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Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala již šestou expertní debatu v rámci projektu 
Chalenging the Czech Tales on European Policies, která se tentokrát zaměřila na otázku 
českých národních zájmů v období po fiskální smlouvě. V posledních měsících roste v EU 
přesvědčení, že současný rámec pro řešení fiskální a hospodářské krize není dostačující. 
Objevují se návrhy nových záchranných balíčků, vyvíjejí se snahy o užší spolupráci v rámci 
rozpočtové unie, objevují se debaty o federalizaci EU nebo její části. Česká republika tak 
stojí před důležitým krokem, kterým je definice své vlastní pozice a obrana národních zájmů. 
Do diskuze moderované Arnoštem Marksem se zapojili Jan Bauer, předseda Výboru pro 
evropské záležitosti Poslanecké sněmovny České republiky a člen ODS a Jitka 
Chalánková, členka stejného výboru a poslankyně za TOP 09. 
 
Česká republika dospěla spolu s ostatními členskými zeměmi Evropské unie do bodu, kdy se 
Fiskální smlouva stala již minulostí a stojíme nyní před dalším kolem nových řešení a 
návrhů. Mezitím se hospodářská a rozpočtová krize dále rozvíjí. Česká republika je exportně 
zaměřenou zemí, přičemž téměř 90 % veškerého exportu směřuje do Evropské unie, z toho 
1/3 do Německa. Právě proto jí budoucí vývoj členských států eurozóny nemůže být 
lhostejný. Je potřeba najít konzistentní a logický postup, který bude dlouhodobě prosazovat. 
Na úvod proto oba hosté objasnili své názory na danou problematiku a navrhli několik 
možných cest, kterými by se nejen Česká republika, ale také Evropská unie mohla v blízké 
době vydat. 
 
Jitka Chalánková zdůraznila, že jednání v rámci Evropské unie je mnohem komplexnější a 
problematičtější, než na úrovni jednotlivých národních států. Je třeba zaměřit se nejen na 
detaily a dopady konkrétních opatření na konkrétní státy, ale také vnímat kontext, ve kterém 
se navrhované změny odehrávají. Otázkou zůstává, jakým způsobem tak nejlépe hájit naše 
národní zájmy, které jsou velmi závislé na struktuře naší ekonomiky, zejména pak 
automobilový průmysl a spolupráce s Německem. Tato jednostranná orientace velice 
limituje naše možnosti a kromě pozitivních dopadů, jakým je silné zastoupení českého 
exportu na německém trhu, má také obrovská negativa, která je potřeba odstranit, a to 
nejlépe rozsáhlou diverzifikací průmyslové sféry. Vzhledem k našemu geopolitickému 
postavení ve středu Evropy je pro nás navíc klíčovým prvkem volný obchod, proto bychom 
v budoucnu měli usilovat o co nejrychlejší odstranění veškerých překážek, které 
problematizují dosažení jednotného evropského trhu. Problémem, zejména v České republice 
je, že tato agenda, ač velice důležitá, je často vnímána jen okrajově a jako součást širší 
zahraniční politiky. 
 
Jan Bauer se svou kolegyní v mnoha věcech souhlasí. Evropská politika je opravdu velice 
nepřehledná a debata se v České republice poměrně často omezuje pouze na PRO a PROTI, 
nikoli na obecný kontext a dlouhodobé následky, což je velice složitá situace, jelikož 
takovouto problematiku nelze vidět černobíle. Pokud státy vždy okamžitě odsouhlasí veškerá 
navržená opatření, jsou obecně v Evropské unii brány za eurooptimisty, naopak, země, které 
často zdržují ratifikaci nových smluv a vyjednávají výjimky, jsou automaticky označeny za 
euroskeptiky. Pro Českou republiku je typické, jak již bylo řečeno, ubírat evropským 
tématům na důležitosti. Přesto můžeme za poslední dva roky vidět alespoň částečné zlepšení 
v počtu evropských problémů, které byly projednávány v Poslanecké sněmovně. 
V parlamentu a v rámci poslaneckých stran se pomalu začínají vyčleňovat frakce, nikoli 
pouze na bázi eurooptimista a euroskeptik, pro něž je evropská tématika primárním bodem 
programu. Musíme si také uvědomit provázanost evropské politiky s naším vnitrostátním 
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vývojem. Může se stát, že pokud Česká republika povede svou evropskou politiku špatným 
směrem, dojde např. ke zdražení státních dluhopisů o 1 %, což by při současné hranici 3,5 % 
znamenalo výdaje o 18 miliard Kč vyšší a další úsporné škrty v rámci českého vnitrostátního 
rozpočtu. 
  
Současná situace opravdu signalizuje nutnost kroku vpřed. Dlouhodobá opatření již nestačí, 
všechny mimoevropské ekonomické mocnosti začínají tlačit na Evropskou unii, aby 
zefektivnila řešení krizové situace a zaměřila se nejen na ekonomickou, ale také na 
politickou rovinu. Jaký by měl být další postup České republiky? Změnil se její pohled na 
fiskální kompakt, či nikoli? 
 
Předseda výboru, pan Bauer, hned na úvod zdůrazňuje, že fiskální smlouva sama o sobě již 
není v rámci Evropské unie primárním tématem. Daleko zajímavější a aktuálnější se stává 
problematika kompaktu pro růst a nadcházející zasedání Evropské rady. Oficiálně by na 
programu mělo být rozšiřování EU, přepsání schengenského systému, ale také modifikace již 
zmíněné fiskální smlouvy zejména v souvislosti s výsledky francouzských prezidentských 
voleb, kdy nový prezident Franҫois Hollande požaduje dalších 140 mld. eur na posílení 
evropské konkurenceschopnosti. Je tedy zřejmé, že fiskální smlouva byla opravdu pouze 
přechodným opatřením, jež je z dlouhodobého hlediska neefektivní. 
  
V České republice neustále probíhá debata omezená dvěma hlavními póly: měl či neměl 
premiér podepsat a jaký byl vlastně jeho mandát. Podle Jana Bauera byl premiérův mandát 
napsán jednoznačně, artikulován vládou a potvrzen Výborem pro evropské záležitosti. Tudíž 
ve výsledku neměl premiér dostatečné pravomoci na podepsání smlouvy. Co následovalo, by 
se dalo přirovnat k naprosté panice, že jsme se dostali na okraj Evropské unie a mimo hlavní 
rozhodovací skupinu. Osobně si však předseda výboru nemyslí, že by se naše postavení 
v evropských strukturách nějak zásadně změnilo. Navíc byl fiskální pakt prezentován ve 
velice časově stísněných podmínkách. Za takto krátkou dobu je však problematické vyvodit 
důsledky, které navrhovaná opatření mají pro konkrétní členské státy. Vždy také hrálo a 
hraje roli to, zda je členská země čistým přispěvatelem do rozpočtu, nebo naopak příjemcem 
evropských dotací, zda přistoupila k jednotné měně, či nikoli. Země, které jsou nějak vázány 
na eurozónu, mají ve výsledku omezené možnosti jednání. Kdo zůstane je Dánsko, Švédsko, 
Velká Británie a Česká republika, které se mohou relativně svobodně rozhodnout. Teoreticky 
totiž nejsou příliš zadlužené a nečerpají výraznou pomoc. Česká republika je však také 
jedinou ze zmíněných zemí, která nemá vyjednané žádné podstatné výjimky a neexistuje v ní 
politická shoda na přístupu k euru. Zásadní u fiskální smlouvy je doplnění článku 15, který 
umožňuje zpětně přistoupit k tomuto paktu. 
  
Arnošt Marks nesouhlasí s tím, že fiskální smlouva není podstatným přelomem v Evropské 
unii. Nelze ji podle něj přirovnat k institucionálně vágnějším dokumentům jako např. 
Lisabonská strategie, jelikož z ní vyplývají docela zásadní ústavní závazky jednotlivých 
států. Faktem je, že smlouvu nepodepsala jen Velká Británie a Česká republika, což je pro 
mnoho aktérů nepochopitelný krok. Není nutné rozebírat přímo Fiskální pakt, ale spíše jeho 
dopady na budoucí vývoj. 
 
Ivana Chalánková částečně s panem Marksem souhlasí. Nemůžeme jen tak přehlížet fakt, 
že Česká republika nepodepsala. Nelze zpochybňovat mandát premiéra, avšak zároveň vyšla 
najevo naše vnitropolitická situace a stali jsme se pro Evropu opětovně velice nečitelným a 
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nespolehlivých partnerem. Znejistili jsme ostatní státy, které s námi do budoucna počítaly. 
Z počátku nemusí být všechny dopady až tak zřejmé, ale z dlouhodobého hlediska se může 
stát, že se ocitneme na druhé koleji. Navíc je nepochopitelné, proč jsme nepodepsali, když 
většinu kritérií, která pakt uvádí, v podstatě sami prosazujeme. Nemůžeme se srovnávat 
s Velkou Británií, pro niž nepodepsání smlouvy nemění absolutně nic na jejím postavení. Ze 
své pozice si takové jednání může dovolit, Česká republika však ztratila důvěryhodnost, což 
může být pro další vývoj velice podstatným faktem. Ostatní státy Evropy tímto rozkolem 
neprochází, považují se za příjemce prostředků, a tudíž je pro ně logickým krokem 
spolupráce a koordinace politik se skupinou, která finanční pomoc poskytuje. 
 
Otázkou je, zda v případě, kdy bude další krok nutně podmíněn zpětným podpisem fiskální 
smlouvy, se bude česká reprezentace schopna o tomto problému bavit a dojít ke společnému 
řešení. Zajímavé jsou také reakce zahraničních partnerů. Řeší důvody nepodepsání smlouvy, 
nebo se orientují spíše na budoucí výhledy? 
 
Jan Bauer by ze svých osobních zkušeností rozdělil evropské partnery na dvě skupiny: státy, 
které fiskální smlouvu považují za snahu o řešení krize, která je ovšem pro současnou situaci 
nedostačující a budou nutné ještě velké modifikace, a na skupinu, která v podstatě souhlasí 
s její současnou podobou a vidí v ní řešení celé krize. Jsou proto politické reprezentace, které 
nechápou naše jednání, ale také ty, které oceňují naši politiku a odvahu. Nespojují si nás 
s euroskeptickou Británií, spíše respektují naše chování a vzhledem k současným 
požadavkům Francie na rozsáhlé úpravy paktu nám dávají za pravdu s tím, že smlouva 
nebyla dostatečně promyšlená a dotažená do detailů. Navíc by odsouhlasení tohoto 
dokumenty bez dalších změn bylo fatálním obcházením Lisabonské smlouvy, na které stojí 
nyní právní podstata Evropské unie. Kdyby se mělo postupovat podle závazků plynoucích 
z Lisabonské smlouvy, musel by být pakt schvalován prostřednictvím referend, kongresů a 
zasedání, což v této časové tísni nebylo možné. Co by pan Bauer viděl jako problém, je příliš 
konsenzuální politická kultura hlavního proudu, ke kterému patří většina států. Příliš 
kontrastní pozice se proto netěší velké oblibě. Navíc je poměrně silně vnímáno rozdělení na 
čisté příjemce a plátce do evropského rozpočtu, od níž se očekává také definice budoucího 
chování. 
 
Podíváme-li se více do budoucnosti, musíme uvažovat o dalších krocích. Co se tedy bude dít, 
když další krok evidentně počítá s určitou nástavbou současného krizového rámce, který 
směřuje na jedné straně do sanace bankovního systému, na druhé do mechanismu pro růst. 
Navíc většina politických reprezentací stále častěji zmiňuje jako možnost hlubší integraci 
eurozóny a její institucionalizaci. Zároveň se diskutuje téma vícerychlostní Evropy. Jaké by 
tedy měl mít budoucí vývoj parametry, aby byl pro Českou republiku zajímavý? 
 
Objevuje se několik možností. Někteří prosazují spíše vyčkávací taktiku, která umožní 
sledovat vývoj z povzdálí a posléze se připojit k nejlepší nabízené variantě. Sám Jan Bauer 
však s tímto postojem nesouhlasí. Co se týče vícerychlostní Evropy, je třeba říci, že ta už 
dávno existuje. Např. volný pohyb osob, kde Bulharsko a Rumunsku stále zaostávají 
vzhledem k početným omezením, dále také v rámci volného trhu a jeho liberalizace a 
v neposlední řadě také v zemědělské politice. Na již zmíněném připravovaném summitu 
bude hlavním tématem především nový pakt pro růst, případná bankovní unie a přepis 
fiskální smlouvy. Často je zásadním problémem, abychom si mohli vyjasnit postoje, určit, co 
je z dlouhodobého hlediska pro stát nejlepší, nebo definovat konkrétní nedostatky. Ideální 
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stav by byl, kdyby každý reprezentant přijel již s jasně definovanými požadavky, 
konkrétními návrhy a přesnými stanovisky. Za současné situace je však velice obtížné 
odhadnout, jak bude Česká republika reagovat a k jakým návrhům se přidá. Podle Bauera by 
bylo vhodné, vzhledem k veškerým štěpením, která v EU existují, kdybychom utvořili jakýsi 
blok společně s Rakouskem, Německem a skandinávskými státy. Všechny zmíněné země 
vedou přísnou politiku rozpočtové zodpovědnosti a snaží se korigovat svůj demografický 
vývoj. Problémem může být snad jen ekonomická výkonnost, která v případě České 
republiky zaostává. 
 
Definování konkrétního stanoviska je opravdu jednou z klíčových fází politické debaty. 
Problematika se často zužuje na stanovisko pro a proti, aniž by někdo byl schopen přesně 
říci, jaké jsou výhody či nevýhody. Více-rychlostní Evropu, jak již bylo řečeno, máme, 
zmíněná štěpení v Evropské unii existují téměř od dob vzniku, otázkou, a to poměrně 
důležitou, je, do jaké míry se tyto rozdíly transformují do institucionální podoby EU, 
poznamenává Vít Dostál, analytik AMO. Vlivné státy často prosazují institucionalizovanou 
podobu dohodnutých opatření, pak je však problém instituce rušit. Proto by se Česká 
republika mohla v této fázi dostat do problémů. V momentě, kdy stojíme mimo 
institucionální rámec, na jehož základě probíhá další integrace, ocitneme se na zájmové 
periferii. Jakmile nejsme členy v institucích, informace, které se k nám dostanou, jsou pouze 
zprostředkované, nikoli přímé. Po schválení Lisabonské smlouvy navíc začal souboj o vůdčí 
postavení v EU v rámci institucí. Proto je velice nevýhodné zvolit za těchto podmínek 
vyčkávací taktiku. 
 
Zamyslíme-li se více nad navrhovaným spojenectvím České republiky s Německem, 
Rakouskem a nordickými zeměmi, které by bylo vzhledem k exportně orientované 
ekonomice velice vhodné, jaké zisky by z tohoto partnerství pro nás plynuly a proč právě 
tyto státy? Odpověď je poměrně jednoduchá. Je daleko jednodušší vytvářet unii se státy, 
které jsou historicky a ekonomicky provázány. Ať už je partnerství rovnocenné či nikoli. 
Lépe se pak vyjednávají společná kritéria a jejich definice, státy jsou schopny lépe 
odhadnout dlouhodobé a krátkodobé důsledky přijatých opatření. Čekáme teď spíše na 
finální podobu české pozice. Jisté je, že na stabilitě eurozóny jsme velice závislí, avšak není 
vhodné, aby se konkurenceschopnost a růst podporoval i nadále státními subvencemi, uvedl 
Jan Bauer. 
 
V dalším vývoji figuruje ještě jedno téma a tím je federalizace. Opětovně se dostáváme 
k problému definic. Úplně jiný pohled na ní má Německo, úplně jinak ji vnímají v Polsku 
nebo Španělsku. Problém může nastat také u občanů, kteří by měli dostat právo se vyjádřit 
k budoucí podobě unie, jelikož při jejich vstupu byly podmínky nastaveny naprosto odlišně. 
Fiskální kompakt je prvním krokem k užší spolupráci mezi určitými státy, otázkou je, v jaké 
institucionální podobě. Nikdo zatím přesně neví, kam se vývoj posune. Navíc jsou si všichni 
politici vědomi, že za současné krize není možné debatovat o změně institucionálního 
paradigmatu a tedy přenosu kompetencí oběma směry. 
  
Pro budoucnost EU a především středoevropského prostoru je také významná rostoucí 
geopolitická důležitost Polska, jak poznamenává Jitka Chalánková. Je to náš sousední stát, 
mimo EU jsme s ním propojeni i skrze Visegrádskou spolupráci. Příhraniční regiony čerpají 
výhody z evropských programů.  
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České národní zájmy po fiskální smlouvě jsou prozatím velice rozmanité a nejednoznačné. 
Narážíme na neschopnost politické reprezentace definovat jednotné a konzistentní 
stanovisko, na neustále změny evropského kontextu a snahy o rychlé řešení krize, které 
přináší nové okolnosti k uvážení, na měnící se geopolitickou skladbu středoevropského 
prostoru, ale také na vlastní vnitřní ať už politická, či ekonomická omezení. Shoda panuje 
snad jen v tom, že je potřeba zvolit si partnery, kteří jsou nám historicky a politicky blízcí a 
s nimiž budeme schopni vytvořit dostatečně silnou koalici. Vyčkávací taktika je ve většině 
případů vnímaná velice negativně, proto se objevují častější a razantnější výzvy k posunu 
vpřed. Ať už bude příštím partnerem Německo, Rakousku, nebo Polsko, Česká republika 
musí v budoucnu jasně a zřetelně definovat své stanovisko, aby se opět stala důvěryhodným 
hráčem pro zbytek Evropské unie. 
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ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace založená za účelem 
výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je 
přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Díky svým aktivitám a patnáctileté 
historii je AMO vnímána jako přední nezávislý zahraničněpolitický think-tank v České 
republice. 
 
K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍL Ů ASOCIACE: 
� formuluje a vydává studie a analýzy; 
� pořádá mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuse; 
� organizuje vzdělávací projekty; 
� prezentuje kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro domácí a zahraniční média; 
� vytváří příznivější podmínky pro růst nové generace expertů; 
� podporuje zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností; 
� spolupracuje s řadou dalších domácích i zahraničních institucí. 
 
VÝZKUMNÉ CENTRUM 
Výzkumné centrum AMO bylo založeno v říjnu 2003 jako jeden z hlavních pilířů činnosti 
Asociace zaměřený na výzkum, analýzu a popularizaci výzkumu v oblasti mezinárodních 
vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky. Náplní činnosti Centra je přispívat 
k identifikaci a analýze problémů důležitých pro zahraniční politiku ČR a její postavení 
v současném světě. Centrum poskytuje nezávislé analýzy, vytváří prostor pro odbornou i 
veřejnou diskusi o problémech mezinárodní politiky a navrhuje jejich možná řešení. Činnost 
Centra lze rozdělit do dvou základních, vzájemně provázaných oblastí: výzkumu a expertní 
analýzy na straně jedné a zprostředkování politického a odborného dialogu na straně druhé. 
Všechny doposud publikované publikace naleznete na stránkách AMO. Kratší komentáře a 
vyjádření analytiků a dalších spolupracovníků k současným událostem naleznete na blogu 
AMO. 
 
 
Buďte v obraze a sledujte nás i zde! 
 
 
  
 
 


