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Anotace 

Diplomová práce „Evropská politika Francie v letech 2007 - 2009“ se věnuje analýze 

současného postavení Francie uvnitř evropských struktur, a to v období časově 

vymezeném zvolením Nicolase Sarkozyho do funkce prezidenta republiky a jmenováním 

vlády Françoise Fillona. 

Počátkem 90. let se mezinárodní prostředí podstatně proměnilo, nejen v důsledku rozpadu 

komunistického bloku, ale změny se dostavily i díky zrychlujícím se globalizačním 

procesům. Objevily se nové typy hrozeb, transformovaly se postavení i síla států na 

globální úrovni a ke změnám došlo také uvnitř Evropské unie: během dvanácti let do ní 

vstoupilo patnáct nových členských států a v rámci evropských struktur vzrostl význam 

i dalších aktérů. 

Hlavním záměrem práce je popsat postupnou adaptaci vybrané členské země na změny, 

uvedené výše. Cílem práce je dokázat, že je Francie v současné době nucena k výraznější 

spolupráci s ostatními státy, institucemi a s dalšími aktéry, protože francouzští političtí 

představitelé nejsou schopni prosadit její zájmy samostatně. Pro potvrzení stanovené 

hypotézy bude v textu provedena analýza dopadu evropských procesů na vnitřní 

mechanismy francouzského politického systému a rozbor chování Francie v Unii 

a způsobu komunikace s ostatními aktéry na nadnárodní, státní i substátní úrovni. 

 

Annotation 

My diploma thesis “French European policy in the period 2007 – 2009” deals with analysis 

of the current role of France within the European structures during the period of time 

defined by the election of Nicolas Sarkozy as President of the Republic and the 

appointment of the government of François Fillon. 

At the beginning of the 1990’s the international environment had radically changed, not 

only due to the disintegration of the Communist bloc, but changes also turned up because 

of the acceleration of global processes. New types of threats occurred, the capacity and 

power of states on the global level transformed and the changes reached also the internal 



 

structures of the European Union. In the course of 12 years, 15 new countries entered the 

EU and also the significance of other actors in the internal processes increased. 

The main aim of the thesis is to describe the gradual adaptation of the chosen Member 

State to the changes mentioned above. As the overall aim of my work I would like to prove 

that France is forced to cooperate with other Member States, institutions and other actors 

in a more open way, because its political leaders are unable to achieve its interests 

independently. To confirm this hypothesis, I will analyse the impact of European 

procedures on the internal mechanism of the French political system and carry out a study 

of the behavior of France in the European Union and of its methods of communication 

with actors at supra-national, national and sub-national level. 

 

Klíčová slova 

Teorie evropské integrace, Evropská unie, politický systém – francouzský, francouzská 

zahraniční politika, evropeizace, národní zájem, prostředky zahraniční politiky 

 

Keywords 

Theory of European integration, European Union, political system – French, French 

foreign policy, Europeanization, national interest, instruments of the foreign policy 



 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci „Evropská politika Francie v letech 2007-2009“ 

vypracovala samostatně s vyznačením všech použitých pramenů. 

Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. 

 

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia.  

 

 

 V Praze dne 21.05.2009 Kateřina Čmakalová 

 



 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce Michelu Perottinovi, Ph.D. za podnětné 

připomínky, které mi poskytl při zpracování mé diplomové práce. 

Poděkování patří rovněž mým rodičům za morální podporu. 

 



  

1 Obsah 

1 Obsah...........................................................................................................................................1 

2 Úvod.............................................................................................................................................2 

3 Formování evropské politiky Francie .....................................................................................8 

3.1 Jak definovat evropskou politiku členského státu? .............................................8 

3.2 Institucionální zajištění zahraniční politiky ve Francii ......................................9 

3.3 Institucionální zajištění evropské politiky Francie .....................................................18 

4 Cíle francouzské politiky v EU ..............................................................................................35 

4.1 Definice zájmu státu .......................................................................................................35 

4.2 Francouzské pojetí Evropské unie a Evropy ..............................................................39 

4.3 Eurafrika – nový směr africké politiky ve Francii ......................................................42 

4.4 Evropa jako globální aktér.............................................................................................49 

4.5 Vztahy Francie s ostatními členskými státy .........................................................57 

5 Nástroje francouzské politiky v EU ......................................................................................65 

5.1 Návrat Francie do Evropy .............................................................................................65 

5.2 Předsednictví Francie v Radě Evropské unie .............................................................70 

5.3 Francie a evropská obranná a bezpečnostní politika ........................................79 

6 Závěr ..........................................................................................................................................87 

7 Použitá literatura.......................................................................................................................89 

7.1 Odborné publikace .........................................................................................................89 

7.2 Periodika...........................................................................................................................89 

7.3 Projevy ..............................................................................................................................92 

7.4 Elektronické zdroje.........................................................................................................92 

8 Seznam zkratek.........................................................................................................................96 

9 Seznam příloh ...........................................................................................................................99 

10 Přílohy .................................................................................................................................100 

 



 2

2 Úvod 

Francie patřila mezi zakládající země evropských společenství a poměrně dlouhou dobu si 

v rámci evropské integrace udržovala společně s Německem dominantní postavení. Mnohé 

z klíčových záměrů, posouvajících Unii směrem k její aktuální podobě, byly produktem 

společného úsilí obou zemí a i rozhodovací mechanismy byly nastaveny tak, že bez 

francouzského a německého souhlasu nemohly být závažné záležitosti schváleny. 

 Na druhé straně byla Francie silně ovlivněna principy gaullismu. V evropské politice, 

i v rámci zahraniční scény obecně, tato tradice kladla důraz na národní zájmy, suverenitu státu 

a ekonomickou i vojenskou sílu a samostatnost, jimiž usilovala o svůj návrat mezi velmoci, 

o znovuzískání vlivu na mezinárodní dění a zároveň prosazovala existenci Evropy národů. 

Oba odkazy se velmi úzce doplňovaly. Francouzští představitelé chápali zajištění si klíčové 

role v Unii jako jednu z možností uchovat si rozhodující postavení i na světové scéně. Počátkem 

90. let se však mezinárodní prostředí podstatně proměnilo, a to nejen v důsledku rozpadu 

komunistického bloku, ale změny se dostavily také díky zrychlujícím se globalizačním procesům. 

Objevily se nové typy hrozeb, transformovaly se postavení i síla států na globální úrovni a ke 

změnám došlo rovněž uvnitř Evropské unie: během dvanácti let do ní vstoupilo patnáct nových 

členských států a v rámci evropských struktur vzrostl význam i dalších aktérů. Původně 

převažující ekonomické záměry – dokončení vnitřního trhu a vytvoření hospodářské a měnové 

unie – začaly přerůstat v politické ambice, vrcholící podpisem Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 

Vnitřní i vnější faktory, měnící charakter integrace, výrazně působí na každý členský stát i jeho 

strukturu a zároveň ovlivňují jeho schopnost prosazovat vlastní zájmy. Společně s tím se mění 

také postavení Francie a francouzští političtí představitelé i veřejnost se s tím jen těžko 

vyrovnávají. 

Klíčovou tezí práce je předpoklad, že díky výše jmenovaným změnám je Francie nucena 

k výraznější spolupráci s ostatními státy, institucemi a dalšími aktéry, protože není schopna 

prosadit vše samostatně. Postupně bude provedena analýza změn její vnitřní struktury, rozbor 

jejího chování a způsob komunikace s ostatními aktéry na nadnárodní, státní i substátní úrovni. 

V práci se budu věnovat převážně období po zvolení nového francouzského prezidenta 

Nicolase Sarkozyho a po nástupu nově jmenované vlády. Základní myšlenkou již jeho kampaně 

se stal rozchod s politikou prezidenta Jacquese Chiraka (viz kapitola 2), jehož součástí měly být 

reformy vnitřní i vnější politiky. Sarkozy hovořil o zásadních změnách, jež přemění Francii 

v moderní, efektivně fungující ekonomiku, schopnou prosadit se v globálním prostředí. Hned na 
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začátku svého volebního období Nicolas Sarkozy přišel s novými projekty a s odhodláním vrátit 

Francii zpět na výsluní evropské politické scény a rovněž posílit její pozici v souvislosti 

s rozhodováním o zásadních krocích vedoucích k rozvoji Unie. 

Francie může být i dnes charakterizována několika prvky: centralistickým řízením 

rozhodovacích procesů, projevujících se i na evropské úrovni tím, že jsou stanoveny cíle v rámci 

poměrně velmi úzké skupiny lidí, aniž by byly zcela odrazem vnitřního politického konsensu, dále 

snahou o opětné získání dominantního postavení v Unii a potřebou bránit i nadále svůj 

ekonomicko-sociální model. Francie v Unii rovněž stále podporuje mezivládní přístup. Na 

základě takových charakteristik francouzští političtí představitelé budují vlastní vizi Evropské unie 

– jako silného aktéra, schopného bránit se proti okolnímu světu a postupující globalizaci. 

První kapitola bude zaměřena na analýzu současných aktérů, kteří se podílejí na 

formulování a implementaci evropské politiky Francie. Důraz bude kladen zejména na centrální 

francouzské instituce, Stálé zastoupení Francie při EU v Bruselu, ale i další aktéry - politické 

strany, nižší územní celky a soukromé subjekty. Hlavním záměrem bude zachytit změny 

v původním, do jisté míry rigidním, fungování francouzských institucí vlivem evropské integrace, 

a to ve dvou směrech: reorganizaci centrálních institucí a přílivu nových aktérů, kteří se do 

formování evropské agendy zapojují. 

Cílem druhé kapitoly je především rozbor hlavních zájmů Francie v Evropské unii. Francie 

chápe evropskou integraci jako jeden z nástrojů posílení francouzského vlivu na celosvětové dění. 

Tato skutečnost v podstatě determinuje představu Francie o tom, jak by měla Evropská unie 

vypadat a jak by se měla v budoucnu rozvíjet. Mezi hlavní priority, jež se objevují ve francouzské 

agendě dlouhodobě, patří snaha vytvořit z EU globálního aktéra silného ekonomicky, politicky 

a zachovávajícího si solidární sociální systém. Francie se dále snaží v Evropě prosadit větší zájem 

o region severní Afriky, který představuje pro francouzskou politiku klíčovou oblast. 

V neposlední řadě k prioritám Francie patří snaha upevnit dialog s jednotlivými členskými státy, 

především s těmi velkými: Německem a Velkou Británií. 

V závěrečné kapitole budou blíže rozebrány nejvýznamnější priority současné francouzské 

vlády a prezidenta Nicolase Sarkozyho. Záměrem však je především představit hlavní nástroje, 

kterými se Francie snaží dosáhnout dlouhodobých cílů a zajistit si dominantní pozici v Unii. 

Těchto nástrojů může být velká řada, pro svoji práci jsem vybrala několik nových francouzských 

projektů, které Sarkozy prezentoval již v rámci své volební kampaně: mini smlouva, 

Středomořská unie a Skupina moudrých. Za nejdůležitější prostředek však považuji období jejího 

šestiměsíčního předsednictví v Radě EU a francouzské aktivity spjaté s posílením evropské 

bezpečnostní a obranné politiky. Důraz je kladen nejen na samotnou charakteristiku současných 
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prostředků, ale především na hledání odpovědí na klíčové otázky. Jsou francouzští političtí 

představitelé schopni na základě zvolených prostředků dosáhnout realizace své vize Evropské 

unie? Jaká je jejich vyjednávací pozice a výsledek takového jednání? Odpovídá vynaloženému úsilí 

a případným ústupkům? 

 

Pro svoji práci jsem si vybrala metodu případové studie. Základním cílem, který si klade 

tato práce, je snaha uchopit jednání vybraného členského státu jako aktéra evropské integrace 

a popsat v první řadě důsledky působení Evropské unie na vnitřní fungování členského státu 

a v druhé řadě vysvětlit způsob, jakým se tento stát na evropské úrovni chová, jaké si klade cíle, 

jaké k tomu využívá prostředky a zda je vůbec schopen při současných komunitárních 

mechanismech své zájmy prosadit. 

V rámci uvedené studie bude sledován proces případu, jenž byl vybrán jako nejméně 

pravděpodobný pro testovanou teorii. Představme si situaci, že případ vykáže chování shodné 

s předpoklady nejméně pravděpodobné teorie, zatímco ostatní teorie, které byly svými 

předpoklady danému případu bližší, neuspějí. Pak lze tvrdit, že testovaná teorie prošla nejtvrdším 

možným empirickým testem.1 Konkrétním státem byla pro potřeby práce vybrána Francie. 

Francie jako členský stát totiž vykazuje určité paradoxy. „Od počátku jejího členství se ve Francii 

promítá na jedné straně odkaz „otce zakladatele“ Jeana Moneta, jehož pohled na evropskou 

integraci zahrnoval delegaci části suverenity v některých rozhodujících oblastech, a dále koncepce 

zosobněná prvním prezidentem V. republiky Charlesem de Gaullem, jehož vize Evropy byla 

založena na spolupráci členských států, které sice přispívaly k Evropě silné, ale se slabými 

nadnárodními evropskými institucemi.“2  

Ukážeme si, že se změnami, jež přicházejí vně i uvnitř Unie a které pozměňují také procesy 

probíhající na evropské úrovni, je donucen k proměně i členský stát fungující na principech 

mezivládního přístupu a centralistickém způsobu vládnutí. Studie Francie bude probíhat 

postupně od zkoumání změn z hlediska zajišťování evropské politiky uvnitř nastavených 

struktur, přes popis současných klíčových zájmů Francie v EU, až po nástroje, které jsou 

využívány, a diskuzi o jejich úspěšnosti. 

Abych přiblížila působení vybraného členského státu v evropských strukturách, je nutné si 

představit fungování současné evropské integrace zachycené z pohledu dominantních teorií. 

„Přestože termín evropské integrace většinou chápeme intuitivně, při bližším pohledu se ukazuje, 

                                                 
1 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha : Portál, 2008. 
s. 41 
2 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? Praha : EUROLEX BOHEMIA a VIP Books, 2007. s. 24. 
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že existuje celá řada rozdílných interpretací toho, co se evropskou integrací myslí.“3 Stejně jako 

autor knihy Teorie evropské integrace P. Kratochvíl jsem si za definici evropské integrace zvolila tu od 

Ernesta Haase: „Integrace je proces, při němž jsou političtí aktéři z rozdílného prostředí vedeni 

k tomu, aby přesunuli svou loajalitu, očekávání a politické aktivity k novému centru, jehož 

instituce disponují jurisdikcí nad již existujícími státy, a nebo ji požadují.“4 Tato definice není 

ideální, P. Kratochvíl ve své práci poukazuje na několik nedostatků. Nicméně se domnívám, že 

pro potřeby práce je dostačující, vzhledem k tomu, že se v ní odráží v současnosti dominantní 

teoretické proudy evropské integrace. Na rozdíl od původního sporu mezi pouze dvěma teoriemi, 

nadnárodním a mezivládním pojetím, se díky vývoji Unie objevují nebo posilují některé další 

teorie. „Na jedné straně si i v prvním desetiletí 21. století udržují významné postavení různé typy 

institucionalismu, často v kombinaci s přístupem víceúrovňového vládnutí. Na druhé straně 

zůstávají silní, byť v menšinové pozici, obhájci primátu národního státu v integraci, a to zejména 

kvůli přetrvávajícímu významu liberálního mezivládního přístupu.“5 

Nový institucionalismus přináší tezi, že „pro pochopení ES/EU je klíčová analýza 

institucí“6. Tato nová koncepce rozšiřuje chápání institucí a jasněji poukazuje na zpětné působení 

institucí na státy. Někteří institucionalisté přidávají k tradičním institucím (jako Evropská komise, 

Evropský soudní dvůr) i formální a neformální soubory pravidel. Existuje několik proudů tohoto 

konceptu, mezi tři hlavní se řadí institucionalismy racionalistický, historický a sociologický. 

V rámci všech proudů se objevují otázky spojené zejména se vztahem institucí k státu. Lze 

souhlasit s představou, že státy jsou primární a instituce odvozené? Do jaké míry instituce státy 

ovlivňují? Jakým způsobem působí státy na instituce? Jedním z převažujících je názor, že je-li 

jednou instituce ustavena, cesta zpět je poměrně obtížná. Na základě této teorie získá postupem 

času instituce určitou autonomii, hájí své institucionální zájmy, hledá spojence a usiluje o udržení 

nebo dokonce o posílení své pozice. 

Druhou vlivnou teorii představuje liberální mezivládní přístup. Podle interpretace jejího 

hlavního představitele A. Moravscika se integrační proces skládá ze tří různých fází. V průběhu 

první fáze, která se odehrává v rámci domácího prostředí, spolu soupeří několik skupin aktérů 

o vliv na politiku státu a jejich snahou je zejména ovlivnit preference daného členského státu. 

Druhá fáze probíhá na úrovni států, jež se setkávají na mezinárodním jednání a snaží se prosadit 

vlastní zájmy. Výsledkem takového jednání je ve většině případech komplexní kompromis. 

Integrace se prakticky uskutečňuje až ve třetí části, kdy jsou založeny instituce, jejichž hlavním 

                                                 
3 KRATOCHVÍL, Petr. Teorie evropské integrace. Praha : Portál, 2008. s. 24. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž. s. 30 
6 Tamtéž. s. 131 
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úkolem je kontrola dodržování závazků jednotlivých členských zemí. Z toho vyplývá, že vůči 

státům mají poměrně slabou pozici. Mezi základní charakteristiky tak především patří 

nejdůležitější role států, úloha institucí je v tomto případě až druhořadá. Důraz je rovněž kladen 

na skupiny uvnitř států a na racionalitu všech zúčastněných aktérů. 

Posledním ze současných významných teoretických vysvětlení evropské integrace je přístup 

víceúrovňového vládnutí, který spíše než samostatná teorie reprezentuje teorii doplňkovou 

a zaměřuje se na výklad omezené části mechanismů. Tento politologický přístup chápe „ES/EU 

jako rodící se politické společenství. Model víceúrovňového vládnutí tvrdí, že vládnutí v systému 

neprobíhá výlučně na úrovni ústředních integračních institucí, ani členských států, ale že se 

vládnutí odehrává v několika rovinách (nadstátní, státní i substátní) paralelně.“7 Základní 

myšlenkou modelu je tvrzení, že autorita se v politickém systému nenachází jenom v rovině 

nejvyšší, ale že do rozhodovacího procesu zasahují například i aktéři regionální a místní. Pro 

model víceúrovňového vládnutí zůstává důležitým aktérem stát, přesto také ostatní aktéři nabývají 

na síle, získávají sebevědomí a začínají usilovat o viditelnější přítomnost na evropské úrovni. 

K tomu jim navíc dopomáhají některé unijní nástroje, mimo jiné též rozvoj regionální politiky. 

Významným procesem, který značně souvisí s principy víceúrovňového vládnutí a dotýká 

se dále i posilování úlohy evropských institucí, je proces evropeizace. Vycházíme-li ze zkušeností, 

výzkumu a dlouhodobé praxe v tzv. starých členských zemích EU a z definice publikované 

v kolektivní monografii The Member States and the EU, editované Bulmerem a Lequesnem, rozumí 

se evropeizací proces tvorby, působení a institucionalizace formálních a neformálních pravidel, 

procedur, paradigmat, stylu, způsobu jednání, sdílených přesvědčení a norem, které jsou nejprve 

definované a přijaté na evropské unijní úrovni a poté inkorporovány do logiky uspořádání 

a fungování domácího politického prostředí (národního a regionálního diskurzu, politických 

struktur a veřejných politik).8 

Skutečnost, že se výrazněji prosazuje více teorií, svědčí o proměnách, kterými evropská 

integrace v posledních letech prošla. Ačkoliv se může zdát, že jsou jednotlivé teorie evropské 

integrace vůči sobě v protikladu, dle mého názoru nejsou schopny samostatně vysvětlit unijní 

mechanismus a do jisté míry se spíše navzájem doplňují. Je tedy vysoce pravděpodobné, že by 

tyto změny měl reflektovat každý členský stát a danému vývoji se přizpůsobit z hlediska svých 

cílů i způsobu jejich prosazovaní, i v rámci zajišťování evropské agendy jako takové. Reakce států 

by měla přinést zvýšenou komunikaci s novými aktéry na národní úrovni, ale měla by též 

akceptovat silnější pozici institucí a spolupráci s dalšími partnery i na úrovni evropské. Francie 
                                                 

7 KRATOCHVÍL, Petr. Teorie evropské integrace. Praha : Portál, 2008. s. 147. 
8 RESCHOVÁ, Jana. Evropeizace národního politického prostoru. [online] Česká společnost pro politické vědy. [cit. 
2009-05-12]. URL: <http://www.cspv.cz/dokumenty/kongres2006/HP%2011/Jana%20Reschova.pdf>. 



 7

patří k zemím, kde byl dlouhodobě kladen důraz na jiné hodnoty: na silné až dominantní 

vystupování, na snahu o oslabení váhy institucí a na spolupráci především s velkými členskými 

státy EU, díky níž může hrát roli v rámci všech významných kroků evropské integrace. Jak se tedy 

s takovými změnami vyrovnávají francouzští političtí představitelé? 

  

Práce sleduje období od nástupu Nicolase Sarkozyho do funkce prezidenta dne 16. května 

2007 do 1. května 2009. Hlavní úkol spočíval v pravidelném sledování zahraničně-politických 

událostí v kontextu francouzské diplomacie, v nastudování sesbíraných materiálů a jejich 

následném vyhodnocování. 

Zdrojové informace jsem čerpala v teoretickém úvodu zejména z česky psané odborné 

literatury Petra Druláka Teorie mezinárodních vztahů vydané v roce 2003 a z knihy Petra Kratochvíla 

Teorie evropské integrace z roku 2008. Zvláště druhá publikace se oblasti teorií evropské integrace 

zabývá podrobně a pro potřeby práce byla vhodným materiálem. 

Komplikovanější bylo nalézt potřebné zdroje přímo zaměřené na problematiku Francie. 

Pro potřeby první kapitoly se stala klíčovou především kniha Marie-Christine Kesslerové 

s názvem La polituque étrangère de la France, která však vyšla již v roce 1999 a z hlediska současných 

událostí není zcela aktuální. Navíc se věnuje fungování zahraniční politiky Francie jako celku 

a evropská integrace představuje pouze jednu z kapitol, ne všechny mechanismy zde tak byly 

dostatečně vysvětleny. Důležitým zdrojem se staly také publikace Christiana Lequesna The Member 

states of the European Union a L´intégration européenne. Entre émergence institutionnelle et recomposition de 

l´État a dále kapitola v knize Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii autorů M. 

Perottina a E. Tomalové - to byla z česky psané literatury jediná publikace, jež se blíže dotýkala 

tématu mé diplomové práce. 

V dalších kapitolách jsem však již byla odkázána převážně na francouzské odborné 

publikace, odborná periodika a internet. Odpovídá tomu také skutečnost, že jsem pro většinu 

uvedených citací využívala vlastního českého překladu. Většina použitých článků byla dostupná 

pouze ve francouzských knihovnách. Vzhledem k aktuálnosti tématu sloužily jako plnohodnotné 

zdroje informací rovněž články a zprávy v elektronické podobě. Prozatím také neexistuje větší 

množství seriózních analýz a většina textů se omezuje pouze na výčet jednotlivých kroků 

Nicolase Sarkozyho, bez hledání jejich dopadu a hlubších vztahů. Podrobnější analýzu aktivit 

současné francouzské administrativy jsem našla kvalitně zpracovanou v článcích Jolyona 

Howortha spjatých s evropskou obrannou politikou a dále v sérii článků autorů N. Jabka a M. P. 

Defargese, kteří se evropskou politikou Francie dlouhodoběji zabývají. 
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3 Formování evropské politiky Francie 

3.1 Jak definovat evropskou politiku členského státu? 

Charakterizovat evropskou politiku členského státu a její dopady je v současné době velmi 

komplikované. Při jejím studiu narazíme na řadu problémů, které však nelze postihnout 

v rozsahu diplomové práce. Vzhledem ke zvolené problematice se budu dále věnovat pouze 

dvěma z nich, a to zkoumání role členského státu v rámci evropské integrace a dále ukotvení 

evropské politiky uvnitř základních procedur státu. 

Diskuze o analýze evropské integrace a postavení členského státu v unijní struktuře je 

značně rozsáhlá a odvíjí se prakticky od počátku formování Evropských společenství. V knize 

L´intégration européenne. Entre l´émergence institutionnelle et recomposition de l´Etat. Christiana Lequesna je 

popisována nová role státu. Stát je zde na jedné straně vnímán jako veto player s výraznými 

rozhodovacími pravomocemi, a to v oblastech nejméně komunitarizovaných (revize základních 

smluv, obrana).9 Vivian Schmidtová silnou pozici státu a snahy prosazovat pouze národní zájmy 

vnímá i v důsledku existence velmi odlišných modelů politické ekonomie.10 Na druhé straně však 

v mnohých oblastech stát tyto schopnosti a pozice ztrácí. Tento proces je spjat s přebíráním 

pravomocí do rukou unijních orgánů (zejména Komise a postupným nárůstem pravomocí 

i Evropského parlamentu) a dále nárůstem nových aktérů, jež do tvorby evropské politiky 

zasahují. Mezi tyto aktéry dnes patří zejména regiony, zájmové skupiny či odbory. 

Chápání role státu v evropských strukturách má zásadní vliv i na to, jakým způsobem 

funguje evropská politika uvnitř členského státu, dále na vymezení i počet hlavních aktérů a jejich 

pravomoci v rozhodovacím procesu. Dle mínění autorů M. Perottina a E. Tomalové „byla 

evropská politika Francie založena zejména na mezivládní spolupráci…“11, navíc „s tradičně 

centralistickým charakterem francouzské evropské agendy“. Role státu v evropské integraci se 

mění a Francie je nucena reagovat na rostoucí tlak nových aktérů ve formování evropské politiky. 

„Musí se také vyrovnat s několika vrstvami své vlastní identity – inspirátora evropské integrace, 

ochránce vlastního ekonomického a sociálního modelu a státu s dlouhou tradicí centralistického 

                                                 
9 LEQUESNE, Christian.; SUREL Yves. L´intégration européenne. Entrée l´émergence institutionnelle et recomposition de l´Etat. 
Paris : Presses des Sciences Po, 2004. s. 17. 
10 SCHMIDT, Viviane. La France entre l´Europe et le monde. Le cas des politiques économques nationales. Revue 
française de sciences politiques. 02/1999, vol. 49, no. 1, s. 73. 
11 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? Praha : EUROLEX BOHEMIA a VIP Books, 2007. s. 23. 
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vládnutí.“12 Evropská agenda se tak výrazně prolíná do řady oblastí, které původně patřily 

výhradně do pole působnosti národního státu. Vliv Evropské unie je možné chápat v několika 

směrech: v oblasti prolínání unijní a národní legislativy, pozvolné reorganizaci francouzských 

institucí a v přílivu nových aktérů, kteří se snaží získat prostor uvnitř rozhodovacích procesů. 

Každý z těchto prvků proměny bude v první kapitole podrobněji popsán. 

Tato dilemata jsou spjata i s otázkou, do jaké míry lze v pokročilém stupni integrace 

evropskou politiku vtěsnat pouze do oblasti zahraničních vztahů členského státu. Marie-Christine 

Kesslerová i další autoři (Fréderic Charillon ve svém článku Peut-il encore y avoir une politique 

étrangere de la France?13) tak činí. Na druhé straně v knize La politique étrangere de la France. Acteur et 

processus. M.-CH. Kesslerová konstatuje, že „hranice mezi vnitřní a zahraniční politikou jsou velmi 

nejasné a obě se neustále prolínají.“14 Dle názoru Christiana Lequesna se postupně evropská 

politika přesouvá z výlučně zahraničně-politické oblasti k záležitostem vnitřním (národním).15 Pro 

dokreslení autor uvádí několik příkladů: zvýšení role premiéra v oblasti evropských záležitostí, 

proměnu původně striktně vertikálního uspořádání rozhodovacích procedur na uspořádání 

horizontální, dané mimo jiné i růstem pravomocí parlamentu a reorganizací jednotlivých institucí. 

Vzhledem k tomuto nejasnému začlenění evropské politiky ve francouzské institucionální 

struktuře bude proto nejprve uvedena základní charakteristika jednotlivých aktérů francouzské 

zahraniční politiky a poté specifika politiky evropské. 

3.2 Institucionální zajištění zahraniční politiky ve 

Francii 

Fungování francouzské zahraniční politiky se výrazně mění nastolením systému V. 

republiky. Vychází ze základních principů ústavy z roku 1958. Její tvorby se účastní velké 

množství různých aktérů – Marie-Christine Kesslerová ve své práci upozorňuje, že „prakticky 

všichni ministři se podílejí na chodu mezinárodních aktivit státu a pro dané účely je přímo 

vyměřena část jejich rozpočtu.“16 Přesto ale existuje jádro francouzských představitelů, jejichž 

pravomoci, posvěcené ústavou, jsou zvláštní a dávají jim silnější mandát k rozhodování. Mezi ně 

patří zejména prezident republiky, předseda vlády, ministr a ministerstvo zahraničních věcí 

                                                 
12 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? Praha : EUROLEX BOHEMIA a VIP Books, 2007. s. 23. 
13 CHARILLON Fredéric. Peut-il encore y avoir une politique étrangère de la France? Politique étrangère. Paris. 
4/2002. s. 908. 
14 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. Paris : Presses de Science Po, 1999. 
s. 20. 
15 BULMER, Simon; LEQUESNE Christian. The member states of the European Union. Oxford, 2005. s. 108. 
16 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 20. 
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a parlament. Následující kapitoly se budou zabývat jejich rolemi v rozhodovacím procesu a při 

tvorbě zahraniční politiky. 

3.2.1 Role prezidenta 

Centrální role prezidenta je zakotvena v ústavě z roku 1958. Definuje nejen jeho 

privilegované postavení v oblasti vnějších vztahů, ale také vztahy s ostatními aktéry. Úloha 

v oblasti mezinárodních aktivit, kterou prezident zaujímá, se formovala v době mandátu Charlese 

de Gaulla a je charakterizována jako „rezervovaná doména“ (oblast ponechaná v kompetencích 

určité osoby).17 Již od počátku zahrnovala nejen zahraniční politiku, ale i obranu státu, Afriku 

a Alžírsko. Samotný název není uveden v ústavě a nemá ani jinou právní či administrativní oporu. 

Z administrativního hlediska je otázka odpovědnosti v zahraničních aktivitách komplikovaná 

zejména tím, že prezident, na rozdíl od vládního kabinetu, nedisponuje dostatečným personálním 

aparátem. Aby mohl jednat, musí využívat služeb, které jsou v kompetenci vlády. Proto je také 

jeho úloha spjata s činností ministrů. V roce 1959 se Jacques Chaban-Delmas18 poprvé vyjádřil ve 

svém projevu o existenci „prezidentského sektoru“19, kam je zahrnuta zahraniční politika. Marie-

Christine Kesslerová ji ve své práci definuje jako „oblast, kterou vláda řídí na základě nařízení 

prezidenta republiky“20. 

Přesto existuje určitý právní základ v ústavě, ze kterého lze prezidentovy pravomoci 

v zahraniční politice odvodit. Jedná se o článek 5, hovořící o prezidentovi jako o „garantovi 

národní nezávislosti, územní integrity a respektování dohod společenství a smluv.“21 Na tento 

článek navazuje článek 16, který umožňuje zvýšení prezidentových pravomocí (přímo se hovoří o 

nabytí výjimečných kompetencí22). V případě, že dojde k ohrožení státu, jeho institucí, 

nezávislosti či integrity, „prezident republiky může použít takových opatření, které si okolnosti 

vyžádají, a to po konzultaci s předsedou vlády, s prezidentem Národního shromáždění a 

s Ústavní radou.“23 Často diskutovanou otázkou ve francouzské veřejnosti je rozsah 

prezidentových pravomocí, jenž není jednoznačně upřesněn. 

                                                 
17 PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. Praha: Sociologické nakladatelství. 2005. s. 102. 
18 Generál během 2. světové války, francouzský politik (gaullista), poslanec a starosta Bordeaux, předseda Národního 
shromáždění a v letech 1969-1972 
19 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 24. 
20 Tamtéž. s. 24. 
21 Tamtéž. s. 26. 
22 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava II – Prezident, článek 16. [cit. 2008-04-20]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>. 
23 Op. cit. 
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Prezident má ve vztahu k vnější politice státu ještě další povinnosti. Z článku 15 vyplývá 

úloha prezidenta jako vrchního velitele armády, také předsedá vrchním radám a výborům spjatým 

s národní obranou24. Další povinnosti odpovídají protokolárním pravidlům, tzn. prostřednictvím 

prezidenta vstupuje Francie do vztahů s ostatními státy. Prezident Francii reprezentuje na většině 

mezinárodních setkáních, doprovázen ministrem zahraničních věcí. Rovněž akredituje 

velvyslance a schvaluje akreditaci zahraničním velvyslancům (článek 14). K podstatným úkolům 

hlavy státu patří též ratifikace mezinárodních smluv: „Prezident republiky vyjednává a ratifikuje 

smlouvy. Je informován o všech jednáních, vedoucích k uzavření mezinárodních dohod, které 

ratifikaci nepodléhají.“25 Rozsáhlé pravomoci prezidenta jsou posíleny též tím, že podle 

článku 8 jmenuje členy vlády včetně předsedy vlády, podílí se na výběru hlavních osobností 

ministerstva zahraničních věcí a může zasahovat při rozhodování o obsazení ostatních funkcí ve 

vládním kabinetu. 

Hlava státu si ponechává dominantní postavení v oblastech vnějších vztahů, armády, Afriky 

a Alžírska, i v případě kohabitace26, i když předseda vlády má možnost do tvorby zahraniční 

politiky zasahovat. Takový případ zatím nastal v historii V. republiky třikrát. Zda zůstane 

zahraniční politika pouze v kompetenci prezidenta, závisí do značné míry na vzájemné dohodě. 

Phillippe Moreau Defarges poukazuje na příklad obtížné kohabitace F. Mitterrand – J. Chirac 

(1986-1988). „Oba kandidáti nadcházejících prezidentských voleb se museli prezentovat i 

v souvislosti se zahraničními tématy, a proto nakonec došlo k rozdělení zahraniční politiky na tři 

sféry vlivu: oblasti obrany, odzbrojení a francouzsko-německým vztahům dominoval prezident, 

Afrika, rozvojová spolupráce, Blízký východ a ekonomické a finanční záležitosti spadaly pod úřad 

předsedy vlády, společně pak rozhodovali v rámci vojenských operací a evropské politiky.“27 

V obou dalších obdobích vztahy mezi předsedou vlády a prezidentem již takto konfliktní nebyly. 

Období kohabitace je často vnímáno pouze jako přechodná a do jisté míry nestandardní situace, 

navíc prezident ke všem důležitým krokům potřebuje souhlas předsedy vlády, proto není možné 

přijmout kontroverzní rozhodnutí. 

3.2.1.1 Prezident a jeho aparát 

Aby mohl prezident vykonávat stanovené úkoly, je mu nápomocen generální sekretariát 

(Secrétariat général de la présidence), který zahrnuje skupinu jeho nejbližších spolupracovníků 
                                                 

24 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava II – Prezident, článek 15. [cit. 2008-04-20]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>.  
25 Op. cit. Hlava II – Prezident, článek 14. 
26 Kohabitace = soužití, součinnost prezidenta a premiéra z opačných (opozičních) stran. 
27 DEFARGES, Phillippe M. Déterminants et orientations de la politique étrangère de la France. La France entrée 
rang et Europe. Regards sur l’actualité, la documentation française. 06-07/2007. s. 22-23. 
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a tvoří politicko-administrativní orgán. Hlavním posláním tohoto sekretariátu je poradní činnost. 

Je tvořen diplomaty, ekonomickými a vojenskými experty. Uspořádání, počet úředníků i jeho 

členění jsou závislé na hlavě státu. Role sekretariátu velmi záleží na osobě prezidenta a zároveň 

také na aktuální politické situaci. Jeho funkce roste v době kohabitace, kdy má v podstatě podobu 

tzv. stínového kabinetu. Hlavní postavou je generální tajemník, který má jako jediný 

bezprostřední kontakt s prezidentem. Věnuje se zejména oblastem, ve kterých má prezident 

privilegované pravomoci (tzn. obrana, vnější vztahy). V současné době byl do této funkce 

jmenován Claude Guéant28. 

Prezidentova administrativa je přímo propojena s orgány ministerstva zahraničních věcí, 

a to osobou diplomatického poradce, jehož funkce je převážně administrativní. Dne 16. května 

2007 byl do této funkce jmenován Jean-David Levitte29. 

3.2.2 Role předsedy vlády 

Mezi povinnosti předsedy vlády – Françoise Fillona30, jmenovaného do funkce dne 

17. května 2007, patří podle ústavy řízení „politiky národa“31. V minulosti tak byly kompetence 

předsedy vlády spojovány převážně s politikou vnitřní. Takové chápání se ale v současnosti 

výrazně mění, a to díky rostoucí propojenosti vnitřní politiky s vnějším prostředím. Na základě 

článků 20 a 21 (ústavy) se předseda vlády podílí na aktivitách spjatých se zahraniční politikou, 

protože ta je chápána jako součást politiky státu. Navíc ústava předsedovi vlády ukládá 

odpovědnost za obrannou politiku země.32 Marie-Christine Kesslerová ve své práci uvádí, že mezi 

hlavní povinnosti vlády, související s vnějšími vztahy, se řadí mezinárodní dohody, jež nepodléhají 

ratifikaci, dále úkol předsedy vlády kontrasignovat mezinárodní smlouvy (tento aspekt je velmi 

důležitý, protože svým podpisem předseda vlády přebírá za smlouvu odpovědnost před 

parlamentem) a též poskytovat informace prezidentovi.33 

Z mnohých příkladů lze odvodit, že role předsedy vlády v zahraniční politice může být 

výrazně ovlivněna povolebním politickým uspořádáním. V případě kohabitace předseda vlády 

získává mnohem větší prostor pro své působení, a to i v oblastech vnějších vztahů (na významu 
                                                 

28 Narozen v roce 1945 ve Vimy, bývalý ředitel kabinetu na Ministerstvu vnitra (ministr vnitra Nicolas Sarkozy). 
29 Francouzský diplomat, narozen 1946 v Moissac, bývalý stálý zástupce v OSN (2000-2002), velvyslanec Francie ve 
Washingtonu (2002-2007), vedle funkce diplomatického poradce zastává pozici šerpy (osobní zástupce hlavy státu 
a vlády zemí G8, který se podílí na přípravě summitů i na samotném jednání). 
30 Narozen 1954 v Mans, člen strany UMP, v rámci své politické kariéry vykonával post poslance, senátora i ministra 
(školství a sociálních věcí ve vládě premiéra Raffarina), ředitel prezidentské kampaně Nicolase Sarkozyho. 
31 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava II – Prezident, článek 20. [cit. 2008-04-20]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>. 
32 Op. cit. Hlava II – Prezident, článek 21. 
33 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 40. 
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zde nabývá povinnost kontrasignovat veškeré dokumenty vydané prezidentem). Snaha zviditelnit 

se v rámci mezinárodního prostředí je přímo spjata s důvěryhodností na poli vnitřních záležitostí 

státu. Dobrá orientace ve vnější politice přináší předsedovi vlády i větší prestiž, jež se pak odráží i 

v politice vnitřní. „Aby byl politik věrohodný uvnitř, musí se mu podařit obsadit pole působnosti 

za hranicemi státu.“34 Tento fakt se často udává jako jedna z možných příčin neúspěchu bývalého 

předsedy vlády Lionela Jospina jako kandidáta v prezidentských volbách v roce 2002.35 

Neobratnost v zahraniční politice byla vyčítána i socialistické kandidátce Segolène Royal 

v průběhu její kampaně na post prezidenta republiky v roce 2007. 

3.2.2.1 Administrativní podpora předsedy vlády 

Při výkonu svých kompetencí se francouzský předseda vlády opírá o svůj kabinet 

a Generální sekretariát vlády. Kabinet předsedy vlády mu asistuje především při přípravě 

dokumentů a usnadňuje kontakt s jednotlivými ministry. Jeho součástí jsou i diplomatický 

poradce a poradce pro evropské záležitosti. 

Generální sekretariát vlády se věnuje převážně administrativním úkonům spojených 

s činností celého vládního kabinetu. Sekretariát také sleduje aktivitu ministrů v oblasti vnějších 

vztahů, například i jejich zahraniční cesty. 

Vedle dvou hlavních orgánů ještě existuje Generální sekretariát pro evropské záležitosti 

a Generální sekretariát pro národní obranu. Zároveň jsou otázky zahraniční politiky projednávány 

na ministerské radě, té však předsedá prezident, nikoliv předseda vlády.36 

3.2.3 Aktivita ministra a ministerstva zahraničních věcí 

a evropských záležitostí 

Vedle postu prezidenta a předsedy vlády je podstatná také funkce ministerstva zahraničních 

věcí. Jeho uspořádání může být chápáno ve dvou rovinách: politické a administrativní. Politickým 

představitelem je ministr zahraničních věcí, který ministerstvo řídí a udává mu směr, nastavený 

prezidentem či vládou. Administrativní rovinu reprezentuje rozsáhlý sbor diplomatů a ostatních 

úředníků. 

                                                 
34 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 40. 
35 Vzhledem k tomu, že se dopustil několika přehmatů při svých vystoupeních na mezinárodní scéně – viz jeho 
projev na Blízkém východě, 29.února 2000. 
36 PEROTTINO, Michel. Francouzský politický systém. s. 122. 
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3.2.3.1 Ministr zahraničních věcí 

Ministr zahraničních věcí zaujímá ve vládním kabinetu specifické místo, o čemž svědčí 

i jeho výběr. Již v minulosti mezi ně patřily známé osobnosti jako Aristide Briand37 či Robert 

Schuman38. Po nástupu do funkce prezidenta v květnu 2007 si Nicolas Sarkozy překvapivě vybral 

Bernarda Kouchnera39, předního představitele Socialistické strany40. 

V knize Marie-Christine Kesslerové Politique étrangère de la France. Acteurs et processus. autorka 

prezentuje dvě hlavní role ministra: institucionální a politickou. Tyto dvě role se navzájem 

prolínají a souvisí spolu. Aktivita plynoucí z institucionální role je zaštítěna ústavou, díky níž je 

ministrovi umožněno řídit celý resort ministerstva zahraničních věcí a zajistit si reálný vliv na 

fungování vnějších vztahů Francie. Na základě ústavy zajišťuje ministr několik funkcí. Vedle 

předsedy vlády je ve vládním kabinetu jediný, kdo může reprezentovat Francii v zahraničí. Je 

zodpovědný za chod celého administrativního aparátu, pod který náleží i všechna velvyslanectví, 

konzuláty a stálá zastoupení v zahraničí. 

Funkce ministra zahraničních věcí je ale také spjata s politickým obsahem, který vyplývá 

z konceptu Ústavy V. republiky. Je nutné si uvědomit, že ministr je v pořadí až třetí osobou, jež je 

v oblasti vnějších vztahů kompetentní. Míra jeho činnosti tak značně závisí na tom, jak velké pole 

působnosti mu přenechají prezident republiky a předseda vlády. Podle původní koncepce 

Charlese de Gaulla „prezident udává hlavní podnět zahraniční politice, zatímco ministr 

představuje vysokého úředníka, který této politické vůli poskytuje diplomatickou formu.“41 Tento 

koncept je v současné době již částečně překonán, přesto i dnes je možné na příkladu Nicolase 

Sarkozyho a Bernarda Kouchnera vnímat dominantní pozici prezidenta. Je patrné, že aktivita 

ministra není rozvíjena nezávisle, ale je součástí předem stanoveného rámce. 

3.2.3.2 Hlavní administrativní orgán 

Administrativní aparát je hlavní oporou ministra při výkonu jeho funkce. Vzhledem ke své 

dlouhé historii a rostoucímu počtu mezinárodních aktivit je tento orgán velmi rozsáhlý. Již od 

počátku V. republiky byly snahy o jeho modernizaci, a to nejen v době mandátu Michela 

Debrého42 či Alaina Juppého43. Změny se ale nepodařilo provést v dostatečné míře. 

                                                 
37 Francouzský politik (1862-1932), několikrát vykonával funkci předsedy vlády, držitel Nobelovy ceny za mír. 
38 Francouzský politik lucembursko-lotrinského původu. V letech 1947–48 byl ministerským předsedou, 1958–60 
prezident Evropského parlamentu, jako ministr zahraničí (1948–52) se význačně podílel na vytvoření Montánní unie. 
39 Narozen v roce 1939 v Avignonu, zakladatel organizace Lékaři bez hranic, bývalý vysoký funkcionář OSN, 
francouzský politik – ministr zdravotnictví v Rocardově a Jospinově vládě. 
40 Po přijetí této funkce se musel své stranické příslušnosti vzdát. 
41 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 40. 
42 Narozen 1912 v Paříži, blízký spolupracovník Charlese de Gaulla, předseda vlády v letech 1958 – 1962. 
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Diplomatický aparát 

Součástí ministerstva zahraničních věcí je i diplomatický aparát, kam se řadí velvyslanci, 

vyslanci, konzulové, poradci a tajemníci pro záležitosti vnějších vztahů. Je na místě položit si 

otázku, do jaké míry mají tito vliv na zahraniční politiku svého státu. Jejich výhodou jsou 

bezpochyby informační zdroje, kterými disponují. Na druhé straně, vzhledem k váze politických 

rozhodnutí na úrovni prezidenta či vládního kabinetu, je jejich vliv limitovaný. Navíc je struktura 

orgánu různorodá. To je dáno tím, v jakém vztahu jsou diplomaté k výkonné moci - někteří jsou 

v užším kontaktu či přímo podřízeni prezidentovi a vykonávají funkci jeho poradců, jiní jsou 

přímo napojeni na vládní kabinet, popřípadě na předsedu vlády. 

V rámci diplomatického aparátu patří mezi nejvýznamnější funkce post velvyslance. Jeho 

úlohou je, na základě kompetencí předaných ministrem zahraničních věcí, vykonávat zahraniční 

politiku Francie, zejména pravidelně poskytovat informace o zemi, kde byl akreditován a účastnit 

se důležitých jednání. Zároveň je zástupcem prezidenta republiky, vlády a jako jediný může 

přijímat zahraniční ministerské delegace. Velvyslanec představuje do jisté míry prostředníka mezi 

zahraničím a Francií, jeho pozice ve vztahu k formování francouzské zahraniční politiky je ale 

spíše omezená. 

3.2.4 Parlament 

Na rozdíl od výkonné moci jsou pravomoci parlamentu v ústavě z roku 1958 v oblasti 

vnějších vztahů limitované. Ve Francii neexistuje v otázkách zahraniční politiky rovnováha mezi 

výkonnou a zákonodárnou mocí, prezident v této oblasti jednoznačně dominuje. Zároveň je 

nutné si uvědomit, že prezident není odpovědný parlamentu. Parlament nemá ani právo iniciovat 

nové návrhy. Jako prostředek ovlivňování zahraniční politiky má podle ústavy pouze možnost 

kontrolovat kroky exekutivy (tedy vlády). To se děje dvěma způsoby: „předběžnou a následnou 

kontrolou“44. 

K předběžné kontrole se v ústavě vyjadřují dva články. Článek 3545 ukládá vládě či 

prezidentovi republiky povinnost schválit vyhlášení války parlamentem. Další forma kontroly je 

zajištěna článkem 4946. V tomto případě se parlament může vyslovit k zahraniční politice vlády, 

a to tím, že samo vyvolá hlasování o nedůvěře vládě (nutno dodržet podmínky uvedené v ústavě, 
                                                                                                                                                         

43 Narozen 1945 v Mont-de-Marsan, francouzský politiky, ministr zahraničí v letech 1993-1995 (v Balladurově vládě), 
předseda vlády (v Chirakově vládě) v letech 1995-1997. 
44 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 52. 
45 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava V. – Vztah Parlamentu a vlády, článek 35. [cit. 2008-04-28]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>. 
46 Tamtéž. Hlava V. – Vztah Parlamentu a vlády, článek 49. 
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čl. 49 odst. 2) nebo předseda vlády spojí svoje prohlášení pronesené před parlamentním 

shromážděním s otázkou důvěry vládě. Další možnou formou dozoru je schvalování rozpočtu 

vymezeného pro sektor zahraniční politiky a možnost poslanců klást otázky jednotlivým 

ministrům. 

Následný dohled je spojen s článkem 5347, jenž popisuje problematiku ratifikace 

mezinárodních smluv. Článek seznamuje s jednotlivými typy smluv (mezi nimi například mírové 

smlouvy, obchodní smlouvy, úmluvy spjaté s fungováním mezinárodních organizací, dále 

dohody, jež předpokládají využívání státních financí), které mohou vejít v platnost až po jejich 

ratifikaci parlamentem. 

I přes tyto formy kontroly parlament nedisponuje příliš významnými kompetencemi ve 

srovnání s výkonnou mocí. Navíc existují i další prvky, které parlament oslabují. Jedná se 

především o schopnost společného postupu vůči vládě, jež je oproti exekutivě velmi nízká 

(vzhledem k formaci rozdílných stranických i názorových skupin). 

3.2.5 Ústavní změny v roce 2008 

V předchozích kapitolách bylo uvedeno institucionální zajištění zahraniční politiky. 

Podstatou bylo zachytit vliv hlavních francouzských orgánů a institucí na oblast vnějších vztahů 

Francie a na tvorbu její zahraniční politiky. Toto uspořádání se však v současnosti částečně 

změnilo, a to díky iniciativám současného prezidenta Nicolase Sarkozyho. V minulém roce byl 

uveřejněn návrh nových ústavních změn, který byl zpracováván ústavní komisí z podnětu nového 

francouzského prezidenta. Reforma byla již Sarkozym avizována v průběhu kampaně na jaře 

2007. Reflexní skupina byla ustavena 18. července 2007. Jejími členy byli mimo jiné jmenováni: 

Eduard Balladur48 (předseda), Pierre Mazaud49, Jack Lang50, Guy Carcassonne51, Olivier 

Duhamel52 a Olivier Schrameck.53 Hlavním záměrem bylo navrhnout ústavní změny 

                                                 
47 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava VI. – Mezinárodní smlouvy a dohody, článek 53. [cit. 2008-04-28]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>.  
48 Narozen v roce 1929 ve Smyrně (Turecko), francouzský politik, předseda vlády v letech 1993 – 1995, v roce 1995 
kandidát na post prezidenta. 
49 Bývalý prezident Ústavní rady (Conseil constitutionnel). 
50 Narozen v roce 1939 v Mirecourt, francouzský politik, bývalý ministr kultury (1981-1986), ministr školství 
a komunikace (1988-1992), ministr školství (2000-2002), člen Socialistické strany. 
51 Narozen v roce 1951, specialista na ústavní právo, profesor na univerzitě Paris X. – Nanterre a na Science Po 
Paris. 
52 Narozen 1950 v Neulily-sur-Seine, specialista na ústavní právo, politolog, bývalý europoslanec, profesor na Science 
Po Paris. 
53 Generální tajemník Ústavní rady (1993-1997), bývalý ředitel kabinetu Lionela Jospina (1997-2002), velvyslanec 
Francie ve Španělsku (2002-2004). 
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francouzského instituciálního uspořádání.54 Komise již 22. října 2007 prezidentovi republiky 

předala dokument obsahující 77 změn ústavy, které by měly vést k demokratičtějšímu fungování 

institucí V. republiky. Návrh se stal podkladem pro vypracování vládního dokumentu. V rámci 

dalšího postupu byla reforma projednávána v Národním shromáždění (20. června 2008) a později 

v Senátu. 

Text vládního návrhu se opírá o tři hlavní linie změn: jasnější rozdělení pravomocí, posílení 

parlamentu a zajištění nových občanských práv. Reformy obsahují také některé podněty pro 

formování zahraniční politiky. V tomto ohledu se jedná zejména o osobu prezidenta. Hlava státu 

má například možnost vyjádřit se před oběma komorami parlamentu a informovat ho o svých 

činnostech a záměrech. Změny také souvisí s kontrolou nově jmenovaných osob na posty 

vysokých úředníků (také diplomatů), o kterých by měly být informovány vláda i parlament 

(s možností vyslovit námitky). Další reformy jsou spojené s omezením prezidentských vystoupení 

v médiích či s volbou prezidenta. Zahraniční politiky se však týká zejména změna článku 16, jenž 

umožňuje prezidentovi použít blíže nespecifikovaná „opatření, která jsou okolnostmi 

vyžadována“55 v případě, že dojde k „porušení nezávislosti státu, územní integrity, či jsou-li 

ohroženy instituce republiky a zabráněno řádné činnosti ústavních orgánů.“56 Komise přišla 

s návrhem větší kontroly mimořádných prezidentových pravomocí, a to formou ověření Ústavní 

radou, zda jsou podmínky pro mimořádné kompetence stále platné. Tento proces může být 

vyvolán po 30 dnech od vyhlášení mimořádných podmínek na podnět 60 poslanců či 

60 senátorů, anebo automaticky proveden Ústavní radou po 60 dnech. V případě, že Ústavní rada 

zjistí porušení pravomocí, má parlament právo prezidenta odvolat.57 

Reforma institucí je především interpretována jako snaha o posílení pravomocí parlamentu. 

Z hlediska zahraniční politiky by mělo dojít k posílení parlamentu ve dvou oblastech – na poli 

evropské politiky a zahraničních vztahů, kde byly doposud jeho kompetence značně omezené. 

Parlament má vytvořit speciální výbory pro evropské záležitosti, které se budou orientovat na 

zásadní projednávané body spjaté s Evropskou unií. Dále je v ústavě zakotvena možnost 

ratifikace smluv týkajících se rozšíření Unie (původně byl tento proces ratifikován pouze 

referendem, které vyhlašuje prezident), a to schvalováním smluv v Kongresu (složeného ze 

                                                 
54 Institutions: Sarkozy installe son comité de réflexion. Le Figaro. [online]. [cit. 2008-04-30]. URL: 
<http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=12799>. 
55 La Constitution de la Cinquième République française 1958 [Ústava Francouzské republiky ze 4. října 1958] 
[online]. Hlava II. – Prezident, článek 16. [cit. 2008-04-28]. URL: <http://doc-iep.univ-
lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/constitution1958.html#TITREXVI>. 
56 DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Komparace politických systému I. Praha: OEconomica, 2005. s. 83 
57 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. 
Une Ve République plus démocratique. [online]. [cit. 2008-04-30]. URL: 
<http://tempsreel.nouvelobs.com/file/389102.pdf>. 
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zástupců obou komor parlamentu, smlouvy musí být přijaty se souhlasem 3/5 zástupců)58. 

K posílení parlamentu by dále měla vést možnost hlasovat o rezolucích týkajících se všech 

evropských témat, umožnění rychlejšího zapracování směrnic do národní legislativy a také větší 

prostor pro diskuzi v parlamentu v procesu jejich přejímání. V oblasti vnějších vztahů je díky 

reformě zavedena větší kontrola francouzských vojenských operací prováděných v zahraničí. Ta 

je zajištěna povinností vlády bezodkladně informovat parlament. Pokud by délka intervence 

přesáhla tří měsíce, musela by být autorizována zákonem. Detailnější informace by měl parlament 

získat i o diplomatických jednáních a obranných dohodách. 

Přes avizovanou snahu modernizovat instituce V. republiky, s důrazem zejména na větší 

rovnováhu jednotlivých ústavních orgánů, není zatím jisté, zda se podaří navrhnuté změny 

uskutečnit v praxi, a pokud ano, zda reforma ústavy bude mít dostatečný dopad na zažité 

institucionální uspořádání, fungující od roku 1958. 

3.3 Institucionální zajištění evropské politiky Francie 

Francie hrála v rámci evropské integrace velmi důležitou roli, a to nejen v době založení 

Evropského hospodářského společenství, ale i v následujících letech. Udržení významného 

postavení Francie v Evropské unii patří mezi základní cíle současné francouzské evropské 

politiky, jež jsou definované francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym, ministrem 

zahraničních věcí Bernardem Kouchnerem a státním tajemníkem pro evropské záležitosti 

Brunem Le Mairem. Ke klíčovým prvkům, které by měly být ve francouzské politice přítomny, 

náleží podle francouzského prezidenta „návrat Francie do Evropy a Evropy do Francie a snaha 

zajistit postavení Evropské unie jako globálního aktéra.“59 

Institucionální zajištění evropské politiky Francie se v mnohém liší od klasického 

uspořádání francouzské zahraniční politiky. Důvodem je fakt, že zde existuje a vzájemně se 

prolíná více úrovní aktérů, a to na straně francouzské i na komunitární úrovni. V rámci evropské 

politiky je možné rozdělit dva typy rozhodovacích procesů. Procesy, které přispívají 

k institucionální tvorbě orgánů a mechanismů rozhodování na komunitární úrovni, a ty, jež se 

                                                 
58 Tento návrh je v současnosti velmi projednáván v souvislosti s možným vstupem Turecka do EU. Po jeho 
schválení by pravděpodobnost souhlasu Francie se vstupem vzrostla (veřejnost se dnes spíše staví proti vstupu 
Turecka), a to i přesto že Sarkozy se již v průběhu prezidentských voleb profiloval jako odpůrce Turecka v EU. 
59 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de la conférence des Ambassadeurs. 
[online]. Paříž, 27. srpen 2007. [cit. 2009-04-13]. URL: 
<http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_la_conferen
ce_des_ambassadeurs.79272.html>. 
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podílejí na aplikaci komunitárních politik60. Identifikace klíčových aktérů evropské integrace je 

dnes velmi složitá, protože zde nejsou odpovědni jen vedoucí představitelé států (hlavní 

představitelé exekutivní či legislativní moci), ale také celý byrokratický aparát členských států 

i orgánů EU. Navíc zde čím dál větší roli hrají další ekonomické a sociální síly v podobě různých 

zájmových skupin. 

Rozhodující účastníci procesů zahraniční politiky – prezident republiky, předseda vlády, 

ministr zahraničních věcí a státní tajemník pro evropské záležitosti – jsou podporováni ještě 

dalšími ministerskými úřady a ministry, kteří jsou stále více zapojeni do tvorby evropské politiky 

díky rostoucímu spektru komunitárních politik. Jako přímý důsledek mezirezortní spolupráce 

vznikl již v době působení Roberta Schumana Generální sekretariát mezirezortní spolupráce61, 

který byl v roce 2005 reformován a přejmenován na Generální sekretariát pro evropské 

záležitosti. Dalším specifickým aspektem působení evropské politiky jsou také velmi 

nejednoznačné hranice mezi politikou vnitřní a vnější. 

3.3.1 Reorganizace národních institucí 

Schopnost ovlivňovat fungování Evropské unie závisí na politické síle jednotlivých aktérů 

(členských států a orgánů EU). V dobách silné Komise, jakou byla například Delorsova komise 

v letech 1985 – 1995, se politika a zájmy členů EU podřídily aktivitě Evropské komise. 

V současné době je však možné sledovat spíše opak. Již za německého předsednictví na jaře 2007 

to byla mezivládní jednání států, kterými se podařilo překonat období reflexe po zamítnuté 

euroústavě (v roce 2005) a dohodnout se na Reformní smlouvě62. Významnou roli hrál při 

vyjednávání kromě německé kancléřky Angely Merkelové také prezident Nicolas Sarkozy. 

Interakce mezi komunitární úrovní a francouzskou evropskou politikou je možné sledovat 

na různých úrovních. Státy se více zapojují do rozhodování o základních otázkách Unie, mnohem 

složitěji ale mohou prosazovat své zájmy v rámci některých komunitárních politik63. 

                                                 
60 Komunitární politiky jsou nástrojem Evropské unie, který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení 
společných problémů členských zemí EU. Rozdělují se na společné (např. zemědělská, dopravní, obchodní politika), 
koordinované (např. regionální politika) a národní (např. kultura, vzdělání a zdravotnictví) politiky. 
61 Le Secrétariat général de coopération interministérielle (SGCI). 
62 Reformní smlouva (později Lisabonská smlouva) vznikla za německého předsednictví na jaře 2007. Dokument 
nenahrazuje stávající unijní dohody, pouze je doplňuje a zajišťuje potřebné reformy unijních institucí. Smlouva 
přebírá velkou většinu svého obsahu z textu euroústavy. 
63 V oblasti I. pilíře, jehož součástí je i většina komunitárních politik, má významné postavení Evropská komise 
(právo navrhovat nová opatření), státy mohou pouze rozhodovat o schválení či zamítnutí návrhů Komise (v Radě 
EU). 
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3.3.1.1 Role prezidenta republiky a vlády 

„Iniciativa, která podněcuje současnou francouzskou politiku (i v případě evropské 

integrace), přichází od prezidenta republiky a předsedy vlády.“64 Jejich role je tak v souvislosti 

s rozhodovacími mechanismy stěžejní. Díky systému, nastavenému Ústavou V. republiky, je 

prezident hlavou francouzské zahraniční politiky. Tradičně je také francouzskými i zahraničními 

pozorovateli představován jako osoba odpovědná za volbu klíčových zájmů Francie na 

evropském kontinentu. Marie-Christine Kesslerová ho ve své knize nazývá jako décideur unique 

responsable des orientations stratégiques fondamentale65 (osobu, jež rozhoduje o hlavní strategické 

orientaci). 

Jedním z hlavních motivů zájmu o Evropu u všech francouzských prezidentů byla 

a v současnosti stále je skutečnost, že pomocí Evropy se Francie snaží prosazovat svůj vliv na 

celosvětový vývoj. Francie jako samostatná jednotka ztrácí poslední desetiletí své mocenské 

postavení (viz kapitola 4). Evropská integrace, kde hraje Francie výraznou roli již od počátku, jí 

tento faktor nahrazuje. Ani postava nového prezidenta Sarkozyho není výjimkou. Přestože 

v průběhu prezidentských voleb nebyl kladen na otázky integrace takový důraz, jak se původně 

předpokládalo a jak tomu bylo v minulých letech, Nicolas Sarkozy se po svém zvolení začal 

angažovat v evropské problematice velmi energicky – zejména v souvislosti s přípravou Reformní 

(později Lisabonské) smlouvy. Pozornost byla věnována i vztahům na bilaterální úrovni. Sarkozy 

se několikrát v průběhu roku setkal s většinou představitelů ostatních členských států, především 

s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a s britským ministerským předsedou Gordonem 

Brownem. 

Role předsedy vlády je odlišná. „Ministerský předseda jako vedoucí představitel vlády je 

nucen z hlediska své pozice připravovat oficiální pozici Francie v oblastech, které spadají 

do evropské problematiky. Jeho role je tak především koordinační.“66 V jeho úkolech mu 

sekundují ostatní členové kabinetu. 

Michel Perottino a Eliška Tomalová ve své práci charakterizují francouzský model 

koordinace evropské politiky těmito slovy: „centralizace, snaha mluvit vždy jedním hlasem a větší 

důraz na přípravu a formulaci francouzské pozice než na implementaci“67. Jedním z hlavních 

orgánů, který podporuje tradičně zakotvenou strukturu, je Generální sekretariát pro evropské 

záležitosti (Sécrétariat général des affaires européennes, SGAE), jenž se transformoval 

                                                 
64 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 192. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž. s. 195. 
67 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 30. 
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z původního Generálního sekretariátu mezirezortní spolupráce. Tento orgán hraje centrální úlohu 

v oblasti evropské politiky. K jedné z důležitých charakteristik orgánu patří fakt, že SGAE spadá 

v rámci institucionálního uspořádání přímo pod úřad ministerského předsedy. To na jedné straně 

podle názoru Michela Perottina „zvyšuje autoritu SGAE mezi ostatními ministerstvy“68, ale 

zároveň poskytuje ministerskému předsedovi i možnost více zasahovat do oblasti evropských 

záležitostí, jež byly v minulosti více spojovány s postavou prezidenta a zařazovány do oblasti jeho 

domaine reservé (viz kapitola 3.2.1.). Základním úkolem SGAE je zajišťování komunikace mezi 

francouzskou administrativou a komunitárními orgány, což probíhá prostřednictvím Stálého 

zastoupení Francie při EU v Bruselu.69 Mezi jeho další funkce patří například dohled nad aplikací 

komunitárního práva, poskytování informací či provádění analýz. V současnosti se také rozvíjí 

spolupráce s francouzským a Evropským parlamentem. S rozšiřujícími se pravomocemi 

Evropského parlamentu se Generální sekretariát snaží „zintenzivňovat kontakty, a to zejména 

formou lobbyingu“70. 

SGAE se především snaží zajistit jednotný výstup a formulaci francouzských pozic vůči 

vnějšku, nicméně v evropských aktivitách nemá úplný monopol. V některých otázkách se více 

zapojuje ministerstvo zahraničních věcí (spojeno s oblastí společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky), ministerstvo financí (společná měnová politika) či ministerstvo zemědělství (společná 

zemědělská politika). Výraznější roli zastávalo SGAE také v období předsednictví Francie v Radě 

EU. „V takovém případě SGAE úzce spolupracoval s Generálním sekretariátem předsednictví, 

který byl zodpovědný za protokolární a logistické aspekty. SGAE se staral o program a kalendář 

setkání na formální i neformální úrovni. V rámci přípravné fáze se SGAE podílelo na koncepční 

přípravě francouzského předsednictví, zejména zajišťovalo včasnou formulaci pozic jednotlivých 

ministerstev.“71 

V evropské politice také hrají podstatnou roli jednotlivá ministerstva. Jejich úkolem je plnit 

zájmy státu v EU a aplikovat sektorové politiky. Jednotliví ministři se rovněž účastní zasedání 

ministerských rad, která jsou na komunitární úrovni hlavním reprezentantem zájmů členských 

států. Centrální postavení z hlediska kabinetu zaujímá ministerstvo financí a ministerstvo 

zahraničních věcí. Obě jsou přítomna téměř na všech jednáních. Ministerstvo financí se zabývá 

otázkami výhradně finančními a ekonomickými, ministerstvo zahraničních věcí má kompetence 

ve všech ostatních oblastech, které jsou spojeny s EU. Ke zlepšení spolupráce a výměně 

                                                 
68 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 30 
69 MENON Anand. L´Administration française à Bruxelles. Paris: Preses de Science Po, 2001. roč. 51 č. 5. s. 763. 
70 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 33. 
71 Tamtéž. s. 31. 
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informací mezi jednotlivými ministerstvy v současné době přispívá i reforma státního rozpočtu, 

jejíž implementace začala v roce 2005. Původní dělení financí mezi resorty bylo nahrazeno novou 

strukturou. Rozpočet je dnes rozdělován v rámci misí, programů a akcí (actions), na kterých se 

společně podílí více orgánů státní správy najednou. Ty tak získají více nezávislosti, ale také jsou 

zatíženy větší odpovědností. 

3.3.1.2 Role ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí 

Role ministerstva zahraničí a delegovaného ministerstva pro evropské záležitosti72 jsou při 

zajišťování evropské politiky specifické. Vzhledem k tomu, že je evropská agenda stále částečně 

chápána jako součást zahraniční politiky státu, má ministerstvo vedle SGAE některé významné 

pravomoci, například v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. V jiných agendách 

je ale ministerstvo výrazně omezeno. Platí to v „případě, že ministerstvo zahraničí získá informaci 

o společné akci v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která implikuje národní 

opatření finančního charakteru, musí přejít ke konzultaci s ostatními ministerstvy. Když situace 

vyžaduje komunitární nástroje, přejímá interministeriální koordinaci opět SGAE.“73 Dle mého 

názoru se ale i tak dnes na způsobu vedení i formulaci evropské agendy ukazuje, že role ministra 

je poměrně slabá a v politických záležitostech je jeho osoba zastíněna prezidentem. 

Ještě komplikovanější pozici má z tohoto hlediska delegovaný ministr pro evropské 

záležitosti, v současnosti Bruno Le Maire. Delegovaný ministr například postrádá dostatečné 

administrativní zázemí (k dispozici má pouze ministerský kabinet, pro další účely využívá odbory 

ministerstva zahraničních věcí). Jak upozorňuje Jacques Floch ve své práci, nemá ani potřebné 

pravomoci v rámci SGAE74 a mezi jeho hlavní povinnosti patří „sledování evropské politiky 

a komunikace s francouzskými občany o evropských záležitostech“75. Jeho role v evropské 

agendě podstatně závisí na prostoru, který mu je ponechán ze strany prezidenta. Ve většině 

případech jeho úloha rovněž roste v době předsednictví, a to zejména díky častější komunikaci 

s veřejností a koordinaci jednotlivých oblastí s předsednictvím spojených. 

                                                 
72 V minulosti existovalo v období 1983-1984 též samostatné ministerstvo pro evropské záležitosti, a to v důsledku 
narůstající evropské agendy 
73 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 34. 
74 FLOCH, Jacques. Présence et influence de la France dans les institutions. Revue politique et parlamentaire. 106e année, 
04-06/2004. s. 121. 
75 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 35. 
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3.3.1.3 Parlament 

„Parlament zaujímá v architektuře evropské politiky velmi specifické místo. Na rozdíl od 

exekutivy, zmíněné v předchozí části, nemá pravomoci k tomu, aby vydával podněty k její 

tvorbě.“76 Evropská politika je založena na principu mezivládních jednání, a je proto vnímána jako 

součást politiky zahraniční. Vzhledem k tomu, že mezinárodní jednání spadají do kompetence 

francouzské exekutivy, parlamentu zůstává pouze možnost rozhodovat o ratifikaci 

mezinárodních smluv (i uzavřených na evropské úrovni) a činnost vlády i prezidenta kontrolovat. 

3.3.1.4 Stálé zastoupení Francie při Evropské unii v Bruselu a zastoupení 

Francouzů v institucích EU 

Stálé zastoupení Francie při Evropské unii (FranRep) v Bruselu představuje významný 

článek v komunikaci mezi komunitárními orgány a domácími aktéry. Francie, podle názoru 

Michela Perottina, stejně jako Velká Británie či Dánsko, „dává přednost mezivládnímu před 

nadnárodním řešením a má větší stálá zastoupení, aby mohla lépe monitorovat vývoj v Bruselu“77. 

Stálé zastoupení Francie při Evropské unii v Bruselu bylo založeno po podpisu Římské smlouvy. 

Počet členů zastoupení se od jeho vzniku neustále rozšiřuje, dnes až na téměř 160 zaměstnanců78. 

Vedle hlavní funkce stálého zastoupení je též velmi podstatný výběr hlavních představitelů – na 

post velvyslance i jeho zástupce jsou vždy jmenovány osoby z diplomatického aparátu 

ministerstva zahraničních věcí. „Velvyslanec je vybírán Radou ministrů a jeho nominace může být 

na rozdíl od jiných diplomatických postů politizovaným procesem.“79 Ještě v 60. letech byli 

i ostatní členové FranRepu vybírání z diplomatických složek ministerstva zahraničních věcí. 

Tento trend však začal ustupovat s rozšiřující se komunitární agendou, kdy byla nutná větší 

specializace jednotlivých úředníků, proto řada úředníků přichází jako odborníci z ostatních 

ministerstev. 

Mezi nejdůležitější role FranRepu dnes patří zejména reprezentace Francie v rámci 

evropských struktur. Hlavním úkolem velvyslance i jeho zástupce je reprezentace Francie 

v COREPERU I a II. Jejich povinností je rovněž účastnit se pravidelných porad ministerstva 

zahraničních věcí, doprovázet ministra na zasedání Rady ministrů a v případě jeho nepřítomnosti 

Francii osobně zastupovat. V průběhu předsednictví se tato úloha částečně omezuje ve prospěch 

                                                 
76 KESSLER, Marie-Christine. La politique étrangère de la France. Acteurs et processus. s. 224. 
77 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 39. 
78 MENON, Anand. L´administration française à Bruxelles. La revue française de sciences politique. 10/2001, vol. 51, no. 
5. s. 765 
79 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 40 
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úředníků státní správy v Paříži. K další povinnostem FranRepu patří poskytování informací 

francouzské administrativě a dalším významným subjektům. Taková komunikace probíhá 

zejména písemně (formou tzv. comptes rendus), ale i elektronickou poštou, telefonicky či 

faxem.80 Nejhodnotnější informace se týkají popisu pozice ostatních členských zemí k dané 

problematice nebo připravovaných kroků Evropské komise. FranRep navíc též pomáhá získat 

důležitá data různé povahy i pro francouzské společnosti v soukromém sektoru. Třetí významnou 

úlohou, jež se vyvinula až v posledních letech díky zvyšující se specializaci FranRepu 

v jednotlivých oblastech komunitární politiky, je formulace evropské politiky. Proto se také 

velvyslanec každý měsíc účastní schůzek ministerstva zahraničních věcí, které slouží přípravě 

jednotného postoje Francie v Radě EU. 

K prosazování francouzských zájmů v Evropské unii či k získávání nejaktuálnějších 

informací používá Francie velmi často i francouzské úředníky pracující v evropských orgánech, 

a to zejména v Evropské komisi a Evropském parlamentu. Často je tento postup demonstrován 

už samotným výběrem jednotlivých kandidátů či lobbingem za jejich jmenování. V tomto ohledu 

hrají nejvýznamnější roli opět orgány FranRepu a SGAE. Jejich úlohou v tomto směru je 

vyhledávání možných nových pozic v oblastech, kde nejsou francouzští představitelé dostatečně 

zastoupeni. Velmi specifický je například vztah s francouzským komisařem (v současnosti Jacques 

Barrot, komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost), jenž by měl z hlediska své funkce 

vystupovat nezávisle vůči státu, který ho do funkce jmenoval. Anand Menon ve svém článku však 

poukazuje na často velmi intenzivní komunikaci probíhající mezi kabinetem komisaře a stálým 

zastoupením.81 Velký důraz je rovněž kladen na komunikaci a zastoupení v dalších orgánech. 

V současnosti je vedle francouzského komisaře také 78 francouzských zástupců v Evropském 

parlamentu, 24 členů (a 24 zatupujících členů) ve Výboru regionů a stejný počet v Evropském 

ekonomickém a sociálním výboru. Jako nejproblematičtější uvádí Jacques Floch ve svém článku 

komunikační kanál mezi francouzskými institucemi a poslanci Evropského parlamentu.82 

Zásadním problémem je výrazné názorové roztříštění francouzských europoslanců, kteří jsou 

rozděleni do sedmi různých politických skupin uvnitř Evropského parlamentu. Navíc jsou oproti 

některým ostatním státům (Itálie, Německo nebo Velká Británie) méně obsazováni do nejvyšších 

pozic – v roce 2004 předsedali pouze ve dvou ze 17 výborů83. Na druhé straně celkový počet 

francouzských představitelů pracujících v Evropské parlamentu však ještě v roce 2004, tedy před 

                                                 
80 MENON, Anand. L´administration française à Bruxelles. La revue française de sciences politique. 10/2001, vol. 51, no. 
5. s. 773. 
81 Tamtéž. s. 768 
82 FLOCH, Jacques. Présence et influence de la France dans les institutions. Revue politique et parlamentaire. 106e année, 
04-06/2004. s. 119. 
83 Tamtéž. 
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východním rozšířením, činil 12,75 % všech členů a v porovnání s ostatními členskými státy se 

Francie umístila hned za Německem. Počet úředníků v komisi byl v roce 2004 také poměrně 

vysoký a pohyboval se kolem 12 %84. V současnosti se však takové zastoupení relativně snížilo 

v souvislosti s přistoupením nových členských zemí. V roce 2009 v Evropské komisi pracovalo 

2 638 stálých či dočasně zaměstnaných francouzských úředníků, což představuje podíl 10,2 %.85 

Francie zaujímá v tomto ohledu třetí místo za Belgií (20,0 %) a Itálií (10,4 %).86 Jako oslabování 

své důležitosti také Francouzi chápou snížení počtu komisařů z původních dvou na jediného, 

který navíc nezastupuje žádnou z klíčových oblastí. 

3.3.2 Francouzská vs. evropská legislativa 

K významným aspektům postupného prolínání evropské a francouzské agendy patří 

zvyšující se tlak evropských institucí (zejména Evropské komise) na přejímání evropského práva 

do legislativ všech členských států. Od 90. let se také v tomto ohledu Komisi zvýšily její pramoci, 

a to díky možnosti vymáhání sankcí. Zásadní vliv evropského primárního i sekundárního práva 

lze sledovat i na vývoji francouzské legislativy. 

V první řadě se jedná o francouzskou ústavu, jež byla dlouhodobě zcela oddělena od 

evropské legislativy. Podle Christiana Lequesna byla chápána až do Maastrichtské smlouvy jako 

„nedotknutelná“87 vůči Evropské unii. Až v roce 1992 došlo k první změně ústavy, kdy byl 

doplněn explicitní odkaz na povinnosti spojené s evropským občanstvím, do té doby nebyla ve 

francouzské ústavě o evropském společenství jediná zmínka. V průběhu dalších let došlo ještě 

k dalším změnám francouzské ústavy spojené například s implementací Schengenské dohody 

nebo v souvislosti s Amsterodamskou smlouvou. Ústavní článek 8888 zahrnuje veškeré změny, 

které byly prozatím v souvislosti s Evropskou unií učiněny. Vedle článků již zmiňovaných zde 

nalezneme odkaz na převedení kompetencí spojených se vznikem Hospodářské a měnové unie 

nebo článek přidaný v roce 2004 o využití referenda v případě nového rozšiřování EU (ratifikace 

takové smlouvy může být ale dnes také přijata se souhlasem tří pětin zástupců v obou komorách 

parlamentu). Zatím poslední změna ústavy byla odhlasována v roce 2009, před přijetím 

                                                 
84 FLOCH, Jacques. Présence et influence de la France dans les institutions. Revue politique et parlamentaire. 106e année, 
04-06/2004. s. 119. 
85 Répartition des fonctionnaires et agents temporaires par Direction Générale et Nationalité (tous budgets). [online]. 
[cit. 2009-05-13]. URL: <http://ec.europa.eu/civil_service/docs/bs_dg_nat_en.pdf>. 
86 Tamtéž. 
87 BULMER, Simon; LEQUESNE Christian. The member states of the European Union. Oxford, 2005. s. 108. 
88 Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne (articles 88-1 à 88-5). [online]. Constitution 
française. [cit. 2009-05-09]. URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre15>.  
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Lisabonské smlouvy. Zásahy do Ústavy V. republiky jasně ukazují pozvolný proces, kterým 

Francie v současné době prochází vlivem komunitární politiky. 

V oblasti sekundárního evropského práva je zásadním faktorem jeho dnes plně uznávaná 

přednost před francouzskou legislativou. Proces implementace „začíná už ve fázi před přijetím 

textu, tj. v době, kdy je projednáván v Radě. V takové situaci je každé francouzské ministerstvo 

vyzváno, aby ve lhůtě jednoho měsíce připravilo k projednávané normě svoje stanovisko, 

obsahující seznam textů národního práva, kterých se nová evropská úprava může dotknout. Ve 

chvíli, kdy je text přijat, připraví ministerstva první návrhy textů zajišťující transpozici.“89 

Transpozice směrnic probíhá dále formou spolupráce mezi francouzskou vládou a parlamentem, 

jeho role je však na základě Ústavy V. republiky oslabena. Podstatná část evropské legislativy je 

přijímána pouze exekutivou ve formě dekretů či nařízení. 

Francie navíc do poloviny 90. let patřila mezi státy, jež mají s včasnou implementací 

problémy, a to zvláště jsou-li spojeny se společnou zemědělskou politikou. Nicméně v současné 

době probíhá několik změn na straně evropských i francouzských institucí, které tyto problémy 

do jisté míry omezily. Nejprve díky ratifikaci Maastrichtské smlouvy získala Evropská komise 

pravomoc stanovit sankce státům, které se provinily pozdní implementací. V roce 2004 

v souvislosti s naplňováním Lisabonské strategie dále vydala Komise 12 doporučení, které by 

měly vést členské státy ke zvýšení rychlosti i kvality transpozice směrnic do národních legislativ90. 

Ze strany Francie byly změny spjaty zejména se zlepšením koordinace administrativních orgánů. 

Dne 18. října 200591 byl zaveden nový koordinační prvek, a to přeměnou původního Generálního 

sekretariátu mezirezortní spolupráce na Generální sekretariát pro evropské záležitosti. 

Nejvýznamnější změnou ovšem nebylo přejmenování sekretariátu, ale skutečnost, že pravomoci 

a odpovědnost za vedení sekretariátu byla přesunuta z ministerstva financí přímo k úřadu 

premiéra. Proces transpozice směrnic je SGAE nepřetržitě sledován, každý měsíc (od roku 2005) 

jsou též svolávány schůzky Meziministerského výboru pro Evropu (CIE), které připravuje SGAE 

společně s Generálním sekretariátem vlády (SGG). Součástí jednáních o evropských otázkách je 

i přehled implementace směrnic. Ještě v roce 2003 podle zprávy Christiana Philipa92 „u 84 

směrnic nedošlo k včasné transpozici, přičemž nejvíce problémů s implementací měla 

                                                 
89 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 35. 
90 Tyto doporučení Komise jsou seskupeny do čtyř oblastí: nastavení politických priorit, vytvoření adekvátní 
administrativní koordinace, zapojení národních parlamentů a důkladná definice národních implementovaných 
opatření 
91 Sécretariat général des affaires européennes. [online]. [cit. 2009-03-05]. URL: 
<http://www.sgae.gouv.fr/presentation/index.html>. 
92 Christian Philip, francouzský politik, poslanec v dolní komoře parlamentu v letech 2002-2007 (mimo jiné 
vykonával funkci viceprezidenta delegace Národního shromáždění pro Evropskou unii), v současnosti představitel 
Prezidenta republiky pro Frankofonii 
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ministerstva financí a zemědělství.“93 Za největší problémy byly považovány zejména 

nedostatečná spolupráce vlády a parlamentu a dále komplikovaná koordinace mezi jednotlivými 

ministerstvy. V článku Michaela Kaedinga také autor kritizuje spolupráci jednotlivých 

ministerstev i jejich vnitřní uspořádání, které se jen velmi pomalu adaptuje na požadavky spojené 

s evropskou agendou.94 Na základě současného stavu implementace směrnic do francouzské 

legislativy se ukazuje, že po reorganizaci jednotlivých orgánů nastalo výrazné zlepšení. V červenci 

roku 2007 Francie dosáhla v oblasti transpozice směrnic nejlepších výsledků od roku 1997, 

98,8 %95 směrnic bylo implementováno v řádném období. 

K významným aspektům prolínání evropské a francouzské legislativy patří z hlediska 

implementace sekundárního evropského práva také činnost soudní moci, a to zejména 

v momentech, kdy je aktivita orgánů státní správy omezená. U Evropského soudního dvora může 

z podnětu Komise, jiné instituce EU či členského státu být žalován členský stát v případě 

nedodržení svých povinností. Francie se umístila na druhém místě v počtu podaných žalob za 

nesplnění povinností státem v rozmezí let 1952 až 2007, jen v roce 2007 bylo takových žalob 

podáno čtrnáct96. Podstatná je i kooperace francouzských soudních orgánů a Evropského 

soudního dvora spjatá se zahájením řízení o předběžných otázkách97. Ve srovnání s ostatními 

členskými státy patří Francii v období let 1984 – 2007 třetí místo (za Německem a Itálií). V roce 

2007 bylo podáno 26 předběžných otázek (nejvyšší počet po Německu a Itálii), procentuálně 

nejvíc jich je zahájeno z podnětu kasačního soudu (více než 10 % případů)98. Právě spolupráci 

soudů na komunitární a národní úrovni a možnost soudního řízení evropských institucí 

s členským státem vnímám jako zásadní prvky postupné adaptace francouzského centralistického 

modelu vůči evropským strukturám. Tímto se alespoň částečně daří nahrazovat v některých 

případech problematickou koordinaci státních orgánů a zároveň i iniciovat jejich postupnou 

proměnu. 

                                                 
93 PHILIP Christian. Rapport d'information sur l'état de transposition des directives européenne, déposé par la 
délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, 9. červenec 2003. [online]. Národní shromáždění. [cit. 
2009-03-05]. URL: <http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1009.asp>. 
94 KAEDING, Michael. Aministrative Konvergence Actually – An Assessment of the European Commission´s Best 
Practices for transposition of EU Legislation in France, German, Italy, Sweden and Greece. Journal of European 
Integration. 04/2007, vol. 29, s. 431. 
95 La transposition des directives communautaires. [online]. La documentation française. [cit. 2009-03-15]. URL: 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/administration-francaise-europe/directives-
communautaires.shtml>. 
96 Soudní statistiky Soudního dvora, Výroční zpráva Evropského soudního dvora, 2007. [online]. [cit. 2009-03-15]. 
URL: < http://curia.europa.eu/cs/instit/presentationfr/rapport/stat/07_cour_stat.pdf>. 
97 Vnitrostátní soud, kterému byla věc předložena a který řeší nějakou právní otázku dotýkající se práva Společenství, 
může, a v určitých případech je dokonce povinen, přerušit řízení a podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce. 
Uvedenou žádostí žádá Soudní dvůr o výklad nebo přezkum legality některého pravidla v rámci práva Společenství. 
[online]. Občan a Evropský soudní dvůr. [cit. 2009-03-15]. URL: <http://www.euroskop.cz/630/sekce/obcan-a-
evropsky-soudni-dvur/>. 
98 Tamtéž. 
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3.3.3 Ostatní aktéři evropské politiky 

Vedle orgánů státní správy, jež se různým způsobem podílejí na zajišťování chodu 

evropské politiky, existují též další aktéři, jejichž aktivita v současnosti významně roste a mění tak 

tradiční strukturu fungování francouzské evropské politiky. V první řadě se budeme zabývat 

evropským diskurzem francouzských politických stran a dále skupině aktérů, k nimž jsou 

zahrnuty především nižší správní celky či zájmové skupiny. 

Zapojování nových aktérů do evropské agendy a jejich adaptace na unijní struktury jsou 

spojovány s termínem evropeizace. Evropeizace je v obecném slova smyslu chápána jako proces 

postupné změny chování a rozhodování politických aktérů a institucí, jež jsou způsobeny 

působením evropské integrace. Tento proces se projevuje různými způsoby. Národní aktéři 

a instituce rozšiřují svou agendu o evropské otázky i evropská témata a navazují kontakty přímo 

s unijními orgány a institucemi, kde se snaží prosazovat své zájmy. Ve Francii, vzhledem k stále 

značně centralizovanému uspořádání, je tato možnost pro některé aktéry (nižší správní celky, 

zájmové skupiny) určitou kompenzací a možností obcházet národní úroveň. Zároveň se vlivem 

Unie mění i jejich vnitřní organizace, vytváří se orgány specializované na evropské záležitosti 

a jsou stále více angažováni odborníci v oblasti komunitární politiky. Vzhledem k tomu, že proces 

evropeizace a rovněž schopnost ostatních aktérů zabývat se evropskou problematikou jsou 

rozdílné, v další části bude tento proces představen u některých z nich. 

3.3.3.1 Politické strany 

Politické strany jsou stejně jako ostatní prvky francouzské politické scény výrazně 

ovlivňovány evropskou integrací. T. Poguntke poukazuje na dva základní aspekty. Jedním z nich 

je zahrnutí evropské problematiky k současným tématům politických stran. Strany se začínají 

výrazněji vyjadřovat k evropským otázkám od 70. let v rámci voleb do Evropského parlamentu. 

Mnohem více se však angažují až v posledních dvou referendech spojených s ratifikací nejprve 

Maastrichtské smlouvy v roce 1992 a v květnu v roce 2005 také Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 99 

Evropská témata se tak rozšiřují ve většině francouzských politických stran, a to i v těch menších. 

Ukazuje se totiž, že stejně jako v ostatních členských státech i tady jsou volby do Evropského 

parlamentu chápány jako druhořadé a často i menší strany zde mají větší úspěch než ve volbách 

národních. 

Z hlediska postoje k evropské integraci „lze obecně říci, že i ve Francii platí to, co lze 

aplikovat na ostatní evropské stranické systémy – čím blíže jsou strany politickému středu, tím 
                                                 

99 POGUNTKE, Thomas. The Europeanisation of national party organisations: A concept analysis. European Journal 
of Political Research. 10/2007, vol. 65, s. 246.  
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více jsou proevropsky laděné.“100 Silně proevropsky se profiluje zejména strana Demokratické 

hnutí (Mouvement démocratique) v čele s Françoisem Bayrou. Naopak protievropský diskurz se 

objevuje zejména u pravicových stran jako je Hnutí pro Francii (Mouvement pour la France) 

nebo krajně pravicová Národní fronta (Front national) s hlavním představitelem Jean-Marie 

LePenem. Současně lze také sledovat, že ke štěpení na pro a protievropsky laděné tábory dochází 

i uvnitř jednotlivých stran. Jako příklad mohou být uvedeny obě velké strany – Socialistická strana 

i vládní Unie pro lidové hnutí (Union pour un mouvement populaire). Obě se do evropské 

agendy poměrně významně zapojují, nicméně některé proudy uvnitř strany zastávají k evropské 

integraci spíše negativní postoj. Rozpory se ukázaly i v době kampaně spojené s referendem 

o Smlouvě o Ústavě pro Evropu na jaře roku 2005. V obou stranách existovaly skupiny, které se 

přes oficiální podporu stavěly k euroústavě negativně (k nejvýznamnějším osobnostem patřily ze 

Socialistické strany Laurent Fabius101, za UMP to byli Christiane Boutin102 nebo Nicolas Dupont-

Aignan103.104 

Hodnocení angažovanosti jednotlivých francouzských politických stran je komplikované. 

Stejně jako ostatní strany v Evropě, i ony mají možnost se zapojovat v rámci Evropského 

parlamentu. To se dnes, vzhledem k narůstajícím pravomocím Evropského parlamentu a jeho 

práva spolurozhodovat, stává významnějším. Francie dnes má k dispozici 78 křesel v Evropském 

parlamentu. Po volbách v červnu 2004 největší část získala Socialistická strana (31 europoslanců), 

úspěšných bylo i 7 kandidátů ze strany Front National (FN). Bohužel jsou však jednotlivé strany, 

které jsou dnes v Evropském parlamentu zastoupeny, názorově velmi odlišné - jsou součástí 6 

různých politických skupin v parlamentu, což jim brání společně prosazovat francouzské zájmy. 

Druhým, méně zmiňovaným aspektem evropeizace politických stran, je změna jejich 

vnitřní struktury a zvláště nárůst počtu odborníků specializovaných na evropskou problematiku 

uvnitř strany. Tito odborníci navíc získávají větší vliv uvnitř strany a postupně se rozšiřuje i jejich 

agenda. 

                                                 
100 PEROTTINO, Michel; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
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103 Francouzský politik, do roku 2007 člen UMP, v současnosti spolupředseda evropské strany EUDemocrats 
(Aliance pro Evropu demokracií) 
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3.3.3.2 Vliv nižších územně-správních celků na evropskou politiku ve 

Francii 

Francouzské území je rozděleno na 26 regionů, ty jsou dále členěny do 100 departementů, 

342 arrondisementů a 4 039 kantonů. Poslední článek tvoří obce, kterých je ve Francii 36 782.105 

Vzhledem k tradičnímu centralistickému pojetí vládnutí byla úloha francouzských nižších celků 

v evropské politice zejména v minulosti velmi omezená. Pozdní proces decentralizace, který 

probíhal až v 80. letech, a v souvislosti s tím i vznik nových územně-správních celků – regionů 

tuto skutečnost vysvětluje. Ke změně situace v 90. letech částečně přispěla Maastrichtská 

smlouva, v níž je zakotven mimo jiné i princip subsidiarity106. Tento princip se ruku v ruce se 

vznikem regionální politiky stal ve Francii významným podnětem k větší emancipaci jednotlivých 

regionů. I přesto je ve srovnání s některými dalšími členskými státy snaha nižších územně-

správních celků velmi nízká, což je způsobeno z velké části tím, že lokální aktéři neudržují 

dostatečné vztahy s evropskými institucemi a nespolupracují příliš ani mezi sebou. Tím snižují 

nejen možnost čerpat finance ze strukturálních fondů, ale zároveň i prosazovat své další zájmy. 

„Nejvýznamnější orgán pro prezentaci zájmů nižších správních jednotek představuje Výbor 

regionů. Francouzská delegace je tvořena 24 členy (12 zástupců regionů, 6 zástupců 

departementů a 6 zástupců obcí). Regiony zde mají nejsilnější pozici, což zlepšuje i pozici 

francouzských regionů, které mají obecně nejslabší postavení v rámci decentralizovaného 

státu.“107 Členy delegace jmenuje premiér na základě doporučení asociací zastupujících regionální 

a místní správu. Na národní úrovni pak mají největší oporu v Senátu, a to zejména po reformě 

v roce 2003.108 

Nutným důsledkem procesu regionalizace a všeobecného posilování ekonomické, politické, 

sociální a kulturní role měst a regionů je paradiplomacie. Tímto pojmem označujeme zahraniční 

aktivity měst a regionů.109 Její cíle a motivy do velké míry odpovídají obecným cílům a motivům 

regionalizace, ačkoliv rozeznáváme jistá specifika. Důvody paradiplomatických aktivit můžeme 

v obecné rovině rozdělit na ekonomické, politické a kulturní, přičemž ekonomické jsou 
                                                 

105 France. [online]. Central Intelligence Agency [cit. 2009-05-18]. URL: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html>. 
106 Tento princip praví, že "v oblastech, které nespadají do jeho výlučné působnosti, vyvíjí Společenství činnost 
v souladu se zásadou subsidiarity jen tehdy a potud, pokud cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě 
dosaženy členskými státy a mohou být z důvodů rozsahu či účinku navrhované činnosti lépe dosaženy 
Společenstvím", Princi subsidiarity. [online]. Businessinfo. [cit. 2009-03-21]. URL: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/p/princip-subsidiarity/1000709/6381/>. 
107 PEROTTINO Michel.; TOMALOVÁ Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 37-38. 
108 Tamtéž. 
109 DRULÁK, Petr; KÖNIGOVÁ, Lucie.; KRATOCHVÍL, Petr. Zkrácená verze zprávy z výzkumného projektu 
Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR. Ústav 
mezinárodních vztahů, RB 7/10/03. 
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považovány za rozhodující. Významnou roli v systému paradiplomatických vztahů má Evropská 

unie. Ta od 80. let používá nástroje založené na partnerství mezi vládami a podstátními aktéry, 

čímž přispívá k posílení jejich role.110 Právě systém vládnutí Evropské unie je mocným podnětem 

paradiplomatických aktivit měst a regionů. V článku Joachima Blattera je uvedeno, že „Francie 

garantuje svým regionům pouze velmi malou míru autonomie v oblasti mezinárodních vztahů“111 

(zahrnující i evropskou problematiku). Tuto situaci dokresluje též skutečnost, že neexistují žádná 

formální opatření, vztahující se na účast francouzských regionů i ostatních územně-správních 

celků při formulaci zahraniční nebo evropské politiky Francie. Posílení kompetencí z roku 1992, 

reforma Senátu nebo některé aktivity lokálních aktérů (již v roce 2004 má 20 z 22 regionů své 

zastoupení v Bruselu) signalizují, že by se situace v budoucnosti mohla více vyvinout v jejich 

prospěch. Hodně přitom však bude záležet na samotných aktérech a jejich schopnosti si prosadit 

změny na úkor národních orgánů, a to například díky větší vzájemné spolupráci či upevněním 

vztahů s evropskými institucemi. 

3.3.3.3 Zájmové skupiny 

Vzhledem k mnohaúrovňové struktuře EU se dnes do evropské politiky zapojují i další 

aktéři z řad ekonomických či sociálních zájmových skupin. Jejich hlavním cílem je usměrnění 

dopadu komunitárních sektorových politik na vnitřní politiku Francie. „Zájmové skupiny je 

možné vymezit jako jednotky, které představují zájmy specifických společenských skupin za 

účelem vytvoření si vlivu na rozhodování v politických záležitostech. V širokém pojetí do této 

skupiny řadíme nejen organizované útvary, ale také hnutí, společnosti a jednotlivce.“112 

„Ve Francii nejsou institucionalizovány způsoby přístupu soukromých aktérů k formulaci 

politiky. Reprezentace zájmů na národní úrovni se odvíjí od etatistického rázu francouzského 

politického a administrativního modelu, kde jsou soukromí aktéři přizváni k diskuzi ne kvůli 

zajištění zastoupení jejich zájmů, ale zejména z důvodu poskytování informací a expertízy, a od 

konfliktní povahy politické kultury.“113 Díky tomu se představitelé zájmových skupin 

k prosazování zájmů na evropské úrovni dostávají relativně později a v mnohem menší míře než 

jejich protějšky z jiných členských zemí. Navíc, jak uvádí E. Grossmann, vliv evropské integrace 

na francouzské zájmové skupiny nebyl pouze pozitivní a lišil se u jednotlivých zájmových skupin. 

Neekonomické skupiny těží z možnosti více se podílet a ovlivňovat rozhodovací procesy na 
                                                 

110 JOHN, Peter. The Europeanisation of Sub-national Governance. Urban studies, 2000, vol. 37, no. 5-6, s. 879. 
111 BLATTER, Joachim. The Foreign Relations of Eurpean Regions: Competences and Strategie. West European 
Politics. 05/2008, vol. 31, no. 3, s. 471. 
112 GROSSMANN, Emiliano. Challenging French Interest Groups: The State, Europe and the Internationa Political 
Systém. French Politics. 08/2004, vol. 2, no. 2, s. 204. 
113 PEROTTINO, Michel.; TOMALOVÁ, Eliška. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii. Francie 
a EU. Francie unavená Evropou? s. 42. 
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komunitární úrovni. U ekonomických zájmových skupin se však ukazuje, že stále nejsou 

dostatečně adaptovány na uspořádání a přístup evropských činitelů a institucí a při prosazování 

svých požadavků často spoléhaly na iniciativy národního státu, než aby samy usilovaly o vytvoření 

vztahů a rozvoj neformálního dialogu s evropskými institucemi.114 

Domnívám se, že vlivem procesů nejen na komunitární úrovni, ale i rostoucí globalizací na 

mezinárodní scéně, ve Francie dochází k řadě změn zájmových skupin. Podstatná je například 

reorganizace struktur těchto skupin, a to ve dvou liniích. Zájmové skupiny pochopily důležitost 

přímého kontaktu s evropskými strukturami. V současnosti se pět odborových organizací 

výrazněji zapojuje do aktivit Evropské konfederace odborů a některé z nich tu mají i svá 

zastoupení. Navíc také dochází k výraznější specializaci jednotlivých skupin a do jisté míry 

i k jejich profesionalizaci. Příkladem může být klesající vliv farmářské skupiny FNSEA115, v rámci 

níž dnes vzniká řada proudů prosazujících specifické a mnohdy odlišné zájmy. Ke zvyšování 

odbornosti zájmových skupin rovněž dochází s příchodem odborníků na evropskou 

problematiku, kteří se stávají nedílnou součástí stávajících struktur nebo fungují na bázi externí 

spolupráce. V souvislosti s profesionalizací činnosti zájmových skupin se ve Francii se značným 

zpožděním prosazuje také rozvoj lobbyingu jako efektivní nástroj k zajištění zájmů. Za další 

výraznější změnu lze podle Grossmana považovat transformující se vztah vlády a zájmových 

skupin. Vývojem prochází i státní instituce a administrativa, které se pozvolna otevírají novým 

aktérům a umožňují jim více než v minulosti rozvíjet samostatnou činnost. Na druhé straně 

těmito kroky dochází k oslabení původních, často velkých zájmových organizací, které měly ve 

svých sektor prakticky monopolní postavení (například FNSEA ještě v 80. letech 20. století). 

Zemědělský sektor v tomto směru představuje zajímavý příklad uvedeného trendu. FNSEA tu 

měla až do konce 80. let dominantní postavení. Díky změnám v rámci společné zemědělské 

politiky se rodí nové zájmy a kritika stávajících poměrů. Vedle ní se tak v roce 1987 zformovala 

alternativní skupina Conféderation paysanne116 v čele se známým francouzským aktivistou Josém 

Bovém. Další skupiny se začaly objevovat v průběhu 80. let i v dalších oblastech v souvislosti 

s dokončováním vnitřního trhu a vývojem sociální politiky v EU. Mezi ně patří především 

odbory (CFDT117, CGT118, SUD119) a asociace zaměstnavatelů (MEDEF120). Dnes se přidávají 

                                                 
114 GROSSMANN, Emiliano. Challenging French Interest Groups: The State, Europe and the Internationa Political 
Systém. French Politics. 08/2004, vol. 2, no. 2, s. 205. 
115 Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, založena v roce 1946. 
116 Francouzský zemědělský svaz, založen v roce 1987. 
117 Confédération française démocratique du travail, v současné době členem ETUC, nejméně radikální skupina 
odborů, podpora sociálního dialogu, nejvíce proevropská. 
118 Confédération Générale du Travail, člen ETUC až od roku 1995, vazby na Komunistickou stranu Francie (PCF). 
119 Union syndicale Solidaires, založen v roce 1981, radikální svaz pracovníků, unie vznikla z vnitřní opozice 
organizace CFDT 
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také některá ekologická hnutí. K zájmovým skupinám se řadí i společnosti fungující 

v soukromém sektoru. Významněji se v Bruselu angažuje okolo 150 společností, které intenzivně 

spolupracují s FranRep. 

 

Záměrem první kapitoly bylo především popsat, jakým způsobem funguje současné 

zajištění evropské politiky. Uchopení evropské agendy se u jednotlivých členských států liší. 

Francie patří k zemím, ve kterých se tradičně upřednostňuje mezivládní přístup k integraci 

s centralistickým způsobem vládnutí. Evropská problematika stále zůstává spíše zařazena do 

oblasti zahraniční politiky, čemuž odpovídá i charakter jejího zajištění. Hlavní role spočívá 

i nadále v rukou prezidenta republiky, jenž rozhoduje o strategických cílech Francie v EU, 

podstatnou roli hraje také ministerstvo zahraničí a evropských záležitostí. 

V průběhu několika posledních let však dochází ke změně modelu francouzské evropské 

politiky. Tuto změnu jsem charakterizovala na základě třech různých aspektů: reorganizací 

francouzských institucí, absorbováním evropské legislativy a v neposlední řadě též nárůstem 

počtu nových aktérů. Dle mého názoru je posun nejvíce ovlivňován mírou prolínání 

francouzského a evropského práva, a to i díky lepší možnosti evropských institucí (zejména 

Evropské komise) vynucovat si přejímání evropské legislativy. Již méně pružnou se ukazuje 

reorganizace francouzských orgánů. I tady je však vývoj zřejmý, a to nejvíce na zvyšující se 

angažovanosti premiéra v evropských otázkách, díky orgánu SGAE a kvalitnější spolupráci mezi 

jednotlivými ministerstvy, která je při vývoji jednotlivých komunitárních politik nutná. Přestože 

musí francouzská reprezentace reagovat též na vzrůstající snahy ostatních aktérů zapojit se na 

evropské úrovni, domnívám se, že jejich iniciativa je i přes určitý pokrok stále velmi limitovaná. 

Nejen nižší správní celky, i zájmové skupiny využívají možnosti prosadit své zájmy přímo u 

evropských institucí, ale často se zpožděním a v mnohem menší míře než jejich protějšky 

z ostatních členských zemí. 

Způsob, jakým se mění organizace francouzské evropské politiky v současnosti a 

v posledních několika letech, výrazně ovlivňuje schopnost Francie prosazovat své zájmy a do jisté 

míry i jejich charakter. Francie patří mezi zakládající členské státy a od počátku integraci chápala 

jako možnost zachovat si svůj vliv v celosvětovém měřítku. Pro její představitele bylo důležité 

udržet si v rámci Společenství a později v Evropské unii co největší vliv a kontrolu nad svým 

vývojem. Druhá kapitola mé práce se proto zaměří na povahu francouzských zájmů v Unii. 

                                                                                                                                                         
120 Mouvement des entreprises de France, založen v roce 1998, v současnosti sdružuje 750 000 podniků, podpora 
sociální dialogu, aktivní v rámci UNICE. 
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Zejména bude zkoumat, zda došlo k jejich vývoji v návaznosti na posun v organizaci evropské 

agendy ve Francii. 
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4 Cíle francouzské politiky v EU 

4.1 Definice zájmu státu 

Mezi základní prvky státu patří jeho vymezení vůči vnějšímu prostředí, což stát činí 

stanovením svých cílů. Cíle zahraniční politiky chápeme jako „průnik žádoucího a možného“121. 

Znamená to, že každý stát si uchovává své preference. Jejich realizace však záleží také na 

materiálních charakteristikách státu (rozloze, poloze, populaci, ekonomice) a na jeho vnějším 

prostředí. Pro samotné označení cíle státu se již v minulosti vžil výraz národní zájem. Jako takové 

se však vymezení tohoto pojmu potýká s řadou nedostatků – znemožňuje rozlišit cíle 

a prostředky a není dostatečně jasně vysvětleno. 

Definice zájmu se liší podle teorie mezinárodních vztahů, kterou aplikujeme. Představuje 

ústřední koncept realistického myšlení. Realisté chápou národní zájem jako možnost zvýšit 

mocenské postavení daného státu. „Národní zájem je v tomto pojetí objektivně dán a úkolem 

politika je jej pouze objevit.“122 Jiné teorie však toto pojetí zpochybňují. „Liberálové nebo 

marxisté zájem pojímají spíše jako projekci zájmů nejvlivnějších sociálních skupin a národní 

zájem se pak může poměrně rychle a radikálně měnit.“123 Vzhledem k tomu, že liberálové stát 

nevnímají jako unitárního aktéra, ale jako jednotku sdružující individua či sociální skupiny, 

projevují se i navenek různé zájmy, které se mohou proměňovat podle dominantních skupin. 

Z teoretického rámce mezinárodních vztahů vychází rovněž Nicolas Jabko. Ve svém 

článku vymezuje tři odlišné způsoby, jak nahlížet na francouzské národní priority a chápat 

chování Francie v rámci evropských struktur..124 V prvním případě se jedná o přístup blízký 

liberálnímu mezivládnímu postoji Andrea Moravcsika, kde vždy v popředí stojí zájem 

jednotlivých států. Základní povinností francouzských aktérů (z hlediska tohoto výkladu) je 

nejpodstatnější snaha maximalizovat sílu a vliv Francie a podporovat francouzské zájmy. Francie 

byla již několikrát kritizována ze strany zejména menších států i dalších účastníků mezivládního 

vyjednávání kvůli svému často až arogantnímu vystupování při prosazování svých cílů. Velmi 

složité a napjaté vyjednávání proběhlo například na summitu v Nice v roce 2000 v době 

francouzského předsednictví. V současnosti by už takové vystupování bylo obtížné. Na rozdíl od 

minulých let Francie ztratila mnoho ze svého dominantního postavení a k jednáním s ostatními 

                                                 
121 DRULÁK, Petr. Tvorba a analýza zahraniční politiky. Praha : Oeconomica, 2007. s. 9. 
122 KRATOCHVÍL, Petr. Slovník teorie mezinárodních vztahů. Praha : Oeconomica, 2007. s. 40. 
123 Tamtéž. 
124 JABKO, Nicolas. The importance of being nice: An institutionalist analysis of French preference on the future of 
Europe. Comparative European Politics. 12/2004, vol. 2, no. 3. s. 284. 
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členskými státy musí přistupovat více kooperativně (viz dohody o Unii pro Středomoří nebo 

aktivity francouzského prezidenta při řešení finanční krize). 

Priority Francie však můžeme též vymezit na základě neoliberální interpretace Roberta 

Keohana o mezinárodní spolupráci. R. Keohane chápal spolupráci mezi státy jako pozitivní prvek 

společných vztahů. Podstatnou roli zde hrají mezinárodní instituce. Jejich úkolem je především 

posilovat tuto spolupráci a zároveň sloužit jako garanti společných závazků. Zájmy francouzských 

politických představitelů tak primárně nemají přinést prospěch pouze jedné členské zemi, ale mají 

se podílet na zvýšení účinnosti rozhodovacích procesů v celé Unii. I Francie se v některých 

případech k takové spolupráci staví kladně, jako příklad lze uvést návrhy francouzských 

politických představitelů na summitu Evropské rady v červnu 2007, které prosazovaly 

dlouhodobější a stabilní předsednictví Unie či vytvoření postu vysokého představitele pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku Unie, jež by EU dopomohly „stát se demokratičtější, 

transparentnější a efektivnější“. Francie v tomto ohledu také ustoupila při jednáních o Smlouvě o 

Ústavě pro Evropu v otázce posílení pravomocí Evropského parlamentu, který měl podle nové 

dohody rozhodovat i o společné zemědělské politice.  

Třetí interpretace francouzských zájmů je vymezena na základě studie Craiga Parsonse. 

Autor v ní tvrdí, že instituce netvoří pouhý prostředek k posilování vlivu mezi jednotlivými státy, 

ale též vyjadřují sociálně vytvořené představy o politické organizaci. Každý stát se ztotožňuje 

s jinou představou a k jejímu naplnění využívá jiných prostředků. Francie dlouhodobě usiluje o 

vytvoření silné Evropy.125 Jedním z důvodů je snaha zachovat její velikost (grandeur) a vliv na 

celosvětové dění. Částečně se jí to podařilo dosáhnout v ekonomické rovině dokončením 

hospodářské a měnové unie v roce 1999. Pokusy o posílení vlivu Unie i v sociálních a zejména 

v politických otázkách vedly pravděpodobně Francii k zapojení se do debaty o budoucnosti 

Evropy, započaté projevem bývalého německého ministra zahraničí Joschky Fischera v Berlíně 

v roce 2000, a k podpoře jednání o euroústavě v roce 2003 až 2005. 

Dle mého názoru však není možné plně aplikovat pouze jednu z uvedených interpretací. 

Při tvorbě francouzských zájmů se objevuje řada specifik. V rozporu s mezivládním přístupem je 

především tvorba daných priorit. Vzhledem k charakteru institucionálního zajištění francouzské 

politiky, kde nejvýraznější roli hraje prezident republiky, tvorba francouzských priorit nemusí 

plně odrážet požadavky domácích aktérů a celé společnosti. Ty nejsou výsledkem domácího 

vyjednávání, ale spíše tvořeny představami hlavních představitelů výkonné moci. Tím se liší od 
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analýzy mezivládního vyjednávání popsané A. Moravcsikem126. Výklad spjatý s liberálním 

postojem o společném působení států za účelem větší efektivnosti komunitárních mechanismů je 

zpochybněn existencí nahodilých vztahů (viz například spolupráce Francie a Německa), či 

historických aspektů, které tyto zájmy ovlivňují, aniž by byly odrazem pragmatického 

rozhodování státu a braly v potaz efektivnost EU. Konstrukce vlastních představ o Evropské unii 

na druhé straně naráží na původní podobu unijní struktury, kterou Francie, díky síle ostatních 

aktérů, není schopna změnit k obrazu svému. Zastávám názor, že se jedná o kombinaci všech tří 

interpretací. 

Postavení Francie v EU se opírá o několik podstatných specifik. Ze závěrů předchozí 

kapitoly vyplývá, že přes určitý pokrok mají ve Francii stále nejvýraznější prostor pro 

rozhodování a stanovení zájmů centrální orgány v čele s prezidentem, premiérem a jednotlivými 

ministerstvy (důležitá je zejména role Generálního sekretariátu pro evropské záležitosti). Ukazuje 

se, že rozvoj ostatních aktérů ještě nedospěl do takové míry, aby byli schopni prosazovat své cíle 

s větším důrazem uvnitř unijních i národních struktur. Analýza cílů francouzské politiky 

v Evropské unii se tak bude týkat převážně zájmů, které jsou formulovány skupinou hlavních 

představitelů výkonné moci. 

Zájmy Francie jsou stále do jisté míry zatíženy základní premisou francouzské zahraniční 

politiky: snahou zachovat velikost Francie a její vliv v celosvětovém měřítku. Mezinárodní 

prostředí se však výrazně mění a vliv Francie rychle upadá. Její postavení je oslabeno i v rámci 

Evropské unie, proto je klíčovým aspektem snaha tento vliv získat zpět. Jedním z mnoha příkladů 

může být i postupný pokles využívání francouzského jazyka v Unii od 90. let (od roku 1998 je 

anglický jazyk používán pro většinu psaných dokumentů EU, dokumenty uvedené ve 

francouzském jazyce dnes představují pouhých 15 %)127. Mezi další příklady patří skutečnost, že 

se přes společné působení J. Chiraka a G. Schrödera nepodařilo do čela Evropské komise v roce 

2004 prosadit Guy Verhofstadta, či přesvědčit ostatní členské státy o Sarkozyho projektu 

Středomořské unie. 

Důležitou roli při formování priorit nadále hrají některé historické a tradiční aspekty. Nelze 

však opominout i roli současného institucionálního uspořádání uvnitř evropských struktur, 

působení jednotlivých institucí a sílu ostatních členských států. Tak jako si Francie, která začala 

bojkotovat zasedání Rady v polovině 60. let, vynutila v lednu 1966 politickou dohodu v podobě 
                                                 

126 Model předpokládá, že v zájmu každé vlády je udržet se u moci, a proto musí uspokojovat požadavky 
nejvýznamnějších sil na domácí politické scéně. Agregací těchto požadavků na národní úrovni vzniká národní zájem, 
s nímž jde vláda do evropských vyjednávacích procesů. Posuny v evropské integraci jsou pak výsledkem velkých 
kompromisů mezi jednotlivými národními zájmy na evropské úrovni. DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. 
Praha : Portál, 2003. s. 193. 
127 DEFARGES, Phillippe M. Politique étrangère de la France, La France et l’Europe. Regards sur l’actualité. 06-
07/2007. s. 30. 
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Lucemburského kompromisu, dnes by takový postoj nepřicházel v úvahu. Francouzští političtí 

představitelé jsou si této skutečnosti vědomi a zájmy své země tomu přizpůsobují. 

Chování Francie v Evropské unii postupně prochází podstatnými změnami. Francouzští 

političtí představitelé opouštějí tradiční mezivládní způsob vyjednávání, který fungoval až do 

počátku 90. let. Vedle mezivládních konferencí, jež byly do té doby svolávány při iniciaci každé 

významnější změny evropské integrace, se na konci 90. let objevuje i nový způsob vyjednávání na 

daleko širší platformě – konventu, spjatého se vznikem Charty základních práv Evropské unie 

i se Smlouvou o Ústavě pro Evropu. Velkým zásahem do schopnosti prosazovat francouzské 

zájmy bylo rovněž rozšiřování Unie. Význam Francie v EU je logicky více oslabován větším 

počtem členských států (27), než-li tomu bylo v Unii čítající pouhých jedenáct potenciálních 

partnerů či oponentů. Navíc se též objevuje nový fenomén vyvolaný zvyšujícím se počtem 

malých států. Původně velké země, jako je Francie, Velká Británie či Německo, v minulosti 

nemohly být téměř nikdy přehlasovány, v rozšířené Evropě se tato skutečnost stává daleko 

pravděpodobnější. 

 

Ve své práci se budu věnovat pouze cílům, o nichž se domnívám, že jsou pro současné 

působení Francie v EU stěžejní a které také podle mého názoru charakterizují postavení Francie 

v rámci evropské integrace. V práci Petra Druláka se setkáme se dvěma různými děleními cílů. 

V první řadě jsou zmíněny cíle podle formy (základní, krátkodobé a střednědobé a dlouhodobé) 

a dále podle obsahu (mocenské, ideové a ekonomické).128 V rámci své práce budu řadit cíle 

Francie v Evropské unii podle obsahu. V tomto smyslu jsem jako hlavní vymezila tyto zájmy: 

oživení a posílení vztahů sever-jih (zejména vztahy Francie a Afriky), dále prosazování Evropy 

jako silného globálního aktéra a Evropy se silným vlivem členských zemí. 

Při analýze cílů a prostředků, kterými se Francie snaží prosadit na komunitární úrovni, jsem 

vedle odborné literatury též vycházela z analýzy dvou Bílých knih, jež byly ve Francii vydány 

v roce 2008. Jedná se o Bílou knihu obrany a národní bezpečnosti a Bílou knihu o zahraniční 

a evropské politice pro roky 2008 – 2020. 

                                                 
128 DRULÁK, Petr. Tvorba a analýza zahraniční politiky. Praha : Oeconomica, 2007. s. 9. 
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4.2 Francouzské pojetí Evropské unie a Evropy 

4.2.1 Historický diskurz 

Historie Francie představuje hned několik významných obhájců evropské myšlenky. Patří 

mezi ně nepochybně Aristid Brand, Jean Monet, Robert Schuman či Jacques Delors. Existuje 

však i druhý pohled na postavení Francie v Evropě. Ten je značně poznamenán představou o 

výlučnosti francouzského státu, jejíž kořeny se datují ještě více do minulosti než idea evropské 

integrace a opírají se o Francii jako o starobylou a silnou mocnost. Přestože je tato charakteristika 

velmi zjednodušená, v určitém smyslu zůstává živá dodnes. 

Pojetí evropské integrace z pohledu francouzských představitelů je dáno souhrnem zájmů, 

které se objevily již v minulosti a nejsou spjaty pouze s gaullistickými politiky. Mezi 

nejvýznamnější patří zachování důležitého postavení Francie ve světě a její vliv na celosvětové 

dění. Zatímco 80. léta podle Christiana Lequesna představují „ve Francii evropskou politiku jako 

období „tichého (klidného) funkcionalismu“, poznamenaného několika konkrétními projekty, 

v jejichž čele stál především tandem Francie a Německa“, tak výrazné změny, ke kterým na konci 

80. a v průběhu 90. let v Evropě a ve světě došlo, vzbudily u francouzských politických elit i u 

občanů značné pochybnosti o budoucnosti evropské integrace a zejména o vlivu, který Francie 

jako její zakládající člen může v rámci této integrace prosazovat. 

Francie se navíc v 90. letech musela vyrovnávat se změnami, které přišly s rozpadem 

východního bloku a přinesly nové uspořádání v Evropě. Jednalo se zejména o sjednocení 

Německa v roce 1990, s nímž se v první chvíli nejen Francie, ale i ostatní státy Evropy, jen těžko 

smiřovaly. Představu velkého a silného Německa, se samostatnou zahraniční politikou 

a schopností více prosazovat své zájmy na evropské půdě i mimo ni, přijala Francie s určitou 

nevolí, opatrně a s obavami, že tento krok povede k zadrhnutí francouzsko-německého motoru 

uvnitř Evropské unie. Na pořad dne se také dostalo téma začlenění států střední a východní 

Evropy do evropských struktur a s ním i otázka výrazných, nejen institucionálních změn EU.  

Tyto aspekty je nutné brát v potaz při charakteristice francouzských zájmů nejen v průběhu 

90. let, ale i na počátku 21. století. Jsou jimi výrazně ovlivněna i dvě prezidentská období Jacquese 

Chiraka v letech 1995-2007. Přestože hlavní důraz je ve druhé kapitole kladen na zachycení zájmů 

Francie v období prezidenta Sarkozyho, je nutné si rovněž představit klíčové body politiky, která 

tomuto období bezprostředně předcházela. Pochopení kontinuity některých kroků, či naopak 

hledání rozdílů, může být zajímavé i díky skutečnosti, že oba politici i jejich okolí patří do stejné 

politické strany. 
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Prezident Jacques Chirac po svém zvolení v roce 1995 v evropské problematice do jisté 

míry navázal na svého socialistického předchůdce Françoise Mitteranda. Již za jeho působení 

dochází k několika významným událostem, které nasvědčují postupnému rozvoji evropské 

integrace. V roce 1999 byla dokončena Hospodářská a měnová unie, v témže roce vstoupila 

v platnost Amsterodamská smlouva, v plném proudu byla vyjednávání o přistoupení zemí ze 

střední a východní Evropy a po 36 letech byla rovněž započata jednání s Tureckem. 

Chirac se stal významnou postavou i později při summitu v Nice v roce 2000 v průběhu 

francouzského předsednictví a také v rámci debaty o budoucnosti Evropy. „V jeho projevech se 

často objevovala témata jako Evropa lidu a občanů, Evropa jako globální aktér v mezinárodních 

vztazích a sociální Evropa.“129 Představa Evropské unie, se kterou byl spojován Jacques Chirac a 

v době kohabitace i socialistický premiér Lionel Jospin, chápe evropskou integraci jako federaci 

národních států (La Fédération des États-nations130). Podobně se vyjadřuje i ve svém projevu 

v japonském parlamentu: „mojí ambicí je, aby Francie byla silnou v Evropě a zároveň zůstala 

sama sebou. Aby byla Francie slyšet, tedy její představa o člověku a koncepci světa, musí si 

zachovat přední místo mezi evropskými národy.“131 

Existuje několik klíčových prvků francouzské politiky v Chirakově prezidentském období. 

Mezi ně patří spíše negativní postoj k masivnímu rozšíření (zejména ve společnosti), které 

proběhlo hned v několika vlnách, kdy se Francie musela vyrovnat s příchodem patnácti nových 

členských států. Rozšiřování členské základny (enlargement) vnímala Francie s určitou nelibostí 

proto, že mohlo zabrzdit jí prosazované prohlubování integrace (deepening). Existují i další důvody 

slabé podpory začleňování nových států do Evropské unie, ať už obavy ze sociálních dopadů 

(příliv levnější pracovní síly z regionu střední a východní Evropy), či ze ztráty politického vlivu na 

rozhodování v Radě EU (procentuální zastoupení hlasů v Radě EU klesá z 15 % na 8 %)132. 

V úvahu je též nutné brát změny spojené s financováním společných politik. Země střední 

a východní Evropy patří v převážné většině k čistým příjemcům z rozpočtu EU a finanční 

příspěvky proudí zejména na podporu zemědělství a strukturálních reforem, kde doposud čerpala 

zdroje i Francie. V důsledku reformy rozpočtu bude Francie již pro léta 2007-2013 nucena zvýšit 

své příspěvky z původních 0,15 % na 0,35 % svého HDP133. V neposlední řadě je třeba vnímat 

i politické předsudky Francie, která velmi těžce nesla skutečnost, že většina nových členských 

států orientuje svou zahraniční politiku na Spojené státy americké. Kritiky se jim dostalo 

                                                 
129 BOSSUAT, Gérard. Faire l’Europe sans défaire la France. Paris : Euroclio, études et documents, 2005. s. 206. 
130 Tamtéž. s. 207. 
131 Tamtéž, s. 206. 
132 DEFARGES, Phillippe M. Politique étrangère de la France, La France et l’Europe. Regards sur l’actualité. 06-
07/2007. s. 30. 
133 Tamtéž. s. 31. 
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především po vyjádření podpory USA při invazi do Iráku v roce 2003, kterou Francie chápala 

jako zradu společných evropských zájmů. Negativní postoj Francie vůči regionu se projevil též 

v bilaterálních vztazích Francie s jednotlivými zeměmi tohoto regionu (především z politického 

hlediska, ekonomická spolupráce zůstala podstatná). Až do roku 2007 země střední a východní 

Evropy zůstaly ve stínu ostatních francouzských priorit. 

Chování Francie bylo mimo jiné výrazně ovlivněno tradičními aspekty francouzské 

evropské politiky. Především je spojeno se snahou o udržení tandemu Francie-Německo. Za 

Chirakova působení působily tyto vztahy kolísavým dojmem. Ještě v 90. letech společně oslavily 

vznik Hospodářské a měnové unie, později však přišly rozpory, které se nejvíce projevily na 

summitu v Nice v roce 2000. K obnovení dochází zejména v letech 2002 a 2003, kdy se snaží 

povzbudit ostatní evropské státy k odsouzení irácké invaze. Přestože tandem J. Chirac – 

G. Schröder nepředstavoval tak pevný svazek jako v minulosti V. Giscard d’Estaing – H. Schmidt 

nebo později F. Mitterrand – H. Kohl, je tu stále vidět úsilí o společný postup. Francie se ale 

snaží udržovat pevnější vztahy i s dalším velkými státy EU. Prosazení otázky společné evropské 

obrany na unijní scéně dosáhla až poté, co se jí na bilaterálních summitech podařilo přesvědčit 

nejprve Velkou Británii (Saint Malo 1998) a později Německo. V její politice tak můžeme jasně 

cítit pokusy o to, aby váha rozhodování o klíčových skutečnostech zůstávala i nadále mezi 

velkými státy. Případně se Francie nebránila ani myšlence dvourychlostní evropské integrace, kde 

by rovněž hlavní roli hrálo Německo a Francie. 

Dalším výrazným aspektem politiky francouzských představitelů v tomto období byla 

snaha o posílení evropské integrace. Vzhledem k nově otevřeným konfliktům, jež poznamenaly 

silně i evropský kontinent, Francie prosazovala větší koordinaci a společný postup v zahraničně-

politických otázkách. Například v konfliktu v bývalé Jugoslávii i později v období irácké krize se 

ukázalo, že Evropa toho prozatím není schopna a zároveň Francie nemá dostatečný vliv, aby 

ostatní členské státy přesvědčila, a to ani s německým partnerem po jejím boku. K posílení Unie 

mělo podle Francie dojít také v dalších oblastech, jednou z hlavních byla otázka institucionálních 

reforem. Nejprve díky mezivládním dohodám dochází k ratifikaci Amsterodamské smlouvy 

a smlouvy z Nice. Institucionální rámec však nedoznal dostatečných změn, proto se na přelomu 

nového tisíciletí přistoupilo na myšlenku konventu. Francie spolu s Německem tuto myšlenku 

velmi podporovaly, J. Chirakovi se navíc podařilo prosadit do čela konventu bývalého 

francouzského prezidenta Giscarda d’Estainga. Mezi reformy, které Francie prosazovala, patřily 

zejména ty, jež souvisely s posílením Evropské unie navenek, týkaly se vytvoření postu ministra 

zahraničních záležitostí a bezpečnostní politiky, prodloužení předsednictví v Radě EU. Zcela 

zásadní změnou v euroústavě byla otázka spojená s porušením parity hlasů mezi Francií 
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a Německem při hlasování v Radě EU. Narušen tím byl jeden ze základních principů integrace 

obou zemí. Tyto ústupky vypovídají o postupné změně vedení francouzské politiky v Evropské 

unii a ukazují snahu o větší spolupráci s ostatními členskými státy než v minulosti. 

Tento vývoj byl pravděpodobně také spojen s obavami, že by se Francie, tvrdě vyžadující 

pouze své vlastní cíle, mohla ocitnout v izolaci, a to by v Evropské unii 27 států mělo na politiku 

Francie značně negativní dopad. Odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu v referendu vyvolalo 

nejistotu spojenou s budoucností Evropské unie a následně způsobilo období stagnace 

integračního procesu (oficiálně vyhlášeno tzv. období reflexe). Ukazuje se tak, že Francie sama 

není vždy schopna prosadit své vlastní zájmy na úkor ostatních, na druhé straně její postavení je 

dostatečně silné na to, aby proces prohlubování Unie mohla na delší dobu zastavit či zablokovat. 

Jan Eichler to ve svém článku hodnotí slovy: „Byla to velká osobní prohra úřadujícího prezidenta 

Chiraka, jež měla vážné dopady na prestiž Francie v Evropské unii a také na samotný proces 

evropské integrace.“134 

Pomocí této optiky je nutné nahlížet na francouzské vnímání Evropy, potažmo Evropské 

unie. Přestože Sarkozy hovořil ve své volební kampani o rozchodu (tzv. rupture) s politikou 

prezidenta Chiraka, jeho politika do jisté míry zachovává původní hlavní linie, kterými jsou: 

otázka zasazení se o rozvoj vztahů se zeměmi středomořské oblasti (potažmo celé Afriky), 

o Evropu jako o globálního aktéra a navázání úzkých vztahů s jednotlivými členskými zeměmi. 

4.3 Eurafrika – nový směr africké politiky ve Francii 

Africký kontinent představuje pro Francii dlouhodobě prioritní oblast. Svědčí o tom 

skutečnost, že jmenovitě Afrika spadá do oblastí rezervovaných domén francouzského prezidenta 

a také pojem Françafrika135, který popisuje velmi úzké vztahy mezi bývalými francouzskými 

koloniemi v Africe136 a Francií. S procesem dekolonizace v Africe si zde Francie zachovala 

významné postavení, jež je navíc v mnoha zemích podporováno působením francouzských 

vojenských jednotek.137 Jejich počet převyšuje deset tisíc mužů. Některé vojenské skupiny se 

podílejí na operacích v Čadu, Pobřeží Slonoviny, v Guinejském zálivu, Súdánu či Etiopii (viz 

mapa č. 1), ostatní vojenské síly zde působí na základě bilaterálních dohod. Jejich úkolem je 

stabilizace situace v zemi a podpora režimů v tradičních zemích s francouzským vlivem, jako je 

                                                 
134 EICHLER, Jan. Sarkozy a evropská integrace. Mezinárodní politika. 07/2007. s. 17. 
135 Poprvé byl použit prezidentem Pobřeží Slonoviny Félixem Houphouëtem-Boignym v 60. letech. 
136 Bývalé francouzské kolonie v Africe: Mauricius, Seychely, Komorský svaz, Madagaskar, Togo, Kamerun, 
Mauretánie, Senegal, Mali, Guinea, Pobřeží Slonoviny, Niger, Burkina Faso, Benin, Džibutsko, Maroko, Tunisko, 
Alžírsko, Gabun, Republika Kongo, Středoafrická republika a Čad. 
137 MARCHAL, Roland. La politique étrangère de la France. La France en quète d´une politique africaine. Politique 
étrangère. 1995. roč. 60. č. 4. s. 904. 
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Gabun, Kongo či Kamerun. V minulých letech však byla francouzská politika v Africe 

kritizována za udržování neprůhledných a nerovných vztahů koloniálního druhu. 

Systém spolupráce byl nastaven již v době prezidenta Charlese de Gaulla v průběhu 60. let 

poté, co v Africe proběhl proces dekolonizace, ale ve skutečnosti vztahy zaznamenaly pouze 

nepatrné změny od původního koloniálního systému. Pomocí dohod o spolupráci a vytvořené 

oblasti franku138 se i nadále dařilo udržovat v Africe vliv, a to v oblastech hospodářské, finanční, 

politické i kulturní (frankofonie). „Žádná jiná bývalá evropská koloniální velmoc se v Africe tolik 

neangažovala v post-koloniálním období jako Francie.“139 Výrazná přítomnost na africkém 

kontinentě Francii ponechávala naděje na udržení si statutu velmoci v mezinárodním prostředí. 

Vztahy byly udržovány na mnoha úrovních. Dlouhodobě se mezi poradci francouzských 

prezidentů vyskytovala vlivná skupina podporující africké záležitosti, na nejvyšší úrovni probíhala 

řada setkání mezi hlavami států. Od roku 1973 prezident Georges Pompidou zavedl pravidelné 

francouzsko-africké summity, které byly navíc v 80. letech doplněny o summity Frankofonie 

z iniciativy prezidenta Françoise Mitterranda. Z hlediska vojenské spolupráce bylo uzavřeno osm 

obranných dohod a dvacet tři dohod na bázi vojensko-technické pomoci.140 Také prezident 

Jacques Chirac pokračoval v odkazu Charlese de Gaulla. Přesto však postupně dochází ke 

změnám, jež jsou především výsledkem nového uspořádání po konci studené války. Francie musí 

na africkém kontinentě čelit konkurenci nových velmocí – zejména Spojených států amerických 

a později také Číně. Ztrácí politicky i vojensky, přestává být schopná plnit roli „četníka Afriky“, 

jako tomu bylo v době studené války. Vojenská přítomnost pro ni představuje obrovské náklady. 

Francie začíná přicházet i o hospodářský a finanční vliv na africké země, kde ji střídají 

mezinárodní organizace jako Světová banka či Mezinárodní měnový fond a přicházejí 

atraktivnější investoři z USA nebo Číny. K prvním změnám v rámci africké politiky dochází 

v institucionální rovině. V roce 1999 je původně samostatné ministerstvo spolupráce (ministère 

de la coopération) přesunuto do organizační struktury ministerstva zahraničních věcí. Vzniká také 

Mezirezortní výbor mezinárodní spolupráce a rozvoje (Comité interministériel de la coopération 

et du développement), založený na spolupráci s ministerstvy hospodářství, financí a průmyslu. Ve 

stejném roce je založena Francouzská rozvojová agentura, která organizuje veškeré programy 

v oblasti rozvojové pomoci. Druhá významná změna se týká francouzské vojenské přítomnosti, 

a to díky postupné profesionalizaci vojenských sil. 

                                                 
138 La zone franc, vznikla v roce 1945, zahrnuje 14 saharských států a Komorský svaze, v roce 1998 přestává 
fungovat pevné navázání na francouzský frank, který nahrazuje euro. 
139 OMBALLA, Magelan. La France et l’Afrique. Regards sur l’actualité. 01-02/2004, no. 332, s. 54. 
140 Tamtéž. s. 55. 
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Ačkoliv změny signalizovaly určitý vývoj africké politiky ve Francii, klíčový princip 

francouzsko-afrických vztahů zůstal zachován. Podle mého názoru ke skutečné přeměně vztahů 

dochází až s příchodem nového francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. „V rámci 

prezidentské volební kampaně v roce 2007 je oblast francouzsko-afrických vztahů redukována na 

problematiku přistěhovalectví.“141 Pojetí, tak jak bylo chápáno tradičně, se podstatně mění, a to 

ve dvou směrech. Působení Francie v Africe by mělo podle francouzských politických 

představitelů více vycházet ze vztahů založených na reciproční bázi. V tomto ohledu také Sarkozy 

pronesl projev v senegalském Dakaru 26. července 2007, osvětlující nový francouzský přístup 

k africkým zemím. Hovořil v něm o Africe jako o kontinentu, který má problémy s demografií, 

chudobou, násilím a nízkou ekonomickou úrovní a jenž se neustále ohlíží na svou minulost a není 

schopný změnit svou budoucnost.142 28. února 2008 na něj navázal proslovem v Kapském městě, 

kde volal po novém modelu francouzsko-afrických vztahů. Hlavním záměrem francouzského 

prezidenta je změnit nastavení původních vztahů s africkými zeměmi tak, aby se staly 

vyrovnanějšími. Francie má uzavřené smlouvy o obraně s Kamerunem, Čadem, Komorským 

svazem, Demokratickou Republikou Kongo, Pobřežím Slonoviny, Džibutskem, Gabunem, 

Středoafrickou republikou, Senegalem a Togem.143 „Vedle toho má s více než dvaceti africkými 

zeměmi uzavřené smlouvy o technické spolupráci. Sarkozy považuje smlouvy uzavřené 

v šedesátých letech za zastaralé a přál by si, aby se přizpůsobily současné době a co nejvíce 

vycházely z vůle afrických zemí.“144 Předpokládá se také, že se postupně bude snižovat vojenská 

přítomnost Francie v Africe.145 Francouzské vojenské jednotky jsou dnes negativně vnímány 

hlavně mladými Afričany a nepříliš pozitivně je na ně pohlíženo i ve Francii. Navíc je způsob 

jejich zapojení, popřípadě nezapojení do vnitřní situace velmi těžko odhadnutelný a zavdává 

podnět ke kritice. 

Změna je rovněž spojena s financováním rozvojové pomoci. Francie se stále více podílí na 

podpoře projektů Evropské unie financovaných z evropského rozvojového fondu. V neposlední 

řadě se Unie prosazuje i v oblasti vojenských sil Francie. V Bílé knize o obraně a národní 

bezpečnosti se jasně hovoří o omezení vojenské přítomnosti v Africe. Pro Francii je z hlediska 

poskytnutých prostředků méně náročné účastnit se vojenských misí pod hlavičkou Evropské 

                                                 
141 OMBALLA, Magelan. La France et l’Afrique. Regards sur l’actualité. 01-02/2004, no. 332, s. 49. 
142 SARKOZY, Nicolas. Discours du President de la République française. Université de Dakar. Senegal. 26. 
červenec 2007. 
143 Accords de défense bilatéraux liant la France au 1er janvier 2008. Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale. [online]. 2008. s. 43. [cit. 2008-06-18]. URL: <http://www.premier-
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf>. 
144KBYL, T. Francouzská politika v Africe. [online]. [cit. 2008-06-15]. URL: 
<http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/442757>. 
145 SARKOZY, Nicolas. Discours de M. le President de la République, devant le Parlement Sud-Africain. Le Cap. 28. 
února 2008. 
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unie.146 I tak se však řadí na první místo mezi přispěvateli vojenské síly, a to v současnosti 

v operaci EU v Čadu. 

Přestože Francie i nadále využívá bilaterálních dohod s některými africkými státy, jedním 

z nových aspektů je přenášení některých původních závazků na evropskou úroveň, aniž by to 

ohrozilo pozici Francie a možnost působit na daný region. Francie v tomto duchu představuje 

projekt Středomořské unie, jehož koncept jasně naznačuje, kdo má být lídrem středomořského 

regionu. O ryze francouzských prioritách vypovídají některé navrhované oblasti spolupráce – 

bezpečnost, boj proti terorismu, omezení imigračních toků do Evropy. 

Podle mého názoru nemá současná francouzská politika v Africe zcela jasnou koncepci. 

Snaží se o zachování dostatečného vlivu na tento region. Stále tam směřuje významná podpora 

z francouzských rozvojových fondů a humanitární pomoc. Je však zřejmé, že její aktivity jsou čím 

dál více prováděny na multilaterální bázi, a to zejména pod hlavičkou Unie. Konkrétním 

příkladem je snaha Francie prosadit vznik Unie pro Středomoří, kde by francouzští političtí 

představitelé hráli rozhodující roli. V další části kapitoly se proto budu věnovat pouze oblasti 

Středomoří, kterou považuji za klíčovou oblast pro Francii. 

4.3.1 Francouzské představy o jižní dimenzi Evropské politiky 

sousedství a principy Barcelonského procesu 

Spolupráce s regionem jižního Středomoří se datuje již od 70. let, tehdy v podobě 

preferenčních dohod mezi členskými zeměmi a některými státy regionu. Hlavní náplní dohod 

bylo ekonomické partnerství (na nereciproční bázi), které zjednodušovalo přístup průmyslové 

produkce středomořských zemí na vnitřní trh, poskytovalo některé celní úlevy v rámci 

zemědělských produktů a umožňovalo získat finanční podporu ze zdrojů Evropské investiční 

banky. V důsledku omezených výsledků těchto opatření a snahy o posílení dynamiky vzájemných 

vztahů, přichází v roce 1995 Barcelonská deklarace, jež se pokouší vytvořit nové partnerství obou 

regionů založené na globálním přístupu – zahrnující politickou spolupráci (zejména podpora 

demokracie a lidských práv), kulturní, sociální i ekonomickou, jejíž cílem je v roce 2010 vznik 

volné zóny obchodu. Až na několik málo úspěchů – podpis asociačních dohod s většinou zemí 

v regionu (kromě Sýrie), začlenění programů pomocí nového finančního nástroje MEDA – je 

Barcelonský proces považován spíše za neúspěšný. Nejen že se nepodařilo dokončit zónu 

volného obchodu a ekonomicky země posílit, ale za hlavní neúspěch procesu a zároveň i jeho 

                                                 
146 CHARBONNEAU Bruno. Dreams of Empire: France, Europe and the New Interventionism in Africa. Modern 
& Contemporary France. 09/2008, vol. 16, no. 3, s. 280. 
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příčinu je pokládána neschopnost podnítit státy Středomoří k rozsáhlejší horizontální spolupráci, 

a to jak k ekonomické, tak i politické. Barcelonský proces ani později navržená politika sousedství 

nedokázaly zabránit konfliktům v regionu. Svědčí o tom například krize v Libanonu v roce 2006. 

K dalším projektům zahrnujícím středomořskou oblast patří již dříve zmiňovaná Evropská 

politika sousedství147. Pojetí Evropy a Evropské unie (včetně tlaků na užší spolupráci v EU či na 

její vnitřní uspořádání) souvisí s definicí toho, kam až sahá celek členských států EU a kde 

začínají jeho hranice se sousedy. V tomto smyslu byla politika definována na počátku nového 

desetiletí. Byli to právě francouzští představitelé (prezident Jacques Chirac a ministr zahraničních 

věcí Dominique de Villepin), kteří společně s dalšími státy jižní Evropy (zejména Španělskem, 

Portugalskem a Itálií) prosazovali zapojení jižní dimenze a její vyvážení s východní dimenzí 

vznikající Evropské politiky sousedství. Podle Elišky Tomalové „je současná francouzská 

koncepce Evropské politiky sousedství založena na pozastavení rozšiřovacího procesu Evropské 

unie a na užších vztazích se státy středomořského prostoru.“148 „K prioritám z hlediska Francie 

patří středomořský region, především Magreb.“149 Francouzská orientace je založena na 

historickém a kulturním základě, důležitou roli hraje i geopolitický aspekt. Usiluje především o to, 

aby byla věnována jižní dimenzi stejná pozornost jako zemím zahrnutým do východní dimenze. 

4.3.2  „Unie pro Středomoří“ 

Klíčovým africkým regionem byla a je severní Afrika. Této oblasti je věnována největší 

pozornost. „Dosavadní vztahy mezi EU a středomořskými sousedy byly upravovány v rámci tzv. 

Barcelonského procesu a zahrnují tyto země: Alžír, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, 

Palestinskou samosprávu, Sýrii, Tunisko a Turecko. Libye má statut pozorovatelské země.“150 

Podle Elišky Tomalové „je Francie v porovnání s ostatními členskými státy nejaktivnější v řadě 

evropských i bilaterálních programů se středomořskými zeměmi. Francie se zřetelně projevuje 

                                                 
147 Evropská politika sousedství vznikla v roce 2004 v návaznosti na východní rozšíření, zabývá se vztahy se 
sousedními státy. Týká se zejména těch států, které mají s Unií smluvní vztah v podobě Dohody o partnerství 
a spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement, PCA) v případě zemí bývalého SSSR a Asociačních dohod 
(Assocation Agreement, AA) uzavíraných v rámci Středomořského partnerství (Euro-Mediterranean Partnership) – 
tzv. „Barcelonského procesu“. Její jižní dimenze zahrnuje Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, 
Palestinskou samosprávu, Sýrii a Tunisko. Vztahy s východními sousedy EU (Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, 
Ázerbájdžán a Gruzie) jsou definovány v rámci východní dimenze Evropské politiky sousedství. 
148 TOMALOVÁ, Eliška. Francie a jižní dimenze Evropské politiky sousedství. Mezinárodní politika, 2007. roč. 31 č. 4 
s. 9. 
149 La France et l’Europe dans le monde, Livre blanc sur la politique étrangere et européenne de la France 2008-2020. 
[online]. La diplomatie française. s. 42. [cit. 2009-02-14]. URL: 
<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/2LIVREBLANC_DEF.pdf>. 
150 „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“. Komise přijímá návrhy na posílení partnerství mezi EU a jejími 
středomořskými sousedy. [online]. Eurocentrum Brno. [cit. 2008-06-16] URL: 
<http://www.euinfo.brno.cz/index.php?nav01=8515&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13204>. 
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jako prostředník dialogu Evropské unie se Středozemím (společně se Španělskem) a Afrikou, jejíž 

frankofonní část Francie stále považuje za sféru svého vlivu.“151 

Všichni hlavní kandidáti v prezidentských volbách na jaře 2007 téma středomořského 

prostoru zahrnuli do své kampaně. Nejdále v tomto směru postoupil Nicolas Sarkozy, který již 

v únoru roku 2007 představil plán Středomořské unie. Hamid Kaddouri poukazuje na skutečnost, 

že Sarkozyho projekt představuje i možnou odpověď na velmi diskutované problémy na národní 

úrovni související s imigrací, tedy s tématem, které se stalo jedním ze stěžejních volebních 

priorit.152 Na evropské úrovni je projekt prezentován jako nové pojetí vztahů, které byly již 

několikrát dříve upravovány formou dohod, ale nepřinesly výraznější výsledky. 

Francouzský prezident Sarkozy upozorňoval na to, že EU zanedbává své jižní sousedy 

a upřednostňuje v rámci Evropské politiky sousedství ty východní. Poukazoval rovněž na 

problémy Francie a Španělska s imigrací, která sem přichází právě z tohoto regionu, a také na 

skutečnost, že pozice EU v těchto zemích slábne a hlavním investorem se tu postupně stává 

Čína. Podle jeho plánů by iniciativu měla převzít Francie s pomocí Portugalska, Španělska, Itálie, 

Řecka a Kypru. Nově vzniklé společenství by také mělo řešit postavení Turecka, které Sarkozy 

chápe jako středomořský, nikoliv evropský stát, dále imigrační problémy, izraelsko-palestinský 

konflikt a energetické či ekologické otázky. Navrženo bylo i konkrétní institucionální uspořádání 

v čele se Středomořskou radou.153 Členství bylo nabídnuto též Maroku, Tunisku, Libyi, Izraeli 

a Alžírsku. Základním principem původního návrhu nového partnerství bylo vytvoření politické, 

ekonomické, kulturní i bezpečnostní spolupráce determinované geograficky – tedy pouze pro 

státy v oblasti Středozemního moře. Důležitým aspektem bylo také fungování vztahů mezi státy 

Evropské unie a ostatními zeměmi. Jejich základem měla být spolupráce, nikoliv postupná 

integrace, jak bylo stanoveno v případě Barcelonského procesu. Státům byl navržen pouze statut 

partnerství (a to i Turecku, současné kandidátské zemi). Konkrétní projekt též jasně ukazoval, 

jaké jsou ambice Francie, stavějící se od počátku do role lídra na základě dlouhodobé přítomnosti 

v regionu. 

Sarkozyho projekt kritizovaly členské státy střední Evropy, zejména Německo, které 

poukazovaly na to, že by vznik Středomořské unie přinesl instituční zmatek a vytvořil by dvě 

oddělené oblasti s odlišnými zájmy – Jih a Východ.154 Navíc si lze jen těžko představit, že by se 

velké členské země, jako Německo a Velká Británie, nechaly zcela zbavit možnosti rozhodovat 
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153 Tamtéž. 
154 Unie měla podle původních představ Sarkozyho zahrnovat jen středomořské země. 
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o otázkách středomořského regionu. Za problematický byl považován i způsob financování. To 

mělo putovat ze společných zdrojů Středomořské investiční banky, ale bylo pravděpodobné, že 

její zdroje budou omezenější než v případě Evropské investiční banky, do které významně 

přispívaly ostatní (zejména severské) členské státy. Na jednání členských států se na závěr 

dvoudenního summitu (14. března 2008) předsedové vlád shodli na prohloubení spolupráce 

s převážně islámskými státy ležícími zejména na jižním břehu Středozemního moře. Projekt byl 

posléze přejmenován na Unii pro Středomoří. 

Konkrétní návrhy, jak by tento projekt měl vypadat, byly Evropskou komisí představeny 

20. května 2008. Samotná jednání proběhla na summitu 13. června 2008 v Paříži. Schůzky se 

zúčastnili představitelé států a vlád 43 zemí a představitelé řady mezinárodních organizací v čele 

s generálním tajemníkem OSN. Účastnické země se k projektu, jenž by mohl pomoci při řešení 

společných problémů ve středomořské oblasti, jako jsou hospodářský rozvoj, zhoršování 

životního prostředí, migrace, energetika, ale i terorismus a extremismus, vyjádřily kladně. 

„Barcelonské prohlášení zůstává základním kamenem této nové iniciativy, přičemž jeho cíle 

a oblasti spolupráce budou stále v platnosti. Předpokládá konání vrcholných schůzek předsedů 

vlád jednou za dva roky a zavedení spolupředsednictví, které se bude podílet na pořádání těchto 

vrcholných schůzek, dále konání každoročních zasedání ministrů zahraničních věcí, zasedání 

ministrů jednotlivých odvětví a vyšších úředníků, a též zasedání evropsko-středomořského 

výboru. Navíc bude zřízen společný sekretariát, který bude podporovat a sledovat projekty.“155 

Stanovené plány Unie pro Středomoří jsou mnohem skromnější, než Sarkozy původně 

prosazoval. V praktické oblasti byly vytyčeny tyto konkrétní cíle: očista Středozemního moře - 

jako cílové datum je uváděn rok 2020, zlepšení námořního spojení, budování dálnic a železnic na 

jižní straně Středomoří, solární energetika a vysoké školství. Předpokládá se také vytvoření 

středomořské agentury pro rozvoj podniků. Velký otazník visí především nad způsobem 

financování jednotlivých projektů. Hodnotit působení Unie pro Středomoří bude možné až 

s větším časovým odstupem, nicméně dle mého názoru by se projekt francouzského prezidenta 

mohl v rámci své realizace potýkat s podobnými problémy jako v minulosti Barcelonský proces. 

Nasvědčuje tomu i velmi malý zájem veřejnosti, médií i politických představitelů o další vývoj 

Unie a též neschopnost nově vzniklé organizace předcházet konfliktům v regionu (viz izraelsko-

palestinská krize). Nemyslím si ani, že by nově vzniklá Unie měla být zcela zásadní odpovědí na 

řešení otázky imigrace, která stála u zrodu francouzské koncepce Středomořské unie. Přílišný 

důraz na tyto otázky může mít naopak negativní dopad na vztahy středomořských států 
                                                 

155„Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“. Komise přijímá návrhy na posílení partnerství mezi EU a jejími 
středomořskými sousedy. [online]. Eurocentrum Brno. [cit. 2008-06-16] URL: 
<http://www.euinfo.brno.cz/index.php?nav01=8515&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13204>. 
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s Evropskou unií a může do značné míry brzdit dialog v některých dalších oblastech. Projekt 

Unie pro Středomoří představuje alespoň pokus o zlepšení současného dialogu mezi severem 

a jihem, i když spíše neúspěšný. Jeho velkým handicapem je rovněž skutečnost, že ke 

středomořským státům přistupuje příliš plošně, chápe region jako jeden celek, a tudíž jen velmi 

těžko může v budoucnosti řešit konflikty mezi jednotlivými státy v regionu. 

4.4 Evropa jako globální aktér 

Evropa dnes patří mezi nejvýznamnější světové hráče. Integrace, jejíž původním cílem bylo 

zejména dosáhnout míru mezi jednotlivými evropskými státy a zajistit také jejich ekonomický 

rozvoj, dnes hraje důležitou roli v ekonomických vztazích a snaží se plnit podobnou úlohu 

i v záležitostech politických. Její úloha se výrazně změnila v 90. letech. Kromě změn souvisejících 

s rozpadem bipolárního světa musí evropské státy rovněž čelit globalizačním procesům. Bývalý 

francouzský prezident Chirac vykresluje globalizaci jako „nevyhnutelný proces, který je nejen 

zdrojem pokroku, ale zároveň představuje hrozbu, pokud není řízen a humanizován“.156 Pojem 

globalizace v tomto ohledu přináší nové výzvy, které se však netýkají pouze ekonomických 

aspektů, ale také problémů zaostalosti, migrace, globálního oteplování či šíření zbraní 

a globálního terorismu. V tomto kontextu se také mění pojetí hrozby. Vedle bezpečnosti 

vojenské je zde zahrnuta i oblast ekologická, kulturní, ekonomická a politická. „Faktory, které 

hovoří ve prospěch posílení evropské integrace, jsou na rozdíl od minulosti vnější: členské země 

už začínají chápat, že jejich role značně klesne, pokud zůstanou izolované.“157 

Francie si uvědomuje, že své zájmy může prosazovat zejména skrze EU, a to pouze 

v případě, pokud bude Evropa dostatečně silným globálním hráčem. Jean-Pierre Jouyet, tehdejší 

delegovaný ministr pro evropské záležitosti, ve svém projevu dne 28. července 2007 uvedl, že 

„Evropa se jeví v mnoha ohledech jako nejúčinnější, možná jediný silný nástroj v době 

globalizace. Evropa je globálním hráčem, který se tak ne vždy chová. Musí svoji roli obhájit a sžít 

se s ní.“158 Francouzský prezident hovoří o rychle se rozvíjející Evropě, zejména ve sférách 

ekonomické, finanční a politické, dále v oblastech energetiky a společné bezpečnosti. Řada 

z těchto témat se objevila v prioritách francouzského předsednictví. Jako výraz posilnění 

                                                 
156 CHIRAC Jacques. Projev v Evropském parlamentu. Strasbourg. 12. 12. 2000. citace dle KARLAS, Jan. 
Globalizace, identita a evropská integrace. Mezinárodní vztahy, 1/2003, s. 42-43. 
157 DE FOUCAULD, Jean-Baptiste. La France et l´Europe d’ici 2010. Facteurs et acteurs décisif. Commissariat général, 
la documentation francais. 1993, kap. 3, s. 61. 
158 JOUYET, J.-P. Discours prononcé par le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, M. Jean-Pierre 
Jouyet, à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs. XVème Conférence des Ambassadeurs. [online]. 28. srpna 
2008. [cit. 2008-04-10]. URL: <http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/evenements_11561/conference-
ambassadeurs_17120/xveme-conference-ambassadeurs-27-29.08.07_17121/discours-prononce-par-secretaire-etat-
charge-affaires-europeennes-m.-jean-pierre-jouyet-occasion-conference-ambassadeurs-28-aout-2007_53294.html>. 
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evropského celku vnímají francouzští představitelé i vznik stálé funkce prezidenta EU a vysokého 

představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Sarkozy se v tomto smyslu vyjádřil 

následovně: „Evropská unie by měla výrazněji ovlivňovat světovou politiku, měla by mít svého 

prezidenta a ministra zahraničí – tyto funkce jsou nezbytné především v době mezinárodních 

krizí a v vypjatých situacích.“159 

4.4.1 Deepening vs. enlargement 

Podpora silné Evropy vyvolává nejen mezi francouzskými politiky, ale i ve francouzské 

společnosti vášnivé debaty ohledně dilematu mezi prohlubováním a rozšiřováním Evropské unie. 

Francie byla již v 90. letech výrazným zastáncem prohlubování integračního procesu, a to i za 

předpokladu, že by se hlubší integrace netýkala některých dosavadních členů. Jedním z úspěchů 

éry prezidenta Françoise Mitteranda bylo uzavření Maastrichtské smlouvy, jejíž stěžejním bodem 

bylo založení Hospodářské a měnové unie na konci 90. let. Tento úkol se nakonec podařilo 

splnit, přestože se několik členských států EU rozhodlo do ní nezapojit. V průběhu tohoto 

období však EU řešila také otázku rozšíření, které s sebou přineslo potřebu institucionálních 

změn. Ozývaly se i hlasy, jež poukazovaly na to, že proces přijímání nových členů ze střední 

a východní Evropy by mohl zpomalit postup v rámci integračního procesu. 

Rozšiřování Evropské unie bylo ve Francii dlouhodobě spojováno s řadou negativních 

aspektů, zmíněných výše (viz kapitola 5.2.1). V evropské politice Francie se proto několikrát 

objevily projekty, jež měly dopady rozšíření oslabit. Dne 31. prosince 1989 François Mitterrand 

ve svém projevu nabídl alternativu rozšíření – vznik evropské konfederace160. Později se i Jacques 

Chirac, společně s německým kancléřem Gerhardem Schröderem, stal zastáncem dvourychlostní 

Evropy. O modifikované podobě integrovaného „evropského jádra“161, jak jej propagovalo duo 

Chirac-Schröder, se diskutovalo zejména v době reflexe, vyhlášené po neúspěšném referendu 

o euroústavě. 

Sarkozyho postoj je do jisté míry podobný. Tendence ovlivňovat podobu Evropské unie je 

ve Francii stále patrná. V evropské politice se Nicolas Sarkozy snažil prosadit diskuzi o hranicích 

Evropy a výrazně podporoval vznik Unie pro Středomoří (původně projekt Středomořské unie), 

který měl především Turecku nahradit jeho ambice spojené s členstvím v EU a řešit problém 

                                                 
159 EICHLER, Jan. Sarkozy a evropská integrace. s. 18. 
160 LEQUESNE, Christian. La France dans la nouvelle Europe. Assumer le changement d’échelle. Débats. Paris : SciencesPo 
Les Presses, 2008. s. 47. 
161 Koncept silněji a rychleji integrovaného "evropského jádra" Německa, Francie a zemí Beneluxu, na které by se 
nabalovaly ostatní země, navržený již v roce 1994 v Schäuble-Lamerově plánu. PRÁŠIL Jan. Německá hrozba jádrem 
[online]. Euroskop. [cit. 2009-04-14]. URL: <http://www.euroskop.cz/38/7432/clanek/jan-prasil-nemecka-hrozba-
jadrem/>. 
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imigrace členských států. Lze to rovněž sledovat v souvislosti s jeho aktivitou při vzniku 

Reformní smlouvy. 

I přes určité společné rysy je současná politika Francie ohledně vstupu nových států dle 

mého názoru pragmatičtější než v předchozích prezidentských obdobích, je ochotná dělat 

kompromisy, které by umožnily vstřícnost ostatních členských států v jiných oblastech, pro 

Francii klíčových. V budoucnosti se Francie nebrání vstupu zemí z balkánského regionu, ani 

začlenění Švýcarska, Islandu či Norska do Evropské unie. Podle Sarkozyho se „tyto země do 

evropské integrace v budoucnu zapojí, až k tomu budou hospodářsky připraveny (země na 

Balkáně), či tomu bude nakloněno obyvatelstvo (Švýcarsko, Norsko, Island).“ V průběhu své 

návštěvy v Polsku 30. května 2008 také Sarkozy oznámil, že „Francie během svého předsednictví 

v EU navrhne Ukrajině partnerství s Evropskou unií, jež by mohlo posléze vést k jejímu 

členství.“162 Ukrajina byla doposud zahrnuta do Evropské politiky sousedství a otázka členství 

v EU zatím nebyla oficiálně nastolena. Východní rozšíření je výrazně protěžováno státy jako je 

Polsko, pobaltské státy, Velká Británie a Švédsko. Naopak Itálie, země Beneluxu a Německo se 

obávají dalšího vyhrocení vztahů s Ruskem a poukazují na to, že Ukrajina ještě nepodnikla 

strukturální reformy nutné pro vstup. V Paříži se uskutečnil 9. září 2008 historicky druhý summit 

EU - Ukrajina. EU vyslala Ukrajině signál, že cesta ke členství není uzavřená. Nicméně žádný slib 

ohledně budoucího vstupu do EU Ukrajina nedostala. Zástupci EU však Ukrajině nabídli 

možnost podpisu Asociační dohody, která by mohla být uzavřena již v roce 2009. Stabilizační 

a asociační dohoda je prvním stupněm na cestě k EU. 

Postupně rovněž dochází i ke změně přístupu francouzského prezidenta k Turecku. Za 

kladný signál lze do jisté míry pokládat změnu ústavy v únoru 2008, jež umožňuje schválení 

nových evropských smluv parlamentem, nikoliv v referendu. Francouzští obyvatelé, stavící se 

většinově proti Turecku v Unii163, by tak na rozhodování neměli vliv. I u současného 

francouzského prezidenta však zcela jistě převažuje snaha o prohloubení Unie a posílení evropské 

integrace před rozšiřováním její členské základny. Evropa jako globální aktér by měla být podle 

francouzských politických představitelů silná ekonomicky, politicky i sociálně. Svůj názor obhajují 

tím, že případné zvýšení počtu států uvnitř EU by za nynějšího stavu evropských institucí vedlo 

k ještě většímu snížení pružnosti a v podstatě k zastavení další integrace. 

                                                 
162 STRAŠÍK, Lukáš. Sarkozy: Francie otevře pracovní trh od 1. července. [online] ČT24. [cit. 2008-06-14]. URL: 
<http://www.ct24.cz/svet/16693-sarkozy-francie-otevre-pracovni-trh-od-1-cervence/>. 
163 Les Français contre l'entrée de la Turquie dans l'UE. [online]. LeParisien. [cit. 2009-05-16]. URL: < 
http://www.leparisien.fr/politique/les-francais-contre-l-entree-de-la-turquie-dans-l-ue-13-04-2009-478159.php>. 
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4.4.2 Evropa – světový ekonomický aktér? 

Evropská unie dnes čelí tlaku zrychlujících se globalizačních procesů, které mimo jiné 

přinášejí zesílení konkurence na světové úrovni, jež „funguje na jedné straně jako významný 

regulační prvek jednotlivých ekonomik a zároveň způsobuje destabilizaci hospodářsky slabším 

oblastem“164. Globalizace ekonomických aktérů velmi silně omezuje přínos národním 

autonomním hospodářským strategiím, a to nejen u malých států. „Současný fenomén 

ekonomické globalizace je procesem, v němž právo, trh a politika snižují autonomii národních 

subjektů, kdy vývoj ekonomiky, a tím i legislativy, si vynucuje logicky i změny politické. Je 

chápána jako proces propojení světové ekonomiky prostřednictvím ekonomických vazeb, 

zvyšováním technologické a informační závislosti jednotlivých subjektů světové ekonomiky.“165 

Současná integrace na evropském kontinentě má díky aktivitám transnacionálních 

společností a fungování vnitřního trhu určitý potenciál k tomu, aby se stala konkurentem 

významných ekonomických oblastí, jako je severní Amerika nebo jihovýchodní Asie. Vedle 

rozvíjejícího se vnitřního trhu lze za další posílení Evropy na mezinárodní úrovni považovat 

i vznik Hospodářské a měnové unie v roce 1999. Další snahou o posílení evropského postavení 

ve světovém obchodě je též v roce 2000 schválená Lisabonská strategie, jež si kladla na začátku 

za cíl vytvořit z Evropské unie do roku 2010 nejkonkurenčnější ekonomiku světa. Francie tyto 

cíle podporovala již dříve a francouzští političtí představitelé se k nim hlásí i dnes. 

Ekonomicky silná Evropa Francii přináší také další výhody. Francie dlouhodobě těží 

z účasti na vnitřním trhu. Jen v roce 2007 uskutečnila 65,4 % svých vývozů a 61 % dovozů 

s ostatními zeměmi Evropské unie. Zároveň bylo vytvořeno přibližně 30 000 nových míst díky 

zahraničním investorům pocházejících opět převážně z členských států EU.“166 Zvýšení 

konkurenceschopnosti Evropy jako celku a dokončení vnitřního trhu je jak pro Francii, tak i pro 

ostatní členské státy klíčové. Ne vždy však stanovené zájmy odpovídají skutečnému chování 

Francie. Formování trhu, stejně jako fungování Hospodářské a měnové unie, se stále potýkají 

s řadou překážek, které se nedaří odstranit ani francouzským představitelům. Jedná se zejména 

o velmi pomalou liberalizaci některých sektorů francouzské ekonomiky. Deregulace, především 

některých citlivých sektorů, je však velmi obtížná a zatím ne zcela realizovaná. Vedle problémů 

s liberalizací ekonomiky existují další problematické aspekty. Francie má již od roku 2003 

problémy s deficitem státního rozpočtu, jenž je i dnes vyšší než je povolen na základě dohody 

                                                 
164 DE FOUCAULD, Jean-Baptiste. La France et l´Europe d’ici 2010. Facteurs et acteurs décisif. Commissariat général, 
la documentation francais. 1993, kap. 3, s. 62. 
165 KUČEROVÁ, Irah. Evropská unie: hospodářské politiky. Praha : Karolinum, 2006. s. 73. 
166 LEQUESNE, Christian. La France dans la nouvelle Europe. Paris : Sciences Po, Les presses, 2008. s. 116. 



 53

v Paktu stability a růstu z roku 1997, a to má samozřejmě negativní dopad na spolupráci v rámci 

Hospodářské a měnové unie. 

 

Francie společně se zbytkem Evropské unie je v současnosti nucena čelit hospodářské krizi, 

která odstartovala v srpnu 2007 na americkém trhu. Ačkoliv Evropu americká krize zpočátku 

příliš nezasáhla, vše se změnilo koncem září roku 2008, kdy byla řada zemí přinucena přijmout 

mimořádná opatření k záchraně bank a odvrácení hrozby kolapsu finančního systému. 

Vzhledem k tomu, že se evropské země i nadále potýkají z rozsáhlými hospodářskými 

problémy, není možné chování francouzských politických představitelů hodnotit s dostatečným 

časovým odstupem. Nicméně ekonomické obtíže Evropu postihly právě v době, kdy Francie 

předsedala Radě Evropské unie. Dle mého názoru se francouzskému prezidentovi podařilo 

poměrně dobře využít funkce, která mu byla na šest měsíců svěřena k prosazení takových zájmů, 

jež úzce korespondovaly s francouzským chápáním Evropy (Europe fortresse). Nicolas Sarkozy 

již ve svém vystoupení v Evropském parlamentu 21. října 2008 představil svůj plán, jak předejít 

dalším finančním krizím. Přestože se ještě v rámci volební kampaně prezentoval jako liberální 

pravicový politik, jeho představy o řešení krize se opíraly o čtyři klíčové úkoly, které častěji 

zaznívají z opačné strany politického spektra: zpřísnění pravidel a regulace finančního trhu (mimo 

jiné i zpřísnění postupu vůči daňovým rájům), poskytnutí další finanční pomoci bankám 

a podnikům, posílení ochrany evropských podniků před převzetím zahraničími subjekty 

a sjednocení přístupu k hospodářské politice eurozóny, „která by do budoucna neměla 

pokračovat bez dobře definované 'vlády' pověřené řízením ekonomiky“167. 

Francouzské návrhy na vyřešení hospodářské krize do značné míry naplňují tradiční 

představy o silné Evropě v čele s Francií. Pokusy o to, aby se Francie znovu stala lídrem Evropy, 

Nicolas Sarkozy demonstroval také tím, že v době francouzského předsednictví proběhly nejen 

tradiční summity Evropské rady, ale také mimořádné zasedání představitelů a členských vlád 

eurozóny, setkání zemí OECD v Paříži i summit zemí G20 v New Yorku. Cílevědomé 

vystupování Francie a výrazná aktivita francouzského prezidenta přispěly k tomu, že již na 

summitu Evropské rady v říjnu byla přijata opatření, která do jisté míry vycházela 

z francouzských návrhů.168 Nakolik se však Francii podařilo prosadit vlastní představy, bude 

možné analyzovat až s větším časovým odstupem. 

                                                 
167 Allocution de M. le President de la République. [online]. Parlement Européen. Strasbourg – Mardi 21 octobre 
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4.4.3 Posílení politické  

Na rozdíl od ekonomické globalizace dochází dnes v politické oblasti spíše k opačnému 

jevu – desintegraci, která přináší v mnoha regionech značnou nestabilitu a v některých případech 

vede k politickým konfliktům. Zvýšené riziko konfliktů přináší pro Evropskou unii z pohledu 

současné francouzské evropské politiky několik výzev. Mezi hlavní patří posílení společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, v rámci ní pak zejména zlepšení spolupráce na poli evropské 

obranné politiky. 

Přestože z ekonomického hlediska Evropská unie stále patří mezi přední světové hráče, 

politicky zůstává značně nejednotná. Francie na tuto nejednotnost poukazovala již v době 

konfliktu v bývalé Jugoslávii, výrazně ji pak pocítila v době irácké krize v roce 2003. Jednotné 

vystupování v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky tak i dnes patří k prioritám francouzské 

evropské politiky. Francouzský prezident se to snažil prezentovat rovněž v průběhu gruzínské 

krize či později v době energetické krize v lednu 2009 v rámci postupu vůči Rusku. Společné 

vystupování v zahraničně-politických otázkách může být podle francouzských politických 

představitelů též zajištěno na základě institucionálních změn EU - vznikem postu předsedy Unie, 

vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku či samostatného 

diplomatického aparátu. 

Podle mého názoru se ale ukazuje, že se ve snahách o jednotu v politické oblasti silně 

promítají čistě francouzské představy silné Evropy, které jsou navíc současným prezidentem 

doprovázeny silnou osobní angažovaností v řadě zahraničně-politických otázkách. Takovou 

optikou můžeme nahlížet na výraznou aktivitu francouzského prezidenta během rusko-

gruzinského konfliktu v srpnu 2008. Francie jako předsednická země byla hodnocena poměrně 

kladně169 v souvislosti s vyjednáváním příměří mezi Gruzií a Ruskem. Nicolas Sarkozy zde 

představil 6-ti bodový plán170, který byl v upravené formě oběma stranami akceptován. Jednotu 

mezi členskými státy se mu podařilo získat i na mimořádném summitu Evropské rady v září 2008. 

                                                                                                                                                         
zajistit společně s centrálními bankami a orgány dohledu dostatečné peněžní prostředky pro finanční instituce, 
usnadnit jejich financování a poskytnout jim kapitálové zdroje, Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady 
v Bruselu (15. a 16. října 2008). [online]. Evropská komise. [cit. 2009-05-09]. URL: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/08/4&format=HTML&aged=0&language=CS
&guiLanguage=en>. 
169 Evropští politici chválí Sarkozyho předsednictví. [online]. Businessinfo. [cit. 2009-05-05]. URL: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/aktuality-z-eu-leden-2009/politici-chvali-sarkozyho-
predsednictvi/1001764/51425/>. 
170 Šestibodový mírový plán předpokládá ukončení bojů, návrat vojenských jednotek do původních pozic a otevření 
mezinárodního dialogu o budoucím statusu Jižní Osetie a Abcházie, Gruzie i Moskva přijímá mírový plán. [online]. 
Euroskop. [cit. 2009-05-09]. URL: <http://www.euroskop.cz/38/1937/clanek/gruzie-i-moskva-prijima-mirovy-
plan/>. 
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To může být považováno za velký úspěch pro zahraniční politiku Evropské unie, jíž v mnoha 

předchozích událostech právě jednota chyběla.  

Podobně lze chápat francouzské zájmy i z hlediska evropské bezpečnostní a obranné 

politiky, která má rovněž reprezentovat jednotnou a především akceschopnější Unii. Evropská 

bezpečnostní a obranná politika jako součást Společné zahraniční a bezpečnostní politiky se 

formálně vytváří od roku 1999. Důležitými impulsy se bezpochyby staly kosovská krize 

a neschopnost Unie rychle na konflikt reagovat. Velký podíl na vzniku nové společné politiky 

však měla i francouzsko-britská spolupráce, korunovaná v roce 1998 v Saint Malu společnou 

deklarací. Podle názoru Juliena Thorela: „Francie svou vysokou angažovaností sleduje dlouholetý 

cíl: stát se rozhodující vojenskou silou v Evropě, jejíž obranu by měla pod patronací. 

Argumentuje tím, že je jedinou zemí na kontinentu, která disponuje dostatečnými prostředky pro 

vojenské akce "vyššího kalibru" (Francie hned po USA nejvíce vojensky přispěla k řešení 

kosovské krize). Francouzské kapacity se navíc netýkají jen zbraní. Může nabídnout i nástroje ke 

sběru informací a dat - strategické studie, satelity, odposlouchávací zařízení. EBOP171 se podle 

francouzské vize má stát evropskou obrannou aliancí, kde by Francie hrála stejnou úlohu, jakou 

USA zastává v NATO.“172 

Společné bezpečnostní a obranné politice ale brání v dosažení lepšího fungování četné 

rozpory. Prvním z nich je obtížně dosahovaná jednota v zahraniční a bezpečnostní politice – 

jednoty musí být dosaženo mezi všemi členskými státy a v prvé řadě pak mezi těmi velkými, bez 

jejichž přispění jakákoli evropská zahraniční, bezpečnostní či obranná iniciativa nemá legitimitu 

a naději na úspěch. Proto se Francie i nadále spoléhá na vyjednávání hlavních kroků na bilaterální 

úrovni s nejsilnějšími státy EU – Německem a Velkou Británií. Druhou vážnou trhlinou 

v evropských plánech na světové angažmá a akceschopnou autonomní obrannou politiku je 

neochota vydávat více prostředků na obranu. 

Také současní francouzští političtí představitelé kladou na obrannou a bezpečnostní 

spolupráci velký důraz. Ve Francii, krátce po zvolení nového prezidenta, vychází nová Bílá kniha 

o obraně a národní bezpečnosti, jejíž podstatná část je věnována posílení spolupráce na evropské 

úrovni. Tématem obranné politiky se zabývalo i francouzské předsednictví, podstatný zlom však 

přichází s rozhodnutím Francie začlenit své vojenské síly zpět do NATO. Současná francouzská 

politika v tomto ohledu, zdá se, nabírá nový směr. Dosavadní obraz francouzského chápání 

evropských vojenských struktur nezávislých na silách NATO, potažmo Spojených státech 

                                                 
171 Evropská bezpečnostní a obranná politika 
172 THOREL Julien. Francie, Německo a Evropská bezpečnostní a obranná politika (1998-2002). [online]. Institut 
pro evropskou politiku EUROPEUM. [cit. 2009-04=18]. URL: 
<http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=604>. 
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amerických, tak může v budoucnu získat vstřícnější podobu a z Evropy vytvořit vlivnějšího 

a schopnějšího partnera. 

4.4.4 Směrem k sociální Evropě? 

Pojem sociální Evropa se významněji objevuje v době prezidentského období Jacquesa 

Chiraka v průběhu 90. let. Spolupráce v sociální oblasti byla též podporována díky účasti 

levicových představitelů v evropských záležitostech v době kohabitace v letech 1997-2002. 

Vzhledem k vnitřním problémům francouzského sociálního systému, spojeným s poměrně 

vysokou mírou nezaměstnanosti i s obrovskými náklady na jeho financování, francouzští politici 

chápali posílení kooperace mezi státy jako možnost situaci ve Francii zlepšit. Společně s ostatními 

členskými státy EU bylo odsouhlaseno znění Lisabonské strategie, v níž je poukazováno na 

nejdůležitější problémy současných sociálních systémů evropských států. 

Francie si plně uvědomuje negativní dopady způsobené nákladným sociálním systémem, 

stárnutím obyvatelstva i omezenou pružností pracovního trhu. Tíhnutí k vybudování sociální 

Evropy se objevuje v celé francouzské společnosti. Její vytvoření chápala řada francouzských 

politických představitelů i občanů v přímém rozporu s masivním rozšiřováním Evropy, jaké 

proběhlo zejména v roce 2004. Christian Lequesne ve své knize „La France dans la nouvelle 

Europe“173 upozornil, že strach ze zavedení příliš liberálních opatření v Evropské unii byl jednou 

z hlavních příčin odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu ve francouzském referendu v květnu 

2005. „Strach z trhu, jenž živí podstatnou část francouzských oponentů Evropské unie, 

poukazuje na převážně negativní konotaci pojmu „liberální“ a „liberalismus“ ve Francii.“174 Tento 

strach byl navíc podpořen obavami ze sociálního dumpingu175 nových členských zemí (zejména 

byla na veřejnosti rozebírána aféra polského instalatéra), společně s velmi negativním ohlasem 

vůči Bolkensteinově směrnici176, jejíž návrh Evropská komise zveřejnila v roce 2004. 

Podle mého názoru dnes francouzské zájmy, týkající se sociální Evropy, nejvíce 

reprezentují oblast sociálního začleňování a v rámci ní zejména tlak na vznik společné imigrační 

politiky. Francouzský prezident využil i francouzského předsednictví v druhé polovině roku 2008 
                                                 

173 LEQUESNE, Christian. La France dans la nouvelle Europe. Paris : Sciences Po, Les presses, 2008. s. 116. 
174 Tamtéž. s. 110. 
175 označuje se tak postup výrobců, kteří zavírají továrny v oblastech s vysokou úrovní mezd a otevírají nové 
v místech, kde je pracovní síla levná. Snižují tak náklady a znásobují výnosy společnosti, avšak v Evropě v důsledku 
tohoto jednání často dochází ke zvyšování nezaměstnanosti. [online]. [cit. 2009-05-09]. URL: 
<http://www.finance.cz/popupmoduly/slovnik/?sys_fm[2]=1860&id_slovo=498>. 
176 navržena v březnu 2004 komisařem pro vnitřní trh Fritzem Bolkensteinem, podporuje větší liberalizaci služeb, 
hlavní změnou by bylo zavedení tzv. principu původu při usazování firem v ostatních členských státech, Návrh 
směrnice liberalizující služby v EU se stává součástí předvolebních debat. [online]. Europeum. [cit. 2009-05-09]. 
URL: <http://www.europeum.org/disp_kalend_entry.php?page=6&from=2004-01-01%2000:00:00&to=2004-06-
30%2000:00:00&kalid=>. 
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k propagaci tohoto fenoménu v Evropské unii. Částečným úspěchem v této oblasti byl podpis 

Evropského imigračního paktu na summitu Evropské rady v říjnu 2008. 

Ukazuje se, že při snaze vybudovat Evropskou unii na pevných sociálních základech se 

Francie značně inspiruje domácí komplikovanou situací, spojenou s v budoucnu neudržitelným 

sociálním systémem, málo pružným pracovním trhem a s problémy s imigrací. Vyřešení těchto 

problémů tak váže i na své hlavní zájmy v Unii. Domnívám se, že francouzské pojetí sociální 

Evropy může být do jisté míry pro Evropu nebezpečné, a to především v tom smyslu, že díky 

obavám z liberálnějšího přístupu blokuje pokusy o sebemenší reformy sociálních systémů na 

komunitární úrovni. 

4.5 Vztahy Francie s ostatními členskými státy 

Přestože se Francie snaží prosazovat silný evropský celek, významnou linii evropské 

politiky stále představuje zajišťování bilaterálních vztahů s ostatními členy EU. Není to pouze 

pozůstatek tradiční gaullistické politiky, která usilovala o vytvoření Evropy se silnými státními 

celky. Nicolas Jabko ve své práci uvádí, že národní zájmy Francie jsou prosazovány v několika 

formách (celkově existují tři formy) a jednou z nich je vyjednávání Francie s ostatními 

evropskými státy. 177 

Nicolas Sarkozy dal po získání prezidentského mandátu mimo jiné najevo, jaký důraz klade 

na udržování vztahů s ostatními členskými státy EU. Sarkozy se snaží o zlepšení vztahů s Velkou 

Británií, zhoršených kvůli francouzskému negativnímu postoji k operaci Irácká svoboda. Zároveň 

Francie mnohem více komunikuje se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy, jež byly v době 

Chirakova mandátu opomíjeny. Na rozdíl od minulých let se ale zdá, že se francouzským 

představitelům nedaří plně obnovit francouzsko-německé partnerství. 

4.5.1 Pokračování francouzsko-německého motoru? 

Německo-francouzské vztahy byly v minulosti považovány za páteř celé evropské integrace 

a pro Francii se jevily jako klíčové. Přestože řada odborníků mluvila o zadrhnutí francouzsko-

německého motoru na počátku nového tisíciletí, obě země se nadále snažily udržovat velmi úzké 

vztahy. To se ukázalo například u příležitosti oslav 40. výročí podpisu Elysejské smlouvy178, kdy 

Jacques Chirac ve svém projevu zdůraznil: „Pro Evropskou unii se otvírá nové a velké pole. 

                                                 
177 JABKO, Nicolas. Comment la France définit ses intérêts dans l´Union européenne. Paris: Revue francaise de science 
politique, 2005. roč. 55. č. 2. s. 223. 
178 Elysejská smlouva podepsaná prezidentem Charlesem de Gaullem a Konrádem Adenaurem v roce 1963. 
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Německo a Francie ho musí obstarávat společně.“179 Vztahy obou zemí lze již v době 

prezidentského období Jacquese Chiraka považovat za kolísavé. Jako příklad lze uvést ochlazení 

vztahů v době summitu v Nice v roce 2000. Po roce 2001 však opět obě země navazují užší 

spolupráci. Sblížení však bylo posléze oslabeno odmítnutím euroústavy ve francouzském 

referendu v roce 2005. 

Sarkozy na počátku svého mandátu usiloval o opětovné posílení vztahů s německou 

exekutivou. Jistou ukázkou jeho snahy byla i cesta do Německa, kterou podnikl v den svého 

jmenování do prezidentské funkce. Jasným signálem byla též energická podpora německých 

návrhů na červnovém i říjnovém summitech Evropské rady týkající se Reformní smlouvy. 

Francouzští vládní představitelé tuto smlouvu podporovali i přesto, že jednou ze změn byl 

přechod na tzv. dvojí většinu180 při hlasování v Radě ministrů. Na tento fakt ve svém článku 

upozorňuje Nicolas Jabko. Poukazuje na to, že po zavedení změn Francie přestane mít hlasovací 

paritu s Německem. „Tato otázka byla pro francouzské politické činitele obzvláště citlivá, 

protože hlasovací parita mezi Francií a Německem byla základním pilířem historie evropské 

integrace i francouzsko-německých vztahů od roku 1952181.  

V současnosti se však ukazuje, že toto partnerství má některé slabiny. Nesoulad při 

spolupráci souvisel se Sarkozyho snahou prosadit, aby šest největších členských zemí EU dalo 

dohromady společné vojenské jednotky. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla ve 

vládním prohlášení ze dne 12. prosince 2007 v Bundestagu, že „nesmí existovat Evropa 

soukromých akcí“182. Německo nesouhlasilo ani se Sarkozyho původním konceptem 

Středomořské unie, kam by měly přístup především země jižní Evropy, severní Afriky a Blízkého 

východu. Sarkozy narazil na odpor především kvůli německé kritice, že se na tomto projektu 

vedle jižních států EU nebudou moci rovnoprávně podílet ostatní členské země EU. Německá 

kancléřka vyjádřila obavy, že by tak mohlo dojít ke štěpení EU. Jako některé další země v tom 

viděla snahu Francie vytvořit určitou protiváhu nedávného rozšíření Evropské unie na východ. 

K určitému zlepšení vztahů mezi oběma státníky došlo na bilaterálním francouzsko-

německém summitu, který se konal 9. června 2008. Hlavním bodem jednání se stalo společné 

prohlášení, ve kterém Merkelová i Sarkozy podpořili plán Evropské komise snížit emise oxidu 

uhličitého u nových aut ze současné úrovně 160 g/km na průměrných 120 g/km do jednoho 

                                                 
179 Jacques Chirac: la France et l'Allemagne poursuivent "la main dans la main" l'aventure européenne. [online]. [cit. 
2008-04-10]. URL: <http://french.people.com.cn/200301/23/fra20030123_59201.html>. 
180 Dvojí většiny bude dosaženo, pokud souhlas s návrhem vysloví 55 % členských států, které představují nejméně 
65 % obyvatel unie. Smlouva v kostce. [online]. [cit. 2008-04-16]. URL: 
<http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_cs.htm>. 
181 V roce 1952 je ratifikována Pařížská smlouva a vzniká Evropské společenství uhlí a oceli. 
182 Sarkozyho plán Středomořské unie dráždí kancléřku Merkelovou. [online]. [cit. 2008-04-10]. URL: 
<http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/clanek/sarkozyho-plan-stredomorske-unie-drazdi-kanclerku-merkel>. 
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roku.183 Zkouška dalších vzájemných vztahů proběhla rovněž v souvislosti s odmítnutím 

Lisabonské smlouvy v irském referendu, s řešením finanční krize a s francouzským 

předsednictvím. 

Přestože jsou obě země schopné spolupracovat v některých oblastech i nadále (zaujaly 

například společný postoj vůči Rusku v době rusko-gruzínské krize i v době energetické krize na 

přelomu prosince 2008 a ledna 2009), Německo se staví velmi opatrně k některým projektům, 

které Francie prosazuje a též se jen těžko vyrovnává s novým dravým stylem, s nímž přichází 

francouzský prezident. 

4.5.2 Jak funguje dialog mezi Francií a Velkou Británií 

Postoj Francie a Velké Británie k Evropské unii byl tradičně chápán jako velmi odlišný. 

Francie podporovala evropskou integraci od jejího vzniku a chápala ji jako jediný prostředek 

k tomu, aby si nadále udržela vliv na mezinárodní prostředí. Velká Británie přes svůj pozdější 

vstup v roce 1973 nebyla zejména některým integračním procesům nakloněna, podstatná role je 

přikládána významným mimoevropským partnerům - Spojeným státům americkým a státům 

Commonwealthu.184 Vzhledem k určitým zájmům obou členských zemí se však ukazuje, že i přes 

odlišný přístup obě země dokázaly v některých oblastech nalézt společný dialog a jejich společné 

dohody následně přispěly k rozvoji Unie jako celku. Francie a Velká Británie začaly výrazně 

spolupracovat na konci 80. let v oblasti jaderného výzkumu. Snahy o společný dialog se začaly 

objevovat až po konci studené války, zejména v reakci na rozsáhlé změny, ke kterým docházelo – 

rozpad komunistického bloku, sjednocení Německa, nástup globalizace - a se kterými se nebyly 

schopny vyrovnat samostatně. 

„Na počátku 90. let se objevily snahy o rozvoj fóra sloužícího k výměně informací o 

jaderných konceptech, strategiích a politikách.“185 V roce 1992 též vznikl Společný výbor pro 

jaderné zbraně. Zcela zásadním krokem v tomto smyslu bylo uzavření deklarace obou států 

týkající se vojenské a obranné spolupráce v Saint Malu v roce 1998. Tato dohoda se stala 

základem pro další jednání na komunitární úrovni spojené se vznikem společné obranné politiky 

jako součásti společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. 

                                                 
183 Merkelová a Sarkozy se dohodli na emisích u aut. [online]. [cit. 2008-06-14]. URL: 
<http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/merkel-a-sarkozy-se-dohodli-na-emisich-u-aut>. 
184 HOWORTH, Jolyon. Y a-t-il un dialogue franco-britannique sur l’Europe? Politique étrangère, 4/2005. s. 824. 
185 CROFT, Stuart. European integration, nuclear deterrence and Franco-British nuclear cooperation. International 
Affairs, 4/1996. s. 777. 
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Vztahy Francie a Velké Británie prošly na počátku nového desetiletí komplikovaným 

vývojem, a to zejména díky odlišnému postoji k válce v Iráku. Jolyon Howorth186 ve svém článku 

však v delší časové perspektivě vnímá debatu vyvolanou iráckou krizí jako odrazový můstek 

k další francouzsko-britské spolupráci. Obě země si uvědomovaly křehkost svého postavení vůči 

USA.187 Bylo zřejmé, že nejsou bez společné spolupráce schopny vyvíjet žádný politický vliv na 

Spojené státy. Už v listopadu 2004 se Tony Blair ve svém projevu vyjádřil pozitivně 

k francouzsko-britskému partnerství: „Nemám žádné pochyby ohledně skutečnosti, že není 

možné pro jednoho ani pro druhého vytvářet silnou Evropu, když nebudeme pracovat úzce 

společně.“188 

Důraz je kladen především na boj proti terorismu a zajištění vojenské kooperace, případně 

na společné jaderné projekty. Britští a francouzští političtí představitelé se dokázali rovněž 

shodnout na textu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, a to jak v otázkách obnovení institucionální 

rovnováhy a předsednictví v Radě EU, tak i budoucího ministra pro zahraniční záležitosti 

(Britové název funkce ministra pro zahraniční záležitosti reklamovali v průběhu vyjednávání 

Reformní smlouvy v červnu 2007). 

Dlouhodobě obě země však vykazovaly rozdílná stanoviska k řadě tématům, ať už jimi 

v minulosti byly zejména vztah se Spojenými státy americkými, později irácká krize a na evropské 

úrovni zvláště otázka vývoje některých politik EU (společné zemědělská politika) a jejich 

financování. Zcela zásadní překážku představují odlišné pohledy na rozvoj evropského sociálně-

ekonomického modelu. Mezi francouzské zájmy dlouhodobě patří vytvoření silné Evropy, a to 

jak ekonomicky, politicky i sociálně. Hlavním důvodem je obrana proti globalizaci – francouzští 

představitelé nastiňují obraz Evropy jako pevnosti, schopné evropské státy uchránit od 

negativních důsledků globalizace, zachovat solidární sociální model, omezit problémy s imigrací. 

Proti těmto představám Velká Británie staví svoje chápání Evropské unie. Unie, jež by naopak 

měla být otevřená globalizačním procesům a být schopná se s nimi vyrovnat. V souladu s tím 

silně prosazují liberální ekonomický model a výrazně podporují další rozšíření EU. Tyto 

odlišnosti chápu jako rozhodující. Jsou to právě ony, které neumožňují vytvořit konstruktivní 

partnerský vztah obou zemí, ale pouze omezený dialog v izolovaných oblastech společných 

zájmů.  

Uvedená analýza může být vysvětlena též na pozadí současného dění. Sarkozy navštívil 

Velkou Británii v průběhu svého mandátu již několikrát. Značně diskutované se stalo setkání 
                                                 

186 Profesor Jean Monet v oboru evropská politika na Univerzitě v Bath (Velká Británie) a hostující profesor na 
univerzitě v Yale (USA). 
187 HOWORTH, Jolyon. Y a-t-il un dialogue franco-britannique sur l’Europe? Politique étrangère, 4/2005. s. 824. 
188 Press conference with President Chirac (18 Nov 2004). [online]. [cit. 2009-05-15]. URL: <www.number-
10.gov.uk/output/Page6602.asp>. 
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francouzských a britských představitelů na francouzsko-britském summitu, který se konal 

27. března 2008 v Londýně. Francouzsko-britská jednání by tak v dalších letech mohla vyústit ve 

spolupráci například ve vojenském průmyslu. Jolyon Howorth ve svém dalším článku poukazuje 

na nutnost další spolupráce v této oblasti a považuje výsledky britsko-francouzského summitu 

v březnu 2008 za nedostatečné.189 Podle mého názoru přichází iniciativa zatím převážně 

z francouzské strany. Ve Francii v roce 2008 byla vydaná nová Bílá kniha národní obrany 

a bezpečnosti, která představuje několik návrhů na reformy evropské obranné politiky. 

Francouzští političtí představitelé také obrannou politiku zvolili jako jednu z důležitých priorit 

francouzského předsednictví v druhé polovině roku 2008. Nejvýznamnějším krokem Francie se 

v březnu 2009 stalo oficiální zapojení do struktur NATO. Britští představitelé se ale zdají být 

v dialogu opatrnější. Navíc, stejně jako například Německo, mají výhrady k některým 

francouzským návrhům v oblasti obranné politiky. Jedná se zejména o vytvoření velitelského 

postu (le poste de commandement) v Bruselu, dále nesouhlasí s návrhem na vytvoření vojenské 

síly 60 000 vojáků operujících v zahraničí za přispění šesti vojensky nejsilnějších států „Big six“ 

(Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, Polsko). 

Přes tyto rozpory jsem přesvědčena, že dialog mezi Francií a Velkou Británií bude i nadále 

pokračovat a pravděpodobně se bude prohlubovat, v budoucnosti právě tato spolupráce může 

vyústit ve sblížení v dalších oblastech. Na rozdíl od minulosti si totiž obě země začínají 

uvědomovat, že jen vzájemnou komunikací a spoluprácí jsou schopny vyvíjet významnější vliv 

v mezinárodním prostředí, a to nejen vojensky, ale i politicky a ekonomicky. 

4.5.3 Návrat Francie do střední a východní Evropy? 

Jedním z aspektů Sarkozyho nové politiky na evropském kontinentu je snaha získat před 

svým předsednictvím v druhé polovině 2008 spojence ve střední a východní Evropě. To dokazuje 

návštěva slovenského premiéra Roberta Fica v Elysejském paláci 2. října 2007, Sarkozyho 

návštěva Maďarska, Bulharska i rozhovor Nicolase Sarkozyho s českým předsedou vlády Mirkem 

Topolánkem a poté i s polským prezidentem Lechem Kaczynským 8. října 2007 v Paříži. 

Postup zahraniční politiky nově zvoleného prezidenta se v tomto ohledu liší od přístupu 

předchozího prezidenta. Exprezident Chirac z důvodu udržení opatrných, ale přátelských vztahů 

s Ruskem a prezidentem Vladimírem Putinem zůstával k bývalým zemím sovětského bloku 

poněkud vlažný a blízké vztahy s nimi neudržoval. Některé země střední a východní Evropy 

nemají ani v současnosti s Ruskem nejvřelejší vztahy – př. konflikt Polska s Ruskem ohledně 
                                                 

189 HOWORTH, Jolyon. Présidence française de l’Union européenne. Une nouvelle pensée stratégique pour 
l’Europe. Revue Défense nationale et sécurité collective. 07/2008. s. 86. 
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dovážení polského masa do Ruska, který byl jedním z důvodů krachu jednání mezi Ruskem a EU 

na summitu v květnu 2007. Méně přátelské vztahy pramenily také z odlišného postoje například 

České republiky nebo Polska k válce v Iráku. 

O francouzském zájmu o nové členské země střední a východní Evropy svědčí také 

Sarkozyho návštěva Polska 28. května 2008. Polsko má ve vztazích s Francií, oproti ostatním 

novým členům EU, specifické místo. Společně s Poláky a Němci se Francouzi pravidelně scházejí 

v rámci tzv. výmarského trojúhelníku. „Francouzsko-německo-polská spolupráce formou 

konzultací byla zahájena již v roce 1991 v německém Výmaru a jejím cílem byla podpora Polska 

v jeho přibližování se Evropské unii. Důvodem pro založení spolupráce tehdy byla snaha Paříže 

a Bonnu v budoucnu připojit Varšavu k francouzsko-německému páru, a posílit tak jeho váhu 

v rozšířené Evropě.“190 Sarkozy ve svém projevu mimo jiné uvedl, že „je přesvědčen, že Evropa 

se v budoucnosti nemůže formovat bez Polska“191, a označil ho za „největší zemi východní 

Evropy“192. Hlavním bodem jednání polských a francouzských představitelů se stala dohoda 

o strategickém partnerství. Jejím záměrem bylo zkvalitnění koordinace obou zemí v oblastech 

zemědělství či energetiky, pro něž byly vytvořeny francouzsko-polské pracovní skupiny.193 

Francie navíc doufá, že Polsko podpoří její návrhy na společnou evropskou obranu. Dne 

26. května 2008 také francouzský ministr zahraničních věcí Bernard Kouchner informoval 

o dřívějším otevření pracovního trhu pro východoevropské země, a to od 1. července 2008. 

Sarkozy později Kouchnerovo oznámení potvrdil ve svém projevu před polským sněmem. 

V rámci svého záměru navštívit všechny členské země EU ještě před začátkem 

předsednictví přijel francouzský prezident 16. května 2008 i do České republiky. Sarkozy se 

nejprve zúčastnil summitu premiérů zemí visegrádské skupiny a posléze jednal s českým 

předsedou vlády. Hlavní náplní rozhovorů byla budoucnost Lisabonské smlouvy, kterou Irové 

odmítli v referendu, a otázky spojené s předsednictvím obou zemí.194 Stejně jako s Polskem, 

                                                 
190HOŘICKÁ, O. Francouzsko-polsko-německému summitu dominovala irácká otázka. [online]. Europeum, 12. 
května 2003. [cit. 2008-06-08]. URL: 
<http://www.europeum.org/disp_kalend_entry.php?page=9&kalid=1259&to=2003-06-
30%2000:00:00&from=2003-01-01%2000:00:00> 
191 Discours du President de la République, M. Nicolas Sarkozy, devant la diète polonaise. [online]. Varsovie. 28 
května 2008. [cit. 2009-05-16]. URL: 
<https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20080529.html#Chapitre3>. 
192 Tamtéž. 
193 STRAŠÍK, Lukáš. Sarkozy: Francie otevře pracovní trh od 1. července. [online] ČT24. [cit. 2008-06-14]. URL: 
<http://www.ct24.cz/svet/16693-sarkozy-francie-otevre-pracovni-trh-od-1-cervence/>. 
194 Sarkozy v Praze varoval před panikou i zlehčováním irského odmítnutí. [online]. iDNES. [cit. 2008-06-08]. URL: 
<http://zpravy.idnes.cz/sarkozy-v-praze-varoval-pred-panikou-i-zlehcovanim-irskeho-odmitnuti-1e2-
/domaci.asp?c=A080616_160659_domaci_klu>. 
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i s Českou republikou byla podepsána smlouva o strategickém partnerství a dále dvě dohody 

o spolupráci ve školství, vědě a výzkumu.195 

Jedním z důvodů vedoucích ke sblížení Francie s regionem střední a východní Evropy byla 

snaha získat podporu k prosazení priorit v době francouzského předsednictví, navíc právě Česká 

republika Francii vystřídala v lednu 2009 v čele Rady EU. Druhým důvodem je dle mého mínění 

podpora ekonomických zájmů v této oblasti. „Během posledních deseti let mnoho francouzských 

společností začlenilo nové členské státy EU do své investiční a obchodní strategie. Některé 

společnosti považují výnosnost investic ve střední a východní Evropě za dvakrát vyšší než 

jinde.“196 Francie nejvíce investuje v Polsku, Maďarsku a v České republice. Své finanční 

prostředky sem vkládají společnosti jako France Télécom, Vivendi, Carrefour (dříve), Éléctricité 

de France, Peugeot-Citroen a Société Générale. V nedávné době se však Sarkozy v projevu 

v souvislosti se současnou krizí a s pokusy řešit francouzské hospodářské problémy negativně 

vyjádřil o přesouvání podporovaného francouzského průmyslu, zvláště automobilového, do 

České republiky. Vyslovil názor, že není ospravedlnitelné, aby Francouzi jezdili v autech 

domácích značek vyrobených v zahraničí.197 

 

Francie se vyznačuje vysokou centralizací politické moci. Jakým způsobem jsou 

rozhodovací procesy nastaveny, bylo převážně vysvětleno v první kapitole práce. Je nutné si však 

uvědomit, že tento způsob zajišťování evropské politiky, jakkoliv se dnes postupně proměňuje 

v důsledku působení EU, značně ovlivňuje i samotnou volbu a prosazování zájmů v Evropské 

unii. Nadále platí, že definice francouzských priorit se děje v úzké skupině politických 

představitelů, i když počet aktérů se do jisté míry rozšiřuje. Důsledkem může mimo jiné být 

nesoulad mezi politickými představiteli a veřejností, jako se to projevilo v rozhodování o Smlouvě 

o Ústavě pro Evropu v květnu roku 2005. 

Realitou se též v posledních několika letech stala skutečnost, že Francie ztratila své 

dlouhodobé dominantní postavení a schopnost evropskou integraci posouvat směrem, který je 

pro ni žádoucí. To velmi ovlivnilo schopnost prosadit vlastní cíle. Francie je mnohem více 

nucena spolupracovat s ostatními státy a v rámci vyjednávání je tlačena ke kompromisům. 

V Evropské unii, skládající se z 27 států, musí podporu svých cílů hledat v širším spektru. To je 

také jedním z důvodů, proč prezident Sarkozy obnovuje vztahy se státy střední a východní 
                                                 

195 Sarkozy bude v Praze jednat s premiéry V4, pak jen s Topolánkem. [online]. Respekt. [cit. 2008-06-14]. URL: 
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Evropy, snaží se udržet kontakt se svým britským protějškem a posílit spolupráci se například i se 

Španělskem (viz francouzsko-španělský summit 28. dubna 2009). Prosazování francouzských 

zájmů je o to těžší, protože Francie ztrácí svou tradičně nejsilnější oporu – Německo. Zejména 

po zvolení Nicolase Sarkozyho dochází k ochlazení vzájemných vztahů. 

Ve své práci jsem k bližší analýze zvolila tři klíčové cíle v evropské politice, které jasně 

ukazují, jaká je ve Francii současná vize Evropské unie, potažmo celé Evropy – Evropa jako 

pevnost, Evropa jako globální aktér, silný ekonomicky, schopný prezentovat se jednotně na 

politické scéně a bránit si svůj sociálně ekonomický model, a Evropa národních států, kde 

významné slovo zůstane především velkým členským zemím včetně Francie. Hlavními impulsy 

jsou zejména snahy vyrovnat se s výraznými proměnami mezinárodního prostředí a zabránit 

negativním dopadům globalizace. V této souvislosti se francouzští představitelé pokouší navázat 

na diskusi o budoucnosti Evropy s důrazem na vymezení jejích hranic a debaty o dalším rozšíření. 

Do popředí se dostává i otázka imigrace. Návrhy na spolupráci ohledně řízení toků přistěhovalců 

se objevují v podobě Evropského imigračního paktu a také v rámci projektu Unie pro Středomoří 

(původně Středomořské unie). S příchodem nového francouzského prezidenta se též mění 

přístup k africkým zemím, které vždy představovaly jednu z klíčových oblastí francouzské 

zahraniční politiky. Jasným signálem je vydání nové Bílé knihy o národní obraně a bezpečnosti 

i již zmiňovaný projekt sbližující země okolo Středozemního moře. Francie se snaží snížit 

ekonomickou náročnost spojenou s francouzskou přítomností v Africe a její rozvojovou pomocí, 

přenést některé aktivity na evropskou úroveň (viz účast na evropských misích v Africe, projekt 

Unie pro Středomoří), prosadit s africkými státy dohody na reciproční bázi a více zapojit společný 

dialog v oblasti přistěhovalectví. Zásadní změnu vnímám především ve vztazích se 

středomořskými státy. Na rozdíl od Barcelonského procesu je upřednostňován přístup založený 

pouze na spolupráci, nikoliv na postupné integraci obou regionů. 

Mezi významné priority Francie, které se také objevují dlouhodobě, patří udržování 

bilaterálních vztahů s ostatními členskými státy, zejména s těmi velkými, díky jejichž spolupráci je 

Francie schopná prosazovat své priority (viz dlouholetý německo-francouzský motor, 

francouzsko-britská spolupráce umožňující vznik evropské obranné a bezpečnostní politiky). 

Dle mého názoru se definice francouzských zájmů v posledních letech příliš nezměnila, 

k výraznějšímu posunu dochází pouze v pojetí vztahů s africkými státy. Následující kapitola bude 

věnována prostředkům francouzské evropské politiky. Změnily se s příchodem nové francouzské 

vlády? 
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5 Nástroje francouzské politiky v EU 

Prostředky zahraniční politiky vycházejí z priorit zahraniční politiky. „Cíle bývají stálé 

a nemění se příliš často, zatímco prostředky se flexibilně nasazují k dosažení stabilních cílů. 

Dělení na cíle a prostředky není jednoznačné, neboť každý stanovený cíl je možné chápat jako 

prostředek k něčemu dalšímu a každý prostředek má charakter dílčího cíle.“198 

V předchozí kapitole byly jmenovány základní priority francouzského státu v rámci 

Evropské unie. Mezi ně patří snaha Francie ovlivňovat skrze Unii celosvětový vývoj a dění, 

vytvořit z Evropské unie dostatečně silného světového aktéra, udržovat nadstandardní vztahy 

s regionem severní Afriky a prosazovat jejich význam i na evropské úrovni. Na ty pak navazuje 

celá struktura dílčích zájmů. Jejich dosažení je umožněno pomocí celé škály prostředků 

zahraniční politiky. Ve své práci jsem však vybrala pouze ty nejpodstatnější: podporu diskuse 

o budoucnosti Evropy (týkající se institucionálních reforem, Lisabonské smlouvy a návrhu na 

vznik reflexní skupiny - Skupiny moudrých), předsednictví Francie v Radě EU a rozvoj evropské 

obranné politiky. 

Jakým způsobem Francie prosazuje tyto prostředky? Jsou podporovány ostatními státy? 

Daří se jí dosáhnout svých cílů nebo se musí spokojit s kompromisy? Jaký to má vliv na současné 

postavení Francie v EU? To jsou hlavní otázky, kterým se bude poslední kapitola věnovat nejvíce. 

5.1 Návrat Francie do Evropy 

Ve druhé kapitole byly analyzovány hlavní zájmy Francie. Z analýzy vyplývá, že stanovené 

priority se objevují i v předchozích prezidentských obdobích. Do jisté míry klesá důraz, který byl 

v minulosti kladen na udržení partnerství s Německem, země spolu již netvoří takový tandem 

jako dříve, a Francie proto musí často hledat podporu pro své zájmy u jiných členských států. 

Podstatnou sférou vlivu zůstává pro Francii oblast Středomoří i celý africký kontinent, nicméně 

s příchodem nového prezidenta se mění přístup k francouzské přítomnosti v Africe. Je kladen 

důraz na problémy spojené s imigrací, rozvojová pomoc je vázána na jejich vyřešení a provádějí 

se kroky k omezení vojenského angažmá. Je zde též patrná snaha nahradit původní dohody 

s africkými státy dohodami recipročními a přenést některé záležitosti týkající se Středomoří 

a zbytku Afriky na evropskou úroveň, což jsou především důsledky velké finanční náročnosti. 
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Mnohem zásadněji než cíle se mění prostředky zvolené pro jejich naplnění, odlišný je 

i způsob jejich prosazování, včetně politického stylu nového francouzského prezidenta, který 

svou výraznou aktivitou a snahou přicházet s novými návrhy a projekty usiluje o znovuzískání 

dominantního postavení Francie v EU. 

První část kapitoly bude věnována analýze několika prvních projektů a aktivitě 

francouzských politických představitelů, jež byly prezentovány na počátku prezidentského 

období. Ještě před svým zvolením, už v rámci své volební kampaně, přišel Nicolas Sarkozy 

s návrhem zkrácené smlouvy (mini traité). Po boku německé kancléřky Angely Merkelové se 

zapojil do jednání o Reformní smlouvě a později prosazoval rychlou ratifikaci Lisabonské 

smlouvy. Ohlasy vyvolalo rovněž Sarkozyho angažmá v případě propuštění bulharských sester 

a palestinského lékaře z osm let trvajícího pobytu v libyjském vězení v červenci 2007. 

Hlavním nástrojem pro zviditelnění francouzské politiky v Evropské unii se ale později 

stalo především francouzské předsednictví (viz kapitola 5.2). Pro Francii znamenala šestiměsíční 

role v čele Rady Evropské unie možnost Unii vést při vyjednávání s třetími zeměmi a též prosadit 

některé ze svých priorit. Nutno podotknout, že se často jednalo o cíle, které úzce souvisí 

s francouzskými domácími problémy – imigrace, reforma společné zemědělské politiky, 

protekcionistická opatření v rámci finanční krize a důraz na jadernou energii. 

Za jednu z klíčových oblastí považuji snahu Francie o rozvoj evropské obranné 

a bezpečnostní politiky, proto jsem jí věnovala samostatnou část v této kapitole. Důvodem je 

nejen dlouhodobý tlak na její posílení ze strany Francie, ale také řada nových plánů a projektů, 

které Francie v této oblasti ve své Bílé knize o národní obraně a bezpečnosti i v rámci 

předsednictví ostatním aktérům nabídla. Jolyon Howorth upozorňuje, že tuto iniciativu Francie 

podpořila i svým rozhodnutím zapojit se opět do struktur NATO.199 

Ohlasy na výraznou aktivitu Francie nejsou ale vždy pozitivní, spíše naopak – řada států 

chování současných francouzských politických představitelů pozoruje s opatrností a obavami 

(Německo, Velká Británie, ale i některé menší státy). I proto se dominantní postavení Francii 

nedaří obnovit, naopak francouzští političtí představitelé jsou čím dál tím více nuceni ke 

kooperativnímu přístupu a akceptaci kompromisů. Ty často výrazně proměnily původní koncepci 

francouzského návrhu nebo Francii donutily k ústupkům, jež ještě v 90. letech nebyly 

pravděpodobně průchodné. Konkrétně se jednalo o modifikovanou koncepci Středomořské unie 

nebo vytvoření Reflexní skupiny pro otázky budoucnosti Evropy, tzv. Skupiny moudrých. 

                                                 
199 HOWORTH, Jolyon. Présidence française de l’Union européenne. Une nouvelle pensée stratégique pour 
l’Europe. Revue défense nationale et sécurité collective, 07/2008, s. 85. 
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5.1.1 Lisabonská smlouva a francouzské zájmy 

„Jednou z hlavních priorit francouzské zahraniční politiky je snaha o posílení 

akceschopnosti Evropské unie dosažením pokroku v otázce Reformní smlouvy o fungování EU, 

která má vést ke zjednodušení procesu přijímání rozhodnutí.“200 Ještě v průběhu své volební 

kampaně a během týdnů, které předcházely summitu v Bruselu 21. – 23. června 2007, vyjadřoval 

Sarkozy podporu zjednodušené verzi původní euroústavy. „V průběhu samotného summitu 

Sarkozy přispěl aktivní podporou tehdejší prezidentce Evropské rady Angele Merkelové 

ke kompromisu, a to nejen v otázce polského nesouhlasu.“201 

Lisabonská smlouva i její předchůdkyně - Reformní smlouva se staly pro Francii 

prostředkem naplnění předvolebních slov o návratu Francie do Evropy a Evropy do Francie. Pro 

novou francouzskou vládu v čele s prezidentem bylo důležité, aby dva roky po negativním 

referendu byl její přístup vnímán pozitivně. Nicolas Sarkozy byl po právu spatřován jako jedna 

z dominantních postav celého procesu. V rámci jednání dokázal podpořit německou kancléřku 

i utišit polskou rozhořčenost ohledně počtu hlasu v Radě EU. Ve výsledku se v podstatě podařilo 

částečně prosadit vlastní koncepci zjednodušené verze Smlouvy o Ústavě pro Evropu. „Primární 

je zajistit dynamické fungování institucí. Sarkozy podporuje tzv. zjednodušenou verzi původní 

euroústavy.“202 Do budoucna tu podle něho ale zůstává potřeba vytvořit dokument, jenž by 

umožnil užší politickou spolupráci jednotlivých států EU. 

Ve Francii je, i byla, Lisabonská (dříve Reformní) smlouva prezentována jako klíčový krok 

k posunu evropské integrace. Některá nová opatření ve smlouvě by měla v první řadě přispět 

k větší efektivnosti rozhodovacích procesů. Patří mezi ně například posílení role Evropské rady 

jako orgánu, který určuje hlavní směr Unie. Jednotnější obraz Unie a schopnost lépe 

komunikovat s nečlenskými státy by měla umožnit také volba předsedy Evropské rady 

a Vysokého představitele pro zahraniční záležitosti, stejně jako stabilnější předsednictví. Lepší 

fungování institucí by též mělo být zajištěno omezením počtu komisařů a pružnějším využíváním 

kvalifikované většiny. Další významná opatření by se měla týkat omezení demokratického 

deficitu, které je spojeno především se zlepšením postavení jediné přímo volené evropské 

                                                 
200TULMETS, Elsa. Francouzský obchod a investice ve střední a východní Evropě. Mezinárodní politika, 07/2007. s. 
23 
201 Président du Conseil européen et haut représentant, des fonctions convoitées par les Vingt-Sept. [online]. [2007-
12-12]. URL: <http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-969223@51-958156,0.html>. 
202 JOUYET, Jean-Pierre. Discours prononcé par le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, M. Jean-
Pierre Jouyet, à l’occasion de la Conférence des Ambassadeurs. XVème Conférence des Ambassadeurs. [online]. 28. 
srpna 2008. [cit. 2009-05-16]. URL: < 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/evenements_11561/conference-ambassadeurs_17120/xveme-
conference-ambassadeurs-27-29.08.07_17121/discours-prononce-par-secretaire-etat-charge-affaires-europeennes-m.-
jean-pierre-jouyet-occasion-conference-ambassadeurs-28-aout-2007_53294.html>. 



 68

instituce – Evropského parlamentu. Smlouva mu dává právo volit předsedu Evropské komise 

a rozšiřuje rovněž jeho kompetence ohledně rozpočtu a práva spolurozhodovat v nových 

agendách (mimo jiné i o společné zemědělské politice). Do třetice by měla Lisabonská smlouva 

pomoci zlepšit kontrolu správné aplikace komunitárních pravidel, což je spojeno především se 

zkvalitněním kontrolních procedur u Soudního dvora evropských společenství. 

Řada těchto opatření se slučuje s francouzskými zájmy (viz kapitola 4). Reformy institucí 

a vytvoření stabilní reprezentace EU podporují francouzské snahy o posílení Evropské unie na 

mezinárodní úrovni. Monique Libert-Champagne hovoří o pozitivních dopadech na fungování 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky a též na posílení spolupráce v rámci obranné politiky 

– oboje jsou oblasti, patřící mezi dlouhodobé francouzské priority v EU. M. Libert-Champagne 

mezi ně řadí především vznik Evropského útvaru pro vnější činnost (diplomatický aparát) a dále 

skutečnost, že Evropská unie získá právní subjektivitu, a tím i lepší vyjednávací pozici. 

Významnou změnou v oblasti obranné politiky je možnost posílené spolupráce menších skupin 

členských států. Navíc Evropská obranná agentura, založená v roce 2004, je explicitně uvedená ve 

smlouvě, jsou aktualizovány Petersbergské mise203 a upřesněny podmínky příspěvku na vojenské 

aktivity.204 

Ve skutečnosti však Lisabonská smlouva znamenala pro Francii i několik ústupků 

v zásadních otázkách. Od roku 2014 se bude kvalifikovaná většina počítat na základě dvojí 

většiny členských států a obyvatel, jíž bude dosaženo, pokud souhlas s návrhem vysloví 55 % 

členských států, které představují nejméně 65 % obyvatel Unie.205 Francie tak vzhledem 

k menšímu počtu obyvatel definitivně ztratí hlasovací paritu s Německem v Radě EU, což bylo 

jedním z významných principů důsledně dodržovaných od založení Evropského společenství uhlí 

a oceli v 50. letech.206 Podobná situace by nastala již po schválení Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 

Druhým ústupkem je přenesení větších rozhodovacích kompetencí na Evropský parlament, a to 

jak v rámci rozpočtu, tak i ve společné zemědělské politice. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy by 

to znamenalo, že v rámci klíčové francouzské agendy – zemědělské politiky, bude moci 

rozhodovat vedle států rovněž Evropský parlament. Je tedy zřejmé, že Francie sice nalezla 

podporu pro některé své zájmy, ale pouze za cenu významných ústupků. 

                                                 
203 Petersberské mise jsou humanitární, záchranné a pátrací operace a operace k nastolení míru, přičemž není 
vyloučen vojenský zásah k řešení těchto krizí, vytvořeny Amsterdamskou smlouvou (1997). 
204 LIBERT-CHAMPAGNE, Monique. Présidence française de l’Union européenne. Les impacts du Traité de 
Lisbonne en matière de défense. Défense nationale et sécurité collective, 07/2008. s. 134. 
205Lisabonská smlouva v kostce, Smlouva pro Evropu 21. století. [online]. [cit. 2009-04-28]. URL: 
<http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_cs.htm>. 
206 Na druhé straně právě princip dvojí většiny favorizuje při rozhodování velké státy - po ratifikaci LS budou moci 
tři ze čtyř velkých zemí (Německo, Francie, Itálie a Velká Británie) kdykoli zablokovat jakékoli záměry Evropské 
komise. Tento princip je do jisté míry v souladu s francouzským chápání fungování Evropské unie, tedy na 
mezivládní bázi a zejména formou spolupráce velkých států. 
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5.1.2 Ratifikace smlouvy 

Ze Sarkozyho aktivit je patrná snaha vytvořit obraz Francie jako silného státu, který se 

výrazně podílí na stěžejních procesech EU, je jejich nepostradatelnou součástí a zároveň se díky 

svojí iniciativě tlačí do čela evropské komunity. Dokladem toho může být ratifikace Lisabonské 

smlouvy. Sarkozy již během své volební kampaně na jaře 2007 prosazoval přijetí smlouvy 

parlamentem (na rozdíl od socialistické kandidátky Segolène Royal). Tuto skutečnost obhajoval 

tím, že „Lisabonská smlouva nemá podobu ústavní smlouvy (ani z hlediska své formy, ani 

z hlediska obsahu). Není textem, který by nahrazoval původní smlouvy, ale pouze je doplňuje.“ 

Z hlediska obsahu to francouzský prezident odůvodňuje tím, že „nová smlouva obsahuje odkazy 

na sociální dimenzi, nezmiňuje volnou konkurenci a posiluje váhu veřejných služeb.“207 

Lisabonská smlouva nakonec byla schválena oběma komorami parlamentu, a to dne 

7. února 2008. Zajímavým aspektem je skutečnost, že samotné ratifikaci předcházela změna 

francouzské ústavy. Dne 4. února 2008 se ve Versailles vyslovila většina francouzských senátorů 

a poslanců pro reformu ústavy208. Francie se stala v pořadí pátou zemí, kde ratifikace proběhla 

úspěšně. 

Proces ratifikace byl zatím ukončen v osmnácti zemích, smlouvu též schválila jedna 

komora parlamentu v Nizozemsku, ve Velké Británii a obě komory v Belgii. Irové ji však 

v referendu dne 13. června 2008 odmítli. Ani v květnu 2009 není o osudu Lisabonské smlouvy 

definitivně rozhodnuto. Stále chybí ratifikace v šesti členských zemích – Irsku (na podzim 2009 

by mělo proběhnout nové referendum), Polsku, Velké Británii, České republice, Finsku 

a Německu. 

5.1.3 Evropa budoucnosti – „Skupina moudrých“ 

„Skupina moudrých“ nebo také reflexní skupina je jeden z návrhů prosazovaných 

francouzským prezidentem Sarkozym. Skupina by měla být složena z dvanácti osobností z celé 

Evropy, které mají v příštích třech letech nastínit, jak by EU měla vypadat v budoucnosti. Do 

čela skupiny byli na summitu Evropské rady v prosinci 2007 nominováni bývalý premiér 

Španělska Felipe González, bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freibergová a někdejší šéf 

                                                 
207 CHALTIEL, Florence. Le comité des Sages, réponse au deficit démocratique de l’Europe? Marché commun et de 
l’Union européenne, 01/2008, no. 514. s. 8. 
208 Nová verze uvádí, že se „Republika účastní Evropské unie, vytvořené státy, které se dobrovolně rozhodly 
společně vykonávat některé ze svých kompetencí na základě smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování 
Evropské unie, tak jak byla podepsána dne 13. prosince 2007 v Lisabonu.“ Constitution. [online]. Conseil 
Constitutionnel. [cit. 2008-04-08]. URL: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-
constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-de-1958.5074.html>. 
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firmy Nokia Jorma Ollila209. Původním záměrem Nicolase Sarkozyho byla snaha prohloubit 

diskusi o hranicích Evropské unie. Podle něj neustálé rozšiřování EU oslabuje, a proto se nemůže 

dostatečně soustředit na svoje vnitřní politické zpevňování. Mezi nevyřčené záměry pro vznik 

této skupiny zřejmě patří i snaha francouzského prezidenta zamezit vstupu Turecka do EU. 

Florence Chaltiel vnímá „původní Sarkozyho návrh reflexní skupiny jako projekt zabývající se 

čistě francouzskými zájmy v Unii.210 Dokazuje to rovněž skutečnost, že ve svém projevu ho 

Nicolas Sarkozy spojil s pokračováním jednání o vstupu Turecka do Evropské unie.“211 

Návrh byl od počátku kritizován především skupinami liberálních politiků. Lars Løkke 

Rasmussen, dánský ministerský předseda, ho okomentoval následovně: „Tato skupina není naším 

nápadem. Podpoříme ho, ale myslíme si, že jsme schopni přemýšlet samostatně, bez cizí 

pomoci.“212 Skupině zemí v čele s Velkou Británií, Nizozemskem a také Českou republikou se 

podařilo mandát reflexní skupiny oslabit. Ta by neměla projednávat otázku reformy institucí, ani 

reformy rozpočtu či hranic EU. „Má se zabývat problematikou ekonomického a sociálního 

modelu, rolí Evropy ve světě, bezpečností a migrací“213. 

Stejně jako některé další projekty, i návrh vytvořit Skupinu moudrých byl Evropskou unii 

sice realizován, nicméně za velmi odlišných podmínek a se zcela jiným obsahem. Jeho 

nedostatkem vedle velmi nejasně definované koncepce, je také omezený počet názorových 

proudů, které se na rozhodování o budoucnosti Evropy podílejí. Již dříve byly tyto otázky řešeny 

na daleko širší platformě (viz Konvent o budoucnosti Evropy), se zapojením soukromého 

sektoru i veřejnosti. Francouzský návrh je dle mého názoru spíše krokem zpět než naopak 

a stejně jako nově vzniklá Unie pro Středomoří, budou i jeho výstupy a výsledky v budoucnosti 

pravděpodobně jen omezené. 

5.2 Předsednictví Francie v Radě Evropské unie 

Za jeden z klíčových nástrojů francouzské politiky uvnitř EU považuji předsednictví, jež 

Francie vykonávala v druhé polovině roku 2008. Nejprve bude uveden teoretický rámec, který 

představí hlavní funkce předsednictví, v další části bude věnována pozornost přípravám 

předsednictví, popisu zvolených priorit a rozboru jeho současné podoby – fungování tzv. Troiky. 

                                                 
209 „Moudré“ má vést socialista Felipe González, Lidové noviny. [online]. [cit. 2008-04-08]. URL: 
<http://www.lidovky.cz/moudre-ma-vest-socialista-felipe-gonzalez-fi2-
/ln_noviny.asp?c=A071215_000041_ln_noviny_sko&klic=222962&mes=071215_0>. 
210 CHALTIEL, Florence. Le comité des Sages, réponse au deficit démocratique de l’Europe? Marché commun et de 
l’Union européenne, 01/2008, no. 514. s. 6. 
211 Tamtéž. 
212 Tamtéž. 
213 HONZÁK, R. Unie bude mít Radu moudrých. [online]. Hospodářské noviny. [cit. 2008-04-08]. URL: 
<http://zahranicni.ihned.cz/c4-10149910-22616880-003000_d-unie-bude-mit-radu-moudrych>. 
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Součástí poslední části bude analýza a zhodnocení hlavních počinů francouzských představitelů 

v době jejich působení v čele Rady EU. 

5.2.1 Teoretický rámec předsednictví 

Předsednictví v Radě EU je nejen velmi vlivným nástrojem, ale také mediálně a politicky 

atraktivním bodem unijní institucionální soustavy. V současné době zůstává definice v primárním 

právu poměrně velmi vágním pojmem a i vývoj jeho funkcí probíhal „spíše v závislosti na reflexi 

aktuálních potřeb Společenství.“214 Pro potřeby práce se budu dále věnovat pouze rozboru funkcí 

předsednictví, ponechám stranou jeho institucionální vývoj i reformy. 

Autoři, zabývající se výzkumem předsednictví, se liší jak v dělení funkcí předsednictví, tak 

i ve zdůrazňování jejich významu. K analýze použiji rozdělení J. Tallberga215 a O. Elgströma216, 

a to z toho důvodu, že také ostatní autoři se na jimi definovanými čtyřmi základními funkcemi 

shodnou. Mezi základní funkce patří v první řadě funkce administrátora a manažera práce Rady 

ministrů. Podle F. Gates-Renshawa a H. Wallace je funkce manažera Rady pro předsednictví 

klíčová a podle její úspěšnosti je předsednictví také posuzováno.217 „Předsedající stát po dobu 

svého mandátu řídí práci celé Rady ve všech jejích podobách, včetně pro legislativní proces tak 

zásadní soustavy výborů a pracovních skupin. Připravuje program jednání, nezbytné podklady, 

podílí se na určování harmonogramu a především řídí obsah jednání.“218 Významným 

předpokladem zvládnutí této činnosti je i dobrá spolupráce s generálním sekretariátem Rady. 

Dalším úkolem předsednictví je funkce mediátora, tzn. vést jednání a hledat konsenzus 

v podobě nezbytné většiny. V případě hrozícího konfliktu, ať už mezi členy Rady nebo mezi 

unijními institucemi, je jeho zmírnění a v ideálním případě jeho předcházení jedním 

z nejdůležitějších poslání předsedající země. Předsedající stát k tomu využívá škálu vyjednávacích 

nástrojů. Jde například o „určování míry formálnosti zasedání, o přerušování jednání, 

o individuální rozhovory“219. 

Mezi významné funkce je řazena rovněž reprezentace vůči třetím zemím a vůči unijním 

institucím. Tato funkce může být v budoucnosti omezena v případě, že bude všemi státy 
                                                 

214 PITROVÁ, Markéta; KANIOK, Petr. Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a reforma, 
Mezinárodní vztahy, 3/2005. s. 10. 
215 TALLBERG, Jonas. Responsabilité sans Pouvoir? The Agenda-Shaping Powers of the EU Council Presidency. 
[online]. [cit. 2009-05-01]. URL: <http://www.svet.lu.se/Projekt/Presidency/agendashaping.pdf>. 
216 ELGSTRÖM, Ole. European Union Council Presidencies: A comparative perspective. „The honest broker?“ The Council 
Presidency as a mediator. London : Routledge, 2003. s. 42. 
217 HAYES-RENSHAW, Fiona. – WALLACE, Helen. The Council of Ministers. London: Macmillan, 1997. s. 76 
218 SHALK J. The Power of the Presidency in the EU Council Decision-making. European Union Politics, 2007. vol. 
8. s. 112 
219 PITROVÁ, Markéta; FIALA Petr. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003. 
s. 202 -206. 
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ratifikována Lisabonská smlouva a budou jmenováni předseda EU a vysoký představitel pro 

zahraniční záležitosti. Funkce reprezentace může být zejména pro menší státy poměrně obtížná. 

„Malá a nepříliš vlivná země, nemající patřičné diplomatické zázemí a zkušenosti, může těžko 

zahraniční politiku EU ovlivňovat stejným způsobem jako například Francie či Německo.“220 

Vztahy s institucemi mohou být také komplikované, zejména s Evropskou komisí v oblasti vnější 

reprezentace. Historicky postupně docházelo k posílení Komise na úkor předsednictví. „Je 

nasnadě, že země, mající tradičně blízko k idejím federalismu, se s představami supranacionálně 

orientovaného Parlamentu a Komise shodují lépe než státy, vyznávající mezivládní paradigma.“221 

Vytyčování politických priorit pro práci Rady (a svým způsobem celé EU) je nejmladší 

funkcí předsednictví. Předsednická země svůj program prezentuje před Evropským parlamentem 

již od Jednotného evropského aktu. Otázka politických priorit souvisí se schopností a možnostmi 

předsednictví vytyčit a prosadit dané priority. Předsednictví může také ovlivňovat agendu 

koncentrací na určité regiony či problémy, jež předešlí předsedové opomíjeli, a navrhovat 

konkrétní opatření v reakci na existující problémy. Pro většinu členských států EU je 

předsednictví příležitostí, jak prezentovat vlastní zemi nejen před ostatními partnery, ale také před 

evropskými a světovými médii. Díky vytyčování priorit a přípravy programu má předsednický stát 

také příležitost prosazovat své národní zájmy a vnést tak do unijní diskuze nová témata. Na druhé 

straně Renaud Dehousse upozorňuje na to, že právě možnost prosadit témata odrážející vlastní 

zájmy země může být velmi omezená v důsledku komplexních unijních procesů.222 Předsednictví 

se dle jeho názoru stává čím dál více kolektivní aktivitou, a to nejen tím, že od roku 2007 funguje 

tzv. Troika v podobě úzké spolupráce tří po sobě jdoucích předsednických zemí, ale také proto, 

že šest měsíců je velmi krátká doba na prosazení nových témat. Země navíc musí reagovat na 

konkrétní události, řešit nastalé krize nebo se věnovat úkolům, jež zůstaly nedořešeny z minulých 

předsednických období. 

Dle mého mínění předsednická role státu zatím neztratila na svém významu. Pro Francii se 

stala klíčovým prostředkem k naplnění vládního předsevzetí o návratu Evropy do Francie 

a naopak. Francie jako jedna z největších zemí v Evropské unii má dispozice k tomu, aby byla 

schopná všechny funkce zvládnout. Předsednictví jí navíc alespoň na šest měsíců vrátilo statut 

dominantní země, který se snaží získat od nástupu prezidenta Sarkozyho. Svou pozici měla však 

ztíženou hned od začátku díky rusko-gruzínskému konfliktu, příchodem finanční krize 

                                                 
220 PITROVÁ, Markéta; KANIOK, Petr. Institut předsednictví Evropské unie – principy, problémy a reforma, 
Mezinárodní vztahy, 3/2005. s. 11 
221 Tamtéž. s. 12. 
222 DEHOUSSE Renaud. A quoi sert la présidence française? Telos - Agence intellectuelle, 07/2008. s. 12 
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i v návaznosti na negativní referendum o Lisabonské smlouvě v Irsku. Využila tedy Francie své 

příležitosti? 

5.2.2 Přípravy předsednictví Francie v Radě EU 

Na působení Francie v čele Rady EU byl kladen velký důraz, proto samotné přípravy 

předsednictví probíhaly dlouho před jeho začátkem. Celkový rozpočet se pohyboval okolo 190 

mld. EUR, z něho pak polovina byla určena na jednání a schůze. Pro srovnání: Velká Británie 

utratila 13 mld. EUR v roce 2005 a Německo 210 mld. EUR v první polovině roku 2007.223 Na 

přípravě francouzského předsednictví se podílela jednotlivá ministerstva v rámci svých agend. 

Klíčovou roli však hrál Generální sekretariát pro evropské záležitosti, který vedle koordinační 

funkce též definoval hlavní priority Francie. Důvodem byla snaha zabránit přílišnému počtu 

priorit stanovených jednotlivými ministerstvy. Vzrostla také úloha komunikačního kanálu mezi 

Bruselem a Francií, kterou zajišťovalo Stálé zastoupení Francie při EU v Bruselu (FranRep). 

Vedle těchto hlavních institucí vznikaly expertní skupiny ve formě ad hoc komisí, které pracovaly 

na praktických otázkách spojených s předsednictvím. „Na ekonomické a sociální aspekty 

a problémy prezident požadoval vytvoření dvou zpráv expertních skupin (expertní skupinu 

„liberalizace a francouzský růst“ vedenou Jacquesem Attalim224 a „Evropa a globalizace“, 

vedenou Laurentem Cohen-Tanugim225), aby inicioval reformy na národní i komunitární úrovni. 

V oblasti obrany prezident svolal v červenci 2007 komisi vedenou Jean-Claudem Malletem226, aby 

vytvořila novou Bílou knihu, jež by mimo jiné načrtla úpravy v Evropské bezpečnostní strategii 

z roku 2003.“227 Dále platí, že v rámci předsednictví se uskutečnila řada bilaterálních jednání 

s ostatními členskými zeměmi, které měly připravit půdu pro projednávání francouzské agendy. 

V rámci svých příprav Francie musela navázat spolupráci především se zeměmi, jejichž 

předsednictví bezprostředně navazuje. Od roku 2007 formacím Rady EU předsedá tým tří zemí 

po dobu osmnácti měsíců, přičemž každý stát zastává tuto roli po dobu šesti měsíců. Praxe 

týmového předsednictví vyžaduje především úzkou a intenzivní komunikaci mezi všemi třemi 

členskými státy. Předsednictví je rovněž příležitostí k posílení vzájemných vztahů mezi těmito 

                                                 
223 TULMETS, Elsa. The European Policy of President Sarkozy: Innovations and Kontinuity. Policy Paper. Praha : 
Ústav mezinárodních vztahů, 10/2008. s. 6. 
224 Francouzský ekonom, v letech 1981-1991 poradce prezidenta F. Mitterranda, v roce 1991 jmenován prvním 
prezidentem Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) 
225 Francouzský ekonom, advokát, externí poradce francouzské vlády, člen komise Evropa a globalizace. 
226 Francouzský vysoký úředník, 30. července jmenován do čela Komise pro Bílou knihu obrany a národní 
bezpečnosti, v lednu 2009 jmenován Úřadu pro regulaci elektronické komunikace a pošt (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes). 
227 TULMETS, Elsa. The European Policy of President Sarkozy: Innovations and Kontinuity. Policy Paper. Praha : 
Ústav mezinárodních vztahů, 10/2008. s. 6. 
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zeměmi. Svědčí o tom také aktivity mezi Českou republikou a Francií: vzrůstající počet návštěv 

politických představitelů na bilaterální úrovni, akademické výměny, spolupořadané konference 

i společné projekty (kulturní sezona, česko-francouzský ekonomický rok).228 

Mezi hlavní úkoly týmového předsednictví patří příprava společného osmnáctiměsíčního 

programu a zajištění kontinuity fungování evropských institucí. Ze současného stadia definice 

priorit vyplývá následující nastavení. „Mezi hlavními tématy jednotlivých předsednictví najdeme 

několik styčných bodů, je ale obtížné najít takové oblasti, které bezvýhradně podporují všechny 

tři státy. Častěji se tak setkáme s tématy, u kterých nalezne shodu vždy dvojice členských států, 

a s body, na kterých se státy shodnou, ale s patrnými odlišnostmi. V otázce společné energetické 

politiky se na základě rozboru současného stavu priorit dá očekávat hlubší konsenzus mezi 

Francií a Českou republikou, v případě Švédska je zde ale problematická otázka jaderné energie 

(Švédsko je jejím dlouhodobým odpůrcem). Francie a Česká republika jsou si také blízké v otázce 

posilování společné zahraniční a bezpečností politiky, tedy v oblasti, kterou Švédsko tradičně 

nepodporuje. Naopak problematický bod v prioritách Francie představuje pro Českou republiku 

téma klimatických změn (vzhledem k nejasnostem priorit jednotlivých politických aktérů uvnitř 

ČR), které sbližuje Francii a Švédsko. Hlavním konsenzuálním bodem mezi Švédskem a Českou 

republikou je podpora konkurenceschopnosti EU na mezinárodní úrovni, její otevřenosti v rámci 

globálního trhu a nutnosti bourat vnitřní ekonomické bariéry v EU.“229 

Všechny tři státy se shodují na důležitosti vnější dimenze evropské integrace a na nutnosti 

toho, aby EU byla globálním hráčem na mezinárodní scéně. Pro každou zemi je nicméně důležitý 

jiný geografický akcent – Francie spatřuje prioritní oblast ve Středomoří, se kterým chce posilovat 

nejen bilaterální, ale i celoevropské vztahy. Švédsko zdůrazňuje potenciál baltického regionu 

a Česká republika se zaměřuje na prohlubování vztahů EU s Balkánem a východními partnery. 

Tyto odlišné teritoriální priority nejsou nutně konfliktní záležitostí. Je naopak přínosem, že 

předsednictví Rady EU budou v rámci jednoho týmu po sobě zajišťovat zástupce severní části 

Evropy, středoevropské a západoevropské země, jejichž priority ve vnějších vztazích EU se tak 

mohou doplňovat. 

 

Z hlediska obsahové stránky se program francouzské administrativy opíral mimo jiné 

i o témata, která se objevovala hojně na národní scéně. Priority podle původních návrhů měly být 

rozděleny do „dvou hlavních linií: Evropa, která chrání a rozvoj občanské společnosti a její 

                                                 
228 TOMALOVÁ, Eliška. Jak budou probíhat předsednictví? Francie, Česká republika a Švédsko v čele Evropské 
unie. Policy Paper,. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 12/2007. s. 2. 
229 Tamtéž. s. 5. 
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zapojení do procesů EU“230. Francie v průběhu prvního pololetí roku 2008 postupně definovala 

několik zásadních oblastí, kterým chtěla věnovat pozornost v průběhu svého předsednictví. Mezi 

tyto priority zařadila budování společné energetické politiky, koordinaci evropských imigračních 

politik, posílení obranné politiky (viz kapitola 5.3), opatření v boji proti změnám klimatu a revizi 

evropského rozpočtu, zejména spojenou se společnou zemědělskou politikou231. Stanovenými 

prioritami Francie usilovala o to, aby byla Evropa schopná i v budoucnu chránit svůj sociální 

a ekonomický model. 

Jedním z palčivých problémů některých evropských států je imigrace. Nicolas Sarkozy je 

znám svým postojem k přistěhovalcům na území Francie již z doby, kdy vykonával funkci 

ministra vnitra. Francouzský prezident upozorňoval na potřebu spolupráce všech evropských 

států a navrhl vytvoření společné imigrační politiky, jejíž úkolem by bylo především omezení 

přílivu nelegální imigrace do Evropy a harmonizace azylových režimů. Na začátku francouzského 

předsednictví byl tak představen Evropský imigrační pakt. Podnět k jeho vzniku dal Brice 

Hortefeux, bývalý ministr pro imigraci a národní identitu. Hortefeux také v průběhu první 

poloviny roku 2008 uskutečnil cestu po 26 členských státech, aby se dohodl na hlavních bodech 

smlouvy. K omezení narůstající imigrace měl dále přispět projekt Středomořské unie (později 

Unie pro Středomoří). 

Vedle regulace imigrace v Evropě se mezi prioritami Francie dále objevila problematika 

energetické politiky232, jejíž základem se měla stát bezpečnost a diversifikace energetických zdrojů. 

Francouzští politici byli odhodláni dosáhnout shody v otázce třetího energetického balíčku233, 

jenž byl Komisí zveřejněn v září roku 2007, ale nenašel podporu u některých členských států. 

Francie se společně s Německem a dalšími šesti státy v minulosti pokusila předložit alternativní 

dokument, ale ani ten nebyl dostatečně úspěšný. Spolupráce na poli energetické politiky by měla 

v budoucnosti rovněž vést ke snížení energetické závislosti Evropy (což je jedním z hlavních 

problémů Evropské unie v současnosti).Pro Francii je i nadále zásadní jaderná oblast, která je 

                                                 
230 Résultats de l'enquête sur "les attentes et propositions pour la présidence française de l'UE". [online]. [cit. 2008-
04-08]. URL: <http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/dossier/synthese-enquete-attentes-propositions-
presidence-francaise-ue>. 
231 Reforma zemědělské politiky představuje nejproblematičtější část revize evropského rozpočtu. Debata na dané 
téma by měla proběhnout v rámci neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství na konci září 2008 v Annecy. 
Otázkou zůstává, do jaké míry je Francie skutečně ochotna takovou reformu akceptovat a jak ji bude schopna 
prosadit na domácí půdě. 
232 Jean-Pierre Jouyet décline les axes de travail de la Présidence française. [online]. [cit. 2008-04-08]. URL: 
<http://www.euractiv.fr/presidence-francaise-ue/article/jean-pierre-jouyet-decline-axes-travail-presidence-
franaise>. 
233 V lednu roku 2008 byl Evropskou komisí představen energeticko-klimatický balíček. K ambiciózním cílům patří 
omezení emise skleníkových plynů do roku 2020. Balíček navrhuje opatření týkající se zejména revize komunitárního 
systému kvót CO2, biopaliv a úsilí členských států vyvíjet obnovitelné zdroje. 
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hlavním sektorem energetického průmyslu a tvoří přibližně 75 % celkové výroby energie.234 Vedle 

snahy o podporu rozvoje bezpečnosti jaderných zařízení a otázky nakládání s odpadem se 

Sarkozy také snažil přesvědčit představitele ostatních zemí o významu jaderné energie v boji proti 

klimatickým změnám. 

Francouzský institut mezinárodních vztahů poukazuje ještě na existenci dalších, spíše 

doplňkových priorit. Mezi ně je možné řadit převážně ekonomická témata týkající se větší sociální 

ochrany pro evropské občany a upevnění ekonomického modelu – posílení průmyslové politiky 

a zajištění optimálního fungování eurozóny (v souvislosti s vyváženým nastavením inflace a růstu 

a s rolí Evropské centrální banky).235 

V rámci hodnocení stanovených priorit se Renaud Dehousse i Elsa Tulmets ve svých 

pracích shodují, že nedošlo k výraznému posunu ve srovnání s předchozími lety. Francie 

v podstatě volila témata, jež se již v minulosti často opakovala – problematika rozpočtu 

a zemědělské politiky, energetické záležitosti a klimatické změny či posílení evropské obranné 

politiky vykazují návaznost na předchozí předsednictví Francie v roce 2000 a v podstatě se příliš 

neliší od priorit, které si kladl Sarkozyho předchůdce Jacques Chirac.236 V průběhu předsednictví 

se však ukázalo, že hlavní náplní nebudou předem stanovené priority, ale neočekávané události, 

ke kterým došlo. Obavy přišly nejprve v červnu roku 2008 s odmítavým stanoviskem Irska 

k Lisabonské smlouvě. Podle vyjádření Sarkozyho administrativy to sice nezasáhlo hlavní priority 

Francie, nicméně irské referendum zcela určitě zasadilo ránu Sarkozyho plánům, které se týkaly 

příprav prvních institucionálních reforem spojených s Lisabonskou smlouvou (jmenování 

předsedy Evropské rady a vysokého představitele zahraničních záležitostí EU). Původní úspěch 

německého předsednictví a Reformní smlouvy (později Lisabonské smlouvy) tak byl v dalším 

období značně otřesen. Navíc Lisabonská smlouva nebyla ratifikována ani dalšími členskými 

státy. Ještě větší komplikaci pro francouzské předsednictví znamenaly obě krize, nejprve rusko-

gruzínský konflikt a později finanční krize. 

                                                 
234 French Presidency of the Council of the European Union. Europe taking action to meet today’s chalanges. 
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des relations internationales, 4. října 2007. [cit. 2009-05-03]. URL: 
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5.2.3 Zhodnocení a výsledky francouzského předsednictví 

Francie si na počátku předsednictví předsevzala otevření či pokračování diskuze o několika 

velkých tématech. V červnu 2008 už bylo jisté, že francouzské předsednictví bude navíc 

zaměstnáno řešením krize způsobené irským ne Lisabonské smlouvě. Francouzské aktivity byly 

později poznamenány ještě příchodem dvou dalších nepříznivých událostí: rusko-gruzínským 

konfliktem a finanční krizí, která v září 2008 postoupila z amerického kontinentu do Evropy. 

Bylo nevyhnutelné, že se nakonec právě válka mezi Gruzií a Ruskem v srpnu 2008 a otázka 

finanční krize na podzim téhož roku stala středem zájmu francouzského prezidenta a významně 

zatížila celou administrativu předsednické země.  

Existuje několik pohledů na hodnocení francouzského předsednictví. Pokud by mělo být 

posuzováno z pohledu dosažených výsledků v rámci předem stanovených priorit, pravděpodobně 

by si francouzská administrativa nepřipsala mnoho úspěchů. Dne 13. července 2008 byla sice 

v Paříži slavnostně vytvořena Unie pro Středomoří, nicméně od samého počátku, jak bylo již 

nastíněno v předchozí kapitole, panovaly okolo francouzského projektu pochyby a nedůvěra v její 

životaschopnost. Ty se navíc ještě prohloubily na přelomu prosince 2008 a ledna 2009, kdy došlo 

ke konfliktu v pásmu Gazy. 

Francie dosáhla částečného úspěchu ohledně spolupráce v rámci imigrační politiky. Dne 

16. října 2008 byl na summitu Evropské rady v Bruselu podepsán dlouho připravovaný Evropský 

pakt o imigraci a azylové politice. Přestože původně patřil mezi klíčové priority předsednictví, 

jeho podpisu nebyla, díky událostem souvisejících s finanční krizí, věnována přílišná pozornost. 

V současné době je stále obtížné dokument hodnotit. Domnívám se ale, že dopad samotného 

paktu na komunitární mechanismy v budoucnosti bude spíše limitovaný. Elizabeth Collett je ve 

své zprávě rovněž skeptická. Označuje dokument za politické prohlášení s velmi omezenými 

účinky na prohloubení spolupráce v rámci imigrační politiky. Vzhledem ke své podobě se v paktu 

nenachází žádná konkrétní opatření. Navíc Elizabeth Collett upozorňuje, že by do jisté míry mohl 

přinést i negativní důsledky, a to v souvislosti s přistěhovalci, kteří v Evropské unii již žijí. Obsah 

dokumentu může být také chápán tak, že „Evropa sice toleruje imigraci, nicméně imigranti 

v Evropě nejsou vítáni.“237 

Za částečný úspěch považuji schválení klimaticko-energetického balíčku. Na prosincovém 

zasedání Evropské rady dospěly státy k dohodě o redukci emisí skleníkových plynů o 20% do 

roku 2020, a to i přes počáteční opozici několika členských států. Ve světle celoevropského 
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hospodářského zpomalení totiž řada států přehodnotila svůj postoj k tomuto návrhu. Skupina 

šesti států (Česko v ní nechybí, Polsko, Slovensko a další), které se rekrutovaly z nových 

členských zemí Unie, požadovaly minimálně odsunutí platnosti klimaticko-energetického balíčku 

na pokrizové období. Politici v těchto státech, kde je průmysl často životně závislý na fosilních 

palivech (což platí zejména v případě Polska), se obávali, že přijetí balíčku by mělo za následek 

krachy podniků a rozsáhlé propouštění. Mezi odpůrce patřily také Německo a Itálie, které řešily 

problém, jak zabránit, aby firmy nestěhovaly svoji energeticky náročnou výrobu do zemí, ve 

kterých platí méně ‘zelená’ pravidla. Státy se ale nakonec dohodly na určitém kompromisu. 

K dohodě patřilo například to, že elektrárenské společnosti nových členských států podle nového 

ujednání nebudou muset kupovat do roku 2013 všechny emisní povolenky na vypouštění oxidu 

uhličitého. 

Pozitivně vnímám také francouzské snahy o řešení situace spojené s Lisabonskou 

smlouvou, jež nastala po irském odmítavém referendu. Francouzští představitelé výrazně 

povzbuzovali nová jednání s Irskem. Prezident Sarkozy v červenci Irsko rovněž navštívil. Hlavní 

jednání však probíhala až v posledním měsíci francouzského předsednictví na summitu Evropské 

rady. Představitelé států a vlád zemí Evropské unie se dohodli na zárukách pro Irsko, které by 

v zemi měly usnadnit přijetí Lisabonské smlouvy. Irsko podmiňovalo uspořádání druhého 

referenda o smlouvě ústupky ze strany Unie v některých citlivých oblastech. Mezi záruky patřily 

například možnost Irska zachovat si neutralitu v případě vojenského konfliktu, svobodné 

rozhodování v rodinných otázkách a o výši daní, které jsou v zemi tradičně velmi nízké. Irsko 

rovněž požadovalo, aby mu zůstal vlastní zástupce v Evropské komisi. V tom mu Unie vyhověla 

a rozhodla, že ponechá všem členským zemím své komisaře, a to až do roku 2014. Z rozhodnutí 

státníků též vyplynulo, že daně zůstanou národní záležitostí Irska, stejně jako problematika 

týkající se potratů nebo registrovaného partnerství. Nové hlasování se podle příslibu Irů 

uskuteční do jmenování nové Evropské komise. Mělo by se tak stát v září nebo v říjnu 2009. 

Musím konstatovat, že nebylo vždy plně dosaženo plného úspěchu při naplňování toho, co 

si francouzští političtí představitelé předsevzali. Ocenit lze ale to, že se představili v roli 

schopných mediátorů a ve většině zmiňovaných agend se jim podařilo nalézt sice méně 

ambiciózní, ale alespoň kompromisní řešení. 

Mnohem větším přínosem byla skutečnost, že se francouzské předsednictví prezentovalo 

v roli silného lídra EU při řešení obou konfliktů, k nimž došlo v druhé polovině roku 2008. 

Aktivity, zejména prezidenta, ale i ostatních francouzských představitelů, prezentovaly EU jako 

jednotného globálního aktéra, který je schopný jednat i rozhodovat rychle a přinášet návrhy 

řešení. Tato role přesně odpovídá francouzským představám o Evropské unii. Významný 
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francouzský politolog a odborník na mezinárodní vztahy Dominique Moisi vyjádřil názor, že 

francouzské „předsednictví bylo celkově pozitivní. Evropa vytvářela dojem, že působí jako 

klíčový hráč na mezinárodní scéně. V kontextu řešení globální finanční krize tak učinila převzetím 

a prosazováním Brownova plánu Nicholasem Sarkozym, v kontextu hospodářské krize 

prosazováním keynesiánských pobídek ekonomice. Na úrovni bezpečnostní politiky sehrálo 

francouzské předsednictví důležitý part při řešení kavkazské krize.“ Moisi ale současně 

upozorňuje, že je ještě příliš brzo zhodnotit, jestli bylo Sarkozyho vedení takovým úspěchem. 

„Uvidíme za šest měsíců, kdy skončí české předsednictví, jestli bylo Sarkozyho předsednictví 

jenom iluzí trvající pár měsíců, která nevyřešila žádný z klíčových problémů, nebo to byl stimul, 

který posunul Evropu správným směrem.“238 

5.3 Francie a evropská obranná a bezpečnostní politika 

Koncept bezpečnostní politiky Francie zaznamenal v posledních dvou desetiletích výrazné 

změny, související především s pádem komunismu. Přesto zůstala i nadále zachována gaullistická 

zásada o nutnosti udržení francouzského velmocenského postavení.239 „V minulosti Francie 

rozvolnila své vztahy s USA i s NATO, což jí mělo umožnit realizovat na spojencích nezávislou 

politiku, a v rámci toho se jí také podařilo významným způsobem zlepšit vzájemné vztahy se 

SSSR. Zvláštním francouzským triumfem v době studené války také byly jaderné zbraně (Force 

de frappe).“240 

Dnes Francie čelí odlišným bezpečnostním výzvám. Poblíž jejích hranic neexistuje žádná 

významná přímá hrozba jejím národním zájmům. Hlavní hrozby bezpečnosti spočívají 

v regionálních a etnických konfliktech a v občanských válkách, schopných ohrozit mezinárodní 

stabilitu, v terorismu či v šíření zbraní hromadného ničení. V současné době tak francouzská 

bezpečnostní politika a strategické myšlení více akcentují roli konvenčních ozbrojených sil. 

Zároveň dochází ke zpochybnění prominentního postavení jaderných zbraní.241 Zbraně 

hromadného ničení mají být použity k tomu, aby odradily možné agresory od útoku na vlastní 

území Francie. „Nová doktrinální myšlenka se objevila v projevu Jacquesa Chiraka z 19. ledna 

2006, v němž tehdejší prezident naznačil, že by jaderné zbraně mohly být použity i proti zemím, 

                                                 
238 Evropští politici chválí Sarkozyho předsednictví. [online]. Businessinfo. [cit. 2009-05-05]. URL : 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/aktuality-z-eu-leden-2009/politici-chvali-sarkozyho-
predsednictvi/1001764/51425/>. 
239 DE DURANE, É. Défense: Avant le Livre blanc. Quel format d´armée pour la France? Politique étrangère, 2007. č. 
4 s. 729. 
240 VILÍMEK, Petr. Francouzsko-americké vztahy: možnosti a limity spolupráce v Sarkozyho éře. Mezinárodní 
politika. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 31, č. 6. s. 13. 
241 Tamtéž. 
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které by Francii či jejím spojencům hrozily teroristickými akcemi.“242 Rovněž je pravděpodobné, 

že při provádění větších operací bude Francie spolupracovat s ostatními zeměmi. Takovou 

možnost podporuje i Nicolas Sarkozy, především v souvislosti s utvářením společné evropské 

bezpečnostní politiky. Proto je jí věnován značný prostor v nové Bílé knize o národní obraně 

a bezpečnosti a rovněž se stala i jednou z klíčových priorit francouzského předsednictví. Snahy 

o větší spolupráci jsou dlouhodobého charakteru, výrazněji se s nimi setkáme už v politice 

Sarkozyho předchůdce Jaquese Chiraka243. Aktivity v této oblasti jsem záměrně vyčlenila jako 

samostatnou část kapitoly, protože se domnívám, že se jedná o agendu, ve které je Francie velmi 

iniciativní a zároveň je schopná řadu svých návrhů prosadit a podílet se tak konstruktivně na 

jejím vývoji na evropské úrovni. I proto představují tyto aktivity důležitý nástroj, úzce související 

s francouzskou vizí Evropské unie jako globálního aktéra, majícího váhu v politických 

i vojenských záležitostech. Důležitá je zároveň skutečnost, že na rozdíl od jiných evropských 

agend zde Francie hraje dominantní roli. 

Určité reformy strategického rámce obranné a bezpečnostní politiky Francie nastaly 

s přijetím nové verze Bílé knihy obrany a národní bezpečnosti244. Práce na ní byly zahájeny 

v srpnu 2007 tříčlennou komisí pod vedením Jean-Clauda Malleta. Bílá kniha byla oficiálně 

zveřejněna 18. června 2008. Ještě předtím, než skupina začala fungovat, Sarkozy definoval ve 

svém projevu (23. srpna 2007) hlavní linie nové orientace a zároveň upřesnil aspekty, které mají 

být i nadále zachovány. Francie by si tak v dalších letech měla udržet prostředky jaderného 

zastrašování, dále prosazovat spolupráci v evropské bezpečnosti a dosáhnout limitu výdajů na 

obranu ve výši 2 % HDP.245 Hlavní směr nové orientace se dotýkal dvou oblastí. V první řadě by 

mělo být zefektivněno využívání finančních prostředků, což by znamenalo revizi probíhajících 

zbrojních programů a reformy ministerstva obrany, ale také zvážení přínosu francouzského 

angažmá v zahraničí (s ohledem na zahraniční operace, například v Afghánistánu, Kosovu 

a dalších). Na druhém místě se také Bílá kniha zabývá vymezením výzev a hrozeb, kterým může 

Francie v budoucnu čelit. Zásadní změnu orientace kniha nepřinesla, podstatné rysy francouzské 

bezpečnostní politiky zůstaly zachovány. Snaha byla především docílit vyšší účinnosti a omezení 

                                                 
242 VILÍMEK, Petr. Francouzsko-americké vztahy: možnosti a limity spolupráce v Sarkozyho éře. Mezinárodní 
politika. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 31, č. 6. s. 13. 
243 v roce 2000 bylo posílení spolupráce v oblasti evropské obranné a bezpečnostní politice také součástí priorit 
stanovených pro předsednictví 
244 V pořadí již třetí Bílá kniha, původní publikovány v roce 1972 a 1994. 
245 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de l'installation de la commission 
chargée d'élaborer un nouveau Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale. [online]. Paris. 23. srpna 2007. 
[cit. 2009-04-23]. URL: 
<http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_l_installatio
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výdajů na některé původní projekty. Bílá kniha se stala základem pro rozpočtový plán na období 

2009-2013. Jeho přijetí též umožnilo přepracování modelu Armáda 2015246. 

Další část práce bude věnována dominantním tématům současné bezpečnostní politiky: 

vztahu Francie k NATO a budování společné evropské obrany. 

5.3.1 NATO a evropská obrana 

Problematika evropské obrany není novým tématem francouzské diplomacie. Ještě před 

francouzským předsednictvím (v roce 2000) prezident Chirac předložil na summitu v Helsinkách 

v roce 1999 svým evropským partnerům návrh na vytvoření vlastní vojenské síly Evropské unie 

o síle 50 – 60 tisíc vojáků. Návrh byl akceptován pouze v případě, že již existující struktury 

v rámci NATO nebudou zdvojovány a nedojde k vytvoření evropské armády.247 Myšlenka na 

ustavení společné vojenské síly se začala objevovat v důsledku problémů spojených 

s neschopností evropských států spolupracovat v rámci válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii 

bez přispění USA. S ohledem na vznik evropských vojenských sil bývalý francouzský prezident 

prosazoval změny ve strategii NATO a také „vytvoření evropských bezpečnostních sil, zvýšení 

evropského zastoupení ve velitelských a štábních strukturách Severoatlantické aliance a dále to, 

aby Západoevropská unie používala nástroje NATO pro akce, které by se uskutečňovaly pod 

evropským velením.“248 I když v roce 1995 probíhala jednání o znovuzapojení Francie do 

vojenských struktur NATO249, byl vztah prezidenta Chiraka k Severoatlantické alianci spíše 

negativní. 

Francouzský postoj k NATO vycházel nejen z typicky gaullistického přístupu, který byl 

příčinou vystoupení z vojenských struktur NATO v 60. letech, ale také se v něm promítaly 

chladné vztahy s USA, a to zejména po intervenci USA a Velké Británie v Iráku v roce 2003. 

Proto byl v době Chirakova funkčního období věnován poměrně velký prostor evropské obraně, 

jež byla mnohdy chápána jako konkurenční síla NATO.250 „Prezident Chirac chápal vztah mezi 

NATO a Evropskou bezpečnostní a obrannou politikou (ESDP) v podstatě jako hru s nulovým 
                                                 

246 Reforma armády, její profesionalizace a přechod na model Armáda 15. Cílem pro rok 2015 je stav 94 000 
záložníků (16 000 důstojníků; 36 000 poddůstojníků a 42 000 vojáků), LALLEMAND DE DRIÉSEN, N. Principy 
bezpečnostní a obranné strategie Francie. [online]. [cit. 2008-06-14]. URL: 
<www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6516>. 
247 PAŘÍZKOVÁ, L. Francie a její pojetí zahraniční politiky. Mezinárodní politika, 2000. roč. 24. č. 2. s. 22. 
248 Tamtéž. 
249 „Navíc francouzská vojenská přítomnost v NATO vzrostla v letech 1992 – 2008 ze 117 styčných důstojníků 
(officers) na 290.“ MICHEL, L. What place for France in NATO? [online]. National Defense University. Institute 
for National Strategic Studies. [cit. 2008-06-12]. URL: 
<http://www.ndu.edu/INSS/Repository/Outside_Publications/Michel/Michel%20Point%20de%20vue%20Le%2
0Monde%20June%205%202007%20English%20version.pdf>. 
250 BUFFOTOT, P. France: Un engagement européen fort. Politique de défense et de sécurité dans les Etats de 
l´Union européenne. Les Études, 2005. s. 67. 
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účtem: co bylo dobré pro jednoho, bylo špatné pro druhého a opačně. Spolupráce NATO – 

ESDP byla v předchozích letech velmi limitovaná.“251 

S nástupem nového prezidenta v květnu 2007 byly očekávány změny ve vztahu NATO 

a Francie, o čemž svědčí již několikrát avizovaný návrat do vojenských struktur. Naposledy 

3. dubna 2008 na summitu NATO v Bukurešti, kde se Sarkozy vyjádřil o NATO jako o „naší 

alianci“ a zároveň naznačil „zlepšení vztahů mezi Francií a NATO“252 („une rénovation forte de 

ses relations avec l’OTAN“). Postoj francouzského prezidenta je smířlivější, než tomu bylo 

u jeho předchůdce J. Chiraka. „Francouzští představitelé si uvědomují provázanost NATO 

a Evropské unie, kde ze současných 27 států patří 21 k členským státům NATO. Proto je také 

problematické vytvoření samostatné evropské obrany.“253 Francouzští představitelé rovněž 

upozorňují na možnost, aby se v rámci svého vývoje NATO nestalo konkurenční organizací 

OSN. 

Sarkozy přišel s některými konkrétními návrhy254 podoby evropské vojenské struktury. 

Prvním z nich byla výzva francouzského prezidenta k vybudování soběstačných kapacit k obraně 

území a obyvatelstva EU. Největší důraz byl ovšem kladen na posílení materiální základny 

a podporu obranného průmyslu EU, které by měly být řešeny formou společných evropských 

projektů. Ty se týkaly „obranného výzkumu, posílení strategických přepravních kapacit, rozvoje 

systémů včasné výstrahy a v neposlední řadě i projektu britsko-francouzské letadlové lodě“255. 

Navržené změny však zatím postrádají institucionální a politický rámec. Ani jejich koordinace 

nenašla mezi členskými státy pozitivní reakce. 

Předseda vlády Fillon vymezil jako základ spolupráce na společné evropské obraně 

následující body: „rozšířit a lépe koordinovat práci zpravodajských služeb, především v boji proti 

terorismu, zvýšit akceschopnost a rozmístitelnost sil, zvýšit výdaje na obranný výzkum a vývoj, 

vypracovat a zavést Evropskou strategii obranného průmyslu a zaujmout společné evropské 

stanovisko k protiraketové obraně.256 
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Už Lisabonská smlouva obsahuje několik úprav, jež by mohly ovlivnit vývoj evropské 

obranné a bezpečnostní politiky. Např. nově vytvořená pozice Vysokého představitele pro 

zahraniční a bezpečnostní záležitosti, využívající nejen podpory nového diplomatického aparátu, 

ale také administrativní a finanční zdroje Komise, byla již v textu několikrát zmíněna. Ve smlouvě 

je navíc upraveno působení Evropské obranné agentury a „dvě klauzule o vzájemné obraně 

a solidaritě mezi státy, které rozšiřují možnosti Unie v boji proti terorismu, dále v misích 

zaměřených na prevenci konfliktů a na stabilizaci postkonfliktních situací.“257 V neposlední řadě 

je zde začleněna „strukturovaná permanentní spolupráce“ (coopération structurée permanente), 

otevřená státům, jež se zaváží účastnit se hlavních evropských programů týkajících se vojenského 

vybavení a poskytovat vojenské jednotky pro potřeby Evropské unie. 

Francie přišla s dalšími návrhy na posílení evropské obranné politiky v době svého 

předsednictví. Iniciativa se objevila především ve dvou oblastech – reformy finančních zdrojů 

poskytovaných na vojenské operace a vybavení a povzbuzení evropského vojenského průmyslu 

a výzkumu. „Evropa by měla v budoucnosti reagovat na novou realitu spojenou se zvyšujícími se 

vojenskými rozpočty v řadě zemí.“258 Mnohem větší finanční zdroje by podle francouzských 

politických představitelů měly plynout do oblasti výzkumu i vojenského průmyslu, výrazně 

zaostávajícího za Spojenými státy. Jedním z problémů je skutečnost, že se na financování obranné 

politiky podílí velmi málo zemí – Německo, Francie, Itálie a Velká Británie. Sarkozy to 

zdůrazňoval ve svém projevu na patnácté konferenci velvyslanců v Paříži: „naše dva rozpočty na 

obranu (francouzský a britský) představují dvě třetiny z celkového příspěvku ostatních 25 

členských států, finanční zdroje na vojenský výzkum jsou oproti ostatním dvojnásobné.“259 

Francouzský projekt navrhuje zavedení kritéria, na základě kterého by každá země EU měla 

udržet výši výdajů na obranu na 2 % HDP. Tento bod se týká zejména menších států, jejichž 

výdaje takové hodnoty často nedosahují. Z hlediska podpory výzkumu a vojenského průmyslu 

významnou úlohu hraje Evropská obranná agentura260, která většinu projektů organizuje. Součástí 

                                                 
257 GIULIANI, Jean-Dominique. L’Europe de la défense à l’aube de la présidence française , Présidence française de 
l’Union européenne, Défense nationale et sécurité collective. 07/2008, s. 90. 
258 Tamtéž. s. 91. 
259 Allocution de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, à l'occasion de la conférence des Ambassadeurs. 
[online]. Paříž, 27. srpen 2007. [cit. 2009-04-13]. URL: 
<http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/2007/aout/allocution_a_l_occasion_de_la_conferen
ce_des_ambassadeurs.79272.html>. 
260v souladu se svým posláním obsaženým ve Společné akci (Joint Action) – zakládajícím dokumentu EDA – plní 
Agentura se sídlem v Bruselu čtyři specifické funkce: rozvíjí obranné schopnosti (Capabilities), podporuje obranný 
výzkum a technologie (Research and Technology – R&T), zasazuje se o spolupráci ve vyzbrojování (Armaments), 
vytváří Evropský trh s obranným materiálem (European Defence Equipment Market – EDEM) za současného 
posilování Evropské obranné technologické a průmyslové základny (European Defence Technological and Industrial 
Base – EDTIB). KOLÍN, Vilém. Evropská obranná agentura po třech letech. [online]. [cit. 2009-05/03]. URL: 
<http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2007/clanky/evropska-obranna-agentura-po-trech-
letech.html>. 
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vzájemného dialogu mezi státy jsou od roku 2006 tříleté společné investiční programy, na kterých 

se podílí 18 členských zemí EU a Norsko. Stanovený rozpočet se pohybuje okolo 55 mld. 

EUR.261 Investiční program zahrnuje mimo jiné i projekty Essor262 a UAVs263. Evropská obranná 

agentura dále usiluje, aby alespoň 20 % z celkových finančních zdrojů na vojenský výzkum 

členských států bylo použitou v rámci evropské spolupráce. V oblasti rozvoje vojenské 

průmyslové základny je největší důraz kladen na zajištění toho, „aby ozbrojené síly členských 

států EU měly přístup k požadované výzbroji a vybavení za přijatelné ceny a mohly bez obtíží 

plnit úkoly vyplývající z ESDP. Za nejdůležitější úkol v oblasti EDTIB je považováno posílení 

evropského zbrojního průmyslu a dále dosažení vlastnosti tzv. tří C: „Capability-driven” (vedený 

schopnostmi), „Competent” (kompetentní) a „Competitive” (konkurenceschopný).“264 

K významným aspektům francouzské bezpečnostní politiky patří také rostoucí 

angažovanost Francie v různých mírových a humanitárních misích. „Zatímco v roce 1991 měla 

Francie na různých mírových misích něco přes 500 mužů, jen o několik let později to již bylo 

přibližně 9 000 mužů.“265 V současnosti (údaje z května 2008) se různých mírových misí účastní 

téměř 11 100 francouzských vojáků266 (viz mapa č. 1). Francie se účastní 11 mírových misí pod 

záštitou OSN, dále vojenských operací pod vedením Severoatlantické aliance (viz mapa č. 2) 

a EU267 (viz mapa č. 3) a národních i jiných vojenských operací. Pod hlavičkou Evropské unie 

proběhlo od roku 2003 pět společných vojenských operací: Concordia (v bývalé jugoslávské 

republice Makedonii), Artemis (v Demokratické republice Kongo - Bunia), EUFor RD Congo 

(v Demokratické republice Kongo), EUFor Althéa (v Bosně a Hercegovině) a EUFor 

Tchad/RCA (v Čadu). V současné době stále ještě běží operace v Bosně a Hercegovině a v Čadu. 

                                                 
261 Press Release, EU Defence Ministers Club together to research. Better protection for armed forces, European Defence 
Agency, Brussels, 11/2006. s. 23. 
262Evropské zabezpečené softwarové rádio (European Secured Software Defined Radio Referential – ESSOR) 
s rozpočtem € 100 mil, program ESSOR, který byl v únoru roku 2007 přijat Řídícím výborem EDA jako program 
kategorie B, je určen ke zvýšení interoperability střednědobých národních projektů v oblasti SDR (Softwarové radio) 
tak, aby v letech 2010–2015 mohl evropský průmysl vyvinout interoperabilní SDR. Cílem programu je (ve spolupráci 
se Spojenými státy) vytvořit normativní rámec pro vývoj a výrobu SDR v Evropě a vyvinout společný způsob 
zabezpečení ke zvýšení interoperability mezi Evropou a Spojenými státy. KOLÍN, Vilém. Evropská obranná 
agentura po třech letech. [online]. [cit. 2009-05/03]. URL: <http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-
2007/clanky/evropska-obranna-agentura-po-trech-letech.html> 
263 projekt Bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs), kde usiluje o sjednocení aktivit členských 
států EDA, Evropské komise a průmyslu o začlenění UAVs do leteckého provozu do roku 2012. KOLÍN, Vilém. 
Evropská obranná agentura po třech letech. [online]. [cit. 2009-05/03]. URL: 
<http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2007/clanky/evropska-obranna-agentura-po-trech-
letech.html>. 
264 Tamtéž. 
265 VILÍMEK, Petr. Francouzsko-americké vztahy: možnosti a limity spolupráce v Sarkozyho éře. s. 18-19. 
266 Opérations en cours. květen 2008. [online]. [cit. 2008-06-13]. URL: 
<http://www.defense.gouv.fr/ema/content/download/116410/1013515/file/Sans%20titre-1.pdf>. 
267 V operacích EU působí 1689 vojáků a 50 civilistů. [online]. Opérations militaires et missions civiles de l’Union 
européenne en 2008. Livre Blanc, 2008. [cit. 2008-06-18]. URL: <http://www.premier-
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf>. 



 85

Francie se účastnila všech operací a na dvou probíhajících misích je francouzská skupina 

nejpočetnější - v roce 2008 se jich účastnilo 1689 vojáků a civilistů. Na druhém a třetím místě 

v počtu vojáků silně zaostávají Itálie a Španělsko (viz mapa 3). Vedle příspěvků do společného 

rozpočtu, i podíl na jednotlivých vojenských operací svědčí o váze, kterou Francie evropské 

obranné politice přikládá. 

Vznik společné evropské obrany je značně provázán s fungováním NATO. Podle 

Sarkozyho nové evropské vojenské struktury nemají NATO nahradit, ale spíše doplnit. Jejich 

vztah by měl být založen na vzájemném partnerství, přičemž EU by měla být schopna využívat 

kapacit NATO v oblasti plánování, kontroly a velení. Francouzi prosazují zejména vytvoření 

samostatného operačního velitelství EU.268 Proti tomu však vystupuje britská administrativa. 

Sarkozy podmínil návrat Francie do vojenských struktur NATO dvěma podmínkami: posílením 

evropské obrany a změnami v samotné Severoatlantické alianci. Sarkozy je také rozhodným 

odpůrcem NATO jako globální organizace. „NATO musí zůstat obrannou aliancí zaměřenou na 

zajištění evropské bezpečnosti, bez ambic nahrazovat roli OSN.“269 

I přesto, že francouzská strana přehodnotila svůj postoj k NATO a vyjádřila se kladně 

k návratu do vojenských struktur NATO, existuje stále několik otazníků. Jedná se zejména 

o postoj k evropské obraně, jež je sice prioritou Francie, ale Velká Británie se k ní staví spíše 

rezervovaně. Zatímco francouzský prezident požaduje větší autonomii evropských vojenských 

struktur a navrhuje vytvoření stálého centra pro plánování a velení vojenským operacím při EU, 

Britové prosazují úzké vztahy mezi NATO a EU (obávají se, že se vznikem takového centra by 

docházelo k duplicitě obou organizací). Dosažení kompromisu mezi oběma státy je však pro další 

posun v otázce ESDP klíčový, protože britské jednotky a jejich vojenské vybavení tvoří 

významnou součást plánů spojených s evropskou obranou270. Vzájemný vztah mezi NATO 

a ESDP pak může být také poznamenán spory mezi Tureckem a Kyprem. Navíc snahy 

o společnou obranu jsou vnímány skepticky také ze strany USA proto, že EU zatím v mnoha 

zásadních politických otázkách není schopna vystupovat jednotně.271 

                                                 
268 VALASEK, Tomáš. France, NATO and European defence. [online]. Policy brief. Centre for European Reform. 
[cit. 2008-06-12]. URL: <http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_eu_nato_26march08.pdf>. 
269 DYČKA, Lukáš. Francie po nástupu Sarkozyho – změny v bezpečnostní a obranné politice. [online]. Obrana 
a strategie, 2007. roč. 2. [2008-06-12]. URL: <http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-
2007/clanky/francie-po-nastupu-sarkozyho-8211-zmeny-v-bezpecnostni-a-obranne-politice.html>. 
270 K určitému posunu dochází při Sarkozyho návštěvě Velké Británie 27. března 2008, v rámci níž obě země 
podepsaly smlouvu na vojenská letadla A400M vyrobená EADS, vzniklá fúzí francouzského holdingu Aerospatiale 
Matra s německým holdingem Dasa – filiálka průmyslového uskupení Daimler-Chrysler). EICHLER, J. Společná 
obrana francouzským zájmem. Mezinárodní politika, 2000. roč. 26. č. 7. s. 12. 
271 Například v případě jednostranného vyhlášení samostatnosti Kosova, kterou Francie akceptovala 18. února 2008, 
ale jiné členské státy EU s uznáním nezávislosti váhaly. 
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Návrat Francie do vojenských struktur byl přijímán kladně. Francie se dnes sice řadí mezi 

čtyři největší přispěvatele272, avšak její podíl na vojenském personálu představoval pouze 1 %273. 

Pro Spojené státy americké je v současné době hlavní prioritou řešení situace v Afghánistánu. Od 

plného zapojení Francie do NATO si zejména slibují vyslání dalších francouzských vojáků. Do 

června 2008 působilo v Afghánistánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu více jak 2 200 Francouzů pod 

velením NATO v rámci operace ISAF a operace Enduring Freedom pod vedením Američanů.274 

Francie však doposud nebyla přítomna na jihu, kde probíhají největší boje. V rámci svého 

projevu na summitu v Bukurešti (3. dubna 2008) Sarkozy oznámil, že se „Francie rozhodla poslat 

další vojenské jednotky (jeden prapor) na východ Afghánistánu na počátku léta 2008“275. Podle 

Sarkozyho by měl přílet nových francouzských vojáků umožnit USA přesunout vojáky z východu 

na jih, kde jsou nejvíce potřeba. V Afghánistánu je v současné době 47 000 vojáků NATO 

(operace ISAF), z čehož je 19 000 Američanů.276 

Rozhodnutí o návratu Francie do NATO přišlo již v roce 2008. Oficiálně se však 

uskutečnilo až v březnu 2009. Francouzský prezident svůj záměr o ukončení dobrovolného exilu 

z NATO zveřejnil během projevu na pařížské vojenské akademii. Sarkozy tento krok zdůvodnil 

potřebou posílit vliv Francie v rozhodovacích procedurách Aliance. Tento vývoj může 

v budoucnu představovat významný impuls pro rozvoj evropské obranné politiky. Francie tím 

ukázala vůli ke změně postoje nejen vůči NATO a potažmo USA, ale také v souvislosti 

s francouzskou koncepcí obranné politiky na evropské úrovni, v minulosti chápající NATO jako 

hlavního rivala Evropské unie. Výrazně by to také mohlo přispět k posílení partnerství s Velkou 

Británii i dalšími státy v uvedené agendě. 

                                                 
272 V roce 2006 přispěla částkou 138 milionů EUR, před ní je pouze USA, Velká Británie a Německo. 
273 Opérations militaires et missions civiles de l’Union européenne en 2008. [online]. Livre Blanc, 2008. [cit. 2008-06-
18]. URL: <http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf>. 
274 Etat major des armées, Afghanistan – dossier de reférence [online]. [cit. 2008-06-13]. URL: 
<http://www.defense.gouv.fr/ema/enjeux_defense/operations_exterieures/afghanistan/dossier_de_reference>. 
275 SARKOZY, Nicolas. Intervention de M. le President de la République. Sommet de l’OTAN. Bucarest, 3. dubna 
2008. 
276 NATO podpoří radar, posílí jednotky v Afghánistánu a přijme Albánii a Chorvatsko. [online]. [cit. 2008-06-14]. 
URL: <http://www.ct24.cz/svet/10761-nato-podpori-radar-posili-jednotky-v-afghanistanu-a-prijme-albanii-a-
chorvatsko/>. 
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6 Závěr 

Od počátku 90. let došlo nejen vně, ale i uvnitř Evropské unie k významným změnám, 

které byly definovány v jednotlivých kapitolách práce. V souvislosti s tím byla zvolena i hlavní 

teze, která zkoumá, jakým způsobem byl vybraný členský stát, v tomto případě Francie, schopen 

reagovat na dané změny a jak se s nimi v průběhu posledních několika let vyrovnal. Časově je 

práce vymezena mezi léta 2007 až 2009 a její datování odpovídá zvolení nového francouzského 

prezidenta Nicolase Sarkozyho a sestavení vlády v čele s předsedou vlády Françoisem Fillonem. 

Zvolené období je nejen poměrně krátké, ale také aktuální a z toho důvodu obtížně 

analyzovatelné. Některé kroky a aktivity postrádají dostatečný časový odstup potřebný k úplnému 

zhodnocení. 

Přes tyto obtíže jsem se pokusila o rozbor současné francouzské evropské politiky. Práce ji 

posuzuje z několika hledisek: v první řadě zkoumá, jakým způsobem evropská integrace ovlivňuje 

současné institucionální zajištění evropské politiky, v dalších kapitolách se věnuje rozboru jejích 

klíčových zájmů v Unii a jejich naplňování. 

Z analýzy vyplývá několik skutečností. Francie stále zůstává do jisté míry věrná 

centralistickému způsobu vládnutí, a to i z hlediska zajišťování evropské politiky. Přesto však 

došlo působením evropské integrace k částečné reorganizaci centrálních struktur, která se 

projevila například tím, že původně dominantní pravomoci prezidenta v evropských záležitostech 

se přesunuly na ministerského předsedu a výrazněji do evropské agendy zasahují také 

ministerstva. Tyto faktory potvrzují současné trendy o přesouvání evropské politiky, vnímané 

dříve jako nedílná součást mezinárodní politiky, směrem na národní úroveň. Zároveň to svědčí 

o rostoucí techničnosti celé agendy. Mezi jednotlivými strukturami rostou rovněž vzájemná 

kooperace a dialog, zajišťovaný převážně Generálním sekretariátem pro evropské záležitosti. 

Dále též dochází k přílivu nových aktérů, jejich vliv ale v současnosti zůstává omezený. 

M. Perottino a E. Tomalová však poukazují na fakt, že „někteří z nich pochopili možnosti, které 

jim evropská integrace nabízí, a mnohdy se účastní přímo vytváření evropské politiky v Bruselu, 

kde mohou snadněji prosazovat své zájmy a hledat partnery s podobným zaměřením z ostatních 

členských států.“277 

Ve druhé kapitole se ukazuje, že přes zvolení nového prezidenta se formulace hlavních cílů 

od jeho předchůdců příliš nezměnila, mluvíme-li o vytvoření ekonomicky a politicky silné 

                                                 
277 PEROTTINO, Michel.; TOMALOVÁ, Eliška. Francie a EU. Francie unavená Evropou?, Evropská unie v členských 
státech a členské státy v Evropské unii. s. 46. 
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Evropské unii. Změny spatřuji v tom, že Francie může daleko méně spoléhat na německého 

partnera. Jejich vztahy rozhodně nenasvědčují silnému francouzsko-německému tandemu jako 

v minulých obdobích. Aby mohl N. Sarkozy svoje projekty prosadit, hledá v EU nové partnery. 

Z tohoto důvodu dochází k pokusům o sblížení s regionem střední a východní Evropy 

a smířlivěji se staví i k Velké Británii. Zásadní rozdíl také nastal ve francouzské přítomnosti na 

africkém kontinentu. Ačkoliv pro Francii zůstává stále prioritním regionem (zejména jeho severní 

okraj), francouzští politici podmiňují rozvojovou pomoc spoluprací v otázce přistěhovalectví. 

Navíc se obracejí i na ostatní evropské státy a snaží se přenést pozornost na africkou 

problematiku na evropskou úroveň. 

Změny nastaly také z hlediska nástrojů evropské politiky a politického stylu. Souvisí to 

s výrazným nárůstem aktivit a nových projektů, které mají Francii navrátit do centra dění. 

Nejvýznamnější faktor v tomto ohledu představovalo francouzské předsednictví. Nicméně nelze 

přehlédnout, že i přes snahu stát se opět dominantní zemí a prosadit svou vizi, je Francie nucena 

jednat mnohem kooperativněji a dělat kompromisy. Žádný její projekt nebyl schválen, aniž by 

nebyl značně přetvořen. Vůdčí postavení a kroky, jež Francie podnikla v průběhu předsednictví, 

se mohou přes zdání okamžitého úspěchu v delším časovém období ukázat jako pomíjivé. 

Domnívám se proto, že změny působící na charakter Unie, na něž reagují teorie evropské 

integrace, mají též značný vliv na jednotlivé státy a na jejich chování uvnitř evropských struktur. 

Skončila doba, kdy Francie představovala jednoho z hlavních hybatelů evropské integrace. Její 

role v Evropě je i dnes důležitá (jak se nás snažila přesvědčit v době francouzského 

předsednictví), ale v řadě situací se musí více přizpůsobovat než dříve. 
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8 Seznam zkratek 

AA  Assocation Agreement 

   Asociační dohod 

CFDT  Confédération française démocratique du travail 

   Francouzská demokratická konfederace práce 

CFI  Canal France International 

   Mezinárodní francouzský kanál 

CGT  Confédération Générale du Travail 

   Svaz francouzských pracujících 

CIE  Comité interministeriel sur l‘Europe 

Meziministerského výboru pro Evropu 

COREPER Comité des Representants Permanents 

   Výbor stálých zástupců 

DAH  La Délégation à l’Action Humanitaire 

   Delegace humanitární pomoci 

EADS  European Aeronautic, Defence and Space Company 

   Evropská aeronautická společnost pro obranu a vesmír 

EDTIB  European Defence Technological and Industrial Base 

EPS  Evropská politika sousedství 

ESDP  European Security and Defence Policy 

   Evropská bezpečnostní a obranná politika 

ETUC  European trade union confederation 

   Evropská konfederace odborů 

EU  Evropská unie 

FEF  Frankofonní ekonomické fórum 

FINUL  Force intérimaire des Nations Unie au Liban 

   Dočasná síla OSN v Libanonu 
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FNSEA  Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 

   Národní federace zemědělských odborářů 

FranRepu Représentation Permanente de la France auprès de l'Union Européenne 

Stálé zastoupení Francie při Evropské unii 

G8  Group of Eight 

   Skupina G8 

ISAF  International Security Assistance Force 

KFOR  Kosovo Force 

MEDEF Mouvement des entreprises de France 

   Svaz zaměstnavatelů ve Francii 

MINUK Mission d´administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 

   Dočasná administrativní mise OSN v Kosovu 

MOF  Mezinárodní organizace Frankofonie 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

OTAN  Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

   Severoatlantická organizace 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

PCA  Partnership and Cooperation Agreement 

   Dohody o partnerství a spolupráci 

PCF  Parti communiste français 

   Komunistická strany Francie 

RECAMP Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix 

   Posílení africké způsobilosti udržení míru 

SGAE  Sécrétariat général des affaires européennes 

Generální sekretariát pro evropské záležitosti 

SGCI  Sécrétarat général de la coopération interministériel 

   Generálního sekretariátu mezirezortní spolupráce 
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SGG  Secrétariat général du gouvernement 

Generálním sekretariátem vlády 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

SUD  Union syndicale Solidaires 

   Samostatná odborová unie 

UMP  Union pour un Mouvement Populaire 

   Unie pro lidové hnutí 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

   Organizace OSN pro vědu, kulturu a vzdělání 

UNICE  Union des industries de la communauté européenne 

   BusinessEurope 

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund 

   Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci 

USA  United States of America 

   Spojené státy americké 

WTO  World Trade Organization 

   Světová obchodní organizace 
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10 Přílohy 

Mapa 1:Francouzské mise v zahraničí, květen 2008 
 

 
Zdroj: Opérations en cours. mai 2008. [online]. [cit. 2008-06-13]. URL: 
<http://www.defense.gouv.fr/ema/content/download/116410/1013515/file/Sans%20titre-1.pdf>. 
Pozn. Licorne, operace Licorne je název pro účast francouzských vojenských sil pod francouzským velením 
pro udržení míru na území Pobřeží Slonoviny. 
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Mapa 2: Vojenské a civilní operace NATO, 2008 
 

 
Zdroj: Opérations et missions militaires de l’OTAN en 2008. [online]. Livre blanc sur la défense et la sécurité 
nationale. 2008. s. 104. [cit. 2008-06-18]. URL: <http://www.premier-
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf>. 
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Mapa 3: Vojenské operace a civilní mise EU v roce 2008 

Zdroj: Opérations militaires et missions civiles de l’Union européenne en 2008. [online]. Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale. 2008. s. 85. [cit. 2008-06-18]. URL: <http://www.premier-
ministre.gouv.fr/IMG/pdf/livre_blanc_tome1_partie1.pdf>. 

 


