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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE
Asociace pro mezinárodní otázky pořádala 12. prosince 2007 svou první studentskou vědeckou konferenci 
na téma vnějších vztahů Evropské unie v prostorách Institutu CEELI na Vinohradech. Během první části 
akce dostali šanci prezentovat své příspěvky vybraní studenti českých středních škol, účastnící se Modelu 
OSN nebo Modelu NATO na Pražském studentském summitu, nejvýznamnějším vzdělávacím projektu 
AMO. Tématem prvního panelu byla problematika rozšíření Evropské unie o Turecko.
 V druhé části přednesli své příspěvky čtyři univerzitní studenti, Matyáš Vitík z Vysoké školy ekonomické 
v Praze (téma Evropská unie – globální hráč nebo hračka?), Roman Badík z Palackého univerzity v Olo-
mouci (Vztahy mezi EU a zeměmi ACP: Partnerství mezi (ne)rovnými), Lukáš Tichý z Metropolitní univer-
zity Praha (Problematika energie ve vztazích Evropské unie a Ruské federace) a Petr Fojtík z Ostravské 
univerzity (Západní Balkán v procesu příprav k vstupu do Evropské unie).
 Výstup z konference představuje sborník čtyř příspěvků z druhého panelu. 
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PŘEDMLUVA
Během více než deseti let své existence se Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) vyprofilovala jako 
přední nezávislá instituce působící na poli mezinárodních vztahů s třemi pilíři působnosti. Prvním z nich jsou 
vzdělávací aktivity, původně zastoupené zejména Pražským modelem OSN, který se v roce 2006 transfor-
moval v Pražský studentský summit  se zastoupením modelů tří mezinárodních organizací: OSN, EU a 
NATO. Portfolio vzdělávacích aktivit  se ovšem dále rozrůstalo např. o každoroční přípravné kurzy pro 
zájemce o studium politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodních teritoriálních studií, projekty s me-
zinárodní účastí či soutěže zastřešované Výzkumným centrem AMO (VC AMO).
 Druhým pilířem je výzkumná činnost, od roku 2003 zastřešená právě VC AMO, v jehož rámci působí 
teritoriální výzkumné programy s globálním záběrem činnosti, pracovní skupiny s tematicky vymezenou 
činností a v neposlední řadě i tým analytiků, který je jedním z navenek nejvýraznějších projevů aktivit  AMO. 
 Třetím pilířem jsou aktivity podpory občanské společnosti a to nejen v ČR, ale zejména v Bělorusku, 
Ukrajině a Gruzii, tedy v zemích, které mají nedemokratický  režim či se nacházejí na složité cestě k fungu-
jící demokracii a zkušenosti ČR z tohoto procesu mohou pro vznikající občanskou společnost  znamenat 
důležitý zdroj inspirace a ponaučení. 
 Studentská vědecká konference „Vnější vztahy Evropské unie“, první svého druhu pořádaná AMO, čer-
pala inspiraci zejména z prvních dvou pilířů. Je to ve své podstatě vzdělávací aktivita, ale jejím cílem je i 
představit nově vznikající generaci odborníků v oblasti mezinárodních vztahů. Z tohoto důvodu byl dán 
prostor studentům českých středních a vysokých škol. Věříme, že umožnění prezentace příspěvků 
zabývajících se širokou škálou světových problémů je důležitou aktivitou, která ve svém důsledku napomůže 
hlavnímu cíli aktivit AMO: popularizace mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností v ČR na jedné straně 
a zkvalitnění odborné debaty na stejné téma na straně druhé. Z tohoto důvodu byla studentská vědecká kon-
ference „Vnější vztahy Evropské unie“ první, ale nikoli poslední akcí svého druhu organizovaná AMO.

Michal Thim
ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky
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EVROPSKÁ UNIE:
GLOBÁLNÍ HRÁČ NEBO HRAČKA?

Matyáš Vitík

ÚVOD

Ve svém příspěvku bych se rád zabýval otázkou, zda je Evropská unie (EU) silným subjektem mezinárodní 
politiky, nebo jen slabým objektem, který nemá příliš velký  význam. K výsledku se dopracuji vymezením 
teoretické Evropské unie podle toho, na jakých základech měla být  vystavěna, a reálné EU, jak funguje dnes. 
Výsledek porovnám se subjektivními předpoklady, které se domnívám, že by měl globální hráč splňovat.
 Při popisu EU a globálního hráče se zaměřím hlavně na ekonomické aspekty a mezinárodní vliv.

TEORETICKÁ EU

Evropská unie svoji poslední velkou historickou fázi začala na počátku 90. let minulého století.1 Evropská 
společenství (ES) přirozeně reagovala na změny v politickém uspořádání zejména střední a východní Ev-
ropy. Tehdejší stav ES byl poměrně konsolidovaný a nebýt revolucí na přelomu desetiletí, nebyl by další 
krok v postupující integraci západní Evropy tak rychlý  a tak razantní. Státy ES chtěly expandovat na nové 
trhy a posílit svůj vliv v demokratizujícím se východním bloku. Nezbylo jim nic jiného, než na proměnu so-
cialistické části Evropy reagovat rovněž změnou.
 Ideály, které se staly podstavcem nového chrámu EU, byly odvážné a velmi racionální. Snaze sjednotit 
ekonomické kanály evropských států a rozehrát hru s kladným nenulovým součtem musel zatleskat každý 
ekonom. Rovněž ne-ekonomické snahy stojící za procesem rozšíření zvyšovaly strop potenciálních možností 
Evropy.
 K výše popsanému se Evropa rozhodla jít  cestou utužení tzv. 4 svobod.2 Nejen z ekonomického hlediska 
je podstata volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu vysoce efektivní a žádoucí. Proč chránit 
ekonomicky nesoběstačné domácí podniky před konkurencí, která se odlišuje tím, že je z jiné země? Proč 
brát občanům právo rozhodnout se, kterých služeb budou využívat? Nač blokovat  přístup kvalifikovaných a 
levnějších pracovníků na zahraniční trhy? Proč investovat  jen doma, když by firma svými aktivitami mohla 
přispět k lepší ekonomické situaci Evropy v zahraničí? Ideál 4 svobod je jedním z nejrozumnějších v EU.
 Všechny snahy je nutné institucionálně zastřešit. Proto byla navržena Maastrichtská smlouva,3 která měla 
dát nové sjednocené Evropě směr.

REALITA EU

Realita dnešní EU je ale hodně vzdálena ideálům, na kterých byla postavena. Mezi sjednocenými státy jsou 
si některé rovnější. Ne náhodou donedávna ekonomicky silné státy požadují tzv. vícerychlostní Evropu,4 
prakticky novou EU v rámci stávající Unie. Kdyby se ovšem Německo, Francie a další chovaly tržně, snížily 
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1 Euroskop.cz. 14. ledna 2008 <http://www.euroskop.cz/40558/119332/clanek/strucna-historie-eu/1993-1999-cesta-od-maastrichtu-k-amsterdamu/>
2 Euroskop.cz. 14. ledna 2008 <http://www.euroskop.cz/209/613/faq/>
3 Maastrichtská smlouva 1992 <http://www.eurotreaties.com/maastrichtext.html>
4 CHIRAC, 2000.



daně, změnily sociální systém a deregulovaly trhy práce, nepotřebovaly by svůj soukromý klub. Mohly by 
vytvářet vyšší přidanou hodnotu jako ostatní racionálně se chovající země.
 Také 4 svobody zůstaly pouhou myšlenkou na papíře. Bariéry podnikání, pracovních příležitostí v zahra-
ničí existují téměř v každé oblasti. Byrokratická náročnost  prolomit tyto zábrany má často vyšší náklady, než 
je následný užitek ze získaného.
 Institucionální zastřešení původní Maastrichtskou smlouvou se pozvolna začalo měnit  v encyklopedickou 
ústavu,5 která zabíhala do oblastí, jež by měly být upraveny spíše municipálními vyhláškami.

GLOBÁLNÍ HRÁČ

Globální hráč by měl být přirozený leader civilizovaného světa, měl by mít  respektované vůdce, tvůrčí typy, 
moderátory složitých jednání.
 Měl by být  měnovým leaderem v tom smyslu, že jeho měna bude akceptována jak na nedělním trhu 
v severním Laosu, tak při mnohamiliardových obchodech s ropou. Bez ohledu na to, zda je uskutečňují de-
mokratické, nebo totalitní subjekty.
 V mezních situacích by měl mít rozhodující slovo, které bude všeobecně, třebaže ne s nadšeným souh-
lasem, přijímáno. Měl by mít  takovou velikost, že by se při lokálních přích nenechal strhnout  jednou stranou, 
ale měl by racionálně přivést obě síly k řešení.
 Globální hráč by měl být  integrujícím prvkem. Podobně jako učitel, kterého nikdo příliš nemá rád, ale 
všichni jej respektují a jeho promluvy berou vážně a po klukovské rvačce si na jeho popud podají ruce.

EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ?

EU je na poli lidských práv spíše glosátorem než ostrým aktérem. Činnosti jako udílení Sacharovovy ceny za 
svobodu myšlení,6  pozorování regulérnosti voleb v problematických zemích jsou spíše marginální, stejně 
jako všeobecný vliv EU ve světě. 
 Při posledním konfliktu v Myanmaru7  od EU kromě pár obecných frází žádný silný výstup nevzešel. O 
zásadní vojenské a následné rekonstrukční intervenci ani nemluvě. V kontrastu s jednoznačným postojem 
USA k Iráku pod vedením Saddáma Husajna nelze EU a Spojené státy nesrovnat. USA se jeví jako skutečný 
globální leader, který píše dějiny. EU vypadá spíše jako čtenář této historie, který spíše glosuje stylistické 
chyby v textu než samotný obsah.
 Při prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2006 EU konstatovala znepokojení nad porušováním prin-
cipu svobodných voleb, ale jako reakci pouze zakázala vstup běloruských politických elit na své území.8 
Fakt, že prolukašenkovští politici do Evropy nikdy moc nejezdili, nikoho nezajímal. Sacharovova cena pro 
opozičního leadera Alexandra Milinkieviče byla spíše gestem než ráznou odpovědí totalitnímu režimu. Opět 
postoj nehodný globálního hráče.

EKONOMIKA EU

Globální hráč musí být ekonomikou, která je silná, důvěryhodná a případné mezní výkyvy na ni nemají 
zásadní vliv. Evropská unie má vzhledem k USA a Japonsku dlouhodobě nejnižší zaměstnanost 
obyvatelstva.9 Svědčí to jednak o schopnosti ekonomiky zaměstnat své občany, ale také samozřejmě o men-
talitě samotných lidí, ekonomických činitelů. Pokud oni budou chtít, práci v drtivé většině případů naleznou. 
I tato vlastnost občanů a jejich návyky přispívají k formování globálního hráče. A naopak.
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5 Smlouva o ústavě pro Evropu 2004 <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/treaties/dat/12004V/htm/12004V.html>
6 Sacharovova cena za svobodu myšlení. 14. ledna 2008 <http://www.europskaunia.sk/sacharovova_cena>
7 GREPLOVÁ 2007 <http://ihned.cz/c4-10073040-22113840-000000_d-osn-barmu-zatim-nepotresta>
8 VANČURA 2006 <http://www.belorusko.cz/view.php?cisloclanku=2006040801>
9 ABRHÁM 2007.



 Ještě tragičtější data ukazuje klesající křivka produktivity práce v EU. Od roku 1966 do roku 2002 na ní 
neexistuje rostoucí část.10  Pohodlnost obyvatel v kombinaci s demotivujícím sociálním systémem srážejí 
šance EU stát se ekonomickým globálním hráčem.
 Pokud se chtěla Evropská unie stát  dominantní ekonomikou světa, mohla tak učinit v rámci svého ambi-
ciózního projektu Lisabonská strategie.11 Plán na jedno desetiletí ji měl přeřadit  na vyšší rychlostní stupeň, 
na jehož základě by se minimálně výrazně přiblížila výkonnosti Spojených států amerických. Všeobecná 
prohlášení o ekonomicky výkonné (čekali analytici, že EU by chtěla být  ekonomicky nevýkonná?) a 
konkurenceschopné (jaká jiná má být ekonomika?) EU byla revidována12  v roce 2005 po zdrcující kritice 
expertní skupiny pod vedením Wima Koka. Nový cíl byl znalostní ekonomika. V době, kdy se HDP již 
primárně netvoří těžkým průmyslem a zemědělstvím, ale obory s vysokou přidanou hodnotou, je tento posun 
správný. Důležité bude, aby se cíle podařilo naplnit nejen po teoretické stránce, ale i po faktické.

MEZINÁRODNÍ VLIV EU

Globální hráč má rozhodující slovo prakticky ve všech otázkách, jichž se účastní, byť jen pasivně. Příkladem 
může být rozhodování v Radě bezpečnosti OSN.13 Před invazí do Iráku Rada nepřijala rezoluci posvěcující 
vpád do země Saddáma Husajna. Přesto USA útok provedly. Následně na ně nebyly uvaleny žádné sankce, 
ostatní státy světa neodvolávaly své vyslance zpět domů, nikdo nevyhlásil USA válku. USA zúročily svůj 
vliv globálního hráče s vědomím, že vítěz má vždy pravdu a že v této ekonomicko-politické při nemůžou být 
zbytkem světa poraženy. Následně se i některé ostatní země, i z EU, přidaly na stranu USA a v ne-válečných 
záležitostech, jako je výcvik policistů, zajištění lékařské péče a podobně, aktivně participovaly na rekon-
strukci Iráku. Nic podobného novodobá historie EU nepamatuje, nikde tímto způsobem svůj globální vliv 
EU neprosazovala. I proto, že ve srovnání s USA žádný mezinárodní vliv globálního hráče nemá.
 Státy EU se velmi angažují na reprezentativním poli, kde mohou zviditelnit  svoji národní identitu. Jedná 
se například o prestižní pořádání olympijských her. Zde státy EU soupeří mezi sebou a často na to při udělení 
pořadatelství doplácejí. Příkladem mohou být  neúspěšné pokusy Paříže, která se několikrát marně pokoušela 
získat  olympiádu pro sebe. Ostatní členové EU hlavní město Francie nijak výrazně nepodpořili a nevyužili 
tak svoji sílu, kterou by jako součást domnělého globálního hráče měli mít.
 Mezinárodní vliv se často měří úspěšností silové politiky, v případě EU to je společná zahraniční a bez-
pečností politika. EU se ale opět dostává do role jakéhosi glosátora okolních událostí. V momentě potřeby 
jdou společné zájmy stranou a každá země logicky prosazuje pouze své vlastní zájmy. O jednotě globálního 
hráče nemůže být ani řeč.
 Vztah k totalitním zemím je ze strany EU velice vstřícný. Stačí si vzpomenout na vřelé přijetí někdejšího 
nekorunovaného krále světového terorismu Muammara Kaddáfího v Bruselu předsedou Evropské komise 
Romanem Prodim.14 Dřívější masové vraždy nevinných lidí byly zapomenuty, najednou se z pohledu EU stal 
Kaddáfí emisarem míru v Africe. Na tomto příkladu je vidět  nestálost představitelů EU. Těžko si lze předsta-
vit, že vrcholní členové al-Káidy budou za 20 let  přijímáni jako hrdinové v Bílém domě. I tak se dá rozeznat 
globální hráč od globální hračky.

SHRNUTÍ

Ve svém textu jsem se na Evropskou unii jako globálního hráče díval z různých stran a téměř ze všech, až na 
teoretickou revizi Lisabonské strategie, vyplynulo, že EU není globálním hráčem, ale pouze konglomerátem 
proti sobě působících sil, které místo toho, aby se vydaly na rychlou, bezpečnou a poloprázdnou dálnici, 
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10 Wim Kok Report. Brusel: 2004.
11 Lisabonská strategie 2000 <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm#prvky>
12 Nová lisabonská agenda 2005 <http://www.fp7.cz/informacni-a-komunikacni-technologie-ict/dokumenty/dokid-67/>
13 UN 2003.
14 Brusel 2004.
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http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm#prvky
http://www.fp7.cz/informacni-a-komunikacni-technologie-ict/dokumenty/dokid-67/
http://www.fp7.cz/informacni-a-komunikacni-technologie-ict/dokumenty/dokid-67/


raději přešlapují na polní cestě a vzájemně se ujišťují o správnosti směru. Evropská integrace má význam, 
má perspektivu, ale v současné době špatný kurz.
 Pokud se EU bude chtít stát jedním ze skutečných globálních hráčů, bude muset ve střednědobém hori-
zontu jasně rozdělit  a vymezit své institucionální kompetence. Bude muset vyřešit své vnitřní problémy jako 
je energetika, dokončení skutečného vnitřního trhu a vytvoření takového smluvního rámce, který bude řešit 
podstatu integrace, nejen její doprovodné jevy.
 Z dlouhodobého hlediska se EU bude muset orientovat více na východ, protože to je jediná oblast, kam 
může ještě expandovat. Bude to muset  provést tak, aby jí stmelování Evropy přineslo kýžený užitek a nejen 
další problémy ekonomické, sociální a kulturní. Teprve potom bude schopna převzít roli světového 
globálního hráče, který  bude všeobecně respektovaný nejen v klidných časech, ale především v krizových 
situacích, ve kterých se ukazuje opravdová síla jednotlivých subjektů.
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Matyáš Vitík (1984) pokračuje po získání bakalářského titulu v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních 
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VZTAHY MEZI EU A ZEMĚMI ACP:
PARTNERSTVÍ MEZI (NE)ROVNÝMI

Roman Badík

Následující příspěvek se zabývá vztahy mezi Evropskou unií (EU) a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří 
(African, Caribbean and Pacific, ACP). Vzájemné vztahy zůstávají okrajem zájmu českých a v mnoha 
případech i světových médií. To dokazuje i summit EU-Afrika, který se konal v prosinci roku 2007 v Lisa-
bonu. Ačkoliv byla problematika budoucího partnerství mezi EU a Afrikou jedním z klíčových témat sum-
mitu, mediální pozornost byla věnována zejména přítomnosti Roberta Mugabeho, prezidenta Zimbabwe. 
Pro českou zahraniční politiku nejsou země ACP prioritním regionem, z čehož vyplývá i nedostatek pozor-
nosti věnované komplikovaným vztahům mezi EU a ACP. Cílem následujícího příspěvku je vyplnit právě 
tuto mezeru.

Samotné porovnání obou partnerů ukazuje, kdo hraje prim ve vzájemných vztazích. Na jedné straně se 
nachází EU s HDP pohybujícím se kolem 13 mld. amerických dolarů a na straně druhé uskupení 79 zemí, 
mezi kterými lze najít 39 zemí patřících do skupiny nejméně rozvinutých. Rozdíly panují také ve vzájemné 
závislosti. Pro země ACP je EU hlavním obchodním partnerem. Především africké země zůstávají výrazně 
závislé na obchodování s EU, a to ze 46 procent.1 Naopak pro EU jsou země ACP partnerem marginálním, 
tvořícím pouhá tři procenta celkového obchodu EU, což se rovná objemu obchodu s Norskem.2 Otázka tedy 
může znít, proč se EU snaží spolupracovat se zeměmi ACP? Důležité jsou zejména silné historické vazby 
mezi jednotlivými zeměmi EU a ACP, snaha zajistit  odbytiště pro evropské produkty a také přístup 
k nerostným surovinám, kterými země ACP disponují.

Dohody z Lomé, navazující od roku 1975 na Dohody z Yaoundé, byly dlouho považovány za vysoce inova-
tivní model mezinárodní spolupráce a představovaly největší finanční a politický  rámec spolupráce mezi 
Severem a Jihem. Od 90. let  však bylo možné začít  pozorovat  přesun obchodních a rozvojových aktivit  EU k 
jejím bližším sousedům, do střední a východní Evropy, na Balkán a do Středomoří.3  Podle Dohod z Lomé 
byly země ACP, bývalé evropské kolonie, pozitivně diskriminovány na úkor jiných rozvojových států. Vedle 
toho byla důležitým prvkem nereciprocita umožňující zemím ACP bezcelní export  na evropské trhy, zatímco 
si mohly samy udržovat  celní bariéry proti evropským produktům. Země ACP však i přes tyto komparativní 
výhody nedokázaly zvýšit svůj podíl na celkovém obchodu EU. Kromě toho se Dohody z Lomé dostaly do 
rozporu s ustanoveními Světové obchodnické organizace (World Trade Organization, WTO), která vznikla 
v roce 1995. WTO jako jediná mezinárodní organizace určující pravidla globálního obchodu pracuje mimo 
jiné na principech nediskriminace a reciprocity. Princip nediskriminace byl porušen tím, že Dohody z Lomé 
upřednostňovaly pouze část  rozvojových zemí, a princip reciprocity nebyl respektován tím, že země ACP 
nemusely poskytovat EU své obchodní preference.
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Zmíněné komplikace vedly oba smluvní partnery k hledání nového rámce spolupráce. Vyjednávání nové do-
hody započala v roce 1998 a byla charakteristická rozdílnými názory obou partnerů. Země ACP požadovaly 
zachování diskriminačních a nerecipročních preferencí při vstupu na trh EU, což by vyžadovalo schválení 
výjimky ze strany WTO. EU naopak preferovala vytvoření recipročních zón volného obchodu mezi EU a 
zeměmi ACP, což by v sobě obsahovalo liberalizaci vzájemného obchodu. Už v této době se začala ozývat 
kritika postupu, který byl Unií navržen. Bývalý ekonom Světové banky Alan Winters uvedl pro The Econo-
mist, že umožnění bezcelního přístupu EU na trhy zemí ACP by pro vlády těchto zemí znamenalo ztrátu 7,5 
miliard dolarů na výnosech z cel.4 

Po osmnácti měsících vyjednávání byla v červnu 2000 podepsána Dohoda z Cotonou na dobu dvaceti let 
s možností revize v pětiletých intervalech. V její obchodní části převážilo stanovisko EU. Dohodou z Coto-
nou byl ustanoven přechodný režim, trvající do konce roku 2007, během něhož se oba partneři mají dohod-
nout  na konečné podobě obchodního uspořádání, kompatibilního s požadavky WTO. Země ACP byly Doho-
dou rozděleny podle kritérií WTO na nejméně rozvinuté (Least  Developed Countries, LDC), kterým měl být 
i nadále garantován nereciproční přístup na trh EU, a země „rozvinutější“  (Non-Least  Developed Countries, 
non-LDC), pro které EU připravila již reciproční Dohody o ekonomickém partnerství (Economic Partnership 
Agreements, EPA). V samotném přidělování statutu LDC však bylo možno pozorovat  určité anomálie. 
Užitečnějším ukazatelem je totiž Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI), který v sobě 
zahrnuje údaje o celkovém životním standardu, délce života či úrovně vzdělání.5 Z rozdílných indikátorů tak 
kupříkladu vyplývá, že Pobřeží slonoviny, zemi s jedním z nejnižších HDI na světě,6 je přidělen v rámci Do-
hody z Cotonou statut „rozvinutější“ země, čili non-LDC.

Vyjednávání o EPA začala v roce 2002. Podle Pascala Lamyho, tehdejšího evropského komisaře pro obchod, 
povedou EPA k integraci chudých zemí do globální ekonomiky.7 Naopak podle studie Německého rozvo-
jového institutu nevede obchodní liberalizace automaticky k užitku, a to zejména u nejméně rozvinutých 
zemí, pokud není součástí dohod celá řada dalších politických opatření. Podle této studie není v konceptu 
EPA naznačeno, jak může obchodní liberalizace prospět chudým zemím.8
Jedním z hlavních požadavků zemí ACP bylo zachovat integritu celého uskupení. Proces vyjednávání re-
gionálních dohod nicméně signalizuje konec uniformního přístupu k zemím ACP jako celku, protože EU 
prosadila rozdělení bloku na šest  regionálních uskupení (Západní Afrika, Střední Afrika, Východní Afrika, 
Jihoafrické rozvojové společenství, Karibské společenství a Pacifický region). Takto vzniklé regiony ovšem, 
zejména v případě Afriky, nekorespondují s po desetiletí etablovanými regionálními uskupeními na konti-
nentě, což byl druhý klíčový požadavek zemí ACP před zahájením negociací. Některé země tak byly nuceny 
připojit se ke skupině států, ke které nebyly v minulosti nikdy vázány. To ve svém důsledku může vést k ještě 
větší fragmentaci integračního procesu na africkém kontinentě.9 Sama Evropská komise si nechala již v roce 
1998 a poté znovu v roce 2002 vypracovat dopadové studie týkajících se šesti regionů, s kterými měly být 
EPA podepsány. Tyto studie však nebyly až na malé výjimky zveřejněny.10

Navrhované EPA se dostávaly pod kritiku zejména nevládních organizací, působících v zemích ACP i v EU, 
již od samotného počátku vyjednávání. Jejich společným výstupem se stalo zahájení kampaně „STOP EPA“ 
v roce 2004. V rámci společné kampaně bylo poukazováno na možné ohrožení křehkého procesu regionální 
integrace a vystavení producentů ze zemí ACP nerovné evropské konkurenci jako důsledek předpokládané 
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liberalizace vzájemného obchodu. Zainteresované nevládní organizace také v dokumentu „Šest důvodů, proč 
se postavit proti EPA v jejich současné podobě“ upozorňují, že se skrze EPA porušuje multilaterální ob-
chodní systém, protože se jedná o čistě bilaterální regionální obchodní dohody.11

V červnu roku 2005 došlo k revizi Dohody z Cotonou, v oblasti připravovaných EPA však smlouva nedozn-
ala zásadních změn, byl pouze potvrzen princip reciprocity. Kromě nevládních organizací se začaly ozývat 
také kritické hlasy jednotlivých členských států EU. Kupříkladu francouzské Národní shromáždění varuje, že 
„pokud budeme pokračovat  tímto způsobem, přispějeme k rozštěpení, ne-li ukončení partnerství mezi EU a 
ACP.“ 12 Země ACP si začaly uvědomovat  větší politickou otevřenost ze strany členských zemí EU než ze 
strany Evropské komise. Důvodem je také fakt, že za vyjednáváním EPA nestojí Generální ředitelství pro 
rozvoj, jak by bylo všeobecně očekáváno, nýbrž Generální ředitelství pro obchod.

Komplikace si připouští také sama EU, konkrétně Evropský parlament, který  ve zprávě hodnotící průběh 
vyjednávání EPA upozorňuje, že datum předpokládaného ukončení vyjednávání, 31. prosinec 2007, se 
nezadržitelně blíží. Evropský  parlament žádá Komisi o větší flexibilitu ve vztahu k zemím ACP, zmírnění 
nátlaku, jenž je na země ACP vyvíjen, a v neposlední řadě vybízí Komisi k hledání možných alternativ 
k EPA.13 Několik dní před koncem roku 2007 není stále jasno, jakým způsobem budou obchodní vztahy 
mezi EU a zeměmi ACP upraveny. Nejasné také zůstává to, co by se stalo v případě nenalezení konsensu 
mezi oběma stranami do 1. ledna 2008, kdy vyprší výjimka WTO.

Problematických vztahů mezi EU a zeměmi ACP využívá Čína, která se ve stále větší míře angažuje zejména 
v Africe. Čínská přítomnost  na kontinentě není oproti EU vázána na politickou podmíněnost v podobě nut-
nosti dodržovat lidská práva, dbát na principy dobrého vládnutí nebo provádět  ekonomické reformy. Čína se 
striktně drží své zásady „obchod je obchod, politika je politika“, přičemž ekonomické vztahy patří do první 
kategorie.14 Summit konaný v Pekingu v listopadu 2006 za účasti prezidentů a předsedů vlád 48 afrických 
zemí při příležitosti 50. výročí čínsko-africké spolupráce potvrdil dosavadní trend zvyšující se spolupráce. 
ČLR prohlásila, že očekává do roku 2010 zdvojnásobení celkové obchodní výměny až na 100 mld. dolarů 
ročně. Vedle toho se zavázala poskytnout Africe úvěr 5 mld. dolarů a zdvojnásobit rozvojovou pomoc do 
roku 2009.15 EU se tak může právem obávat  o ztrátu po léta budovaných pozic nejen na africkém kontinentě, 
ale také ve všech zemích ACP.
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PROBLEMATIKA ENERGIE VE VZTAZÍCH EVROPSKÉ 
UNIE A RUSKÉ FEDERACE

Lukáš Tichý

V současné době existuje ve vztazích mezi Evropskou unií (EU) a Ruskou federací několik sporných otázek, 
které udržují vzájemné napětí. A to ať už jde o spory, které se týkají EU jako celku, nebo spory mezi jednot-
livými členskými státy EU a Ruskem. Ale problémy jednotlivých členských států EU jsou brány jako pro-
blémy celé EU. „Polský problém  je evropským problém. Litevské a estonské problémy jsou problémy celé 
EU,“ 1 jak řekl evropský komisař Barroso na summitu mezi EU a Ruskem v Samaře v květnu 2007. Ale asi 
nejvíce diskutovaným problémem posledních několika let, který způsobuje pnutí a zhoršuje vztahy mezi EU 
a Ruskem je otázka energie. Příčin můžeme najít několik, do značné míry tou první je neefektivnost 
stávajícího rámce vztahů mezi EU a Ruskem v oblasti energetické politiky resp. neexistence právního nás-
troje, který by řešil problémy a stabilizoval vztahy. S tím úzce souvisí fakt, že Rusko doposud neratifikovalo 
Energetickou chartu. Další příčinu pak lze najít v závislosti EU na surovinových zdrojích z Ruska, které se je 
snaží využívat jako nástroj své mocenské politiky.

POLITICKÝ RÁMEC MEZI EU A RUSKOU FEDERACÍ

Na úvod je třeba poznamenat, že rámec vzájemné spolupráce mezi EU a Ruskem v oblasti energie upravuje 
Dohoda o partnerství a spolupráci, která vstoupila v platnost  v prosinci 1997. V čl. 65 se ve vztazích mezi 
EU a Ruskem mj. hovoří o zlepšení kvality a bezpečnosti dodávek energie, formování energetické politiky 
etc.2 Dohoda o partnerství a spolupráci stanovila bohatou institucionální základnu a vymezila systém konzul-
tací mezi EU a Ruskem, kdy na nejvyšší úrovni se otázka energie projednává na summitech EU-Rusko, které 
se konají dvakrát do roka. Na ministerské úrovni existuje tzv. Stálá rada partnerství, kdy se podle nutnosti a 
aktuálnosti problému scházejí ministři jednotlivých resortů včetně ministrů energetiky. Dále se scházejí min-
istři zahraničí a ministři spravedlnosti a vnitra. V roce 2000 byl v rámci Dohody jako jeden z  mechanismů 
pro spolupráci v oblasti energie, zahájen projekt Energetický dialog mezi EU a Ruskem, který je založen na 
předpokladu vzájemné závislosti, s tím, že Evropa potřebuje spolehlivé dodávky energie a Rusko potřebuje 
investice a spolehlivé exportní trhy.3  V rámci energetického dialogu byly stanoveny oblasti komple-
mentárního a společného zájmu, a to zajištění spolehlivých dodávek energie v krátkém a středně dlouhém 
období, zpřístupnění energetických trhů, zlepšení právního základu pro produkty a transport  energie 
v Rusku, diversifikace rozsahu importu a exportu energetických produktů etc.4
 V takto vymezeném rámci vzájemné spolupráce mezi EU a Ruskem v oblasti energetické politiky však 
lze najít  několik nedostatků, které ho do značné míry oslabují a přispívají tak ke zhoršování vztahů. Prvním 
nedostatkem je skutečnost, že Dohoda o partnerství a spolupráci je pouze politická, nikoli právně závazná, a 
proto o její efektivitě panují velké pochyby. Dohoda také nereflektuje žádný institucionální nástroj, který by 
zajišťoval bezpečné dodávky ropy a zemního plynu z Ruska do EU a řešil by problémy mezi EU a Ruskem. 
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1 ŠAFAŘÍKOVÁ 2007: 8
2 EU-Russia Relations Overview of relations Policy Framework The Partnership and Cooperation Agreement In <http://www.delrus.ec.europa.eu/ en/
p 243.htm>.
3 GUBAJDULLIN - KAMPAREROVÁ 2006: 149-150.
4 Dále EU-Russia Energy Dialogue In <http://ec.europa.eu/energy/russia/indexen.html>.



Tím by mohl být  nestranný orgán v podobě Komise, složené ze zástupců zemí mimo EU a Rusko. Dalším 
nedostatkem je skutečnost, že Energetický dialog mezi EU a Ruskem není platformou, která dokáže řešit 
problémy vyplývající z odlišných priorit  obou partnerů. Energetický dialog je pouze fórum pro diskuzi a spo-
lupráci v otázkách energie a společného zájmu. Další spornou otázkou, která způsobuje pnutí ve vztazích EU 
a Rusko v oblasti energie, je otázka Energetické charty.

ENERGETICKÁ CHARTA

Energetický dialog mezi EU a Ruskem paralelně s Energetickou chartou a jejím Tranzitním protokolem za-
jišťují právní základ pro rozšířený obchod, investice a tranzit zásob energie. Jenomže v současné době mají 
EU a Rusko na energetickou bezpečnost a energetickou politiku odlišné názory. Rusko dlouhodobě odmítá 
ratifikaci Energetické charty. „Cílem  je přimět Rusko, aby přístup světových korporací k jeho kapacitám byl 
limitován jen tržními pravidly, a ne politickými zásahy. Pokud by pro cizí investory platily stejné podmínky 
jako pro domácí firmy, eliminoval by se unijní problém spočívající v nedostatečné diverzifikaci zdrojů. Rati-
fikace Energetické charty by ale pro Rusko znamenalo ukončení monopolu ruských společností a jednodušší 
přístup nezávislých exportérů ke zdrojům  u Kaspického moře a ve Střední Asii.“5  Tito exportéři by mohly 
využívat ruských přepravních sítí a vytěžené suroviny vést přímo do Evropy už nikoli přes ruský zásah.6

PŘESTŘELKY NA ENERGETICKÉ FRONTĚ7 

Velmi negativním dopadem, který zhoršil silně vztahy mezi EU a Ruskem v oblasti energie, byla energetická 
krize mezi Ruskem a Ukrajinou na začátku ledna 2006. Druhým negativním dopadem na vzájemné vztahy 
byla energetická roztržka Ruska s Běloruskem na přelomu let 2006 a 2007. EU si plně uvědomila závislost 
na dovozu energetických surovin z Ruska, které zaujímá přední místo mezi dodavateli. EU dnes odebírá 
z Ruska celkem 25 – 30 procent svých dovozů ropy, na dovozech zemního plynu se Rusko podílí 45 – 50 
procenty.

Případ energetické krize mezi Ukrajinou a Ruskem v roce 2006
Rusko 1. ledna 2006 zastavilo dodávky zemního plynu na Ukrajinu, která je jednou z nejdůležitějších tran-
zitních zemí pro země EU.8 Důvodem pro tento jednostranný akt  byla skutečnost, že Ukrajina odmítla akcep-
tovat zvýšení cen, kterým by se srovnaly s cenami světovými; jednalo by se o několikasetnásobné zdražení. 
Spor mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně cen zemního plynu se citelně dotknul i států EU, zvláště pak 
Maďarska, Polska, Slovenska, Rakouska a Francie.9 Gazprom se ale už 4. ledna dohodl s ukrajinskou mono-
polní společností pro distribuci ropy a zemního plynu Naftogaz na importní ceně a obě strany podepsaly 
smlouvu do roku 2010. Ve stejný den EU reagovala na danou krizi svoláním schůzky ministrů odpovědných 
za energetický sektor a v prohlášení reagujícím na uzavření smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou uvedla, že 
celý konflikt byl poučný, nicméně ruské dodávky plynu zůstávají páteří Evropského hospodářství. EU musí 
omezit svoji závislost na dodávkách od Ruska či dalších dodavatelů a stát se více soběstačnou.
 Na první pohled se může zdát, že Rusko mělo právo požadovat po Ukrajině cenu 230 dolarů za 1000 ku-
bických metrů za ruský plyn místo 50 dolarů, když Ukrajina dostala od EU nálepku tržní ekonomika. Jenže 
v tomto případě ve skutečnosti nešlo o peníze, ale o moc, kdy se Rusko snažilo používat energetickou poli-
tiku k prosazování svých zájmů. Rusko se chtělo pomstít Ukrajině za tzv. oranžovou revolucí v roce 2005, 
která vynesla k moci prozápadní síly v čele s prezidentem Viktorem Juščenkem a odklonila se od příznivé 
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5 MÁŠA 2006: 12
6  „Konkrétní případ této situace je, kdyby exportéři zemního plynu včetně Turkmenistánu, Kazachstánu či Uzbekistánu mohli používat plynovodů 
Gazpromu a dodávat svůj zemní plyn přímo do Evropy nikoli přes tzv. ruský zásah. Odmítavý postoj ruského prezidenta je pochopitelný, neboť 
vytěžený zemní plyn z Kazachstánu, Turkmenistánu či Uzbekistánu úplně uspokojuje poprávky západní Evropy.“ In: DILBAZI 2007: 37
7 Tento nadpis byl již použit: ROMANOVA 2006: 157
8 Země EU odebírají od Ruska asi čtvrtinu tj. 25 procent své spotřeby plynu a zhruba 80 procent z toho jde právě přes Ukrajinu.
9 Tyto země, kromě Francie, jsou velice závislé na dodávkách zemního plynu z Ruska; Slovensko100%, Rakousko 73,4%, Maďarsko 63,4%.



politiku směrem k Rusku.10 V této energetické krizi Rusko využilo energetickou politiku k prosazení svých 
velmocenských zájmů a EU nebyla schopna adekvátně reagovat. Nejlépe tuto situaci vystihl R. Kupchinsky, 
který ji přirovnal k nové verzi „finlandizace“.11

 I ve světle skutečností z ledna 2006 se EU podrobněji zaměřila na oblast  energetiky, přičemž vnější as-
pekt  této problematiky nebyl opomenut. Evropská komise 8. března publikovala Zelenou knihu: Evropská 
strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, ve které je akcentován význam Ruska a  
doporučuje se nalezení nového typu vztahů, které by byly ukotveny v navazující Dohodě o partnerství a spo-
lupráci mezi EU a Ruskem. Ve zprávě je také zmíněno šest oblastí, kterými by se Unie měla zabývat, a jež by 
měly být zahrnuty do nové společné energetické politiky. Šestá prioritní oblast Zelené knihy hovoří 
o možnostech diverzifikace zdrojů díky výstavbě plynovodů spojujících s Evropou další oblasti (severní Af-
rika, Střední východ, kaspická oblast) i výstavbě nových terminálů na zkapalněný plyn a ropovodu na přívod 
kaspické ropy. V textu je také zmíněna potřeba ruského přijetí Smlouvy o energetické chartě a tranzitního 
protokolu. V části, která se zabývá vnějšími vztahy, je důležitý apel na vytvoření rámce, podle něhož by Unie 
reagovala na nenadálé změny v dodávkách energií od současných partnerů, a který by umožňoval společnou 
a  ráznou odpověď.12

 Po zasedání Evropské rady v březnu v Bruselu vydala Komisi společně s Generálním tajemníkem a  Vy-
sokým představitelem pro SZBP Javierem Solanou dokument, který vypracovává nástin zahraničně-politické 
energetické koncepce EU. Tento materiál pod názvem Vnější politika pro zajištění energetických zájmů Ev-
ropy zdůrazňuje vzájemnou závislost  mezi EU a Ruskem a nutnost dosažení stabilní dohody s Ruskem, která 
by pokrývala všechny energetické produkty. Cílem by měla být  integrace trhů EU a Ruska s energiemi, a to 
oboustranně prospěšným, vzájemným etc.13

 V průběhu října Evropská komise publikovala Sdělení Komise Evropské radě Vnější energetické vztahy – 
od principů k činům, ve kterém se zabývala těmi nejzásadnějšími kroky, které měly být  učiněny během nejb-
ližšího období k dosažení vyšší energetické bezpečnosti. V části věnované zajištění dodávek hovoří návrh 
o vztazích s Ruskem, o vztazích s dalšími třetími zeměmi etc. Komise doporučuje rozvíjet vztahy s dalšími 
zeměmi severní Afriky, střední Asie, Středního východu, oblasti Kaspického moře a s Norskem tak, aby byl 
vytvořen jednotný rámec sdílených principů k dodávkám energie. V poslední, nejpokrokovější části Sdělení 
vyzývá Komise k vytvoření Sítě energetických korespondentů/zpravodajů, kteří by byli schopni rychle 
a účinně reagovat na hrozbu přerušení dodávek.14

 
Případ energetické roztržky mezi Běloruskem a Ruskem v roce 2007
Podobný  scénář, tentokrát v podobě energetické roztržky mezi Ruskem a Běloruskem, které je také jednou z  
tranzitních zemí pro země EU, se opakoval na přelomu roku 2006 a 2007.15 Ještě před začátkem roku 2007 
se podařilo uzavřít  dohodu mezi Běloruskem a Ruskem, která se týkala dvojnásobného zvýšení ceny 
zemního plynu. Pak Rusko zavedlo exportní cla na ropu dodávanou Bělorusku. Bělorusové jako odpověď na 
exportní cla zavedli cla na tranzit ruské ropy. Rusko takovýto krok odmítlo a utáhlo kohoutky ropovodu 
Družba, jež kromě Běloruska zásobuje Polsko, Německo, Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Běloru-
sové začali odebírat jako kompenzaci za ušlý zisk ropu určenou Evropě. K usmíření obou stran došlo až 10. 
ledna.
 Nutnost  posílení vztahů EU s dodavateli energetických surovin vedle Ruska dominovala většině doku-
mentů, které EU vydala v roce 2007 v oblasti energie. Evropská komise již 10. ledna 2007 publikovala 
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10 Dalšími důvody, proč došlo k rusko-ukrajinské plynové válce, jsou: a) Ukrajina odmítla prodat podíl ukrajinského státního koncernu Naftogaz 
ruskému gigantu Gazpromu; b) dostat Ukrajinu zpět pod kontrolu – dokázat, že vláda nedokáže řešit problémy země; c) vrazit klín mezi EU a Ukra-
jinu, jak ukazují nepotvrzené zprávy z Ruska, že Ukrajina krade plyn, který je určen Evropě. A v neposlední řadě ukázat, že Rusko jako velmoc je 
zpátky na mezinárodní scéně. Dále srov.:VONDRA 2006.
11 „Finsko během studené války smělo být nezávislé, ale muselo respektovat sovětskou zahraniční politiku jako evangelium a nikdy nezpochybnit co 
Sověti řekli či udělali.“ KUPCHINSKY 2006.
12 DOSTÁL 2007.
13 Zdůrazňuje se také podpora Norska, Ukrajiny, Alžírska a Turecka v jejich úsilí o přistoupení ke Smlouvě o energetické společenství.
14 DOSTÁL 2007.
15 Přes Bělorusko do Evropy proudí 40% veškeré ruské exportované ropy a 20% veškerých dodávek ruského zemního plynu.



Sdělení Energetické politice pro Evropu, kde zde zdůrazněno vytváření vztahů se sousedy, posilování dia-
logu s Ruskem, prohloubení vztahů s klíčovými výrobci energií a tranzitními zeměmi Explicitně jsou 
zmiňovány státy Perského zálivu, Turkmenistán, Kazachstán, Uzbekistán a Ázerbájdžán. K úplné diverzi-
fikaci je doporučeno navázat  nové vztahy v otázce energetiky se státy karibské oblasti, Latinské Ameriky 
a rozvíjet energetické partnerství EU-Afrika.16

 Na jarním vrcholném setkání státníků z členských států Evropské unie byl pak schválen Akční plán - En-
ergetická politika pro Evropu, přijatý  na zasedání Evropské rady na jaře 2007, který  pokrývá období 2007–
2009. Akční plán v oblasti mezinárodní spolupráce hovoří o nutnosti dosažení těchto cílů: Sjednání a finali-
zace dohody navazující na dohodu o partnerství a spolupráci s Ruskem týkající se zejména energetických 
otázek. Prohloubení vztahů EU s regiony Střední Asie, Kaspického moře a Černého moře za účelem další 
diverzifikace zdrojů a tras.17

SUMMIT EU-RUSKO V MAFŘE

Avšak prohlubování krize ve vztazích mezi EU a Ruskem pokračovalo i na summitu mezi EU a Ruskem 
v říjnu 2007 v Mafře, kde vedle jiných témat dominovala problematika energie a s ní spojená otázka pro-
dloužení nebo vytvoření nové strategické dohody mezi EU a Ruskem. Stávající Dohoda o partnerství a spo-
lupráci, byla uzavřena na deset let a její platnost  má na konci roku 2007 vypršet. Ačkoliv se EU a Rusko ne-
dohodly na vyjednání nové smlouvy, bude platnost  Dohody automaticky prodloužena o rok. Jediné, na čem 
se obě strany během summitu dokázaly shodnout, bylo vytvoření nového systému včasného varování, který 
by měl pomoci odvrátit  budoucí potíže s dodávkami surovin. Nemělo by se tak už stát, že do Evropy 
nečekaně přestane proudit ruský plyn.

Co bude dál v energetických vztazích mezi EU a Ruskem?
Předně si EU musí uvědomit, že politika tzv. „naditě peněženky“ vůči Rusku nemůže v žádném případě 
stačit, neboť Rusko je jednou ze zemí, která má největší finanční rezervy na světě. Dále by se měla zbavit 
dojmu, že je jediným možným a tím pádem nenahraditelným spotřebitelem pro ruskou naftu a zemní plyn.18 
Jako konkrétní příklad lze uvést projekt  vybudování plynovodu Altaj, který by měl vést  ruský  zemní plyn do 
Číny již v roce 2011. Tento projekt byl dohodnut během oficiální návštěvy Vladimíra Putina v Číně v březnu 
2006 mezi zástupci ruského plynárenského gigantu Gazprom a Čínské národní naftové společnosti. Dalším 
příkladem může být projekt  ropovodu, který by měl ruská ropná naleziště spojit s Čínou. Ropovod bude 
s největší pravděpodobností směřovat k oceánu, což je varianta, pro kterou dlouhodobě lobovalo Japonsko. 
Moskva slyšela na japonskou nabídku štědře spolufinancovat stavbu ropovodu.
 Pokud jde o vztahy EU a Ruska v oblasti energetiky, existují dva možné scénáře. Tím prvním je užší spo-
lupráce EU s Ruskem, spočívají v uzavření nové dohody, která by nebyla jen politicky, ale i právně závazná. 
Druhým scénářem, a asi nejvíce pravděpodobným, je, že by EU neměla spoléhat jen na Rusko jako na jedi-
ného dodavatele ropy a zemního plynu, ale měla by hledat  nové dodavatele surovin a prohlubovat  vztahy se 
stávajícími. V současné době se pozornost EU ohledně dodávek surovin soustřeďuje na země v oblasti 
Střední Asie, Kaspického jezera a Černého moře. S hledáním nových dodavatelů také velmi úzce souvisí bu-
dování nových plynovodů a ropovodů. V současné době lze jako příklad lze uvést projekt plynovodu 
Nabucco. „Je jedním  z nejambicióznějších projektů, který se objevil v oblasti dodávek energií. Podle plánu 
by měl plynovod vést z Turecka přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko do Rakouska. S návrhem přišla 
rakouská společnost ÖMV a kromě firem z transitních států se chtějí na projektu podílet i francouzské 
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16 DOSTÁL 2007.
17 DOSTÁL 2007.
18„Pokud na severu Ruska, třeba v Murmansku, vyroste závod na zkapalnění zemního plynu, může se Evropa s překvapením dívat, jak "její" plyn 
odjíždí do Ameriky. Podobná zápletka se už několik let odehrává na Dálném východě, kde Rusko de facto vydražuje své budoucí dodávky ropy a 
zemního plynu mezi Čínou, Koreou a Japonskem - s tím, že po dokončení závodu na Sachalinu bude schopno dodávat zkapalněný zemní plyn i dál, do 
Indie či USA“ In BARTUŠKA 2006.



společnosti Gaz de France a Total a německý E-ON. Výstavba má být zahájena v roce 2008 a už v roce 2011 
má touto cestou proudit do Evropy plyn z Iránu, kaspické oblasti a Střední Asie.“19

ZDROJE

 ARBATOV, A. - SMIRNOV, V. - FAJGIN, V. Energetická velmoc (Cykly ropné závislosti). In Rusko 
v globální politice, II. pololetí 2006.

 AVERRE, D.: Russia and the Evropan Union: Convergence or Divergence? Evropean Security, Vol. 14, 
No. 2, June 2005.

 BAYOU,C. - VERLUISE, P. Russia-EU: in search of an energy strategy. Defense nationale et sécurité 
collective, February 2007.

 DILBAZI, E.: Neplatí Západ za energetickou závislost na Rusku příliš vysokou cenu? In Mezinárodní 
politika, 7/2007.

 GUBAJDULLIN, A. - KAMPANEROVÁ, N. Zemní plyn – existuje alternativa? In Rusko v globální poli-
tice, II. pololetí 2006.

 HAUKKALA, H. The Role of Solidarity and Koherence in EU´s Russia Policy. In Studia Diplomatica 
Brussels Journal of International Relations, No. 2, Vol. LIX., 2006.

 KALIUZHNYI, V. The international oil & gas market and Russia. International Affairs; Vol. 49, No. 4; 
August 2003.

 MÁŠA, P. Křeče léčby plynové závislosti. Mezinárodní politika, 6/2006.
 PAVLOV, N. Russia and Europe: Pros and Cons. Interantional Afairs, February 2003.
 ROMANOVA,T. Energetické partnerství–dialog v různých jazycích. Rusko v globální politice, II. pololetí 

2006.
 SEBERJAKOV, A. Rusko a EU – krok přes propast. Rusko v globální politice, II. pololetí 2006.
 TYMOSHENKO, Y. Containing Russia. Foreign Affairs, Vol. 86, No. 3 May/June 2007.
 VOGEL, T. EU-Russia relations on ice. EuropanVoice, Vol. 13 No. 39, 25 October 2007.

Denní tisk
 Financial Times
 Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Hospodářské noviny
 International Herald Tribune
 Lidové noviny
 Pravda 
 The Wall Street Journal 

Ruské tiskové kanceláře
 RIA Novosti < http://en.rian.ru/>.
 Itar-Tass <http://www.itar-tass.com/>.

Internet
 BARTUŠKA, V. Plynová krize – vedle nás je obr. In hn.ihned.cz. 5. ledna 2006 

<http://ihned.cz/3-17540260-bartu%9Aka-000000_d-c3> [10. 12. 2007].
 DOSTÁL, V. Zajišťování energetických dodávek do EU. In Globalpolitics.cz. 

<http://www.globalpolitics.cz /članek /energeticke-dodavky-eu.html> [26. 11.2007].
 EU-Russia Energy Dialogue. In <http://ec.europa.eu/ energy/russia/indexen.html> [7. 11. 2007].
 EU-Russia Relations Overview of relations Policy Framework The Partnership and Cooperation Agree-

ment. In <http://www.delrus.ec.europa.eu/ en/p 243.htm> [17. 11. 2007].

17

19 DOSTÁL 2007.

http://en.rian.ru
http://en.rian.ru
http://www.itar-tass.com/
http://www.itar-tass.com/
http://ihned.cz/3-17540260-bartu%9Aka-000000_d-c3
http://ihned.cz/3-17540260-bartu%9Aka-000000_d-c3
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


 KUPCHINSKY, R. Rusko vydírá Ukrajinu, EU mlčí. In hn.ihned.cz. 4. ledna 2006. 
<http://ihned.cz/3-17534030-ukrajina-000000_d-62> [10. 12. 2007].

 VONDRA, S. Ropa a plyn jako politická zbraň. In hn.ihned.cz. 4. ledna 2006. 
<http://ihned.cz/3-17531150-vondra-000000_d-67> [10. 12. 2007].

18

Lukáš Tichý (1982) dokončuje magisterské studium v oboru Evropská studia a veřejná správa na Metropolitní univer-
zitě Praha a na téže škole studuje i magisterský obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. K jeho zájmům patři histo-
rie 20. století a dějiny evropské integrace.  V současné době se zajímá o problematiku energetické bezpečnosti a o 
vztahy Evropské unie a Ruska v této oblasti.
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ZÁPADNÍ BALKÁN V PROCESU PŘÍPRAV
K VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE

Petr Fojtík

V příspěvku, který se ústředně dotýká problematiky vnějších vztahů Evropské unie s významným geo-
grafickým prostorem v Evropě, představím ve stručnosti krátkou historii navazování politicko-
ekonomických vztahů a současnou pozici a stav připravenosti ke vstupu jednotlivých zemí do Evropské unie.
 Vzhledem k tomu, že ve zdejším regionu v nedávných letech došlo k dramatickým politicko-
společenským změnám (pád komunismu, občanské války, politické a hospodářské krize) je zcela relevantní, 
aby vztah mezinárodního společenství k těmto zemím byl veden aktivně, s jasně definovanými záměry a cíly, 
které budou předcházet dalším nepředvídatelným událostem.

VÝVOJ V DEVADESÁTÝCH LETECH

Počátek navazování bližších vtahů vůči západnímu Balkánu můžeme datovat  na počátek devadesátých let  po 
rozpadu železné opony. I přesto, že Evropská unie vedla diskuse s jednotlivými státy a snažila se napomoci 
existujícím krizovým situacím, můžeme celá devadesátá léta ze strany Bruselu hodnotit jako poměrně 
neúspěšné.
 Zejména heterogenita zájmů měla za následek rozdílné pojetí představ o budoucím politickém uspořádání 
jednak po pádu komunismu, tak zejména po skončení bosenské války v roce 1995. Tuto skutečnost můžeme 
demonstrovat  na příkladu nešťastného uznání nezávislosti Chorvatska Německem, což na jedné straně 
rozdělilo evropské špičky v Bruselu a na druhé straně vedlo k eskalaci napětí mezi znesvářenými etniky 
v rozpadající se Jugoslávii.
 Politická nejednotnost  až jakási pasivita se projevila i na konci let  devadesátých, v průběhu kosovské 
krize. Samotným předznamenáním neschopnosti nalézt v rámci EU politický konsensus v určitém kon-
cepčním řešení tohoto etnického problému byla i politicko-ekonomická krize v Albánii v roce 1997. Ani zde 
se unie neprojevila jako velký hráč v zahraniční politice a samotné řešení musela uskutečnit  Itálie vysláním 
vojenských jednotek pod názvem ALB, což mimo jiné potvrzuje regionální vliv Itálie na tomto území.
 Tyto skutečnosti vedly špičky Evropské unie ke kritickému přehodnocení politiky vůči tomuto regionu. 
Výsledkem významných změn v zahraničních vztazích Unie k západnímu Balkánu bylo vytvoření Paktu 
Stability pro jihovýchodní Evropu a formulováni komplexní politiky ES/EU vůči západobalkánskému re-
gionu pod názvem Stabilizační a asociační proces. Tento proces byl koncipován jako rámcový projekt, jehož 
cílem je koordinovat aktivity na reformních a rekonstrukčních procesech.
 Nicméně abychom nezůstali pouze kritičtí k EU, musíme zmínit i některé pozitivní aktivity 
uskutečněných v tomto nelehkém období. Jedná se především o navazování kontaktů s jednotlivými státy na 
bázi obchodní spolupráce. Tak zejména pomocí finančního programu PHARE, který byl v tu dobu zcela 
zásadní pro státy střední a východní Evropy v procesu příprav ke vstupu do Unie, navázala bližší vztahy jako 
první v roce 1992 Albánie. Po skončení válečného utrpení v Bosně a Hercegovině byly navázány užší ob-
chodní kontakty i s ostatními státy (programy PHARE, OBNOVA).
 Unie začala také klást větší důraz na podporu regionální spolupráce. Což se v budoucnosti ukazuje za 
zásadní prvek v rámci obnovy důvěry mezi etnickými skupinami a vytváření lepších sousedských vztahů. 
Poprvé zformulovala regionální politický projekt  nástupnickým státům bývalé Jugoslávie (BaH, Chorvatsko, 
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Makedonie, SRJ) a Albánie. „Tento projekt  pod názvem Regionální přístup byl schválen na zasedání Rady 
pro všeobecné záležitosti v Lucemburku 29. dubna 1997.“1

STABILIZAČNÍ A ASOCIAČNÍ PROCES (SAP)

Jak bylo naznačeno výše, Evropskou unii po určitém selhání na konci devadesátých let  vedla zodpovědnost 
k zásadnímu obratu v ekonomických a především politických vztazích, díky vytvoření Stabilizačního a aso-
ciačního procesu (dále jen SAP).
 Tento proces byl uveden v činnost na počátku nového tisíciletí a je zcela zásadní pro současný vývoj přis-
tupovacího procesu. Přičemž bylo vytvořeno několik oblastí, které se staly ústředními při implementaci jed-
notlivých rozvojových procesů. Jedná se o demokracii a lidská práva, ekonomickou rekonstrukci a rozvoj, 
bezpečnost  a vnitřní věci. „SAP představuje dlouhodobý závazek EU vůči regionu, který se realizuje pos-
tupnými kroky založenými na technické pomoci, poskytování obchodních preferencí, politického dialogu 
apod. Jedním z nejdůležitějších záměrů SAP je dosažení takového vývoje v jednotlivých zemích regionu, 
který by opravňoval tyto země k uzavření specifických bilaterálních dohod s EU, tj. uzavřením Stabili-
začních a asociačních dohod.“2

 Tyto stabilizační a asociační dohody (dále jen SAD) jsou jakýmsi jádrem SAP a jsou zásadním rámcem 
pro uzavření bilaterálních dohod mezi oběma stranami v procesu přidružení k EU. Tyto dohody zapojují 
země do všech tří pilíři Evropského společenství a i pro samotné občany jednotlivých států je SAP po-
važován za daleko perspektivnější. A to zejména z důvodu, že se dnes o těchto zemí mluví jako o poten-
ciálních kandidátech na přistoupení ke Společenství.
 Finančním nástrojem tohoto procesu se stal program CARDS, který nahrazuje dřívější podporující nás-
troje PHARE a OBNOVA. Tento program svou finanční pomocí má nápomoci k zásadním reformám 
v zemích, které při úspěšném implementování dovedou země k podepsání SAD. Samotné finanční 
prostředky míří k nejzásadnějším problémům, které sužují aktéry – ekonomická rekonstrukce, modernizace 
institucí, sociální rozvoj, budování právního státu, rozvoj tržní ekonomiky aj.
 Vzhledem k tomu, že se tento proces ukázal efektivní a akceschopný byla přijata Soluňská agenda na 
summitu v Řecku. Tento dokument přijatý v roce 2003 SAP v některých oblastech, tam kde se ukázal být 
poněkud nepřesný, zdokonaluje.  Samotné vylepšení spočívá v podobě Evropského partnerství uzavřené v le-
tech 2004-2005 se všemi zúčastněnými zeměmi.
 „Evropské partnerství nemá charakter dohody s partnerskou zemí, není závislé na stavu jednání o stabili-
zační a asociační dohodě, jeho cílem je však tato jednání podporovat.“ 3

V roce 2007 došlo ke změně finančního nástroje, který de facto nahradil program CARDS na období 2007 
-2013. IPA program se prezentuje jako jednodušší při dodržování pravidel, samotné aplikace budou pružnější 
a očekává se, že výsledky budou efektivnější.

SOUČASNÁ POZICE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ A REALIZAČNÍ POŽADAVKY ZE 
STRANY EU

Chorvatsko, Makedonie
Tato skupina států započala svá jednání o SAP s Evropskou unií v roce 2001 jako vůbec první. Bylo to tím, 
že Chorvatsko mohlo čerpat  ze svého hospodářského potenciálu opřený  o rostoucí ekonomiku, významný 
cestovní ruch a také z lepší politické atmosféry, i přesto že se politická kultura v devadesátých letech otřásala 
v základech díky občanské válce a kontroverzní vládě Franja Tudjmana. 
Makedonie ze svého dnešního postavení profituje díky jakýmsi těsnějším politickým vztahům s EU, které 
byly nastartovány v průběhu hospodářské krize na počátku nového tisíciletí, kdy se zde úspěšným způsobem 
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angažovala právě Evropská unie svou Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. V roce 2004 byly po-
depsány SAD s Makedonií a rok později s Chorvatskem. Avšak na podobný stav těchto dvou zemí jsou 
ovšem kladeny odlišné požadavky na vylepšení jednotlivých problematických oblastí. Je to podloženo 
zejména tím, že Chorvatsko započalo již před vstupní rozhovory a jsou vyzývání k úspěšnému dovršení jed-
notlivých reforem potřebných pro vstup do EU, dále je kladen důraz na podporu zahraničních investic a sa-
mozřejmě nadálá spolupráce s Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu (ICTY). 
S ohledem na tyto skutečnosti můžeme tvrdit, že Chorvatsko jako jediné je nejlépe připraveno na eventuální 
vstup do EU.
 V rámci Makedonie Unie apeluje vedle hospodářsko-sociálních oblastí zejména na politické problémy 
v zemi. Zaměřené na lepší kooperaci vlády s opozicí, změnu volebního systému a také pokrok v problema-
tické otázce albánské minority na území Makedonie, která se přihlédnutím na Kosovo narůstá na legitim-
nosti.

Albánie
Vzhledem k tomu, že Albánie nebyla postižena občanskou válkou, byly v první polovině devadesátých let 
navázány kontakty s Bruselem jako první, v roce 1992 programem PHARE. Díky programu teklo velké 
množství finančních prostředků pro řešení stávajících kritických oblastí. Díky této a i jiným skutečnostem 
můžeme Albánii hodnotit  jako statně sekundující stát za Chorvatskem a Makedonii, a to i přesto, že se 
potýká s celou řadou dalších významných problému, které v současné době notně zpomalují integrační pro-
ces. Vedle ekonomických požadavků, kdy je kladen důraz na rekonstrukci a obnovu národního hospodářství, 
je kladen důraz na politické a zejména sociální události. Mám tím na mysli především boj proti korupci, 
která je i nadále ústředním společenským rizikem. Potvrzuje to i poslední zpráva organizace Amnesty Inter-
national z října 2007,4  kdy Albánie zaujímá 105. příčku na světě, což je v tomto regionu zcela nejhorší 
situace.
 I přes tyto problémy podepsala s Evropskou unií SAD v roce 2006. Díky tomu, že doposud nevstoupily 
v platnost, mluvíme o Albánii jako o potenciálním kandidátovi na přistoupení do Evropské unie.

Bosna a Hercegovina, Černá Hora
I přes odlišný vývoj a teprve roční působení Černé Hory v mezinárodním systému jako samostatného stát-
ního celku je současná pozici těchto dvou státu do jisté míry podobná.
 A to díky tomu, že to co se zdálo být  ještě před nedávnem za těžko realizovatelné, řekněme až nemožně, 
je dnes již skutečností. Mám na mysli, to že přibližně rok po prvních demokratických volbách v Černé Hoře 
byly v říjnu 2007 podepsány SAD. Stejně tak byly smlouvy podepsány-parafovány v Sarajevu na začátku 
prosinec 2007. I přes tuto podobnost je ovšem značný rozdíl v pojetí kritérií ze strany EU.
 Černá Hora je mladým a perspektivním státem, z tohoto pohledu jsou i jeho problémy jasně definované – 
úprava právního systému, vstup do WTO, bližší navazování sousedských vztahů v rámci regionální spolu-
práce a také uzavření dohody o volném obchodu.
 Bosna a Hercegovina se potýká s celou řadou zásadních problémů, které jsou podloženy zejména na 
složitém administrativně-správním uspořádání státu Bosny a Hercegoviny. Jako problém číslo jedna se jeví 
reforma policie, která doposud funguje zcela odděleně na bázi etnického rozdělení. Je tedy neefektivní a pro 
pokrok v procesu integrace do EU je její změna zcela jednoznačná. Po vleklé letní a podzimní politické krizi, 
kdy se zdálo být  téměř nemožné, aby Srbové s Bosňáky5 našli společnou řeč, se po tlaku ze strany Bruselu 
nakonec dospělo k jakémusi předběžnému znění požadované reformy. Z tohoto důvodu byla SAD pouze 
parafována, což znamená, že obě strany s ní souhlasí, ale nestvrzují ji závazně a definitivně.
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Srbsko (Kosovo)
Současná pozice Srbska v rámci mezinárodní politiky je spojována s doposud nevyřešeným statutem ji-
hosrbské provincie Kosovo.6
 I přes tento neudržitelný stav jsou vztahy s EU vedeny zcela standardním a legitimním způsobem. Díky 
tomu že Srbsko, které bylo postiženo občanskými válkami v průběhu celých devadesátých let, je i dnešní 
pozice v integračním procesu velmi složitá.
 Nicméně s ohledem na to, že se svými 8,5 miliony obyvatel, výrazně početnými menšinami v okolních 
státech a dobrými obchodními vztahy se svými sousedy je jakákoli potenciální nestabilita tohoto státu zcela 
nepřijatelná. Díky tomu, přistupuje k srbské budoucí evropské perspektivě i  Evropské unii zodpovědně a 
opatrně.
 Byla stejně jako v Bosně a Hercegovině parafována SAD. Evropská unie dokonce navrhla v první dekádě 
tohoto roku samotný podpis těchto pro Srbsko důležitých smluv. Nicméně z důvodů, které poněkud snižují 
kredit  Srbska, byla alespoň navrhnuta smlouva o volném pohybu zboží, ovšem která nakonec také nebyla 
podepsána. Ukazuje se, že tyto problémy jsou jaksi dvojího charakteru. Na jedné straně Brusel varuje před 
neplněním požadavků a na straně druhé Bělehrad de facto odmítá další užší svazky, a to z důvodu avi-
zovaného uznání Kosova většiny států Unie.
  Je tedy zřejmé, že budoucnost  evropského Srbska se bude zásadním způsobem odvíjet  od situace v Ko-
sovu.
 Po odmítnutí Ahtisariho plánu Radou bezpečnosti OSN a neúspěšných jednáních jednotlivých představi-
telů v průběhu podzimu 2007 v této otázce nepomohlo ani avizované jednostranné vyhlášení nezávislosti, ke 
kterému doposud nedošlo.
  Je otázkou, jakým směrem se bude situace vyvíjet. Nicméně zda se být  téměř jasné, že existence nového 
státu na politické mapě světa je na spadnutí.

Zbývají tři otázky:
 Kdy k tomu skutečně dojde? Podle kosovských představitelů dojde k vyhlášení nezávislosti Kosova 

v první polovině roku 2008. Jestli k tomu dojde po srbských prezidentských volbách v únoru či až 
v květnu, jak prohlašují kosovští Albánci, není ve své podstatě až natolik významná.

 Za jakých okolností v mezinárodním systému dojde k vyhlášení? Jestli bude Evropská unie vystupovat 
jako homogenní celek, který jasně podpoří osamostatnění či naváže na svou politickou nejednotnost 
z konce devadesátých let? To, že se snižuje počet států, které se v minulosti negativně vyjadřovali k od-
tržení Kosova od Srbska, a to díky podobným emancipačním problémům potvrzuje fakt, že Evropská 
unie nakonec nalezne jednotný politický názor. A řekněme, že při současném nepříliš optimistickém roz-
položení a stavu unie, Slovensko či Kypr příliš velký vliv na společnou zahraniční politiku EU mít  nebu-
dou.

 Poslední otázkou, na kterou doposud nenalezlo jasnou odpověď většina světových politiků a odborníků 
v mezinárodní politice je jaký vliv bude mít osamostatnění Kosova na budoucí společenskou situaci nejen 
v regionu Balkánského poloostrova, a to bez ohledu na dobré integrační postupy jak ze strany EU, tak 
s pozice jednotlivých států.

Na závěr si přejme, aby současný pozitivní vliv Evropské unie v západním Balkánu nebyl přerušen možným 
obnovením vzájemné etnické nesnášenlivosti, která je na Balkáně možná za jakýchkoli skutečností.
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ASOCIACE
PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je přední český  nezávislý think-tank v oblasti mezinárodních 
vztahů a zahraniční politiky. Základním posláním AMO je přispívat  k hlubšímu porozumění mezinárodnímu 
dění. Naším cílem je zprostředkovávat dialog mezi akademiky, politiky, diplomaty, novináři, zástupci 
bysnysu a široké veřejnosti, a za tímto účelem se věnujeme celé řadě vzdělávacích a výzkumných aktivit.

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
Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky 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 pro-
blémů důležitých pro zahraniční politiku České republiky a její postavení v současném světě. Centrum po-
skytuje nezávislé analýzy, vytváří prostor pro odbornou i veřejnou diskusi o problémech mezinárodní poli-
tiky 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.
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