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Asociace pro mezinárodní otázky uspořádala již desátou expertní debatu v rámci 

projektu Challenging the Czech Tales on European Policies, která se tentokrát 

zabývala tématem české evropské politiky v roce 2012 a úkoly pro rok nadcházející. 

Stávající situace v Evropské unii je stále definována hlubokou finanční a 

hospodářskou krizí. Sama Česká republika prošla tímto obdobím relativně úspěšně, 

nicméně struktura reakcí a postojů ČR k jednotlivým krokům a návrhům na úrovni 

EU vytváří poměrně těžko pochopitelnou celkovou pozici. Cílem bylo diskutovat 

českou evropskou politiku v roce 2012 s výhledem na rok následující. Pozvání 

Asociace pro mezinárodní otázky na debatu s odbornou veřejností, kterou moderoval 

Arnošt Marks, tentokrát přijal Vladimír Špidla, mluvčí stínové vlády ČSSD pro 

evropské záležitosti, bývalý premiér a Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální 

věci a rovné příležitosti.
1
 

 

 

Tematickým východiskem debaty měly být dva české přístupy k evropské politice. 

Česká zahraniční politika osciluje mezi dvěma extrémy, které znázorňuje na jedné 

straně úřednická vize Evropské unie a na straně druhé obecná ideologická rétorika. 

První pohled by se dal charakterizovat jako procesní, technicistní, reaktivní nebo 

pasivní a druhý přehnaně ideologický a destruktivní. Vladimír Špidla svůj úvodní 

příspěvek začal drobnou historickou paralelou, díky které popsal krizi Evropské unie 

v širší perspektivě a podotkl, že i přes dnešní problémy je EU natolik komplexní a 

odolnou strukturou, že se s krizí brzy úspěšně vypořádá. Zvýraznil také úlohu a 

schopnosti elit, které jsou v dnešní době pro Unii zcela zásadní, a dodal, že často 

opomíjenou ale velmi důležitou přísadou úspěchu je celková prosperita.  

 

Špidla se navíc nezdráhal analogických přirovnání či historických příkladů, aby 

posluchačům poskytl srozumitelný a především precizní výklad. Jak krátkodobé, tak 

dlouhodobé problémy České republiky charakterizoval přirovnáním k lodi na 

rozbouřeném moři. ČR si nevybrala ani bouři ani moře, ale existuje vysoká 

pravděpodobnost, že plavba bude mít dobrý konec, jestliže bude posádka 

kvalifikovaná a disciplinovaná. Zásadní překážkou pro vládu i občany je přehnané 

národní sebevědomí. Jako příklad uvedl český odpor proti bankovní unii. Banky ČR 

jsou stabilizované jen díky tomu, že bankovní dozor selhal již před několika lety, 

tedy v období konjunktury a kdy bylo možné mobilizovat zdroje. Dozor ale dle 

Špidly může kdykoli selhat znovu. 

Hlavními příčinami problémů, kterým dnešní vláda čelí v oblasti evropské politiky i 

politik jiných, jsou podle Špidly neexistence efektivní diskuze a nekompetentní 

státní správa. Tato dvě témata se pak stala základním pilířem i pro diskuzi a 

komentáře posluchačů. Špidla tvrdil, že ve chvíli, kdy politické elity nejsou schopny 

debatovat o žádném tématu, nevidí jediný důvod, proč by to najednou v otázce 

                                                 
1
 Druhým přislíbeným řečníkem byl předseda Evropského výboru Poslanecké sněmovny, Jan Bauer, 

který se však z důvodu nemoci nemohl zúčastnit. 

http://euro.amo.cz/
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politiky evropské jít mělo. Vypíchl situaci v parlamentu, kde neprobíhá diskuze ani 

v jednotlivých parlamentních výborech, natož pak mezi nimi, a komory se 

k evropským otázkám nesetkávají již vůbec. Jak však říká, tato diskuze je ze všech 

nejdůležitější, protože je to právě parlament, kde je zastoupen lid. Dalším s touto 

tematikou souvisejícím problémem je pak i formulování zahraniční politiky, které je 

dle Špidly čtveré – zahraniční politika vlády, ministerstva zahraničních věcí, 

prezidenta a parlamentu. To ztěžuje jednání se zahraničními partnery a vyvolává 

chaotický dojem. Absence zákonu o státní službě, který sice byl přijat, ale stále 

nevešel v platnost, pak zapříčiňuje vysokou fluktuaci ve státní správě, aniž by 

úředníci měli dostatek času k lepšímu pochopení fungování evropské politiky. Časté 

střídání a navíc změny i kvůli frekventované obměně na vyšších postech přerušily 

kariérní růst mnoha talentovaných pracovníků. Vytvoření institucionální paměti je 

tedy podle Vladimíra Špidly hlavní výzvou budoucího vývoje státní správy.  

 

V rámci doplňujících dotazů moderátora Arnošta Markse přišla řada především na 

výhledy do blízké budoucnosti jak na půdě EU, tak i české politiky. Špidla se 

domnívá, že kritickým zlomem ve vztazích mezi členskými státy může být právě 

výzva socialistické frakce v Evropském parlamentu vůči Velké Británii, aby 

uspořádala referendum o členství v EU. Za normální situace, bez hospodářské a 

ekonomické krize, by se státy snažily najít kompromis, v tuto chvíli už však členi 

dávají ultimátum buď anebo. Špidla dále varoval, že ve stejné situaci se může objevit 

brzy i naše vláda, pokud nezmění přístup a nezapojí se více do jednání o nových 

otázkách, které Evropu spojují. Dále dodal, že státy které již mají svou zkušenost 

s globálním postavením jako Francie či Německo, už pochopily, že jen společně se 

mohou ve světě dožadovat svého místa a nakonec tento koncept spojené Evropy 

zachovají i ochuzený o Spojené království či ČR. Jedině tyto dva státy stále 

pochybují o současné podobě integrace, v čemž mají oporu i ve veřejném mínění, 

které je europesimistické. Na druhou stranu zbytek členských států bojuje o efektivní 

unii. V tom je dle bývalého premiéra také základní rozdíl mezi ODS a ČSSD, ta by 

se prý zapojovala do jednání o bankovní unii, i když by k ní hned nepřistoupila. 

Vzpomněl i otázku přijetí eura, která hlavní strany české politické scény diametrálně 

rozděluje.  

 

Následná diskuze s účastníky debaty se nesla v duchu kritiky vágnosti české 

evropské politiky, absence politické diskuze o problematice a také postavení státní 

správy. Byl vznesen nespočet dotazů, které se týkaly například výrazné změny 

evropské politiky Polska, které z euroskeptických pozic přešlo až k jednomu z lídrů 

prohlubování evropské integrace. Hlavním tématem komentářů však byl lidský 

potenciál pro rozvíjení kvalifikované české evropské politiky, který je dle většiny 

přispěvatelů do diskuze velice slabý, což způsobuje slabé politické elity. Špidla 

vzpomněl finský model evropského parlamentního výboru, který se skládá 

z ostatních předsedů výborů. To v kontrastu s naším evropským výborem sněmovny, 

kdy se dle jednoho z komentujících v parlamentu stěží najde dvacet poslanců, kteří 
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by o tomto tématu mohli aspoň debatovat, vyvolalo v obecenstvu další vlnu 

pesimistických komentářů, které se nebály ani témat jako poslání a úloha medií. 
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ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY (AMO) 

Asociace pro mezinárodní otázky je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 

za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním 

AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Díky svým aktivitám 

v České republice i v zahraničí a dlouholeté historii je AMO vnímána jako čelní 

nezávislá instituce svého druhu v České republice. 

 

K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ 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 AMO 

Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky je předním českým think-tankem, 

který není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje 

aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a 

otevírá prostor k fundované diskuzi. Hlavním cílem Výzkumného centra je systematické 

sledování, analýza a komentování mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na 

zahraniční politiku České republiky. 

 

Výzkumné centrum bylo založeno v říjnu 2003 jako analytický útvar Asociace pro 

mezinárodní otázky se zaměřením na mezinárodní vztahy a zahraniční, bezpečnostní a 

obrannou politiku. Jádrem VC AMO je tým analytiků, jejichž prostřednictvím nabízíme 

odbornou expertízu v hlavních problémech světových regionů a klíčových otázkách 

současné mezinárodní politiky. Výzkumné centrum zpracovává vlastní odborné studie, 

analytici poskytují komentáře k aktuálnímu dění prostřednictvím médií. Dedikovanou 

platformou pro hodnocení mezinárodní politiky je blog AMO. 

 

SLEDUJTE NÁS! 

    
 
 

http://www.amo.cz/vyzkumne-centrum-amo/analytici.htm
http://www.amo.cz/publikace.htm
http://www.amo.cz/autori/asociace-pro-mezinarodni-otazky-v-mediich.html
http://amo.blog.ihned.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://twitter.com/AMO_cz
http://www.linkedin.com/company/association-for-international-affairs
https://vimeo.com/amocz
http://www.youtube.com/user/AMOcz

