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I. Česká zahraniční politika vyžaduje zásadní změnu

Nelze dělat úspěšně zahraniční politiku, pokud nejsme schopni srozumitelně zformulovat státní zájem. 
Nejde jen o nějakou obecnou definici, která by opakovala, že nám jde o bezpečí, svobodu občanů a hospo-
dářský rozvoj. Jde o to, co takový zájem obnáší  právě dnes v současné historické situaci. Jedná se o trvalý 
úkol neustále obnovovaného přizpůsobování stále novým situacím. Zahraniční politika vyžaduje definici 
toho, co nás charakterizuje a činí srozumitelnými navenek.  To se nedaří.

 V  roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie a přihlásili jsme se k evropskému integračnímu projektu. 
Vypadalo to, že hodláme být jeho loajálními členy. Dnes to vypadá jinak. Jako by se některým zdálo, že 
rychle zraje doba šturmu proti otřesené pevnosti jménem Evropa.  Máme dokonce  prezidenta, který 
evropskou politiku fundamentálně zpochybňuje a prohlašuje, že Evropská unie je nám překážkou a bře-
menem. O co nám vlastně jde a kam patříme?  Jakou trvalost mají naše rozhodnutí? Proč se vracíme 
zpátky a začínáme stále znovu? 

Problém neleží jen mezi současnou opozicí a vládou. Nejednota není ani mezi prezidentem a vládou. Spor 
existuje dokonce i mezi koaličními stranami. Ve vládě se pracuje na dvou zahraničních koncepcích, máme 
dva státní tajemníky pro Evropu, máme dva vládní názory na Fiskální dohodu v EU. Diskusi to ale nepřispí-
vá. Vláda se otevřenému dialogu spíš vyhýbá. Nijak neprahne informovat parlament o svých stanoviscích 
a pozicích k základním problémům Evropské unie. Nevysvětluje své chování a vystupování na klíčových 
zasedáních Evropské rady. Výsledkem je nečitelnost doma stejně jako nečitelnost venku.  V Evropě jsme 
pasivní a nedůvěryhodní. Neschopnost získat podporu a spojence přivádí Českou republiku na okraj 
evropského dění.

Odmítli jsme účast na projektech, ve kterých se má vytvářet budoucí podoba evropské integrace (Pakt euro 
plus, Fiskální dohoda EU).  Přestali jsme usilovat o porozumění a vyjasnění stanovisek s našimi nejbližšími 
sousedy. Nevadí nám, že jejich chápání základních otázek evropské budoucnosti je očividně jiné než naše. 
Naše diplomacie přestala formulovat konkrétní stanoviska ke klíčovým teritoriálním problémům, jako je 
„arabské jaro“, Sýrie, Afghánistán či Írán.

Zahraniční politika vyžaduje formulovat postoje, hledat spojence a posilovat přátelské vztahy.  My se cho-
váme tak, že partnery nepotřebujeme. Není třeba, aby kdokoli rozuměl naším zájmům. Nevadí nám, že 
s námi nikdo nepočítá. Taková zahraniční politika ale jde proti životním zájmům naší země.

Pokud nedokážeme toto chování změnit, bude význam a uznání role našeho státu v Evropě a ve světě klesat.

II. Jakou Evropu chceme?

Vstoupit do  Evropské unie bylo nakonec snadnější než se v  ní naučit pohybovat a  žít jako opravdový 
člen. Měli bychom přestat používat dělení na „oni“ a „my“.  Odmítnout zpozdilé paralely mezi Bruselem 
a Moskvou. Vzít osud unie jako kus vlastního osudu, učinit ho součástí vlastní identity. Vzít osud Evropy 
do  jisté míry za  svůj. Jakákoli hloupost, kterou dnes Brusel vyprodukuje, je také naše vlastní hloupost, 
protože u každého jednání rady sedí také náš český ministr a má příležitost, právo a povinnost se ozvat. 
Český ministr, který řekne, že do Bruselu nejezdí, protože je tam vše předem připravené, bohužel vůbec 
nepochopil, jakou mimořádnou moc a vliv nám členství u společného stolu Evropské rady dává.

Má-li ale mít naše sezení u  společného evropského stolu do  budoucna nějakou váhu a  smysl, musíme 
vědět, co je dobré pro nás i pro Evropu. Musíme vědět, co si od evropského projektu slibujeme – jakou 
Evropu do budoucna chceme.

Současná mnohostranná krize znovu klade otázku smyslu celého evropského integračního pohybu. O co 
v něm vlastně šlo a o co v něm jde právě nyní? Jde jen o výkonnost a hospodářský význam Evropy v sou-
časném světě?   



V poslední době to často vypadá, jako by jediným cílem bylo spravovat Evropskou unii po vzoru ja-
kési „superfirmy“, která pouze dohlíží na to, aby jednotlivé členské země sloužily zájmům některých 
velkých podniků, bank a firem. Pod heslem posílení finanční stability a udržitelnosti veřejných financí 
se dnes členským zemím EU ordinují takové změny systému sociálního zabezpečení či penzijního systé-
mu, které nás všechny posunují na dráhu nejúspornějšího liberálního modelu sociálního státu.  Smyslem 
celého projektu EU ale přece nemůže být stát se toliko  nástrojem státní či nadstátní podpory některých 
firemních zájmů.

Součástí tohoto projektu měl být také evropský způsob života, srovnatelná sociální zkušenost jednot-
livců, lidská důstojnost a pocit svobody. Dnes se zdají být nedotknutelné především zisky velkých bank 
a korporací. Pracovní doba se prodlužuje, pracovní vztahy jsou prekérnější, mzdy se snižují, roste chudoba 
uprostřed zdánlivě bohaté společnosti.

Není dnes Evropská unie pouze bouří zmítaný koráb na vlnách zájmů, které příliš neovládá? Je tu nějaký 
kapitán, který někam míří?  Jaká je tu šance pro politiku a politiky? Hospodářská krize zlomila za dva roky 
vaz šéfům sedmi evropských vlád. Byli poráženi jako kuželky. Stačilo, když jejich země byla shledána ra-
tingovými agenturami za příliš lehkou. Když výnosy italských dluhopisů přesáhly hranici sedmi procent, 
musel se odporoučet i dosud teflonový Berlusconi. Zdá se, že politici uvolňují místo finančním úředníkům, 
jako je Mario Monti či řecký premiér Papademos. Vše se podřizuje vládě finančního světa.

S tím se hodláme spokojit? Cílem přece mělo být postavit k integrované ekonomice také určitou míru po-
litické integrace. Nepřipustit nadvládu ekonomiky nad politikou. Silnou politiku ale vidět nikde v Evropě 
není.

Nebezpečím podobného vývoje může být likvidace evropského sociálního modelu, který se snažil bránit 
prohlubování nerovnosti a snažil se vytvářet kohezní společnost. Tím by byla ale ohrožena i demokracie –
evropský model s ní byl těsně spjat. Od časů Aristotela se věří tomu, že stabilní demokracie spočívá na tom, 
jak rozsáhlá je střední třída. Pokud střední třída upadá a  ve  společnosti se vytvářejí extrémy bohatství 
a bídy, stávají se všichni mnohem snadněji obětí populistických revolucí a oligarchických vlád. Chloubou 
moderní Evropy byla právě relativně dobře vzdělaná střední třída – lidé, kteří vlastní určité majetky, jsou 
kulturně a technologicky spojeni s ostatním světem.

Evropské pojetí demokracie je také úzce spojeno s evropským pojetím individuální lidské svobody. I  ta 
může být dalším vývojem vážně ohrožena.  Neoliberální pojetí svobody, které se prosadilo v posledních 
desetiletích, hlásá ústy Václava Klause, že současnou krizi musíme využít k návratu k původním hodnotám 
volného trhu.  Je třeba se zbavit všeho nadbytečného balastu – standardů sociálních, ekologických, zdra-
votní péče, veřejných dotací do školství. Tomu všemu je prý třeba říci DOST. Chceš-li být svobodný, zaplať!

V  celé Evropě jsme dnes svědky podobného tlaku na  omezování rozsahu veřejného sektoru, snižování 
mezd a otevírání této oblasti privátní konkurenci. Cílem je redukce tohoto prostoru ve prospěch privátních 
firem. Osekávání veřejného sektoru, redukce sociálních dávek a  privatizace celých segmentů veřejných 
služeb má vést ke zvýšení efektivity v sociálním zajištění. Stát přestává fungovat jako ochrana před tržními 
nejistotami a globální konkurencí, ale spíš nutí většinu občanů, aby se přizpůsobili. Hrozí nám snižování 
kvality veřejných služeb, a  tím také snižování kvality života. Vývoj může vést k  tomu, že vzdělání bude 
kvalitní pouze pro ty nejbohatší. Podobně zdravotní péče či sociální zabezpečení ve stáří se stanou ryze 
soukromou záležitostí. Výsledkem může být v Evropě úplně jiná společnost – ne už kohezní, více či méně 
soudržná, ale naopak stále více rozštěpená. Neoliberální harmonizace může vést k zásadní změně Evro-
py, v níž prospěch mnohých bude obětován výhodám malé skupiny. 

Potřebujeme takový typ integrace Evropské unie, který bude dále rozvíjet evropský sociální model. 
Nelze rezignovat na ideje sociální spravedlnosti a dlouhodobě udržitelného růstu. Prohlubování integrace 
musí jít ruku v ruce s posilováním demokratické legitimity. Je nutné posilovat kompetence Evropské 
komise stejně jako pravomoci Evropského parlamentu, který je jediným přímo voleným demokratic-
kým orgánem EU.



Unie je stále nepochopitelně nečinná v boji proti daňovým a padělatelským rájům. V řadě zemí se nedo-
kážeme vypořádat s korupcí a praním špinavých peněz. Neefektivně regulované finanční trhy prohlubují 
výkyvy hospodářského cyklu.

Evropská unie potřebuje ve střednědobém horizontu vlastní (nezávislé) finanční zdroje a její rozhodo-
vání by nemělo být tolik ovlivňováno národními výkyvy volebních nálad. Vhodným nástrojem finanč-
ní nezávislosti EU by bylo zavedení transakční daně, která by byla uvalena na spekulativní finanční 
operace a plnila by i jistou regulatorní funkci.

Postupně by mělo docházet k  dalšímu sbližování zemí v  oblasti administrativní, daňové i  sociální. 
S ohledem na značné rozdíly v úrovni jednotlivých zemí ale musí být proces konvergence postupný. Dekla-
rovaným cílem EU je sblížení. Kohezní fondy by měly dlouhodobě vyrovnávat rozdíly mezi regiony. Právě 
prvek solidarity tmelí Evropu v pevný celek.

Smyslem unie je zjednodušení a úspora, nikoli vytváření nových překážek a výdajů. Jen jednotný předpis 
pro finanční instituce namísto nynějších harmonizovaných národních norem by zjednodušil dozor 
a snížil náklady. Sjednocení daňového základu právnických osob by značně přispělo k přesnější orien-
taci investorů a zpřesnilo unijní statistiku. Zároveň by to odstranilo četné, de facto neviditelné dotace, 
kterými státy obcházejí pravidla hospodářské soutěže.

Současný rozpočet EU je nedostatečný. Úroveň kolem jednoho procenta celkového HDP států Evrop-
ské unie by měla růst až na 3–5 procent. Takový rozpočet by pak mohl spíše plnit ekonomickou stabi-
lizační úlohu. V roce 2020 by mohla EU spravovat  agendu v oblastech, jejichž společná správa by mohla 
přinést úspory, efekt a omezení korupce. Evropa by měla mít víc společného výzkumu a vývoje, značný 
prostor nabízí bezpečnostní oblast a technická a vzdělávací infrastruktura. Nemáme prakticky žádné 
celoevropské intelektuální instituce. Nemáme žádnou evropskou univerzitu, nýbrž pouze univerzity v Ev-
ropě.

Vydávání evropských dluhopisů by mohlo stabilizovat světové finanční trhy. Unii i členským státům by 
to poskytlo pevnější a spolehlivější dlouhodobé úvěrové zdroje. Vydávání evropských dluhopisů by půso-
bilo jako významný protikrizový faktor, protože nízká cenová volatilita evropských bondů by stabilizovala 
instituce, jako jsou penzijní a investiční fondy, které spravují úspory obyvatel. Případné financování části 
národního dluhu evropskými bondy by zlevnilo úvěrování členských zemí a zároveň poskytlo národním 
rozpočtům větší stabilitu i úvěrovou kapacitu.

Tím, jak se členské státy zavazují dodržovat tzv. maastrichtská kritéria, vlastně rezignují na samostatnou 
hospodářskou politiku. To je dlouhodobě neudržitelné. Proto je nutné národní politiky doplňovat a na-
hrazovat evropskou hospodářskou politikou. To ovšem předpokládá také příslušné institucionální 
změny jako např. role Evropské centrální banky.

Eurozóna má pro Českou republiku zcela mimořádný význam. Je s ní dramaticky provázán náš průmy-
sl, který je klíčovou složkou našeho hospodářského výkonu. Je tak fakticky motorem, který udržuje naši 
ekonomiku v pohybu. Stabilita eurozóny je proto osudovou kartou naší země. Ochrana společné měny 
je v našem životním zájmu. Proto je pro nás výhodné podpořit opatření pro stabilizaci eura. Podíl 
na opatřeních pro stabilitu evropských měn může v budoucnu chránit i nám blízké země mimo eurozónu. 
Může ale také chránit samotnou českou korunu, jakkoli se může zdát takový případ nyní nemožný. 

Případné přijetí eura není v současnosti vzhledem k obecné fiskální situaci aktuální. To bude možné na zá-
kladě dalšího vývoje přehodnotit v horizontu tří až pěti let. Pro období po stabilizaci eurozóny zůstává 
přijetí eura střednědobým cílem a platným závazkem země. Plnění konvergenčních kritérií ale nadále 
zůstává klíčovou věcí. Podle nich nás hodnotí investoři a podle nich i čeští zaměstnavatelé dosáhnou na po-
třebné úvěry za akceptovatelnou cenu.

Fiskální dohodu mezi státy EU podporujeme navzdory skutečnosti, že si uvědomujeme, že je pouze 



dílčím opatřením, kterému chybí ona „druhá noha“ – aktivní politika podpory růstu a vytváření pra-
covních míst. Na druhé straně nikdy jsme nesouhlasili s budováním sociálního státu na dluh. Nikdy jsme 
neměli v úmyslu financovat naše sociální jistoty „půjčkami ze zahraničí“. Sociální stát si musíme vytvářet 
výkonem vlastní ekonomiky – musíme si na něj vydělat.

III. Co je třeba změnit?

Je třeba zásadně změnit celé chápání evropské agendy. Evropskou agendu je nutné chápat jako agendu 
vnitřní, nikoli jako agendu zahraniční. Základní úkol je dokázat vůbec institucionálně zabezpečit tvorbu 
evropské politiky na centrální úrovni státní správy.  Místem tvorby evropské politiky musí být Úřad vlá-
dy. Evropská politika musí být nadřazena rezortním ministerstvům. Důležitou skutečností je, že Lisabon-
ská smlouva posílila pozice ministerského předsedy v evropském rozhodování.

Podstatnou část strategických rozhodnutí dnes činí ministerský předseda v evropském rámci. Odbor pro 
evropské záležitosti jako samostatná jednotka Úřadu vlády, vedená nejlépe státním tajemníkem, mu umož-
ní sledovat evropskou politiku. Nezbytnou součástí výstavby útvaru pro evropské záležitosti je provedení 
přesné delimitace mezi tímto útvarem a ministerstvem zahraničních věcí.  Musí se vypracovat spolehlivá 
koordinace mezi Úřadem vlády a ministerstvem zahraničí.

Delikátním problémem je dobrá koordinace mezi prezidentem a ministerským předsedou. Je nutné posílit 
jednoznačnost faktu, že je to premiér a vláda, kdo jsou plně odpovědni za evropskou politiku. Mezi 
prezidentem a premiérem je nezbytné vytvořit trvalý systém průběžných konzultací.

Naprosto nedostatečný je dnes způsob práce a komunikace s našimi představiteli v evropských insti-
tucích. Naši lidé v Evropě dnes tvoří sobě ponechané samostatné jednotky, které se často marně obracejí 
na centrální orgány, když jim chtějí poskytnout dle svého přesvědčení významné informace. Současný systém 
funguje tak, že prakticky od jakékoli loajality odrazuje. Není tu žádné vědomí společného úkolu či společného 
zájmu českého státu, který by jeho představitelé měli hájit. To do budoucna vyžaduje zásadní změnu. Musí být 
vytvořen permanentní systém vzájemné komunikace a koordinace. Vládní administrativa musí být schopna 
trvale formulovat aktuální priority a požadavky, stanovovat strategii a maximálně využívat všech lidí v terénu.

Na centrální úrovni státní správy bude nutné do programu personálního rozvoje dosadit obor evropské 
integrace. Musíme nabídnout pedagogickou  a intelektuální podporu osobám, které usilují o pozice 
v evropských institucích a politice. Reprezentování českých zájmů v EU může být příležitostí k uplat-
nění pro řadu nadaných vzdělaných mladých lidí. 

Prohloubit je potřeba spolupráci se zaměstnanci Evropské komise původem z České republiky. Důraz je třeba 
klást na spolupráci s jednotlivými kabinety komisařů. Znamená to vytvořit metodu pravidelné konzultace 
mezi Úřadem vlády a českými členy kabinetů jednotlivých komisařů, příležitostně za přítomnosti minister-
ského předsedy. Podobně to musí fungovat i ve vztahu k Evropskému parlamentu a dalším evropským insti-
tucím. Metodu pravidelných konzultací se členy kabinetů intenzivně využívá řada členských zemí EU.

Dalším důležitým krokem je posílení strategických prvků rozhodování pro čerpání evropských fondů 
a zásadní zjednodušení jeho institucionální architektury. Česká republika spotřebovává podstatně větší 
množství financí na obsluhu systému než jiné srovnatelně velké země. Je to dáno iracionální roztříštěností, 
která vyplývá z neschopnosti definovat společný zájem.

Je třeba najít lepší rovnováhu mezi tzv. tvrdými projekty a projekty měkkými, které posilují dlouhodobě 
rozvoj lidského kapitálu. Soustavné podceňování rozvoje lidského kapitálu je jedním z důvodů naší ne-
schopnosti vytvářet smysluplné projekty. Neschopnost efektivně investovat do lidí bude prohlubovat naše 
zaostávání.

V současné době naprosto nefunguje kvalitní projednávání evropských materiálů na parlamentní úrovni. 



Koordinace mezi oběma komorami prakticky neexistuje. Spolupráce mezi vládou a komorami je formální. 
Vláda více méně sděluje své záměry. Poslanci jí nejsou opravdovým partnerem. Vliv parlamentu na koneč-
nou formulaci či stanovisko je marginální. Představitelé vlády se vlastně ani nesnaží mít před významnými 
jednáními Evropské rady stanovisko posílené podporou parlamentních komor či poslanců.

Ze strany vlády by bylo potřebné zavést systém předběžné konzultace poměrně dlouho před zaujetím sta-
noviska. Je nutné umožnit předsedům evropských výborů obou komor účastnit se jako pozorovatelé jed-
nání příslušných vládních výborů, pověřených přípravou stanovisek vlády. Od vlády je nutné požadovat 
předkládání informací výborům v dostatečném časovém předstihu.  Je bezpodmínečně nutné aktivně 
zapojit parlament jako celek do rozhodování o evropské agendě.

Efektivním krokem by byla úprava jednacích řádů obou komor a vytvoření pravidelné společné schůze 
výborů pro evropské záležitosti obou komor se společným projednáváním a odděleným hlasováním. 
Návrh by byl schválen při kladném hlasování obou výborů.

V rámci spolupráce s Evropským parlamentem je třeba zajistit pravidelný kontakt mezi českými poslanci 
EP bez ohledu na  jejich politickou orientaci a  oběma komorami Parlamentu České republiky. Zároveň 
bychom potřebovali vytvořit pravidelnou konferenci mezi předsedy jednotlivých frakcí v EP a příslušnými 
výbory na úrovni národního parlamentu. Jinak nebudeme mít šanci využít možnosti, které například dává 
Lisabonská smlouva k posílení spolupráce s ostatními parlamenty členských zemí.

V rámci Parlamentního institutu je potřebné vytvořit samostatné oddělení evropské agendy s dostatečnou  
odbornou kapacitou pro podporu parlamentní práce.

Do evropské debaty musíme zapojit občanskou společnost v širším slova smyslu. Bylo by možné vytvo-
řit stálý orgán Rady hospodářské a sociální dohody k přípravě a projednávání evropských agend, zejména 
pro formulování stanovisek v Hospodářském a sociální výboru (ECOSOC) a ve Výboru regionů EU.

Obdobnou platformu by bylo vhodné vytvořit v rámci Svazu měst a obcí, především jako orgán připravu-
jící jednání ve Výboru regionů.

IV. Současná krize nezmenšuje historický význam evropské integrace

Proti úsilí naučit se lépe zacházet s naším členstvím v unii a snažit se více podílet na rozhodování o budou-
cí podobě evropské integrace se ozývají hlasy úplně opačné: Je pro nás vůbec podobné členství výhodné?  
Není to spíš omezení? Nebylo by lepší se držet stranou?    

Vstup do Evropské unie v roce 2004 byl pociťován širokými vrstvami jako mimořádný úspěch, který umož-
ní další růst a urychlí náš hospodářský, kulturní i civilizační vývoj. Zdálo se nám, že „návratem do Evropy“ 
byla zajištěna naše příslušnost k Západu – byla garantována naše prosperita a bezpečnost jako snad nikdy 
v minulosti. Změnila snad současná krize zásadně toto hodnocení? Má být výzvou k přehodnocení?

Rozhodně ne. Naše účast na evropském pohybu má daleko hlubší kulturní a historické zdůvodnění. To 
není něco, co bychom měli měnit podle aktuálních peripetií a třeba i dočasných krizí. 

Naše země, její kultura i to, co umíme vytvářet a vyrábět, je výsledkem mnohočetného integračního úsilí, 
které probíhalo po celá staletí. Nakonec se podívejme na takový skvostný příklad české kultury, jako je 
Pražský hrad s chrámem sv. Víta. Tvůrcové tohoto díla přišli z rozmanitých koutů Evropy. Matyáš z Ara-
su přichází z prostředí francouzské gotiky, Petr Parléř, který se zasloužil o rozhodující vklad, pochází se 
švábského Gmundu, a Benedikt Ried je architekt z jižního Německa. Po celá staletí veškeré naše politické, 
hospodářské a kulturní úsilí bylo součástí a prvkem nějakého integračního procesu. V době vrcholící vlády 
Přemyslovců to byly české země, které integrovaly širší okolí.  Český král byl zároveň králem uherským 
a polským. Vrcholné politické a kulturní období našeho státu je spojeno s Lucemburky. Karel IV. byl cí-



sařem středověké Říše římské, český král byl římským kurfiřtem, velitelem římského císaře, tedy aktérem 
středověké integrace. V té době jsme dokonce aspirovali na to, být jádrem nejužší integrace do západního 
katolického kulturního okruhu. Ambice být centrem integrace skončily v 15. století. To nebyl jen výsledek 
vyčerpání z husitských válek, ale také produkt širších politických změn – tlaku Turků, objevení Ameriky 
a pozvolného přesunu hlavních center směrem k Atlantiku.

Tři sta let pak země Koruny české byly součástí podunajské integrace.  Po roce 1918 jsme se pokusili založit 
samostatný stát, který byl také určitým typem integrace se Slovenskem a Zakarpatskou Ukrajinou. Po celé 
období mezi dvěma světovými válkami jsme se zároveň snažili prostřednictvím Malé dohody integrovat 
ještě širší prostor. (Období protektorátu a RVHP pak byl zcela pokřiveným typem integrace, poněvadž naše 
země byla zbavena  základních atributů svrchovanosti a rozhodování o vlastním osudu a směřování.)

Platí, že hospodářství českého státu se v důsledku mnoholetého vývoje rozvinulo jako typ hospodářství, 
které nevystačí s vnitřním trhem státu, ale funguje díky napojení na okolní státy a rozsáhlý export zejména 
průmyslové výroby. Poměrně příznivý hospodářský rozvoj nového samostatného státu byl ovšem brutálně 
přerušen druhou světovou válkou. Okupace a později železná opona nás nakonec oddělily od západoev-
ropského okruhu jak omezením fyzických kontaktů, tak i duchovně v oblasti kultury. Zvlášť období po roce 
1968 lze považovat za období naprosté izolace od civilizačního pohybu evropského kontinentu. Je to pokus 
o radikální vytržení z celé dosavadní historie. Dochází ke zvláštnímu vykořenění, které možná vysvětluje 
i celou řadu dnešních reflexů a podvědomých aktuálních postojů české společnosti.

Vstup do Evropské unie byl návratem k naší původní pozici v Evropě. Historicky k nám patří, že jsme rela-
tivně vyspělou součástí určité politické a kulturní integrace. Opakovaně bylo naším nejvyšším zájmem mít 
schopnost a možnost ovlivnit vývoj takového celku.

Naše účast na evropských dějinách je na jedné straně nezpochybnitelná, na druhé straně vyjádřit, v čem byl 
náš originální příspěvek, už zase tak jednoduché není. Tvořili jsme kulturně i politicky cosi jako nesamo-
zřejmý okraj Západu. Nikdy jsme nebyli  jeho hlavní výhní a centrem, ale nikdy jsme od něj ani nebyli od-
děleni tak, že bychom ztráceli základní kontakt. Nikdy jsme jej silně neoslovovali tak, že bychom viditelně 
udávali směr, ale spíš jsme byli schopni zpracovávat jeho impulsy a předávat je dále na východ. Tak tomu 
bylo za vrcholných Přemyslovců stejně jako za vlády Karla IV., v husitské době, ale rozhodně i za první 
republiky, kdy Masaryk a Beneš byli uznávanými partnery svých západních kolegů. Dokonce i pověstná 
kulturní éra let šedesátých je příkladem rozvíjení impulsů, jako byla např. tzv. nová vlna ve filmu, téma 
absurdity a vlna existenciálního myšlení v literatuře a společenských vědách.

Spolupráce s evropskými sousedy a partnery nám vždy přinášela ještě něco víc než jen hospodářskou pro-
speritu. V celých moderních dějinách, zvlášť od časů národního obrození, nám šlo stále víc také o uznání, 
že jsme součástí evropského kulturního a politického života, že jsme rovnoprávnými partnery evropského 
dialogu.

Tento zápas o uznání souvisí s faktem, že bez ohledu například na náš vstup do EU je Česko vystavováno 
trvale riziku periferizace. Údajný výrok kancléře Bismarcka, že ten, kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu, 
očividně neplatí. Podunajská monarchie ovládala Čechy dosti dlouho, a nikdy se nestala prvořadou evrop-
skou mocností. Také okupace naší země na počátku druhé světové války nebyla tak významným ziskem 
z mocenského hlediska; úhlavní zápasy se odehrávaly jinde. K hlavním střetům došlo na osách Berlín–
Varšava–Moskva, případně Paříž–Berlín a nakonec Moskva–Bělehrad. Válka již byla rozhodnuta, když 
byla na jejím sklonku osvobozena i Praha. Podobné příklady naznačují, že riziko marginalizace je hluboce 
zakořeněno v naší historii. Může se stát, že pokud bychom se my sami rozhodli jít bokem a neúčastnit se 
dění, nikdo nás tolik přemlouvat nebude. Z minulosti pamatujeme taková období úpadku. Naopak sna-
ha prosadit se trvaleji je mnohem obtížnější. Pokus Karla IV. změnit hlavní obchodní trasy a stáhnout je 
do Prahy se nepovedl. Své zřejmě sehrála i naše vnitrozemská poloha.
Rozpad Československa v roce 1992 riziko periferizace ještě významně posílil. Geopolitická pozice Česka 
zeslábla. Pokud původní Československo představovalo území o délce cca tisíc dvě stě kilometrů, nebylo 
je možné v zásadních  infrastrukturních sítích pominout. Dnes je daleko snadnější a nijak nákladné nás 



obejít. Riziko periferizace ještě zesílilo naším relativně malým podílem na celkové ekonomické, kulturní 
a  vědecké kapacitě Evropské unie. I  kdybychom maximálně mobilizovali naše lidské, organizační 
a  finanční zdroje, nejsme schopni si zajistit účast v  nejproduktivnější vrstvě civilizace, pokud se 
nebudeme podílet na integračních projektech Evropy.  Ztratíme-li s touto integrací krok, budeme 
zaostávat.

V. Neztraťme kontrolu nad svým osudem

Ať již vezmeme otázky bezpečnosti, zásobování nezbytnými surovinami či výzvy v oblasti energetiky a eko-
logie, náš ekonomický i kulturní vývoj je zásadně určován a udržován impulsy, které přicházejí zvenčí. 
Pokud bychom například najednou přišli o možnost exportovat u nás vyrobenou produkci, propadla by 
se životní úroveň našich občanů dramatickým způsobem. Bez vazby na naše sousedy a Evropu si nejsme 
schopni zajistit ani živobytí ani základní seberealizaci. Je pro nás prakticky životní potřebou mít co největší 
vliv v integračním uskupení, jako je Evropská unie, a jeho prostřednictvím získat určitý vliv na zásadní 
vnější výzvy a hrozby.

K našemu působení v Evropské unii jsme vybaveni určitými silnými stránkami. Patří k nim stále poměrně 
dobrá úroveň vzdělání, zejména všeobecného, hustá dopravní síť, dostupná krajina, dobrá úroveň teleko-
munikací a jejich mezinárodní propojení.

Daleko rozsáhlejší je ale seznam toho, čeho se nám dnes nedostává nebo co nevyužíváme. První slabinou 
našeho vztahu k Evropské unii je zásadní nepochopení Evropské unie jako příležitosti. Unie je chápána 
jako břemeno, byrokratická brzda či nutné zlo. Potýkáme se s pozůstatkem  plebejské mentality. Stále se 
vrací stereotyp vnímání „my“ a „oni“. Jako je pro nás složité se identifikovat se státem jako vlastním úkolem 
pro každého občana, tak se to nedaří ani s Evropou a Evropskou unií. Jinak by se nemohlo tak často opako-
vat ono nehorázné přirovnávání Bruselu k včerejší Moskvě vybavené RVHP a také tanky, jak jsme poznali 
v roce 1968.  Podobné shazování a distancování prozrazuje, jak málo jsme si vzali evropské dění a rozhodo-
vání za své. Vlastně není žádná velká chuť a zájem zabývat se tím, oč v evropské politice do hloubky a pod-
statně jde. Důsledkem je, že nikde v našem ústavním systému nevznikla dostatečná intelektuální kapacita, 
která by Česku umožnila aktivně zasahovat do evropského dění.  

Nedokázali jsme se naučit rozlišovat mezi výraznými přednostmi západní Evropy, ze kterých bychom se 
mohli leccos přiučit (propojení mezi školami, výzkumem, výrobou, inovace, distribuce a marketing, vyso-
ká produktivita) a na druhé straně nedostatky evropských institucí, které bychom mohli pomáhat zefektiv-
nit a demokratizovat. Mohli jsme nabídnout svou roli při vytváření východní politiky EU a prokázat v této 
oblasti trvalou kompetenci.

Na  naše členství v  Evropské unii jsme nedokázali odpovídajícím způsobem reagovat. Nabídla  se nám 
unikátní příležitost, ale my jsme ji nedokázali využít. Začíná to neschopností formulovat a realizovat kon-
zistentní národní politiku, neschopnost sjednotit a koordinovat jednotlivé aktéry v našem politickém sys-
tému, neschopnost začlenit do podobného úsilí samozřejmě také občanskou společnost.

Nedokázali jsme zformulovat ani najít konsensus v tom, co je naším zájmem ve vztahu k EU, ani utvořit si 
představu o českém podílu na konstrukci a rozvoji EU. Důsledkem je, že nevyužíváme unii jako zdroj pro 
náš civilizační rozvoj, ani jako zprostředkovatele, díky němuž můžeme ovlivnit způsoby řešení globálních 
problémů.

Příkladem toho, jak si nejsme schopni osvojit evropské procesy a procedury, je naše neschopnost využívat 
evropské strukturální fondy.  Fondy jsou příkladem střetu dvou mentalit a  ukázkou naší neschopnosti 
přiblížit se „evropskému“ vnímání věcí – v tomto případě jde o  dvě natolik rozdílné kultury zacházení 
s finančními prostředky, že je výsledkem úplné zastavení proplácení dotací.  Byla to velká příležitost a vý-
sledkem je náraz do zdi. Ukazuje se zásadní nekompatibilita přístupů, metod i systémů kontroly. Cestou 
z této krize našeho vztahu k Evropě nemohou být nějaké pouze kosmetické změny.



Podmínkou našeho přiblížení se Evropě je přijetí faktu, že v ní chceme opravdu a plně být. 

Základní podmínkou budoucí české zahraniční politiky je přijetí faktu, že od dob Palackého platí nezbyt-
nost spojit své životní zájmy s určitým typem nadnárodní instituce. Evropská integrace založená na hu-
manistické vizi evropanství je pro nás nejspolehlivějším garantem sociálních, národních i občanských 
práv. Pokud  tak neučiníme nebo tento projekt neuspěje, ocitneme se v  mnohem slabší a  zranitelnější 
pozici.

Palackého teze dnes platí víc než včera, protože navíc žijeme v  globalizovaném liberalizovaném světě, 
v němž zrušení hranic vedlo k vytvoření nových forem podnikání a financování, které se již nechtějí nechat 
regulovat národními státy. Máme dnes takovou podobu kapitalismu, která je více postavena na finančních 
spekulacích než na klasické výrobě zboží a služeb. Jedná se o systém, který preferuje krátkodobé zisky, od-
mítá  solidaritu s méně úspěšnými a ohrožuje sociální a politickou stabilitu.

Potřebujeme proto Evropskou unii jako  součást  nebo prvek nadnárodní strukturu správy, která bude 
schopna regulovat nadnárodní kapitál, jenž je dnes bez kontroly a protiváhy. Měli bychom podpořit 
EU jako globálního hráče ve světové ekonomice, který bude schopen prosazovat regulaci kapitálových 
trhů, omezení daňových a regulačních rájů všude na světě a podporu sociálně tržního hospodářství. 

Česká republika potřebuje pěstovat dobré sousedské vztahy. Potřebujeme prohlubovat vztahy s demokra-
tickými partnery v sousedních zemích. Nakonec i oni nás potřebují jako pomocníky proti možným rizi-
kům vlastního vývoje. Potřebujeme vytvářet přátelské aliance a spojenecké svazky. 

Stále platí Masarykova věta: Česká otázka nebude žádná, nebude-li otázkou světovou.  Což znamená, že 
smysl existence našeho státu musíme nakonec hledat v tom, čím chceme přispět společenství, v němž 
žijeme. To je dnes především Evropská unie, do které jsme vstoupili, jejíž osud by nám měl ležet na srdci 
a k jejímuž úspěchu bychom se právě v nynější nelehké době měli snažit přispět. Proto jsme povinováni 
mít představu Evropské unie, která odpovídá naší demokratické humanistické tradici a kterou se snaží-
me prosazovat.

Řešení současné světové krize se neobejde bez určité univerzalistické vize. Potřebujeme humanistickou vizi 
budoucnosti, ve které řád světa budou pomáhat udržovat mezinárodní instituce, systém mezinárodního 
práva, ve kterém budeme hledat mírové cesty k řešení problému zdrojů, životního prostředí i sociální ne-
rovnováhy. Realizace podobné vize je i životní zájem České republiky a českého státu. Měli bychom hledat 
svůj podíl na jejím uskutečňování. 

Otázky pro širokou diskusi:

1.    Jak intenzivní integraci Evropy si přejeme? Vidíme konečnou podobu Evropy jako unii, konfederaci, federaci, či jeden 
stát?

2.   Může se v dlouhodobém horizontu hovořit o evropském národu?
3.    Jaké společné politiky Evropské unii náleží – daňová, sociální, hospodářská, energetická, ekologická…? Jaké nástroje 

mají být používány k jejich realizaci?
4.   Jak efektivně zajistit obranu Evropské unie? Jaká je role Evropy při řešení globálních bezpečnostních problémů?
5.    Jak se vypořádat s tzv. demokratickým deficitem v evropském rámci? Jak docílit maximální efektivity institucí EU? 

Jak harmonizovat volební cykly v EU? Máme spět k plnohodnotným evropským politickým stranám?
6.   Jak posílit zájem veřejnosti o Evropskou unii? Jak zvýraznit či posílit práva občanů EU?
7.    Jak zlepšit projednávání a administrování evropských témat v českém parlamentu a státní správě? Jak docílit jed-

notného přístupu exekutivy k EU?
8.    Jak nejlépe vytěžit zkušenosti a informace českých občanů působících v institucích EU? Jak vhodně hledat „novou 

mladou krev“ pro evropské instituce?

Na materiálu spolupracovali: 
Lubomír Zaorálek, Vladimír Špidla, Kateřina Bocianová, Jaroslav Šabata, Jan Prokeš, Lukáš Jelínek


