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Abstrakt 

 Bakalářská práce „Prosazování českých priorit ve Východním partnerství“ se 

zabývá českou politikou vůči šestici států východní Evropy a jižního Kavkazu v období 

tří českých předsednictví: ve Visegrádské skupině v letech 2007/2008 a 2011/2012 a 

v Radě EU v roce 2009. Tato období byla zvolena, protože v nich měla česká politika 

největší možnost projekt ovlivnit. Práce se na základě analýzy předsednických 

programů a hodnocení průběhů předsednictví snaží zhodnotit, zda se české politice 

dařilo prosadit skrze předsednictví do projektu své zahraničněpolitické priority. Úvodní 

kapitoly práce se zabývají historií českého vztahu k regionu východní Evropy a popisem 

projektu Východní partnerství. Následující tři kapitoly jsou případovými studiemi 

jednotlivých předsednictví. Práce dochází k závěru, že ačkoliv se České republice daří 

zahrnout priority do programu i agendy, nedokáže je z důvodu malého politického 

zájmu a také nezkušenosti na unijní úrovni prosadit. 

 

Abstract 

The thesis „Promoting Czech Priorities in Eastern Partnership“ deals with Czech 

policy towards six states of Eastern Europe and Southern Caucasus during three 

presidencies: in Visegrad Group in years 2007/2008 and 2011/2012 and in the Council 

of EU in 2009. These periods were chosen, because Czech Republic had the biggest 

opportunity to influence the project in them. Based on the analysis of presidency 

programms and evaluation of agenda, the thesis tries to assess, if was Czech Republic 

successful in promoting its foreign policy priorities in the project during the 

presidencies. First chapters of the thesis are dedicated to history of Czech relations with 

the region of Eastern Europe and to description of Eastern Partnership project. The other 

three chapters are case studies of particular presidencies. After all, the thesis concludes, 



   

that despite the fact, that Czech Republic successfully included its priorities in 

presidency programms and agenda, it was not able to promote them on the EU level 

because of lack of political interest and experience. 
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Úvod  
 

Tato práce se zabývá zapojením české politiky v projektu Východní partnerství 

(VP). Tento projekt Evropské unie (EU) je multilaterálním rámcem pro její vztahy se 

šesticí států – Arménii, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. 

Slavnostní zahájení proběhlo na summitu v Praze v květnu 2009, konaném během 

českého předsednictví v Radě EU. Východní partnerství vychází z Evropské politiky 

sousedství (EPS), která byla formulována v roce 2003 jako reakce na „východní“ 

rozšíření EU. Do EPS byly zahrnuty státy v jižním a východním sousedství Evropské 

unie. Na východ to byla právě šestice, ze které později vzniklo Východní partnerství, 

ačkoli je třeba říci, že Bělorusko se projektu od počátku neúčastnilo, protože nemělo, a 

stále nemá, podepsanou smlouvu o vzájemných vztazích. 

  

Česká republika (ČR) se o Evropskou politiku sousedství zajímala již od svého 

vstupu do EU v roce 2004. Postupem času vykrystalizovaly priority, které chtěla ČR 

v regionu, vzhledem ke své historické zkušenosti prosazovat. Staly se jimi demokracie a 

lidská práva, a prohlubování evropské integrace. 

 

Cíl práce a výzkumné otázky 

 

 Cílem této práce je analyzovat, jak se ČR daří prosazovat vlastní priority ve 

Východním partnerství na multilaterální úrovni. Práce bude studovat působení České 

republiky ve dvou organizacích: Visegrádské skupině (V4) a Evropské unii, a to během 

jejího předsednictví v těchto uskupeních. Období předsednictví byly vybrány, protože 

jde o období, kdy má ČR největší vliv na obou organizací a kdy může formovat 

program dle svých zájmů. Konkrétně to budou předsednictví ve V4 v letech 2007/2008 

a 2011/2012 a předsednictví v Radě EU. K dosažení cíle poslouží tyto tři výzkumné 

otázky: 

 Prosadila Česká republika vlastní zahraničněpolitické priority do předsednických 

programů? 

 Podařilo se předsednictvím tato témata prosadit jako reálnou náplň jednání 

daných organizací? 

 Daří se tyto priority prosazovat skrze předsednictví na unijní úrovni? 
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Metodologie 

 

V této bakalářské práci byl využit koncept policy analysis. Nejlepší definici 

tohoto konceptu nejspíše vytvořil T.R.Dye, který napsal, že „policy analysis znamená 

zjistit, co vlády dělají, jak to dělají a jaké změny to přináší“.1 Cílem tohoto konceptu je 

tedy rozbor a interpretace určité politiky za účelem jasného porozumění.2 Policy 

analysis je založena na otevřeném metodologickém pluralismu, to znamená, že existuje 

celá řada metod a pracovních postupů, které může autor využít podle toho, které se mu 

nejvíce hodí.3 Předkládaná práce sestává ze tří případových studií věnujících se 

jednotlivým předsednictvím. Na konci každé případové studie je k nalezení krátké 

hodnocení předsednictví. Na základě syntézy poznatků získaných z těchto hodnocení, 

jsou následně zodpovězeny výzkumné otázky. 

Struktura práce 

 

Vzhledem k povaze tématu jsem se rozhodl postupovat chronologicky, tudíž po 

prvním předsednictví ve Visegrádské skupině následuje předsednictví v Radě EU, a až 

poté druhé předsednictví ve V4. V oblasti východní dimenze EPS (Východního 

partnerství) docházelo mezi jednotlivými předsednictvími k značnému vývoji a proto je 

určitě přehlednější postupovat tímto způsobem. 

 

První kapitola této práce reflektuje historii českého vztahu k východní Evropě. 

Tato část je rozdělena na dvě podkapitoly. První se věnuje období do vstupu ČR do 

Evropské unie a druhá období po něm. Vstup do EU v roce 2004 byl totiž velkým 

milníkem jak pro českou zahraniční politiku obecně, tak pro českou „východní“ 

politiku. Druhá kapitola popisuje samotný projekt Východní partnerství, jeho vznik, 

fungování a cíle. Poslední část se zaobírá kritikou, které je projekt od počátku vystaven. 

 

Následující tři kapitoly se zaměřují na jednotlivá předsednictví. Vždy je nejprve 

představen program, který Česká republika pro dané období připravila. Protože je to 

vždy komplexní dokument, zabývající se širokým spektrem témat, jsou vybrány pouze 

                                                 
1 Petr Fiala a Klaus Schubert, Moderní analýza politiky: uvedení do teorií a metod policy analysis (Brno, 
Barrister & Principal, 2000), 11. 
2 Dinah Frey, „Policy analysis in Practice: Lessons from Researching and Writing a „Statenote“ for 
Education Comission of the States (Brattleboro, Capstone Collection, 2011), 9-10. 
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ty body, které se týkají zemí východní dimenze EPS nebo poté Východního partnerství. 

Stejně tak je tomu i v případě průběhu předsednictví. Tyto části nejsou děleny 

chronologicky, ale tematicky. Na konci kapitoly je vždy krátké zhodnocení 

předsednictví na základě výzkumných otázek. 

Rozbor literatury 

  

 Pro vytvoření této práce byly velmi důležité jak primární, tak sekundární zdroje. 

Mezi nejdůležitější primární zdroje se řadí koncepce české zahraniční politiky, které 

definují české zahraničněpolitické priority. Dalšími důležitými primárními zdroji jsou 

předsednické programy, různá prohlášení, deklarace, a záznamy z jednání a také 

dokumenty hodnotící předsednictví. Všechny primární zdroje, týkající se předsednictví 

ve V4, jsou k nalezení na oficiálních stránkách Visegrádské skupiny, kde jsou v různých 

sekcích chronologicky seřazeny programy i všechny dokumenty. Zdroje týkající se 

českého předsednictví v radě EU se dají dohledat na oficiální stránce předsednictví. 

Neveřejný dokument českého ministerstva zahraničních věcí (MZV), který mi velmi 

pomohl s třetí kapitolou této práce, mi osobně předal bývalý velvyslanec ČR pro 

Východní partnerství pan Petr Mareš. 

  

Sekundární literatura je důležitá zejména pro pochopení kontextu tématu. 

Klíčovým sekundárním zdrojem pro mě byly ročenky Ústavu mezinárodních vztahů 

(ÚMV) s názvem Česká zahraniční politika, které nabízejí souhrn nejdůležitějších 

událostí zahraniční politiky každého roku.  Ročenka je rozdělena do kapitol jak podle 

témat, tak teritorií. Kapitolu věnovanou visegrádské spolupráci píše každoročně Michal 

Kořan. Autorem kapitoly o východní dimenzi Evropské politiky sousedství byl v roce 

2007 Petr Kratochvíl, kterého v dalších ročnících nahradila Elsa Tulmets a posléze Petra 

Cibulková. 

 

Petr Kratochvíl s Elsou Tulmets jsou autory dalších důležitých textů na toto 

téma. Společně jsou autory analýzy Úloha české republiky v evropském sousedství. Tato 

analýza z roku 2007 nabízí ucelený pohled na vztah k ČR k EPS krátce po vstupu ČR 

do Evropské unie. Sám Petr Kratochvíl napsal kapitolu o českém vztahu k Východnímu 

partnerství v rámci V4 v knize Taking Stock of Eastern Partnership in the Visegrad 

                                                                                                                                               
3 Fiala a Schubert, „Moderní analýza politiky“, 39. 
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Four. Dalším důležitým autorem, který publikuje na toto téma je Martin Dangerfield. 

Pro tuto práci byla obzvláště užitečná jeho studie The Visegrad Group and European 

Union´s Eastern Dimension, která zkoumá roli V4 ve východním sousedství EU. 

  

Dan Marek s Michalem Baunem publikovali knihu s názvem Česká republika a 

Evropská unie, která komplexně popisuje vývoj vztahů mezi ČR a EU. Jedna z kapitol 

knihy se věnuje českému předsednictví v Radě EU v roce 2009 a přináší v tomto ohledu 

velmi cenné poznatky. Neméně důležitou knihou pro pochopení kontextu předsednictví 

je Jak předsedat Evropské unii od Jana Karlase, který tuto publikaci vydal ve spolupráci 

s Petrem Kratochvílem.  Autoři se zamýšlejí nad možnými prioritami českého 

předsednictví. 

  

Vzhledem k aktuálnosti tématu visegrádské spolupráce i Východního partnerství 

nenastal obecně problém s nedostatkem relevantních zdrojů. Jediným lehce zanedbaným 

tématem jsou dle mého názoru hodnocení českých předsednictví ve Visegrádské 

skupině. Nedohledal jsem žádné studie věnující se přímo tomuto tématu. Z dalších 

zdrojů se mu věnují ročenka české zahraniční politiky od ÚMV a Agenda pro českou 

zahraniční politiku od Asociace mezinárodních otázek, avšak to jsou komplexní 

souhrny celé zahraniční politiky. K hodnocení předsednictví v Radě EU je studií více 

než dostatek. 
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1. Východní Evropa v zahraniční politice České 

republiky 

 

 Historie vztahů České republiky se státy východní Evropy se dá kvalitativně 

rozdělit do dvou období. Do roku 2004 bylo hlavní českou prioritou začlenění do 

západních struktur – Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Toto období je 

charakteristické sníženým zájmem o východní Evropu. Po roce 2004 byla česká mise 

naplněna a nastalo hledání nových priorit. Jednou z nich se stala i snaha o politické a 

ekonomické přiblížení států východní Evropy k EU. 

1.1 Období před vstupem do EU 
  

 Mottem 90. let 20. století se stal „návrat do Evropy“, neboli vstup do Evropské 

unie a NATO. Tento cíl byl s výjimkou komunistické strany a některých extrémně 

pravicových stran, podporován napříč celým politickým spektrem. Součástí obratu 

k Západu se stalo i distancování se od bývalého Východního bloku, neboť se česká 

politická scéna domnívala, že tím urychlí vstup do západních struktur. Vymezování se 

vůči institucím a mechanismům Východního bloku začalo ještě před rozdělením 

Československa. Došlo ke zrušení Varšavské smlouvy, odchodu sovětských vojsk a 

rozpuštění Rady vzájemné hospodářské pomoci.4 

  

  Po úspěšném dosažení těchto cílů se česká zahraniční politika trvale obrátila 

západním směrem. Tento obrat se projevil i v ekonomice, protože ČR víceméně 

dobrovolně vyklidila svoji pozici na východoevropských trzích a svůj export 

přeorientovala na západ, zejména na Německo. Tuto pozici bylo později nutné obtížné 

získávat zpět. Nejlepším příkladem chladného vztahu České republiky k východní 

Evropě byl požadavek na zavedení víz. Vzhledem k blížícímu se vstupu do Evropské 

unie byla ČR nucena sjednotit svoji (nejen) vízovou politiku se zbytkem unie, což v 

tomto případě znamenalo z avést vízovou povinnost pro občany východoevropských 

zemí. Řada dalších kandidátských zemí v čele s Polskem a Maďarskem s tímto 

opatřením nesouhlasila a snažila se jeho zavedení co nejvíce oddálit. Česká republika, 

                                                 
4 Václav Kotyk, Stručná bilance vývoje české zahraniční politiky, Mezinárodní vztahy 35, č. 1 (leden – 
březen 2000), 47-60. 



   

 

8 

  

jejíž prioritou byl co nejrychlejší vstup do schengenského prostoru, zavedla víza pro 

země východní Evropy již v roce 2000.5 

1.2 Období po vstupu do EU 

 

 Splněním základních politických cílů 90. let, tedy vstupem do EU a NATO, se 

vyčerpal původní konsensuální směr české zahraniční politiky, a na řadu přišlo hledání 

nových cílů a výzev. Na české politické scéně zavládl dojem, že tuto politiku není třeba 

dále rozvíjet a zahraniční tematice nebylo věnováno tolik pozornosti jako v předešlých 

letech. Klíčové strategické dokumenty po roce 2004 neobsahují žádné konkrétní cíle a 

priority zahraniční politiky jsou tam popsány velmi vágně. ČR se zavazuje být aktivním 

členem EU a NATO a dodržovat principy členství v těchto organizacích, ale vlastní 

invence jí chybí.6 

 

 Nakonec ČR přece jen našla dvě oblasti, o kterých vládla téměř všeobecná 

shoda: prosazování demokracie a lidských práv a podporu rozšíření Evropské unie. 

Vytyčení těchto priorit bylo dobrým důvodem k obnovení vztahů se státy východní 

Evropy. ČR již byla pevně ukotvena v západních strukturách, a tak se snažila více 

otevřít směrem na východ. Politici správně pochopili, že se tento region stává opět 

ekonomicky zajímavým, a navíc s ním Českou republiku pojí silné historické vazby. 

Byla to tedy ideální možnost jak předat svoje historické zkušenosti s přechodem 

k demokracii, a složitým procesem vstupování do EU.  

 

 Zhruba od roku 2006 se východní Evropa stává jasnou prioritní oblastí české 

zahraniční politiky. Stala se prioritou českého předsednictví ve V4 v letech 2007/2008, 

kdy Česko ve spolupráci s ostatními členskými státy vydalo neformální pracovní 

dokument s názvem ENP and Eastern Neighbourhood – Time to Act,7 i předsednictví v 

                                                 
5 Petr Kratochvíl, Elsa Tulmets, „Úloha České republiky v evropském sousedství“, Oficiální stránky Ústavu 
mezinárodních vztahů, http://www.dokumenty-iir.cz/Projekty/2007/ENP-Working_paper_cz.pdf 
(staženo 3. 1. 2016). 
6 Tomáš Weiss, Projecting the Re-Discovered: Czech Policy Towards Eastern Europe, Perspectives:Review 
of International Affairs 19, no. 2 (červen-prosinec 2000), 27-44.  
7 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ENP and Eastern Neighbourhood – Time to Act, 2008 (neveřejný 
dokument). 
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Radě EU v prvním pololetí roku 2009. Během tohoto předsednictví bylo dokonce na 

tzv. Pražském summitu založeno Východní partnerství.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8 Petr Kratochvíl, „Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four. Czech Republic“ in 
Taking Stock of the Eastern Partnership in Ukraine, Moldova, Visegrad Four and the EU, eds. Alexandr 
Duleba, Vladimír Bilčík (Bratislava, Slovak Foreign Policy Association, 2011), 106-109. 



   

 

10 

  

2. Východní partnerství 
 

 Východní partnerství je projekt Evropské unie, který vznikl v roce 2009 

v rámci Evropské politiky sousedství. Jedná se o jednu z hlavních iniciativ v rámci 

vnějších vztahů EU. Projekt funguje jako základní fórum pro jednání s šesticí zemí na 

východě Evropy a jižním Kavkazu – Arménii, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, 

Moldavskem a Ukrajinou.9 

2.1 Vznik Východního partnerství  

  

 Rozšířením v roce 2004 udělala Evropská unie velký geografický posun 

směrem na východ. EU na tuto geopolitickou změnu reagovala formulováním Evropské 

politiky sousedství.10 Tato politika se měla vztahovat na jižní a východní sousedy, kteří 

nebyly, a ani v budoucnu se neměly stát členy EU. 

  

 EPS si kladla za cíl posunout ekonomickou a politickou spolupráci se svými 

sousedy na vyšší úroveň. Postupem času se ale ukázalo, že by byl efektivnější rozdílný 

přístup k jižní a východní větvi EPS, vzhledem k politickým i geografickým specifikům. 

První pokus o vytvoření specifického přístupu k východním sousedům formulovalo 

Německo při přípravách svého předsednictví v Radě EU v roce 2007. Na tuto iniciativu 

reagovala Česká republika, která při svém předsednictví ve V4 společně se svými 

partnery připravila non-paper ENP and Eastern Neighbourhood – Time to Act, který 

tuto problematiku dále rozpracovává.  Iniciativu ale od ČR převzaly Polsko se 

Švédskem, když v květnu 2008 představily návrh na vytvoření institucionalizovaného 

Východního partnerství.11 

 

 V druhé polovině roku 2008 došlo ke dvěma událostem, které zásadně 

urychlily vznik VP. První z nich byl vznik Unie pro Středomoří (UfM) de facto jižní 

větve EPS. Tento projekt byl iniciován francouzským prezidentem Nicolasem 

                                                 
9  „European Neighbourhood Policy“, Oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost, 
http://eeas.europa.eu/enp/ (staženo 9. 11. 2015). 
10 „Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern 
Neighbours“, Oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost, 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf (staženo 10. 11. 2015). 
11 „Polish-Swedish Proposal on Eastern Partnership“, Oficiální stránky EU Neighbourhood Library, 
http://www.enpi-info.eu/library/content/polish-swedish-proposal-eastern-partnership (staženo 11. 11. 
2015). 
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Sarkozym a představen na začátku francouzského předsednictví Radě EU. Představení 

UfM vyvolalo především ve středoevropských státech Evropské unie obavu, že bude 

východní větev Evropské politiky sousedství marginalizována, a proto tlačily na 

rychlejší realizaci projektu VP. Vznik tohoto projektu však paradoxně cestu pro 

Východní partnerství spíše usnadnil, protože bylo chápáno jako protiváha Unie pro 

Středomoří. 

 

 Druhou významnou událostí byl rusko-gruzínský konflikt. Tato několikadenní 

válka ze srpna 2008 připoutala pozornost EU ke Gruzii, i k celému regionu a zdůraznila 

nutnost prohloubení vzájemných vztahů nad rámec EPS.12 Evropská komise (EK), která 

měla na starosti formulaci VP, posléze představila konkrétní návrh na realizaci projektu 

v prosinci roku 2008. K oficiálnímu zahájení projektu bylo využito následné české 

předsednictví. První oficiální summit VP se konal v květnu 2009 v Praze, a byla na něm 

přijata tzv. Pražská deklarace.13 

 

2.2 Principy a cíle 

 

 Východní partnerství vzniklo jako projekt podporující politickou a 

ekonomickou „evropeizaci“ partnerských zemí. Evropská unie si správně uvědomila, že 

stabilita a prosperita sousedních regionů povede ke stabilitě a prosperitě i jí samotné. 

Východní Evropa a jižní Kavkaz jsou pro EU důležité zejména z hlediska strategické 

pozice mezi Evropou a Střední Asií, ale také z důvodu energetiky. Navíc jde z hlediska 

exportu o ekonomicky perspektivní trhy. Zmíněné evropeizace chce EU dosáhnout také 

asistencí při zavádění socioekonomických reforem, zlepšením energetické bezpečnosti 

nebo podporou mobility občanů. 

  

  Cílem VP naopak není budoucí členství partnerských zemí v EU, ačkoli to na 

rozdíl od Unie pro Středomoří samozřejmě není vyloučeno. Velmi výstižně rozdíl mezi 

těmito dvěma projekty okomentoval tehdejší polský ministr zahraničí Radek Sikorski, 

když u příležitosti představení polsko-švédského návrhu na vznik VP prohlásil: „Na 

                                                 
12 Elsa Tulmets, „Státy Východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“ in 
Česká zahraniční politika v roce 2008, Michal Kořan et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2009), 
207. 
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jihu máme sousedy Evropy. Na východě máme evropské sousedy. Oni všichni mají 

právo jednoho dne podat přihlášku do EU“.14 

 

 Základním principem fungování VP je „joint ownership“ – společné 

vlastnictví. To znamená, že projekt je postaven na společných zájmech, závazcích, a 

také na společné zodpovědnosti. Tento princip byl zvolen, protože některé předchozí 

iniciativy selhaly kvůli nedostatečné identifikaci s projektem ze strany partnerských 

států. Dalšími důležitými principy fungování jsou diferenciace a kondicionalita s heslem 

„more for more“. Partnerské státy by tím měly být motivovány k většímu úsilí při 

reformách výměnou za hlubší integraci do evropských struktur, a také za vyšší finanční 

podporu.15 

  

 Na zahajovacím summitu Východního partnerství v Praze tehdejší předseda 

EK José Manuel Barrosso a český premiér Mirek Topolánek mnohokrát pronesli, že VP 

není namířeno proti nikomu.16 Jejich snaha o rozptýlení obav Ruska ze ztráty vlivu 

v zemích bývalého Sovětského svazu ale nebyla příliš úspěšná. 

 

2.3 Fungování VP 

 

 Spolupráce v rámci Východního partnerství probíhá ve dvou rovinách. 

Bilaterální část staví na předchozích smlouvách z 90. let, a také na spolupráci z EPS, 

zatímco multilaterální část je naprostou novinkou. 

2.3.1 Bilaterální dimenze 

 

 Bilaterální část VP, v souladu s principem diferenciace, zohledňuje aktuální 

situaci a ambice partnerských států. Dlouhou dobu byly vzájemné vztahy určeny 

                                                                                                                                               
13 „Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership“, Oficiální stránky Evropské komise, 
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-78_en.htm (staženo 10. 11. 2015). 
14 „Eastern Partnership could lead to enlargement, Poland says“, Oficiální stránka EUobserver, 
https://euobserver.com/foreign/26211 (staženo 11. 11. 2015). 
15 „Východní partnerství“, Oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vychodni_partnerstvi/index.html (staženo 2. 
1. 2016). 
16 „EU: Východní partnerství není namířeno proti nikomu“, Oficiální stránky Aktuálně.cz, 
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/eu-vychodni-partnerstvi-neni-namireno-proti-
nikomu/r~i:article:636850/ (staženo 2. 1. 2016). 
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Dohodami o partnerství a spolupráci, podepsanými v 90. letech se všemi státy, 

s výjimkou Běloruska. Ty by v rámci VP měly být nahrazeny Asociačními dohodami 

(AA). Tyto dohody byly v roce 2014 podepsány s Gruzii, Moldavskem a Ukrajinou. 

Vyjednávání s Běloruskem a Arménií komplikuje jejich vstup do Eurasijské unie, 

v případě Ázerbájdžánu je to jeho celkový nezájem o politickou dimenzi VP.  Další 

bilaterální spolupráce se týká těchto oblastí: hlubší integrace do evropské ekonomiky 

podepsáním dohod o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, podpory 

mobility a bezpečnosti předpokládající vízovou liberalizaci a boj proti organizovanému 

zločinu, spolupráce v energetice a podpory ekonomického a sociálního rozvoje.17 

 

2.3.2 Multilaterální dimenze 

 

 Multilaterální část VP je pro partnerské státy novou možností pro regionální 

spolupráci. Úspěchem této iniciativy bezesporu je, že dokázala dostat všechny státy 

k jednacímu stolu, i když některé státy mezi sebou řeší letité spory (Arménie vs. 

Ázerbájdžán). Právě nedostatečná ochota států spolupracovat je největším limitem této 

dimenze VP.  

  

 Nejdůležitější oblasti spolupráce jsou shrnuty do čtyř tematických platforem, 

které jsou základním kamenem multilaterální spolupráce Východního partnerství. 

Platformy jsou pojmenovány: 1) Demokracie, dobré vládnutí a stabilita, 2) Hospodářská 

integrace a sbližování s politikami EU, 3) Energetická bezpečnost, 4) Mezilidské 

kontakty.18 Na podporu tematických platforem byly vytvořeny speciální pracovní 

skupiny (panely) složené z odborníků na danou problematiku.  

 

 Každé dva roky se koná summit, který je nejvyšší institucí VP. Setkávají se 

zde zástupci EU, členských států a partnerských států VP. Účelem summitu je 

přezkoumat dosavadní pokrok a definovat další postup do budoucna. První summit 

Východního partnerství se konal v květnu 2009 v Praze. Každoročně se scházejí také 

ministři zahraničních věcí, jejichž úkolem je dohlížet na práci tematických platforem. 

                                                 
17 Peter Miltner, „The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership: A Comparative 
Analysis“ (Magisterská diplomová práce, College of Europe ve Varšavě, 2010), 41-56. 
18 „The Eastern Partnership Multilateral Platforms“, Oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost, 
http://eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm (staženo 12. 11. 2015).  
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2.4 Kritika VP 

 

 Východní partnerství je často kritizováno za nízkou přidanou hodnotu k již 

existujícím mechanismům. Bilaterální část skutečně v mnohém navazuje na EPS a i na 

předchozí vývoj, ale multilaterální část je novinkou. Kritici poukazují na vznik 

Černomořské synergie v roce 2008, ale ta se soustředí spíše na regionální projekty 

v oblasti Černého moře.19 

  

  Dalším bodem kritiky je zahrnutí Běloruska do projektu. To bývá často 

označováno za poslední diktaturu Evropy a za vlády prezidenta Alexandra Lukašenka se 

nedá žádná velká změna očekávat. Ačkoli Bělorusko nikterak nereflektuje ideály 

evropské integrace, EU se ho rozhodla do projektu zahrnout, aby vyvážila ruský vliv 

v oblasti. 

  

 Právě Rusko kritizuje projekt VP již od jeho vzniku. Považuje ho za zásah do 

své geopolitické sféry vlivu, a snaží se odradit partnerské státy od hlubší integrace buď 

silou (ekonomické sankce proti Moldavsku, anexe Krymu a vyvolání občanské války 

v Donbasu), nebo založením konkurenční „rusocentrické“ Eurasijské unie, jejímiž členy 

se již staly Bělorusko a Arménie.20 

 

 Ze strany partnerských států se kritika týká hlavně jednotného přístupu ke 

všem. VP se postupem času rozděluje na aktivnější a pasivnější trojici (Ukrajina, 

Moldavsko, Gruzie vs. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko) a aktivnější členové se 

domnívají, že je zbytek ve snaze o hlubší integraci zdržuje. Tyto státy kritizují také 

nejasnosti ohledně budoucí možnosti členství v EU.21 

 

 

                                                 
19 „Black Sea Synergy“, Oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost, 
http://eeas.europa.eu/blacksea/index_en.htm (staženo 12. 11. 2015). 
20 Susan Stewart, „The EU, Russia and a Less Common Neighbourhood“, Oficiální stránky German 
Institute for International and Security Affairs, http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C03_stw.pdf (staženo 3. 1. 2016). 
21 Miltner, „The Union for the Mediterranean and the Eastern Partnership“, 53. 
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3. České předsednictví ve V4 v letech 2007/2008 
 

 Česká republika převzala 1. července 2007 štafetu od Slovenska, a potřetí 

v historii se stala předsednickým státem V4.22 Český mandát bylo významně ovlivněn 

nadcházejícím předsednictvím ČR v Radě EU. Obecným cílem bylo zefektivnit 

visegrádskou spolupráci směrem k Evropské unii. 

 

3.1. Charakteristika V4 

 

 Toto uskupení bylo založeno jako volné sdružení států střední Evropy 15. 2. 

1991 v Maďarském Visegradu. Zakládajícím dokumentem se stala tzv. Visegrádská 

deklarace.23 Tato iniciativa vznikla z potřeby zajištění vlastní bezpečnosti a navázání 

nových kontaktů v postsovětské éře. Hlavním záměrem V4 bylo koordinovat svoje 

aktivity během přístupových jednání těchto států do EU a NATO, a tím tyto procesy 

urychlit. V roce 2004 byl původní směr V4 naplněn a vyvstala otázka co dále. Ještě v 

květnu 2004 se během českého předsednictví sešli premiéři čtyř členských zemí a 

podepsali tzv. Kroměřížskou deklaraci,24 kde se zavazují k pokračování spolupráce i po 

vstupu do EU a NATO a vytyčují nové priority spolupráce - mezi ně patří i podpora 

EPS a především její východní větve. 

 

3.1.1. Význam V4 pro východní partnerství 

 

 Region východní Evropy a Jižního Kavkazu je pro státy Visegrádské skupiny 

důležitý z mnoha důvodů. Česká republika je jediným státem V4, který nemá s 

některým státem VP přímou hranici. Mohlo by se zdát, že ostatní členské státy budou 

mít kvůli větší geografické blízkosti a menšinám na svém území o VP větší zájem, ale 

není tomu tak. Česká republika čerpá z dobrých historických vztahů a také tradice 

                                                 
22 Předchozí předsednictví proběhla v letech 1999/2000 a 2003/2004. 
23 „Visegrad Declaration 1991“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412 (staženo 
30. 11. 2015). 
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demokracie. Jedním z klíčových důvodů zájmu zemí V4 o státy východní dimenze EPS 

byla od počátku snaha o posílení vlastní bezpečnosti a stability regionu.25 Aktivita V4 

vychází z teorie, že stabilita v sousedních regionech zvyšuje i stabilitu vlastní. 

„Evropeizace“ sousedních států by zemím V4 pomohla i z toho hlediska, že se nyní 

nacházejí na východní hranici EU. Tzv. východní politika je pro Visegrádskou skupinu 

důležitá i kvůli hledání vlastní identity, a také role v EU. Právě státům Východní 

dimenze EPS mohou státy střední Evropy předat svoje zkušenosti s přechodem 

k demokracii a tržní ekonomice. V rámci Evropské unie je Východní politika ideální 

případ, kde mohou státy V4 nabídnout přidanou hodnotu vzhledem ke geografické 

blízkosti, a také společné historické zkušenosti. 

  

 Země V4 hned po vstupu do EU vyjadřovaly podporu EPS jako celku a 

posléze i její regionalizaci. V dubnu 2008 vydala Česká republika ve spolupráci s 

ostatními státy V4 již zmíněný dokument ENP and Eastern Neighbourhood - Time to 

Act, kde navrhovala vznik samostatné východní dimenze Evropské politiky sousedství 

jako protiváhy UfM. I po vzniku Východního partnerství je V4 jedním z jeho největších 

zastánců. Od roku 2010 je každoročně jeden summit V4 věnován otázkám Východního 

partnerství. V roce 2012 byl jako součást Mezinárodního visegrádského fondu (MVF), 

spuštěn program Visegrad 4 Eastern Partnership (V4EaP),26 který má za úkol financovat 

společné projekty Visegrádské skupiny a Východního partnerství. 

3.1.2. Institucionální struktura a význam předsednictví ve V4 

 

 Spolupráce V4 je založena na opakovaném setkávání státních reprezentantů na 

všech úrovních (prezidenti, premiéři, ministři, experti…). Oficiální summit premiérů se 

koná vždy jednou ročně, většinou v červnu. Jedinou opravdovou institucí V4 je 

                                                                                                                                               
24 „Visegrad Declaration 2004“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412-1 
(staženo 30. 11. 2015). 
25 Dariusz Kalan, „East of Centre: Can the Visegrad Group Speak with One Voice on Eastern Policy?“, 
Oficiální stránky The Polish Institute of International Affairs, https://www.pism.pl/files/?id_plik=13017 
(staženo 3. 1. 2016). 
26 „Visegrad 4 Eastern partnership Program, Oficiální stránky Mezinárodního visegrádského fondu, 
http://visegradfund.org/grants/v4eap/ (staženo 30. 11. 2015). 
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Mezinárodní visegrádský fond, založený v roce 2000, který dnes operuje s rozpočtem 

přibližně 8 milionů euro, a je určen na projekty posilující regionální spolupráci. 27 

  

 Na Bratislavském summitu v roce 1999 byl za účelem revitalizace V4 zaveden 

mechanismus rotujícího předsednictví.28 To probíhá vždy od 1. července do 30. června 

následujícího roku a státy se střídají podle daného klíče.29 Předsednický stát vždy 

stanovuje program na následující rok, což mu dává možnost promítnout do jednání 

svoje priority. Finální podoba programu musí být na druhou stranu schválena všemi 

čtyřmi státy. Jednotlivá předsednictví se snaží o jistou kontinuitu, takže musí nutně 

docházet ke kompromisům. 

 

3.2. Program českého předsednictví V4 s důrazem na východní 

dimenzi ENP 

 

 Ráz českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2007/2008 byl od 

samého počátku určen chystaným českým předsednictvím v Radě EU v roce 2009. ČR 

se povedly do programu promítnout i svoje zahraničně politické cíle -  podporu 

dodržování lidských práv a demokracie a posilování evropské integrace východní 

Evropy. 

Východní Evropy se týká hned několik bodů českého programu: 

 Podpora demokracie a lidských práv ve světě 

ČR se společně se státy V4 zavazuje ke spolupráci s dalšími zeměmi, organizacemi a 

nevládním sektorem za účelem dosažení tohoto cíle. Jako vlastní přidanou hodnotu 

vnímá historickou zkušenost regionu s ekonomickou transformací a demokratizací. 

 Mezinárodní visegrádský fond 

Vzhledem k navýšení rozpočtu by měla nastat realizace nových programů v souladu s 

prioritami V4. 

 

 

                                                 
27 Martin Dangerfield, The Visegrad Group and European Union´s „Eastern“ Dimension (Los Angeles, 
EUSA Biennial Conference, 2009) 3-5. 
28 „Contents of Visegrad Cooperation 1999“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny: 
http://www.visegradgroup.eu/cooperation/contents-of-visegrad-110412 (staženo 30. 11. 2015). 
29 Státy zasedají v pořadíí: ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko. 
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 Podpora integračního procesu ve východní a jihovýchodní Evropě 

V4 se zavazuje k podpoře integrace a evropské integrace těchto zemí v rámci Společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a dalších formátů EU. Dále bude prioritou 

pokračování speciálního programu pro spolupráci s Ukrajinou, užší spolupráce s 

Moldavskem, podpora demokratizačního procesu v Bělorusku a povzbuzení a asistence 

s reformní agendou ve státech Jižního Kavkazu. 

 Rozšíření EU 

 V4 chce nabídnout perspektivu členství v EU všem, kdo jsou schopni splnit Kodaňská 

kritéria. Zároveň chce všem kandidátům i potenciálním kandidátům nabídnout svoje 

know-how s přístupovými jednáními. 

 Spolupráce V4+ 

České předsednictví chce do zahraničněpolitických aktivit V4 zahrnout i další subjekty 

za účelem zvýšení jejího vlivu.30 

 

3.3. Průběh předsednictví 

 

3.3.1. Spolupráce V4+  

 

 Česká republika chtěla v rámci svého předsednictví více rozvinout formát 

spolupráce V4+, protože je to způsob jak dodat organizaci větší důležitost. Ze všech 

formátů V4+ byla v tomto období pro východní dimenzi EPS nejdůležitější spolupráce 

se Švédskem a spolupráce s pobaltskými státy (B3) - Estonskem, Litvou a Lotyšskem.31 

 

 Švédsko je v rámci Evropské unie vnímáno jako úspěšný a tradiční zastánce 

východní dimenze EPS. Švédské předsednictví v Radě EU mělo navíc v druhé polovině 

roku 2009 následovat to české. Z těchto důvodů byla první polovina českého 

předsednictví ve V4 věnována přípravě spolupráce se Švédskem na společných 

prioritách a pozicích. Jedním ze společných bodů zájmu bylo i posílení východní 

                                                 
30 „2007/2008 Czech Presidency“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/2007-2008-czech-110412 (staženo 30. 
11. 2015). 
31 Michal Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2007, Michal Kořan et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2008) 116-
117. 
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dimenze EPS. Vzhledem k potřebě vytvoření co nejširší koalice k prosazení této věci v 

EU byla přes Švédsko kontaktována i celá Severská rada, ale do konce českého 

předsednictví V4 nedošlo k žádným hmatatelným výsledkům. V dubnu 2008 bylo 

Švédsko v rámci V4+ přizváno k pražskému setkání ministrů zahraničních věcí V4 a 

Ukrajiny (viz níže). 

 

 Ze všech formátů V4 probíhaly během českého předsednictví nejintenzivnější 

kontakty na všech úrovních s Pobaltskými státy. Prioritou vzájemné spolupráce jsou 

právě vztahy s východní Evropou, a také speciálně s Běloruskem. Intenzivní spolupráce 

začala schůzkou politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí všech sedmi států. 

Další schůzka se odehrála na okraji Evropské rady v prosinci 2007. Hlavními tématy 

byly posílení východní dimenze EPS a také rozšíření EU. Další schůzky se stejným 

tématem proběhly v únoru 2008 (političtí ředitelé MZV) a v květnu 2008 se dokonce 

sešli předsedové vlád všech sedmi států s předsedou EK Barrosem.32 

 

 V roce 2007 byly navázány první kontakty s GUAM - Organizací pro 

demokracii a ekonomický rozvoj. Tato platforma nabízela velký potenciál pro 

spolupráci, protože region GUAM má pro střední Evropu velký význam z politického, 

ale také z energetického hlediska. Největší zájem na spolupráci s tímto uskupením měla 

patrně právě Česká republika. V Praze se konala schůzka zástupců předsednictví V4 a 

GUAM a Karel Schwarzenberg se jako zástupce V4 účastnil summitu GUAM v 

gruzínském Batumi.33 Přínos této spolupráce nicméně nebyl do konce českého 

předsednictví jasný, neboť vzájemná spolupráce je limitována zamrzlými konflikty a i 

dalšími problémy. 

 

3.3.2. Spolupráce se státy východní dimenze EPS  

 

 Ze šesti států zahrnutých do Evropské politiky sousedství má Visegrádská 

skupina nejblíže k Ukrajině. Jednak jde o rozlohou největší stát, a také má 

nejrozvinutější vztahy jak s EU, tak právě se členy V4. Dalšími prioritními státy pro 

                                                 
32 Michal Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2008, Michal Kořan et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2009), 
103. 
33 Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, (2007) 117. 
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české předsednictví byly Moldavsko, které je prioritní zemí české zahraniční rozvojové 

spolupráce, a Bělorusko. Jeho zařazení vyplývá z další programové priority ČR, kterou 

je podpora demokracie a lidských práv. 

 

 Ukrajina se po tzv. Oranžové revoluci velmi snažila vylepšit vztahy jak s V4, 

tak s EU. Setkání ministrů zahraničních věcí V4 a Ukrajiny bylo naplánováno na duben 

2008.34 České předsednictví se snažilo využít formát V4+ a proto bylo k jednání 

přizváno i Švédsko. Hlavním tématem schůzky bylo posilování evropské integrace 

Ukrajiny. Ve společném prohlášení35 ze schůzky vítají zúčastněné strany pokrok ve 

vyjednávání nové smlouvy mezi EU a Ukrajinou a vyjadřují naději, že budou jednání 

ukončena během českého předsednictví Radě EU. Dalším významným bodem 

prohlášení je slib V4 a Švédska, že podpoří otevření dialogu o vízovém režimu mezi EU 

a Ukrajinou. 

 

 České předsednictví v otázce Moldavska navázalo na slovenské 

předsednictví,36 které mělo na programu bližší zájem V4 o tuto zemi. V říjnu 2007 se ve 

Štiříně nedaleko Prahy konalo první oficiální setkání ministrů zahraničních věcí V4 a 

Moldavska. Hlavním bodem jednání byla evropská integrace Moldavska. Ve společném 

prohlášení37 stojí, že státy V4 plně podporují evropské aspirace Moldavska. Dále vítají 

pokračující plnění Akčního plánu a slibují zaměřit se na rozpoutání diskuse o budoucí 

AA. Druhá část prohlášení je věnována snaze o mírové řešení konfliktu v Podněstří. V4 

plně podporuje zapojení EU ve formátu 5+2.38 

 

 Bělorusko bylo vzhledem ke snaze V4 o usnadnění vízového režimu pro 

běloruské občany jedním z nejčastějších bodů agendy českého předsednictví, i navzdory 

faktu, že se ČR společně s ostatními snaží udržovat kontakty spíše s občanskou 

                                                 
34 Ibid., 118. 
35 „Joint Statement of the Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group Countries, Sweden and 
Ukraine, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, http://www.visegradgroup.eu/2008/joint-statement-of-
the-110412 (staženo 30. 11. 2015). 
36 „2006/2007 Slovak Presidency“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/2006-2007-slovak-110412 (staženo 30. 
11. 2015). 
37 „Joint statement of the Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group Countries and Moldova“, 
Oficiální stránky Visegríádské skupiny, http://www.visegradgroup.eu/2007/joint-statement-of-the 
(staženo 30. 11. 2015). 
38 Jednání ve formátu „5 +2“ zahrnují zástupce Moldavska, Podněstří, Ruska, Ukrajiny a OBSE, Evropská 
unie a Spojené státy mají roli pozorovatelů. 
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společností než se současnou politickou garniturou v čele s prezidentem Lukašenkem. K 

tématu víz byl v červnu 2008 vydán společný non paper, který požadoval snížení 

poplatků za víza jako jednostranný krok EU.  Další non paper s názvem EU Policy and 

Assistance to Belarus – General Overview který byl vydán v lednu 2008, se týkal 

celkového dosavadního pokroku ve vztazích EU – Bělorusko.39 

 

 Státy jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie) nebyly programovou 

prioritou českého předsednictví, ani se jim samotná agenda příliš nevěnovala. Za 

zmínku stojí snad jen aktivita MVF, který nově zahrnul tyto státy, společně s 

Běloruskem, do svých programů. 

 

3.3.3. Non paper ENP and Eastern Neighbourhood – Time to Act 

 

 V dubnu 2008 prezentovala ČR tento dokument v Bruselu na jednání COEST 

(Pracovní skupina pro východní Evropu a střední Asii). Jednalo se sice o ryze českou 

iniciativu, ale před samotnou prezentací proběhla řada konzultací se státy V4, 

Pobaltskými státy, a také zástupci Evropské komise. Dokument zdůrazňuje nutnost 

posílení východní dimenze EPS, odvolává se na principy projektu – diferenciaci a 

regionální spolupráci.40 ČR pro posílení uvádí tři hlavní argumenty: 

 Vyváženost EPS – v době posilování jižní dimenze je nutné myslet i na 

východní část. 

 Bezpečnost – nutnost aktivního přístupu EU k regionu vzhledem k existenci 

zamrzlých konfliktů a křehkosti státních útvarů kvůli politické transformaci. 

 Ekonomika – odkaz na motto nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU 

„Evropa bez bariér“ – snaha o liberalizaci obchodu s východními partnery a 

také mezi nimi navzájem. 

 

 Návrh ČR spočíval ve vytvoření málo institucionalizované spolupráce, 

založené na jednotlivých projektech. Předobrazem pro tuto organizaci mělo být úspěšné 

fungování V4. ČR se domnívala, že po úspěšné spolupráci na projektech by mohlo dojít 

k vytvoření politického dialogu. Součástí dokumentu jsou i doporučení kroků, které by 

                                                 
39 Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, (2008) 104. 
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měly ze strany EU vůči východní dimenzi EPS následovat. Jedná se především o 

doporučení v oblasti prohloubení ekonomické spolupráce a usnadnění vízového režimu. 

 

 Po představení dokumentu očekávali partneři od ČR další kroky v této oblasti. 

V květnu 2008 byla ale na setkání GAERC (Rada pro všeobecné záležitosti a vnější 

vztahy) představena polsko-švédská iniciativa s názvem Východní partnerství. Tato 

iniciativa dále rozpracovává možnosti regionální spolupráce s východní dimenzí EPS. 

Do jisté míry se shoduje s českým návrhem, ale představuje si více 

institucionalizovanou spolupráci. Na jejím základě vznikl v květnu 2009 stejnojmenný 

projekt.41 

  

3.4. Zhodnocení předsednictví 

   

 ČR se poměrně úspěšně povedlo implementovat do předsednického programu 

své zahraničněpolitické priority jak z hlediska teritoriálního vymezení (velký důraz na 

východní dimenzi EPS), tak z hlediska tematického (podpora lidských práv, evropská 

integrace…). Jedním z cílů také bylo více využít formát V4+, sloužící ke koordinování 

pozic z dalšími, a tím zvýšit šanci na vytvoření koalic ohledně prioritních témat.  

Koncept V4+ byl účinný hlavně ve spolupráci s Pobaltskými státy, se kterými byly 

vedeny četné konzultace na téma posílení východní dimenze EPS a byl s nimi 

konzultován i nejdůležitější počin českého předsednictví: non paper z dubna 2008. Co 

se týče bilaterálních vztahů, jako prioritní země pro ČR byly vybrány Moldavsko a 

Bělorusko. S Moldavskem proběhla schůzka na premiérské úrovni, kde byly navázány 

oficiální kontakty a záležitosti Běloruska byly asi nejčastějším bodem jednání. V lednu 

a červnu proběhly v Bruselu pod vedením ČR úspěšné prezentace dvou non paperů V4, 

týkajících se právě této země, tudíž i tuto část programu lze hodnotit pozitivně. 

 

 Jinak než negativně ovšem nelze hodnotit prezentaci českého non paperu na 

pracovní skupině COEST v dubnu 2008. ČR zde bez dohody s ostatními partnery 

prezentovala připravovaný projekt pro země východní dimenze EPS. Už za měsíc přišlo 

Polsko společně se Švédskem s jiným, lépe prezentovaným návrhem, ze kterého později 

                                                                                                                                               
40 Elsa Tulmets, „Státy Východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“ (2008) 
208-209. 
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Východní partnerství skutečně vzniklo, tudíž jsou dnes za autory myšlenky tohoto 

projektu považováni pouze oni. Pro Českou republiku z toho plyne poučení, že by se 

příště měla snažit lépe koordinovat svoji pozici společně s partnery a snažit se o 

vybudování co největší koalice, aby měla šanci svoje myšlenky na unijní úrovni 

prosadit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
41 MZV ČR, ENP and Eastern Neighbourhood: Time to act, 2008 (neveřejný dokument) 
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4. České předsednictví v Radě EU v první polovině roku 

2009 

 

 Česká republika se ujala předsednictví v Radě EU jako teprve druhý nový 

členský stát po velkém rozšíření v letech 2004 a 2007.42 Předsednictví je samo o sobě 

jednou z největších výzev, které může členský stát v EU čelit. ČR navíc v čele Rady 

střídala Francii, která se chovala jako dominantní vůdce, což ještě umocnilo její 

nelehkou pozici. Šest měsíců v čele EU bylo pro českou politiku cennou, někdy až 

krutou lekcí, která velmi ovlivnila vnímání ČR v Evropské unii nadlouho dopředu.43 

4.1. Obecná charakteristika předsednictví v Radě EU 

 

Instituce předsednictví je zmíněna již ve Smlouvě o Evropském společenství uhlí 

a oceli, která zavádí princip rotace. Členské státy se měly v abecedním pořadí střídat ve 

tříměsíčním výkonu funkce. Ve smlouvě o Evropském hospodářském společenství se 

doba předsednictví prodloužila na šest měsíců. Abecední princip platil až do roku 1995, 

kdy proběhlo „severní rozšíření“ EU. Po velkém „východním rozšíření“ v letech 2004 a 

2007 se zavedl systém tzv. skupinových předsednictví. Tři po sobě následující 

předsednictví mají koordinovat svoje programy. Státy jsou vybírány podle délky 

členství, velikosti státu a zapojení do politik EU. V rámci každé trojice figuruje alespoň 

jeden nový členský stát. 

 

Druhým principem předsednictví je princip nestrannosti. Teno bod není 

zakotven v žádné unijní smlouvě, ale vyvinul se z politické praxe předsednictví. 

Očekává se, že stát tuto funkci využije ve prospěch celé EU a nejen svůj vlastní. Ačkoli 

se to často pokládá za samozřejmost, nikdy nejde tento princip dodržovat absolutně. I 

po dobu výkonu funkce je předsednický stát normálním členem Rady, kde sleduje své 

vlastní zájmy. 

  

                                                 
42 Prvním bylo Slovinsko v první polovině roku 2008. 
43 Dan Marek a Michal Baun, Česká republika a Evropská unie (Brno, Barrister & Principal, 2010), 151-
152. 
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Hlavním cílem jednotlivých předsednických mandátů by měla být snaha o naplnění 

cílů EU a také o uplatnění vlastních zájmů. U předsednické role lze definovat čtyři 

základní funkce. Na tomto místě je nutné říci, že Česká republika předsedala Radě EU 

ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která v podstatě zrušila 

reprezentační funkci předsednictví. Základními funkcemi v době českého předsednictví 

byly: 

 Administrativní funkce 

Funkce manažera je nejstarší a zřejmě nejdůležitější ze všech předsednických funkcí. 

Komplexní správa záležitostí Rady je považována za tak náročnou funkci, že se podle 

její úspěšnosti často posuzuje kvalita celého předsednictví 

 

 Reprezentační funkce 

Reprezentační role předsednictví se dá rozdělit do dvou rovin. Vnitřně reprezentuje 

předsednický stát Radu při jednání s dalšími institucemi EU (především komisí a 

parlamentem). Navenek předsednická země reprezentuje EU ve styku s nečlenskými 

zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

 Vyjednávací funkce 

Další tradiční funkcí předsednictví je role architekta kompromisů. Náročnost této role se 

se stoupajícím počtem členských států zvyšuje kvůli jejich různým zájmům. 

Vyjednávání probíhá ve dvou rovinách: mezivládně mezi členy Rady EU a také za Radu 

mezi evropskými institucemi. 

 Iniciační funkce 

Poslední jasně definovanou funkcí předsednictví je určování politických priorit. Širší 

politický rámec je určen osmnáctiměsíčním programem, na kterém se musí vždy 

shodnou tři státy. Konkrétněji zacílené priority může každý stát prosazovat během 

vlastního šestiměsíčního předsednictví. 

 

 Předsednictví v Radě EU je zřejmě nejzodpovědnějším a nejtěžším úkolem, jaký 

může členská země dostat. Na druhou stranu je to pro předsednický stát jedinečná 

příležitost, jak více ovlivnit politiku EU. O to prestižněji berou předsednickou funkci 

malé státy, které se často musí potýkat s nedůvěrou těch větších (příklad Česká 
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republika x Francie). Precizním výkonem předsednictví mohou dokázat, že pravidelná 

rotace této funkce má své opodstatnění.44 

 

4.2 Příprava a program českého předsednictví s důrazem na 
východní dimenzi EPS 

  

 Vzhledem k velké náročnosti předsednické funkce začíná jeho příprava dlouhou 

dobu před samotným zahájením. Je nutné připravit zázemí předsednictví, zformulovat 

pracovní program a priority, a také zkoordinovat program v rámci předsednického tria. 

Česká republika začala původně s přípravou už v letech 2005/2006, ale výsledky a 

voleb a výměna politické garnitury způsobily, že skutečná práce započala až v polovině 

roku 2007, pouhý rok a půl před startem předsednictví. Tento fakt si vysloužil kritiku 

EK, a také obavy v rámci EU, o to větší, že se ČR připravovala na své historicky první 

předsednictví. Zbytek příprav byl tedy charakterizován velkým spěchem.45 Od roku 

2007 jsou předsednické státy sdružené do tzv. předsednických trií. Ty mají sloužit 

k určení dlouhodobějšího strategického rámce a také k větší návaznosti po sobě 

jdoucích mandátů. Česká republika vytvořila trio společně s Francií a Švédskem (v 

pořadí Francie, Česká republika, Švédsko). Vyjednávání osmnáctiměsíčního programu46 

bylo započato v roce 2007 a program byl schválen v červnu 2008, těsně před začátkem 

francouzského předsednictví.47 

  

ČR si jako motto svého předsednictví zvolila „Evropa bez bariér“. Tento slogan 

má politický i historický význam, protože rok 2009 byl 20. výročím pádu Železné 

opony a také 5. výročím největšího rozšíření EU směrem na východ. Dále také vystihuje 

ideu českého předsednictví, které chtělo v rámci Evropy (nejen EU) odbourávat jak 

ekonomické, tak politické překážky. Pracovní program ČR byl posléze shrnut do 3 

základních priorit – tzv. 3E: Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Detailně 

                                                 
44 Petr Kaniok, České předsednictví Rady EU – most přes minulost (Brno, Mezinárodní politologický 
ústav, 2010), 14-47. 
45 Dan Marek a Michal Baun, „Česká republika a Evropská unie“, 152-154. 
46„18měsíční program francouzského, českého a švédského předsednictví“, Oficíální stránky Euroskop, 
http://www.euroskop.cz/gallery/9/2881-080728_18m_prog_cz_korigendum.PDF (staženo 3. 1. 2016). 
47„Předsednictví ČR v EU 2009“, Oficiální stránky Euroskopu, https://www.euroskop.cz/112/sekce/ceske-
predsednictvi-eu-2009/ (staženo 3. 1. 2016). 
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rozpracovaný program oficiálně představil premiér Topolánek až několik dní po 

zahájení nejdříve českému a poté i Evropskému parlamentu.48 

  

Zemí Východního partnerství se v českém programu konkrétněji týkaly především 

dvě podkapitoly. V kapitole Energetika to byla podkapitola Energetická bezpečnost a 

spolehlivost a v kapitole Vnější vztahy podkapitola Východní partnerství. 

 Energetická bezpečnost a spolehlivost 

Prioritní státy či oblasti pro české předsednictví z hlediska energetických vztahů měly 

být Ukrajina, Kaspický region a samozřejmě Rusko. U Ukrajiny měl být kladen důraz 

především na bezpečný a spolehlivý transit energií. Kaspickému regionu (do něj se řadí 

Gruzie a Ázerbájdžán) byla přisuzována důležitost kvůli možné diverzifikaci zdrojů. ČR 

přislíbila uspořádání energetického summitu k jižnímu koridoru, který měl prozkoumat 

možnosti spolupráce na energetických projektech. 

 Východní partnerství 

České předsednictví, i vzhledem k svým předchozím aktivitám v této oblasti, přislíbilo 

uspořádat zahajovací summit Východního partnerství na nejvyšší úrovni. Otázka 

zapojení a účasti Běloruska na summitu měla záviset na konkrétních krocích běloruské 

vlády. V rámci bilaterálních vztahů chtělo české předsednictví pokročit v jednání 

s Ukrajinou o AA a iniciovat start těchto jednání s Moldavskem. Mělo dojít také k 

dalšímu rozvoji vztahů s Běloruskem a zvýšenému úsilí při urovnání rusko-gruzínského 

konfliktu. Jinak byly státy Jižního Kavkazu zmiňovány spíše z energetického hlediska.49 

4.3 Průběh českého předsednictví 

 

 ČR převzala předsednickou štafetu nejen uprostřed světové ekonomické krize, 

ale také v období dvou mezinárodních krizí, které hned na začátku prověřily schopnosti 

českých politiků a také do značné míry ovlivnily celou podobu předsednictví. První 

z nich byla nová eskalace násilí v pásmu Gazy, druhá nová rusko-ukrajinská plynová 

krize. I když tato událost s českou aktivní politikou vůči VP úplně nesouvisí, je dobré ji 

pro její velký význam zmínit. Na konci března nastala nejkritičtější chvíle českého 

                                                 
48 Vít Beneš, Mats Braun, „The European Dimension of Czech Foreign Policy“, in Czech Foreign Policy in 
2007–2009, Michal Kořan et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010), 65-66. 
49 „Pracovní program českého předsednictví“, Oficiální stránky českého předsednictví Radě EU, 
http://www.eu2009.cz/assets/news-and-documents/news/cz-pres_programme_cs.pdf (staženo 7. 12. 
2015). 
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mandátu. Byla vyslovena nedůvěra Topolánkově vládě, ta se tím pádem ocitla v demisi, 

a ztratila v očích partnerů důvěru i kompetentnost. Touto nečekanou událostí byl velmi 

významně ovlivněn další průběh předsednictví včetně zahajovacího summitu 

Východního partnerství. Na začátku května byla sice jmenována nová úřednická vláda 

v čele s Janem Fischerem, ale situaci už nedokázala nijak výrazně zlepšit. 

 

4.3.1 Rusko-Ukrajinská plynová krize 

 

 K možnému pozastavení dodávek plynu směrem na Ukrajinu se schylovalo ještě 

před začátkem českého předsednictví. Ruská státní společnost Gazprom obvinila 

Ukrajinský Naftogaz, že jí dluží peníze za dodávky, a navíc se obě strany nemohly 

dohodnout na smlouvě pro rok 2009. Z těchto důvodů skutečně přestal 1. ledna 2009 na 

Ukrajinu proudit plyn. EU hned od počátku apelovala na co nejrychlejší vyřešení 

konfliktu, ale z počátku se do něj nechtěla zapojit, protože ho považovala za problém 

čistě obchodní povahy. 50  

 

Když ale došlo k významnému poklesu dodávek do některých členských států 

(nejhůře na tom byly Balkánské státy a Slovensko) a posléze i kompletnímu zastavení, 

rozhodla se EU zhostit role mediátora dohody. Hlavním unijním vyjednavačem byl 

tehdejší ministr obchodu a průmyslu Martin Říman, aktivně se angažoval i premiér 

Mirek Topolánek. EU se pod českým vedením povedlo vyjednat monitorovací misi, 

která měla vést k okamžitému obnovení dodávek. Přesto trvalo ještě další týden (do 20. 

ledna), než byly dodávky v plném rozsahu obnoveny.51 

 

4.3.2 Summit o jižním koridoru 

 

 Evropská unie si dlouhodobě uvědomuje nebezpečnost přílišné energetické 

závislosti na Rusku, která se jen potvrdila další z řady plynových krizí. Nejen z těchto 

důvodů si české předsednictví vytyčilo jako cíl podporu všem projektům, které mají za 

cíl diverzifikaci energetických zdrojů a přepravních tras prostřednictvím tzv. Jižního 

                                                 
50 Ruský zemní plyn tvořil v tomto období 25% spotřeby EU a přes Ukrajinu ho proudilo 80%. Závislost 
států EU na ruském plynu se zvyšuje ze západu na východ, přičemž v některých státech je stoprocentni 
51 David Král, Vladimír Bartovic, Věra Řiháčková, The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at 
a Time of Crisis (Swedish Institute for European Policy Studies, 2009), 65-67. 
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koridoru. Česká republika vnímala Jižní koridor „jako pás pro šíření prosperity, 

stability a bezpečnosti v oblasti jižního Kavkazu, Střední Asie a Blízkého východu – jako 

novodobou hedvábnou stezku, po níž proudí zboží, lidé a technologie, a to oběma 

směry“.52 

  

Vrcholem českého předsednictví byla v tomto ohledu organizace summitu Jižní 

koridor – nová hedvábná stezka, který se konal v květnu v Praze. Původně se ho měly 

účastnit hlavy států EU, ale nakonec se sešla jen tzv. Trojka EU – české předsednictví, 

Evropská komise a Generální sekretariát Rady. Jako zástupci Jižního koridoru byly 

pozvány Ázerbájdžán, Gruzie (partnerské státy VP) a dále Kazachstán, Turecko a 

Turkmenistán. Na summitu byla podepsána deklarace, slibující úzkou spolupráci 

v sektoru energetiky a dopravy. Jedním z prvních konkrétních projektů měl být 

plynovod Nabucco. 

4.3.3 Zahajovací summit Východního partnerství 

 

 Česká republika chtěla z úspěšného spuštění iniciativy Východní partnerství 

udělat „vlajkovou loď“ svého předsednictví a zužitkovat tak veškerou energii a politický 

kapitál, které tomuto projektu věnovala.53 K úspěšnému završení těchto snah ještě 

potřebovala souhlas Evropské rady, jejíž summit se konal 19. a 20. března 2009 

v Bruselu. ČR před ním úspěšně získala souhlas zemí, které před tím nebyly projektu 

zcela nakloněny z různých důvodů. Čeští vyjednavači argumentovali zejména tím, že 

VP nebude zaměřeno proti Rusku, jeho spuštění nebude znamenat přesun zdrojů na 

východ na úkor jižní dimenze EPS, a že pro partnerské státy neznamená předstupeň 

členství. Koncept VP byl na bruselském summitu definitivně schválen, včetně data a 

místa zahájení (7. května 2009 v Praze) a finanční podpory 600 milionů euro do roku 

2013. 

  

Jedinou zbývající neznámou bylo zapojení Běloruska. Čeští politici se navzdory 

svému předchozímu přesvědčení, že je lepší budovat kontakty s občanskou společností 

než s politickými elitami, snažili navázat s Běloruskem konstruktivní dialog.54 Tento 

postup byl v souladu s pozicí EK, že metoda „cukru“ v podobě ekonomické spolupráce 

                                                 
52 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Zpráva o zahraniční politice ČR leden-prosinec 2009 (Praha, MZV 
ČR, 2010), 29. 
53 Král, Bartovic, Řiháčková, „The 2009 Czech EU Presidency“, 51. 
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může být přínosnější než zavádění sankcí, a také s nedávným postupem Francie, která 

na úvodní summit UfM pozvala představitele Sýrie i Libye – dvou autoritářských 

režimů. Lze na něm také vidět, jaká důležitost byla přikládána úspěšnému zahájení VP a 

předsednictví samotnému. Snaha českých politiků ale ztroskotala na prezidentu 

Klausovi, který řekl, že pokud za Bělorusko přijede do Česka na summit EU a 

Východního partnerství prezident Alexandr Lukašenko, nepodá mu ruku a nepřijme ho 

ani na Pražském hradě. Bělorusko bylo nakonec na summitu v Praze reprezentováno 

ministrem zahraničí a náměstkem předsedy vlády.55 

  

Zahajovací summit VP se konal 7. 5. 2015 v Praze a byla na něm přijata 

společná deklarace určující cíle partnerství a rámec budoucí spolupráce.56 Summit byl 

poznamenán neúčastí lídrů většiny velkých států unie – chyběli zde premiéři Francie, 

Itálie, Španělska i Velké Británie. Na nejvyšší úrovni bylo zastoupeno pouze Polsko a 

Německo, tedy státy, které spolupracovali na samotném vzniku projektu. Z lídrů států 

VP chyběl kromě běloruského prezidenta ještě prezident Moldavska Voronin. 57 

 

4.3.4 Bilaterální vztahy EU se státy VP 

 

 Bilaterální vztahy se zeměmi VP nebyly v případě českého předsednictví v Radě 

EU takovou prioritou jako při předchozím předsednictví ve V4. Vzhledem k šíři agendy 

EU a rozdílnosti zájmů všech členských států jde ale o pochopitelnou věc.  

  

Stejně jako v případě V4 má EU nejrozvinutější vztahy ze států Východního 

partnerství s Ukrajinou. Původním plánem českého předsednictví ve V4 v letech 

2007/2008 bylo, že se Asociační dohodu s Ukrajinou podaří dokončit právě během 

prvního pololetí roku 2009. Již na začátku českého mandátu bylo, nejen kvůli plynové 

krizi, jasné, že se to nepovede stihnout. Na začátku února proběhla schůzka mezi 

Trojkou EU (Radu EU zastupoval tehdejší český ministr zahraničí Karel 

                                                                                                                                               
54 Kratochvíl, „Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four. Czech Republic“, 108-109. 
55 Elsa Tulmets „Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2009, Michal Kořan et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010), 
205-206. 
56 „Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership“, Oficiální stránky Evropské komise, 
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-78_en.htm (staženo 10. 11. 2015). 
57 Elsa Tulmets „Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“, (2009) 
206. 
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Schwarzenberg) a ukrajinským ministrem zahraničí. Tématem setkání bylo právě 

vyjednávání o AA, start Východního partnerství, a také energetika.58 Další důležité 

setkání proběhlo v polovině června v Lucemburku (Rada pro spolupráci EU – 

Ukrajina), kde byla schválena Asociační agenda, která ale vstoupila v platnost až během 

následujícího předsednictví Švédska.59 

  

Další prioritní zemí českého předsednictví mělo být Moldavsko. Vzhledem 

k zaneprázdnění jinými body agendy ale nedošlo k žádnému významnému posunu ve 

vzájemných vztazích. Na začátku dubna se v Moldavsku konaly parlamentní volby. Po 

vítezství komunistů došlo k nepokojům vyvolaným opozicí, která nechtěla uznat 

výsledek voleb. Česká vláda, ochromena vnitropolitickým vyslovením nedůvěry, 

nedokázala v rámci předsednictví k situaci zaujmout přesvědčivé stanovisko, a už vůbec 

vystupovat jako mediátor konfliktu.60 

  

Změna v bilaterálních vztazích s Běloruskem je podrobněji popsána v předchozí 

podkapitole. Ve vztazích se státy jižního Kavkazu (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie) 

nedošlo v bilaterální rovině k žádným významným změnám. 

 

4.4 Hodnocení předsednictví 

 

 Program českého předsednictví v Radě EU byl, co se týče otázek východní 

dimenze EPS, poměrně předvídatelným dokumentem, který se jasně držel priorit jak 

samostatné české politiky, tak české politiky v rámci EU. Vrcholem českých snah se 

měl stát plánovaný zahajovací summit VP. 

  

Hned od začátku byl výkon českého předsednictví ovlivněn nečekanými 

mezinárodními událostmi. Rusko-Ukrajinská plynová krize značně prověřila schopnost 

českého předsednictví vést vyjednávání a udržet jednotný postoj EU. ČR se s tímto 

úkolem vypořádala tak, jak se od středně velké země očekávalo. Vedla iniciativu, ale 

                                                 
58 „EU-Ukraine Minsterial Meeting (Troika)“, Oficiální stránky českého předsednictví Radě EU, 
http://www.eu2009.cz/event/1/2598/ (staženo 7. 12. 2009). 
59 „EU-Ukraine Association Agenda“, Oficiální stránky Evropské služby pro vnější činnost, 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf (staženo 7. 12. 
2015). 
60 Král, Bartovic, Řiháčková, „The 2009 Czech EU Presidency“, 55-56. 
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zároveň nejednala unilaterálně a spolupracovala na řešení s dalšími státy, hlavně 

Německem. Ačkoliv byl český výkon hodnocen kladně, dá se najít i negativum 

vyplývající ze situace. Předsednictví muselo strávit skoro celý první měsíc v roli 

krizového manažera a nemohlo se dostatečně soustředit na vlastní priority.  

 

Na plynovou krizi navázal z hlediska energetiky summit o Jižním koridoru, kde 

byla pod vedením ČR podepsána deklarace slibující spolupráci v oblasti energetiky a 

dopravy. Význam summitu byl ale snížen vágní definicí spolupráce a neúčastí hlav států 

EU. Stejným problémem, i když ne v takové míře, trpěl i zahajovací summit 

Východního partnerství. Pro ČR znamenalo samotné pořádání tohoto summitu velký 

diplomatický úspěch, neboť dlouhodobě patřila k jednomu z největších zastánců 

prohloubení východní dimenze ENP, ale v porovnání se zahajovacím summitem UfM 

byla neúčast lídrů velkých států EU alarmující. Dá se to vysvětlit dvěma důvody: 

jedním z nich je nezájem jižních států (Francie, Itálie, Španělsko…) o východní dimenzi 

EPS, druhým pak nízká politická důvěryhodnost a kompetentnost české vlády, která se 

nacházela v demisi. 

  

Rozvoj bilaterálních vztahů s členy VP byl poznamenán náročností předsednické 

agendy, stejně jako pádem české vlády. Po této události už nemělo české předsednictví 

dostatek politického kapitálu, aby mohlo iniciovat významná jednání. O pokroku ve 

vzájemných vztazích se dá mluvit v případě Ukrajiny. Mírně se pokročilo ve 

vyjednávání o Asociační dohodě, i když ne v takovém měřítku, jak se očekávalo. ČR se 

jménem předsednictví snažilo vést konstruktivní dialog s Běloruskem, které souhlasilo 

s účastí ve VP, ale nejvyšší představitel státu, prezident Lukašenko, nebyl přesto pozván 

na summit do Prahy. V případě Moldavska a Gruzie se nepovedlo splnit předsednické 

priority, kterými byly iniciace jednání o AA s Moldavskem a snaha o řešení Rusko-

Gruzínského konfliktu. U Arménie a Ázerbájdžánu ani nebyly nějaké významné priority 

v bilaterální rovině nastaveny. 

 

Celkově se dá říci, že české předsednictví mělo, co se týče priorit ve východní 

dimenzi EPS, poměrně slibný začátek, ale slabší konec. Program byl nastaven poměrně 

jasně a s úzce vymezenými prioritami. Za největší úspěchy můžeme považovat podíl na 

vyřešení plynové krize a konání zahajovacího summitu VP. Největším neúspěchem pak 

byla neschopnost soustředit se na další priority v důsledku pádu vlády. 
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5. České předsednictví ve V4 v letech 2011/2012 
 

 Historicky čtvrté české předsednictví Visegrádské skupině začínalo ve chvíli, 

kdy si předsednictví v Radě EU předávali dva členové V4 – Maďarsko a Polsko. Tento 

fakt by mohl vést k domněnce, že měla V4 ideální pozici pro prosazování vlastních 

priorit. Celková situace EU tuto možnost bohužel velmi ztížila. Evropská unie se zrovna 

nacházela na vrcholu finanční a dluhové krize, a navíc se v zemích jižní dimenze EPS 

odehrávalo Arabské jaro, což značně vychýlilo zájem členských zemí v neprospěch 

východu.61  Nejdůležitější rolí českého předsednictví tedy bylo snažit se vyvážit zájem o 

jižní a východní sousedství. 

5.1 Program českého předsednictví ve V4 s důrazem na 
Východní partnerství 

 

 České republice se povedlo sepsat poměrně realistický program s konkrétně 

zaměřenými prioritami, které byly v souladu s nově sepsanou Koncepcí zahraniční 

politiky ČR.62  Bylo vybráno pět prioritních oblastí spolupráce, z nichž dvě se konkrétně 

týkaly států Východního partnerství. První oblastí byla energetika a druhou přímo 

projekt VP. 

 

 Energetika 

V4 měla podle českého programu z hlediska energetiky sloužit hlavně ke koordinaci 

pozic celé skupiny směrem k EU. ČR se také zavázala k podpoře diskuse o projektech 

Jižního Koridoru v rámci Pracovní skupiny pro severojižní propojení. Jejími členy byly 

země V4, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jako pozorovatel. 

 Východní partnerství 

České předsednictví se zavázalo k nárůstu aktivit Visegrádské skupiny ve Východním 

partnerství za účelem uspořádání úspěšného summitu VP ve Varšavě během polského 

předsednictví v Radě EU. Dále mělo dojít k rozšíření aktivit Mezinárodního 

visegrádského fondu a důrazu na jeho větší regionalizaci směrem k Východnímu 

                                                 
61 Michal Kořan, „Státy visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice“, in Česká zahraniční 
politika v roce 2011, eds. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012), 
135-136. 
62 „Koncepce zahraniční politiky České republiky“, Oficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
http://www.mzv.cz/file/675937/koncepce_zahranicni_politiky_2011_cz.pdf (staženo 3. 1. 2016). 
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partnerství. ČR slibovala i vedení konzultací na úrovni expertů s některými zeměmi VP 

– konkrétně Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.63 

 

5.2 Průběh českého předsednictví 

  

 První polovina českého mandátu byla ovlivněna souběžně probíhajícím polským 

předsednictvím v Radě EU. Vzhledem k tomu, že pozice lídra EU je pro Východní 

partnerství podstatně důležitější než pozice lídra V4, byla velká část iniciativy do konce 

roku přenechána právě Polsku.  Na konci září 2011 byl v polské Varšavě organizován 

v pořadí druhý summit VP (první se konal v Praze během českého předsednictví v Radě 

EU). Na summitu nedošlo k žádnému výraznému posunu projektu, jen bylo potvrzeno 

jeho další směřování.64 Akce se nezúčastnili zástupci Běloruska. Zklamáním se stala 

deklarace, která odsuzuje tamní porušování lidských práv. Byla sice podepsána všemi 

členskými státy EU, ale partnerské státy VP se odmítly k podpisu připojit. 

  

Během první poloviny českého předsednictví tedy bylo, co se týče iniciativ V4, 

dosaženo pokroku pouze v energetice.65 Po skončení polského mandátu se ČR opět 

plnohodnotně ujala role lídra V4. Stěžejním bodem druhé poloviny předsednictví bylo 

březnové setkání ministrů zahraničí ve formátu V4+, na kterém byl spuštěn program 

Mezinárodního Visegrádského fondu V4EaP a také byla prodiskutována cestovní mapa 

Východního partnerství. 

  

5.2.1 Energetika 

 

 ČR pokračovala v trendu přechozích předsednictví (slovenské a maďarské), 

které začaly klást na energetiku větší důraz. Jedním z hlavních důvodů byla plynová 

krize na začátku roku 2009, od této události se téma energetické bezpečnosti a 

diverzifikace zdrojů dostalo do popředí visegradské agendy. Země VP mají pro V4 

                                                 
63 „Innovative Visegrad“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, 
http://www.visegradgroup.eu/documents/presidency-programs/innovative-visegrad (staženo 3. 1. 
2016) 
64 „Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit“, Oficiální stránky Evropské komise, 
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-11-341_en.htm (staženo 3. 1. 2016) 
65 Kořan, „Státy visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice“ (2011), 133-134. 
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z hlediska energetiky velkou strategickou důležitost buď jako transitní země (Ukrajina), 

nebo potenciální transitní země (Gruzie) a dodavatel (Ázerbájdžán).  

  

O důležitosti tohoto tématu svědčí i fakt, že bylo projednáváno na podzimním i 

jarním summitu premiérů zemí V4. Nejdůležitějším orgánem pro jednání o energetice 

ale byla ustavená Pracovní skupina na vysoké úrovni (ministři zemí V4). Tato skupina 

již na začátku roku 2011 (ještě během slovenského předsednictví) přijala deklaraci, 

vyjadřující se k připravované evropské energetické strategii. Skupina podporovala 

přípravu předběžného designu severojižního propojení a ministři se dohodli na 

vytvoření pracovní skupiny ke stejnému tématu. Tato pracovní skupina pracovala 

v průběhu roku 2011 na vytvoření akčního plánu.66 

  

V listopadu se povedlo podepsat Memorandum o porozumění o severojižním 

propojení ve střední a východní Evropě. Signatáři tohoto dokumentu se staly státy V4, 

Bulharsko, Chorvatsko, Německo, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko. K memorandu 

přidal svůj podpis i tehdejší komisař EU pro energetiku Günther Öttinger, což bylo 

považováno za velký úspěch V4.  Podepsané státy vyjadřují vůli spolupracovat na 

dotvoření regionálního trhu a zabezpečení dodávek energie.67 

 

5.2.2 Březnové zasedání ministrů zahraničních věcí V4 

 

 Stalo se již pravidlem, že jedno ze dvou setkání ministrů zahraničních věcí V4 

během každého předsednictví je věnováno Východnímu partnerství. Předchozí setkání, 

která zahájila tuto tradici, proběhla v roce 2010 v Budapešti a v roce 2011 v Bratislavě. 

Setkáni v roce 2012 se účastnili zástupci B3, zástupce Dánska jako předsedy Rady EU, 

Vysoká představitelka EU pro SZBP Catherine Ashton a český komisař EU pro 

rozšíření a EPS Štefan Füle. Česká republika tak úspěšně rozvíjela formát V4+ a také 

spolupráci Visegrádské skupiny s Evropskou unií, která dodává jednáním větší 

                                                 
66 Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, (2011), 
104. 
67 „Memorandum of Understading on North-South Interconnections in Central-Eastern Europe“, Oficiální 
stránky Evropské komise, 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2011_north_south_east_mou.pdf (staženo 3. 
1. 2016). 
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důležitost. Summitu se, stejně jako v případě toho varšavského, neúčastnili zástupci 

Běloruska.68 

  

Na zasedání byla přijata dvě společná prohlášení. První z nich přijaly státy V4 

společně s pobaltskými státy. V tomto prohlášení signatáři obecně hodnotí vývoj 

Východního partnerství a vyzývají k ambicióznějšímu pojetí projektu jak 

v krátkodobém, tak ve střednědobém horizontu.69 Druhé prohlášení bylo iniciativou 

pouze zemí V4 a týká se aktivit Mezinárodního visegrádskeho fondu a projektu 

V4EaP.70 Právě spuštění tohoto projektu a projednání cestovní mapy VP k summitu ve 

Vilniusu byly klíčovými body jednání. 

 

 Projekt Visegrad 4 Eastern Partnership 

O rozšíření působnosti MVF v zemích Východního partnerství se začalo uvažovat už 

během předchozího slovenského předsednictví.  Na závěrečném červnovém summitu 

v Bratislavě byl schválen speciální program na podporu demokratizace a transformace 

zemí VP s názvem Visegrad 4 Eastern Partnership. Program měl být spuštěn až v roce 

2012 a pro první rok byl určen rozpočet 1,5 milionu euro. Ke spuštění programu 

skutečně došlo na březnové schůzce v ministrů zahraničních věcí v Praze.  Ve 

společném prohlášení se píše, že je tento program určen k úspěšné transformaci zemí 

VP a posílení spolupráce mezi občanskými společnostmi obou regionů. Hlavními pilíři 

programu se měly stát: vlajkové projekty (tematicky podobné vlajkovým iniciativám 

VP), standardní granty a studijní granty a stipendia. Za úspěch programu se dá již od 

počátku považovat zájem dalších států o zapojení. Již od roku 2011 probíhá spolupráce 

s Emerging Donors Challenge Fundem z USA, existuje dohoda o zapojení 

s Nizozemskem a zájem projevily také Japonsko a Švédsko.71 

 

                                                 
68 Michal Kořan, „Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2012, eds. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2013) 110. 
69 „Joint Statement of Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group, Estonia, Latvia and Lithuania“, 
Oficiální stránky Visegrádské skupiny, http://www.visegradgroup.eu/joint-statement-v4-ee-lv-lt (staženo 
3. 1. 2016). 
70 „The Visegrad Group Foreign Ministers´ Joint Statement on the V4/IVF activities towards the Eastern 
Partnership“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, http://www.visegradgroup.eu/on-v4-ivf-activities-
twrds-eap  (staženo 3. 1. 2016). 
71 Vít Dostál, Jakub Eberle, Tomáš Karásek, „Visegrádská spolupráce v české zahraničí politice“ in Agenda 
pro českou zahraniční politiku 2013 (Asociace pro mezinárodní otázky, Praha, 2013), 27-30. 
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 Cestovní mapa VP 

K vypracování cestovní mapy se EU zavázala na varšavském summitu VP.  Dokument 

měl být reakcí na kritiku projektu kvůli vágnímu nastavení cílů a neuspokojivému 

vývoji reforem v jednotlivých partnerských zemích. Konkrétnější specifikací cílů a 

větším objemem financí chtěla EU zabránit špatnému hodnocení na dalším summitu ve 

Vilniusu.72 Cestovní mapa byla i jedním z hlavních témat jednání na březnovém 

zasedání. Zástupci V4 a pobaltských států žádali v deklaraci Evropskou komisi o 

ambicióznější a koncentrovanější přístup k projektu i době, kdy byla hlavní pozornost 

věnována státům jižního sousedství. Samotná cestovní mapa VP byla Evropskou komisí 

představena v květnu 2012. Její podstatou je důraz na princip „more for more“ ve 

vztazích EU - VP. Dokument je psán velmi srozumitelným způsobem. Po jednotlivých 

sektorech spolupráce je vždy popsán nejdříve současný stav projektu a poté jsou 

uvedeny očekávané výsledky do podzimu 2013.73 Cíle cestovní mapy a nástroje jak jich 

dosáhnout se do značné míry překrývají s prioritami české zahraniční politiky. Shoda 

panuje zejména v důrazu na transformační spolupráci, lidská práva a uplatňování 

principu „more for more“. 

5.2.3 Bilaterální vztahy V4 se státy VP 

 

 Vztahy s jednotlivými zeměmi VP byly v agendě českého předsednictví poněkud 

upozaděny. Existují pro to minimálně tři důvody. Prvním důvodem byla hospodářská 

krize v EU, spojená s krizí v jižní dimenzi EPS (hlavně v Sýrii).74 Tyto dva problémy 

zaměstnaly EU natolik, že bylo hlavním úkolem V4 získat pozornost pro projekt jako 

celek. Druhým důvodem bylo předsednictví Polska v Radě EU v první polovině 

českého mandátu. Velká část iniciativy vzhledem k VP byla přenechána jemu, protože 

mohlo jednat efektivněji rovnou na unijní úrovni. V září 2011 navíc pořádalo druhý 

summit VP ve Varšavě. Třetím důvodem byly nedemokratické trendy v některých 

                                                 
72 Petra Cibulková, „Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2012, eds. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2013) 167 
73 „Eastern Partnership, A Roadmap to autumn 2013 Summit“, Oficiální stránky Evropské komise, 
http://www.euronest.europarl.europa.eu/euronest/webdav/shared/general_documents/joint_commu
nication_eastern_partnership_roadmap_summit2013_en.pdf (staženo 3. 1. 2016). 
74 Petra Cibulková, „Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“, in 
Česká zahraniční politika v roce 2011, eds. Michal Kořan a Ondřej Ditrych (Praha: Ústav mezinárodních 
vztahů, 2012) 189-190. 
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zemích Východního partnerství. Tento bod se obzvláště týká dvou prioritních zemí pro 

ČR – Ukrajiny a Běloruska.75 

  

Vztahy mezi V4 a Ukrajinou ochably už po prezidentských volbách na Ukrajině 

v roce 2010, které vyhrál Viktor Janukovyč. To samé platí i pro Ukrajinu a EU. V srpnu 

2011 došlo k vyhrocení vztahů kvůli zatčení bývalé premiérky Julie Tymošenkové. V4 

vydala společné prohlášení, ve kterém vyjádřila znepokojení nad vývojem na Ukrajině, 

nicméně zdůraznila, že nadále aktivně podporuje její evropské aspirace.76 

  

V případě Běloruska se ČR připojila k sankcím, které EU uvalila na Bělorusko 

po prezidentských, pravděpodobně neférových, volbách v prosinci 2010. Po volbách 

byla navíc zatčena velká řada občanských aktivistů, prezidentští kandidáti i novináři. 

Uvalení sankcí velmi zkomplikovalo jednání s běloruským režimem, proto probíhala 

interakce ze strany V4 převážně s běloruskou občanskou společností.77 

  

S ostatními státy nedošlo z iniciativy V4 k žádným významným jednáním. 

Iniciace jednání o DCFTA s Moldavskem a Gruzií byla přenechána polskému 

předsednictví v Radě EU. Nadále platí, že Ázerbájdžán má pro V4 strategickou 

důležitost hlavně z hlediska energetiky. Arménie stála, kvůli nízkému energetickému 

potenciálu stranou zájmu V4. 

  

5.3 Zhodnocení českého předsednictví 

  

 Splnitelnost slibného programu českého předsednictví byla do značné míry 

negativně ovlivněna nepříznivou vnější situací. V době kdy se Evropská unie musela 

potýkat s vlastními problémy a také s nepříznivým vývojem druhé dimenze EPS nevládl 

v české politice dostatečně silný konsensus a zájem o východní politiku, aby mohla 

k projektu VP přitáhnout patřičnou pozornost. ČR se tedy nepodařilo splnit jeden z cílů 

                                                 
75 Cibulková, „Státy východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice“, (2012) 
164-165. 
 
76 „V4 Statement on Ukraine“, Oficiální stránky Visegrádské skupiny, http://www.visegradgroup.eu/the-
visegrad-group-110810 (staženo 3. 1. 2016). 
77 Kořan, „Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice“, (2011) 135. 
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programu, kterým bylo navýšit aktivity V4 k Východnímu partnerství za účelem 

uspořádání úspěšného summitu během polského předsednictví Radě EU, které probíhalo 

v první polovině českého mandátu. 

  

V tomto období se české předsednictví aktivně věnovalo otázce energetiky, která 

se postupně stala důležitým tématem visegrádské spolupráce. ČR pokračovala 

v projektech započatých za předchozího slovenského předsednictví a podařilo se jí 

vytvořit koalici 10 států, které společně s komisařem EU pro energetiku podepsali 

memorandum o spolupráci na projektu severojižního propojení. 

  

Nárůst aktivity českého předsednictví nastal až v jeho druhé polovině. V březnu 

se v Praze konalo zasedání ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny věnované 

VP. Na schůzku byli přizváni zástupci pobaltských států a EU. Českému předsednictví 

se tak úspěšně povedlo rozvíjet formát V4+, který dodává jednání skupiny větší 

důležitost. Na tomto setkání byl úspěšně spuštěn projekt Visegrad 4 Eastern Partnership, 

který měl financovat projekty výhradně ve státech VP. Byla také prodiskutována 

cestovní mapa VP do podzimu 2013, která se následně výrazně shodovala s českými 

prioritami v regionu. 

  

Bilaterální rovina vztahů se státy VP byla oproti českému předsednictví V4 

v letech 2007/2008 zanedbávána, což se dá zdůvodnit tehdejší neexistencí samotného 

projektu a nutností jednat se státy zvlášť, ale také zhoršením vztahů s některými státy 

kvůli jejich vnitropolitickému vývoji. 

 

Obecně se české předsednictví vypořádalo poměrně úspěšně s jednotlivými 

plánovanými projekty jako např. V4EaP, ale velkým mínusem je nedostatečný zájem 

politických špiček (MZV) o východní politiku a z něj plynoucí neschopnost dlouhodobě 

prosazovat Východní partnerství na unijní úrovni. 
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Závěr 
 

 Určujícím momentem dosavadní samostatné české zahraniční politiky byl zcela 

určitě vstup do Evropské unie a NATO. Do roku 2004 bylo vše podřízeno tomuto cíli, 

po jeho splnění nastalo hledání nových priorit. Po krátkém tápání se prioritami české 

zahraniční politiky staly prosazování demokracie a lidských práv a rozšíření EU a 

prohlubování evropské integrace. Vzhledem k daným prioritám se důležitou oblastí 

stala východní Evropa, kde mohla ČR nejlépe zúročit své zkušenosti s transformací a 

přístupovými jednáními s EU. Od svého vstupu do EU prosazovala Česká republika 

společně se státy V4 větší regionalizaci Evropské politiky sousedství. Prosazování 

všech těchto priorit, ke kterým se později přidala ještě energetika, bylo zkoumáno ve 

třech obdobích. Vybranými obdobími jsou tři česká předsednictví, dvě z nich ve 

Visegrádské skupině (2007/2008 a 2011/2012) a jedno v Radě EU (2009), protože při 

nich měla ČR větší možnost prosadit vlastní zájmy. 

  

České republice se ve všech třech případech poměrně úspěšně povedlo převést 

své zahraničněpolitické priority do předsednických programů. Východoevropský region 

byl hlavně v případě V4 jednou z hlavních oblastí předpokládané spolupráce. 

V programech českých předsednictví Visegrádské skupině lze vidět jistou návaznost. 

Oba zdůrazňují význam spolupráce ve formátu V4+, který je důležitý z hlediska zvýšení 

vlivu celé skupiny a přenášení témat na unijní úroveň. Program prvního českého 

předsednictví, na rozdíl od toho druhého, nezmiňuje energetiku, která se stala 

významnou prioritou Visegrádské skupiny až v důsledku plynové krize z ledna 2009. 

Klade naopak větší důraz na bilaterální vztahy se zeměmi východní dimenze ENP, což 

se dá vysvětlit dosavadní neexistencí multilaterálního rámce – Východního partnerství. 

Zahajovací summit tohoto projektu byl součástí českého programu předsednictví v Radě 

EU. Východní Evropy se týkal část programu s názvem Evropa ve světě, která se 

shodovala s obecnými českými prioritami. Do tohoto programu byla zahrnuta i 

energetika – stěžejní oblastí spolupráce měla být energetická bezpečnost. 

  

V průběhu prvního předsednictví ve V4 se České republice úspěšně dařilo 

převádět programové priority do samotných jednání. Dá se říci, že východoevropský 

region byl možná nejčastějším bodem agendy. Jednání probíhala buď na úrovni V4 

nebo ve formátu V4+ - nejčastěji s B3 a Švédskem. Další dvě česká předsednictví byla 
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v tomto bodě úspěšná pouze částečně. Vinu na tom nesou zejména nečekané události, 

které znemožnily klást větší důraz na toto téma. Během předsednictví v Radě EU to 

byly zejména plynová krize a vyostření konfliktu v Gaze, které sebraly české politice 

velkou porci času a energie. Fatální důsledky pro akceschopnost předsednictví měl pád 

vlády, který vedl k chvilkovému ochromení a následné nízké důvěryhodnosti a 

kompetentnosti v očích partnerů. Druhé předsednictví ve V4 bylo silně ovlivněno 

světovou ekonomickou krizí a také nepokoji v oblasti jižní dimenze EPS. 

 

Největším nedostatkem české zahraniční politiky vůči Východnímu partnerství 

je neschopnost dlouhodobě prosazovat vlastní zájmy na více úrovních a dovolím si říci, 

že i jistá nevyspělost. O Východním partnerství neexistuje v na politické scéně téměř 

žádná diskuse. Mimo MZV je občas aktivní pouze premiér, když zastupuje Českou 

republiku na summitech V4 a EU. Nevyspělost české politiky se projevila zejména ve 

dvou případech. Prvním z nich byla prezentace českého non paperu ENP and Eastern 

Neighbourhood – Time to Act na pracovní skupině COEST v dubnu 2008. ČR zde bez 

dohody partnery prezentovala vlastní návrh vytvoření multilaterálního rámce východní 

dimenze EPS, což se následně otočilo proti ní. Již za měsíc přišli Polsko a Švédsko 

s lépe připraveným návrhem, díky kterému byly připisovány zásluhy za vznik VP pouze 

jim. To naznačuje nedostatečnou schopnost české politiky budovat koalice a získat 

partnery pro svoje zájmy. Druhým případem bylo vyslovení nedůvěry české vládě 

během předsednictví v Radě EU. Tato nečekaná událost ochromila české předsednictví 

a naprosto znevážila jeho nadějný vývoj v očích partnerů. Jeden ze zahraničních 

politiků se poté nechal slyšet, že české předsednictví mělo sice skvělé úředníky, ale 

špatné politiky. 

  

Tento výrok je do značné míry příznačný i pro hodnocení tématu této práce. 

Česká republika vždy dokázala připravit dobrý předsednický program, ve většině 

případů i dostat téma na program jednání, ale v nejdůležitější části – prosazení vlastních 

zájmů – už tolik úspěšná nebyla. Na vině je především nedostatečný politický zájem, ale 

také jistá nevyspělost nebo možná i nezkušenost české politiky s chodem EU. 

V současné době (konec roku 2015) se koná další předsednictví ČR ve Visegrádské 

skupině. Situace v oblasti Východního partnerství se od konce posledního českého 

předsednictví ještě více zkomplikovala (zejména kvůli situaci na Ukrajině) a tak bude 

zajímavé sledovat, zda si tento region získá větší pozornost českých politiků. 
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Summary 
 

The key moments of independent Czech foreign policy have certainly been the 

NATO and EU accession. Until 2004 was everything subordinated to this goal. Upon its 

fulfilment came quest for new foreign policy interests.Soon have been set new 

priorities: promoting democracy and human rights, EU enlargement and deepening of 

European integration. The priority area of Czech foreign policy has become Eastern 

Europe, where it could make good use of its own experience with transition to 

democracy and negotiations with European Union. Since its accession to the EU has 

Czech Republic, together with other V4 states, promoted deeper regional differentation 

within European Neighbourhood Policy. Promoting all of these priroties was examined 

in three different periods. The chosen periods were three Czech presidencies: two of 

them in Visegrad Group (2007/2008 and 2011/2012) and one in the Council of the 

European Union (2009). During these presidencies had Czech Republic the biggest 

opportunity to promote its interests. 

 

In all three cases was Czech Republic quite successful in involving foreign 

policy priorities in its presidency programms. The region of Eastern Europe was, 

particularly in case of Visegrad Group, one of main areas of expected cooperation. In 

Czech presidency programms exists some continuity. Both accent the importance of 

cooperation in V4+ format, which increases influence of V4 on the EU level. First V4 

presidency programme, unlike the other one, doesn´t mention energy, which has 

become priority of Visegrad Group only after gas crisis in January 2009. On the 

contrary, it puts more emphasis on bilateral relations with the states of eastern 

dimension of ENP. It could be explained by nonexistence of the multilateral framework 

for cooperation – Eastern Partnership. Inaugural summit of this project was included in 

programme of the Czech presidency in the Council of the EU. Eastern Europe is 

included as a priority in two parts of the document, namely in Europe in the World and 

Energy. 

 

During first presidency in Visegrad Group Czech Republic managed to include 

its programme priorities to the agenda. The region of Eastern Europe was probably most 

discussed topic in negotiations. The meetings in format V4+ took place most often with 

Baltic states and Sweden. The other two presidencies were, in this matter, successful 
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only partially. To blame were mostly unexpected events, which prevented politicians 

from putting more emphasis on this topic. During presidency in the Council of the EU 

Czech politicians had to deal with gas crisis and escalation of conflict in Gaza. Fatal 

implications for Czech policy had fall of Topolanek´s government, which led to 

complete paralysis and decrease of credibility and competency of Czech politicians. 

Second presidency in V4 was influenced by financial crisis and Arab Spring. 

 

The biggest failure of Czech foreign policy towards Eastern Partnership is its 

inability to promote own interests on more levels on the long-term basis. The other 

problem is certain immaturity.  Almost no discussion has been led amongst politicians 

on the Eastern Partnership topic. Besides Ministry of Foreign Affairs, only prime 

minister has been active at summits of V4 and EU. The immaturity of Czech politics 

became evident particularly in two cases. The first one was presentation of non paper 

ENP and Eastern Neighbourhood – Time to Act at COEST working group in April 

2008. Czech Republic presented this document, aimed at launching new multilateral 

framework for the countries of eastern dimension of ENP, without consultations with its 

partners. This mistake subsequently backfired on Czech politics, because one month 

later Poland and Sweden presented better-prepared project, which led to origin of the 

Eastern Partnership project. Thanks to this proposal only these states gained credit for 

launching the initiative. This case indicates inability of Czech politicians to build 

coalitions and convince their partners to support their interests. The second case was 

expression of non-confidence in the government. This incident paralysed Czech 

presidency and discredited its promising development in eyes of other member states. 

One of foreign politicians then said, that Czech presidency had great officers, but 

terrible politicians. 

 

This statement, to a certain extent, fits on assessment of topic of this work. 

Czech Republic always managed to prepare good presidency programme and then to 

involve its priorities in agenda, but in the most important part – promoting its priorities 

– mostly failed. To blame is primarily lack of political interest, to a certain extent 

immaturity and lack of experience with EU functioning. Nowadays (end of 2015) takes 

place another Czech presidency of V4. Situation in area of Eastern Partnership has 

become even more complicated (mostly because of situation in Ukraine), therefore will 

be interesting to observe, if will this region gain more attention from Czech politicians. 
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Seznam použitých zkratek 

  

AA  Asociační dohoda 

  (Association Agreement) 

B3  Pobaltské státy 

COEST Výbor pro východní Evropu a střední Asii 

  (Working group on Eastern Europe and Central Asia) 

ČR  Česká republika 

EK  Evropská komise 

EPS  Evropská politika sousedství 

EU  Evropská unie 

GAERC Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 

  (General Affairs and External Relations Council) 

GUAM Organizace pro demokracii a ekonomický rozvoj 

  (Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán a Moldavsko) 

MVF  Mezinárodní visegrádský fond 

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 

NATO  Severoatlantická aliance 

  (North Atlantic Treaty Organization) 

SZBP  Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

UfM  Unie pro Středomoří 

  (Union for the Mediterranean) 

ÚMV  Ústav mezinárodních vztahů 

VP  Východní partnerství 

V4  Visegrádská skupina 

V4EaP  Visegrad 4 Eastern Partnership 
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