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Úvod 

Jako téma své bakalá�ské práce jsem si vybrala Komparaci �eského a 

slovinského p�edsednictví EU: p�íprava, pr�b�h, výsledky. P�edsednictví Rady EU 

p�edstavuje v posledních letech atraktivní, zajímavé a aktuální téma, což se mi potvrdilo 

p�i hledání podklad�. Pot�ebné informace jsem �erpala z oficiálních zpráv EU (záv�ry 

zasedání Evropské rady apod.), �lánk� v odborných �asopisech �i na internetu. Ucelený 

p�ehled o p�edsednictví poskytují samoz�ejm� i oficiální internetové stránky 

p�edsednictví a vzhledem k tomu, že uplynul již více než rok od za�átku �eského 

p�edsednictví, byly vydány i knižní publikace a r�zné brožury snažící se o první 

hodnocení p�edsednictví. Pro p�ehled o institucionálním uspo�ádání Rady EU a o jejím 

�len�ní a �ízení mi byla užite�ná publikace R. Zbírala, stejn� tak i podrobná monografie 

o p�edsednictví Rady EU P. Kanioka. 

Cílem mé práce je jednak podat ucelený p�ehled o obou p�edsednictvích EU ve 

sledovaném období, ale p�edevším porovnání uplynulých p�edsednictví Slovinska a 

�eské Republiky. Ob� zem� spojuje hned n�kolik v�cí, ob� zem� vstoupily do 

Evropské unie v rámci velkého p�istoupení 1. kv�tna 2004, jsou tedy stále relativn�

nov� p�íchozími �leny Evropské unie, dále je spojuje jazyk spadající do jedné jazykové 

skupiny, shodné �i podobné rysy najdeme i v historii obou zemí a samoz�ejm� i 

hospodá�ská spolupráce mezi �R a Slovinskem a spole�né obchodní aktivity jsou na 

dobré úrovni. Vzhledem k vyjmenovaným spole�ným rys�m obou zemí by se dalo 

p�edpokládat, že i uplynulá p�edsednictví se budou podobat. �esko i Slovinsko se �adí 

mezi menší státy, lze o�ekávat, že i výkon p�edsednictví bude mít spole�né znaky. 

Teoreticky jsou totiž p�edsednictví malých a st�edních stát� rozdílná od p�edsednictví 

t�ch velkých. Prvn� zmi�ovaná jsou vst�ícná k pot�ebám a požadavk�m EU, snaží se o 

konsensuální styl a nepoužívají p�edsednictví jako dalšího nástroje národní zahrani�ní 

politiky stát�, což bylo potvrzeno i v praxi.1                                        
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V první kapitole nejprve stru�n� vystihnu hlavní rysy jedné z nejd�ležit�jších 

institucí v rámci p�edsednictví, a to Rady Evropské unie, od historického vývoje, p�es 

�len�ní a �ízení Rady až po rozhodovací proces v rámci Rady. 

Druhá kapitola poskytne obecný popis p�edsednictví obsahující základní 

principy a funkce p�edsednictví. Dále samoz�ejm� zahrne i vznik tohoto institutu. 

T�etí kapitola bude v�nována institucionálním zm�nám, které nastaly po p�ijetí 

Lisabonské smlouvy. LS byla ratifikována až po výkonu obou p�edsednictví, ale ob�

zem� m�ly v rámci svých programových priorit p�edsednictví Lisabonskou smlouvu 

obsaženou, p�edevším se soust�edily na její zdárné podepsání všemi �lenskými státy. 

�eské p�edsednictví vyjednávalo nap�. o zahrnutí tzv. irských záruk do smlouvy, na 

druhé stran� byla �eská Republika kritizována za pozdržování podpisu smlouvy. 

Zm�ny po Lisabonské smlouv� jsou �etné, já se pro pot�ebu této práce zam��ím jen na 

ty hlavní a p�edevším na ty, co souvisí s tématem, �ili s Radou EU a výkonem 

p�edsednictví.  

�tvrtá kapitola bude pojednávat o historii obou zemí. Jak jsem již výše zmínila, 

v historickém vývoji �eské Republiky a Slovinska nalezneme hned n�kolik podobných 

rys�. Pracuji s myšlenkou, zda je nejen historická podobnost obou zemí n�jak 

p�edur�ující pro výkon p�edsednictví. 

Poslední, pátá kapitola bude v�nována meritu v�ci, a to p�edsednictví zemí 

v Rad� EU, následn� jejich komparaci. B�hem p�edsednictví se m�že p�ihodit mnoho 

neo�ekávaných události, což se prokázalo jak b�hem slovinského, tak i �eského 

p�lro�ního vedení. Potom záleží na vedení zem�, jak efektivn� dokáže tyto události �ešit 

a ukázat, že je p�ipravené nejen v rámci p�edem známého programu p�edsednictví. 

Vzhledem k argument�m uvedeným na za�átku úvodu lze p�edpokládat, že se 

p�edsednictví �eské Republiky a Slovinska od sebe nebudou zásadn� lišit.  
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1   Rada  

Rada, n�kdy také nazývána Rada ministr�, je nepermanentní instituce zastávající 

zájmy �lenských stát� Evropské unie.  Rada je sou�ástí základního institucionálního 

trojúhelníku Spole�enství.2 Radu, která je legislativním a výkonným orgánem Evropské 

unie, nelze zam��ovat s Evropskou radou jakožto politickým orgánem Evropské unie, 

ani s Radou Evropy3. Rada je hlavním rozhodovacím orgánem EU. Stejn� jako 

Evropský parlament byla i Rada z�ízena v 50. letech zakládajícími smlouvami. Po 

p�ijetí Lisabonské smlouvy se základní právní ustanovení týkající se Rady nachází 

p�edevším v �l. 9c. Rada funguje na t�ech základních principech, jimiž jsou odbornost, 

národní princip a princip politického mandátu. Rada je orgán, který lze charakterizovat 

jako sou�asn� nadnárodní i mezivládní. Jednací �ád, praktické postupy a dokonce �ešení 

spor� v Rad� závisí na stupni solidarity a d�v�ry, které jsou v mezistátních vztazích 

výjime�né. Hlavními úkoly Rady jsou: koordinace hospodá�ské politiky �lenských 

stát�, rozhodovací pravomoci, pravomoc sv��it Evropské komisi provád�ní Radou 

p�ijatých a vydaných akt�. 

Rada zastupuje �lenské státy a jejích zasedání se ú�astní jeden ministr z každé 

národní vlády EU. To, který ministr se ú�astní, závisí na projednávané agend�. 

Rada spole�n� s Evropským parlamentem a Evropskou komisí vytvá�í politiky a 

sm�rnice, na�ízení, doporu�ení platná pro celou EU. V zásad� platí, že Komise je 

navrhuje a Parlament a Rada je schvalují. Komise a �lenské státy je potom provád�jí a 

Komise je vymáhá. Rada má legislativní pravomoc, kterou v rámci �ádného 

legislativního postupu sdílí s Evropským parlamentem. Rada a Evropský parlament také 

nesou stejnou odpov�dnost za p�ijetí rozpo�tu EU. Rada rovn�ž uzavírá mezinárodní 

dohody vyjednané Komisí.  

�lenské státy EU se každých šest m�síc� st�ídají v p�edsednictví Rady. 
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1.1 Administrace a �ízení Rady  

  Formáln� existuje jedna Rada, avšak vzhledem k r�zným agendám, které 

projednává, existuje v jejím rámci n�kolik formací. V historii jich bylo až 22. V �ervnu 

2002 rozhodla Evropské rada na zasedání v Seville o ustanovení pouze 9 formací Rady. 

Lisabonská smlouva však rozd�lila Radu pro všeobecné záležitosti a vn�jší vztahy na 

dv� formace. V sou�asnosti se tedy Rada schází v deseti r�zných složeních:4

• Rada pro všeobecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) zajiš�uje 

soudržnost práce v jednotlivých formacích Rady a ve spojení s p�edsedou 

Evropské rady a Komisí p�ipravuje zasedání Evropské rady a zajiš�uje její 

návaznost.  Rada se zabývá otázkami, které postihují více než jednu z politik 

Unie, jako nap�íklad jednání o rozší�ení EU apod.  

• Rada pro zahrani�ní v�ci (Foreign Affairs Council, FAC) má v kompetenci 

celou vn�jší �innost Unie, zejména spole�nou zahrani�ní a bezpe�nostní 

politiku, spole�nou obchodní politiku, rozvojovou spolupráci a humanitární 

pomoc. Je jedinou formací Rady, pro kterou neplatí rotující p�edsednictví. Jejím 

p�edsedou je Vysoký p�edstavitel pro zahrani�ní v�ci a bezpe�nostní politiku, 

který je jmenován na p�tileté funk�ní období.  

• Rada pro ekonomické a finan�ní záležitosti (Economic and Financial Affairs 

Council, ECOFIN) koordinuje hospodá�ské politiky, dohlíží na rozpo�tovou 

politiku a ve�ejné finance �lenských stát�, euro, finan�ní trhy a kapitálové 

pohyby a hospodá�ské vztahy se t�etími zem�mi.  

• Rada pro justici a vnit�ní v�ci (Justice and Home Affairs Council, JHA) se stará 

o vývoji a implementaci kooperace spole�ných politik v tomto sektoru. 

• Rada pro zam�stnanost, sociální politiku, zdravotnictví a ochranu spot�ebitele 

(Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO) 

v oblastech ochrany práv spot�ebitele a ochrany pracovních podmínek p�ijímá 

legislativní akty, zatímco zam�stnanost a sociální ochrana spadá do kompetencí 
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�lenských stát�, role Unie (a této Rady) se tak omezuje na vým�nu a koordinaci 

zkušeností �i p�ijetí doporu�ení.  

• Rada pro konkurenceschopnost (Competitiveness Council) byla vytvo�ena v 

�ervnu 2002 slou�ením Rady pro vnit�ní trh, Rady pro pr�mysl a Rady pro 

výzkum. Má zajistit jednotný p�ístup ke zvyšování konkurenceschopnosti a r�stu 

v Evrop�.  

• Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (Transport, 

Telecommunications and Energy Council, TTE) byla vytvo�ena slou�ením rad 

pro tyto t�i oblasti v �ervnu 2002. Její funkce je hlavn� koordina�ní. Mezi její 

schválené projekty pat�í nap�. systém transevropských sítí (TEN). 

• Rada pro zem�d�lství a rybolov (Agriculture and Fisheries Council) má velmi 

široké pravomoci s ohledem na spole�nou zem�d�lskou a rybolovnou politiku, 

pat�í mezi nejd�ležit�jší formace. 

• Rada pro životní prost�edí (Environment Council) usiluje o zajišt�ní vysoké 

kvality životního prost�edí a udržitelný rozvoj hospodá�ství. Jedná o postoji 

Unie k ochran� životního prost�edí na mezinárodní úrovni. 

• Rada pro vzd�lávání, mládež a kulturu (Education, Youth and Culture Council, 

EYC) klade d�raz na spole�né kulturní d�dictví, ale zárove� pln� respektuje 

zodpov�dnost �lenských stát� za stanovení obsahu u�iva a odborné p�ípravy a 

organizaci systému školství, stejn� jako jejich národní a regionální kulturní 

diverzitu. 

Podle aktuální pot�eby mohou být svolány i jiné varianty Rady nebo n�kolik jejích 

formací zárove�. Pokud se projednává agenda, která spadá pod více ministerstev, schází 

se tzv. JUMBO Rada. 

Výše uvedené �len�ní se také jinak nazývá horizontálním �len�ním Rady na 

ministerské úrovni, Rada se ovšem d�lí i vertikáln�, jednotlivé formace Rady tvo�í 

pouze její nejvyšší stupe�.5 Dále jim napomáhají dva další stupn� zastupující zájmy 
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�lenských stát� a generální sekretariát Rady poskytující administrativní podporu všem 

t�em úrovním.  

Druhým stupn�m je Výbor stálých zástupc� (Coreper)6. V rámci Smluv je 

COREPER poprvé zmín�n až v roce 1965 - ve Smlouv� o slou�ení exekutiv t�í 

spole�enství - a poté integrován do �l. 151 Smlouvy o založení Evropského spole�enství 

(ES).  Coreper se skládá ze dvou �ástí, V Coreperu II zasedají vedoucí stálých 

zastoupení s hodností velvyslance, v Coreperu I jejich zástupci. Hlavní rolí COREPERu 

je koordinovat a p�ipravovat �innost r�zných zasedání Rady a usilovat o dosažení shody 

v otázkách pro jednání tak, aby je mohla Rada p�ijmout. Krom� p�ípravné role má 

COREPER rovn�ž roli výkonnou. Rada jej pov��uje nap�íklad p�ezkoumáváním a 

�ešením konkrétních otázek. Na stejné úrovni jako Coreper p�sobí Zvláštní výbor pro 

zem�d�lství. Ší�e problematiky, kterou Unie �eší, si vyžádala i z�ízení dalších poradních 

výbor�, p�ipravujících jednání Rady.7 Jedná se nap�. o Hospodá�ský a finan�ní výbor, 

Výbor pro zam�stnanost, Výbor pro sociální ochranu atd. V t�chto výborech zasedají 

zástupci �lenských stát�, v n�kterých výborech má své reprezentanty i Komise. 

Nejnižším stupn�m vnit�ní organizace Rady je systém pracovních skupin. 

V sou�asné dob� jich v rámci Rady p�sobí kolem 150. 

Generální sekretariát má tradi�ní admistrativn�-manažerskou funkci a stará se o 

všechny t�i úrovn�. Poskytuje jim administrativní a odborné zázemí, stále �ast�ji se však 

zabývá i konkrétními politickými úkoly.8 Sekretariát je nezbytný pro kontinuitu práce 

Rady. Generálního tajemníka, který Generální sekretariát �ídí, jmenuje Rada na základ�

hlasování kvalifikovanou v�tšinou. Sou�asným generálním tajemníkem Rady je Pierre 

de Boissieu. Generálnímu tajemníkovi napomáhá jeho nám�stek, který odpovídá za 

�ízení generálního sekretariátu. Generální sekretariát p�i své �innosti �asto úzce 

spolupracuje s p�edsednictvím. 
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1.2 Rozhodování v Rad�

Rada pro svoji komplexnost pat�í k nejobtížn�ji uchopitelným institucím Unie.9

Je to dáno nejen jejím složením, ale i mnohými funkcemi, které vykonává. Proto 

neustále probíhají snahy o to, aby se �innost Rady stala více otev�enou a viditelnou.  

Akty Rady mají podobu na�ízení, sm�rnic, rozhodnutí, spole�ných akcí, 

spole�ných postoj�, doporu�ení, stanovisek, záv�r�, prohlášení, usnesení.  

Rada v oblasti p�ijímání legislativy postupuje podle �ádného legislativního 

postupu. Ve v�tšin� p�ípad� m�že EP rozhodnutí Rady EU vetovat.  Lisabonská 

smlouva dále vymezuje souhlasné �ízení, rozpo�tové �ízení a další procedury specifické 

pro ur�ité sektory. Rada a Evropský parlament také nesou stejnou odpov�dnost za p�ijetí 

rozpo�tu EU. Rada rovn�ž uzavírá mezinárodní dohody vyjednané Komisí.  

Systém hlasování p�i schvalování rozhodnutí v Rad� je komplikovaný. Rada je 

usnášeníschopná, pokud je p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina osob s oprávn�ním hlasovat, 

p�i 27�lenné Unii je tedy kvórum 14 ministr�. V sou�asné dob� existují tyto možnosti 

hlasování: 

• prostá v�tšina - k p�ijetí návrhu se Rada musí usnést v�tšinou hlas� svých �len�. 

Každý stát má jeden hlas. Používá se omezen�, v�tšinou u procedurálních 

otázek. 

• jednomyslnost – je tradicí v klasických mezinárodních organizacích a odpovídá 

zásad� mezinárodního práva ve�ejného o svrchované rovnosti stát�.10 Každá 

zem� má p�i hlasování jeden hlas, uplat�uje se zde systém veta. Aplikuje se u 

d�ležitých otázek, jakými jsou nap�íklad zm�ny Smluv, zahájení nové spole�né 

politiky nebo souhlas s p�istoupením další zem� k Unii. 
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• kvalifikovaná v�tšina - pat�í k nejvíce využívaným zp�sob�m hlasování. Je 

projevem nadstátnosti ve fungování jinak mezivládn� pojaté Rady, nebo�

�lenský stát m�že být p�ehlasován.11

Niceská smlouva rozd�lila mezi �lenské státy EU celkem 345 vážených hlas� na 

základ� jejich velikosti, p�i�emž menší státy byly zvýhodn�né, (viz tabulka �. 1). 

Rozhodnutí kvalifikovanou v�tšinou je p�ijato, pokud jsou napln�ny t�i podmínky 

(systém trojí v�tšiny).12 Prvním kritériem je dosažení stanoveného po�tu hlas�, tzn. 255 

(73, 91 %). Dále u p�edpis� p�ijímaných na návrh Komise se pro musí vyjád�it 

nadpolovi�ní v�tšina všech stát�, u ostatních dvout�etinová.  A kone�n� je možné také 

požádat o p�ezkoumání, zda kvalifikovanou v�tšinu tvo�í zem� mající v sou�tu více než 

62 % celkové populace Evropské unie. Pokud státy s projednávaným návrhem 

nesouhlasí, mohou zabránit jeho p�ijetí, pokud vytvo�í bloka�ní menšinu. Musí jít o 

státy s alespo� 30 % hlasy. Pokud mají nesouhlasící státy 25 - 30 % hlas�, jedná 

Spole�enství, dokud jejich po�et neklesne pod 25 % nebo dokud není akt schválen 75 % 

hlas� všech �len� Rady. 

S p�ijetím Lisabonské smlouvy se oblast hlasování Rady m�ní, (podrobn�ji viz 

kapitola 3). LS p�ináší v�tší transparentnost, nebo� všechna jednání a rozhodnutí Rady v 

legislativní oblasti se budou zve�ej�ovat. 

P�edsedající zem� má p�i vyjednávání usilovat o dosažení všeobecn� p�ijatelných 

kompromis�, což p�edpokládá zaujmutí neutrální pozice. V souvislosti s procesem 

rozší�ení EU se role vyjednava�e �ím dál více komplikuje. P�edsednická zem� má p�i 

vyjednávání k dispozici r�zné nástroje, kterými m�že jeho pr�b�h ovlivnit. Jedná se 

nap�. o p�erušení jednání, �asový nátlak, individuální rozhovory apod. Osobní a 

diplomatické schopnosti vyjednava�� jsou však pro úsp�šnost v této roli nejzásadn�jší. 
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2   Základní principy a funkce p�edsednictví 

P�edsednictví v Rad� je jedním z nejd�ležit�jších nástroj� prosazování zájm�

�lenských zemí EU a ovliv�ování �innosti a chodu celé Evropské unie, je d�ležitým a 

náro�ným úkolem vyplývajícím z �lenství v EU. Nápl� funkce p�edsednictví se 

v pr�b�hu evropské integrace na základ� reálných pot�eb r�znými zp�soby 

modifikovala a získávala na významu. V rámci primárního práva má p�edsednictví 

slabé teoretické vymezení svých princip�, závazn� je v základní legislativ� EU 

zakotven jen rota�ní princip.13 Druhým d�ležitým principem, založeným na politické 

praxi p�edsednictví, je nestrannost mandátu. 

 Role p�edsedající zem� je nejen organiza�ní, ale také zprost�edkovatelská, 

politická a reprezenta�ní. Stát se na p�l roku p�edsednickou zemí EU znamená pro daný 

stát obrovskou prestiž, spojenou nejen s mnoha výsadami, ale také s mnoha 

povinnostmi. Jednotlivé �lenské zem� Evropské unie st�ídav� p�edsedají Rad�.  Funk�ní 

období p�edsednictví trvá šest m�síc�. Po�adí, na jehož základ� se zem� v p�edsednictví 

st�ídají, byl schválen Radou v lednu 2007. P�i jeho stanovení bylo dbáno na st�ídání 

zemí podle jejich velikosti a geografické polohy (viz tabulka �. 3). 

P�edsednictví se �ídí podle priorit. Ty si stanoví každá p�edsedající zem� a 

nejprve je p�edstaví Rad� a Evropskému parlamentu. V souvislosti s formulováním 

priorit m�žeme sledovat t�i r�zné linie, které celý proces formují. Jedná se jednak o cíle, 

na jejichž spln�ní má p�edsednická zem� eminentní zájem, dále ze záležitostí 

vyplývajících z aktuální situace (neo�ekávané krize, živelné pohromy, ekonomické 

ot�esy apod.) a pro zajišt�ní kontinuity z agendy p�edchozích p�edsednictví. Pro tento 

ú�el je vytvo�ené trio14 – spolupráce t�í �lenských stát� majících po sob� jdoucí 

p�edsednictví. Tyto t�i �lenské zem� spole�n� vytvo�í osmnácti m�sí�ní program 

p�edsednictví. Krom� toho každé p�edsednictví nadále prezentuje p�lro�ní program. 

Vyty�ením priorit p�edsednictví je stanoven program jednání Unie.   

V sou�asnosti rozeznáváme �tve�ici základních funkcí p�edsednictví15: 
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• reprezentace Rady EU, 

• administrace a �ízení práce Rady EU, 

• vyjednávání,  

• ur�ování politických priorit. 

Dá se �íci, že tyto funkce jsou od p�edsednické zem� doslova vyžadovány. 

Administrace a �ízení Rady je nejstarší funkcí p�edsednictví, rovn�ž má velký význam 

pro úsp�šné vyjednávání v Rad� a prosazování priorit. Reprezenta�ní funkce je druhou 

nejstarší a nejpropracovan�jší funkcí. P�edsedající zem� zastupuje v rámci 

vnitrounijních vztah� Radu, ve vn�jších vztazích celou EU. Vyjednávací role 

p�edsednictví se vyvíjela postupn� a není obsažena v žádném dokumentu primárního 

práva. P�edsednictví má v rámci vyjednávání k dispozici formální i neformální nástroje. 

Vyty�ování politických priorit pro práci Rady a svým zp�sobem celé EU je nejmladší 

funkcí p�edsednictví. Otázka politických priorit souvisí se schopností a možnostmi 

p�edsednictví vyty�it a prosadit daná témata. 16 Kontroverzn� chápána je národní funkce 

p�edsednictví, kterou je rozum�no, že p�edsednictví m�že posloužit jako prostor pro 

obhájení národních zájm� �i národní pozice.17  

2.1 Vznik a vývoj p�edsednictví 

Z historického hlediska lze p�edsednictví �adit k institucím, které provázejí 

evropskou integraci od jejího po�átku. 18 Ve své historii prošlo p�edsednictví mnoha 

zm�nami až do té podoby, v jaké jej známe dnes.  

2.1.1 Od ESUO po 80. léta 

Již ve Smlouv� o Evropském spole�enství uhlí a oceli (ESUO) je zmi�ováno v 

souvislosti se Zvláštní radou ministr�. V té dob� m�lo p�edsednictví pouze t�ím�sí�ní 
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mandát a jeho hlavní funkcí bylo symbolizovat rovnost �lenských zemí.  Od zá�í 1952 

se zem� st�ídaly v abecedním po�adí, po�ínaje N�meckem.19 P�ijetím �ímských smluv 

byl mandát p�edsednictví zdvojnásoben na 6 m�síc� a jeho jedinou povinností bylo 

svolávání Rady. 

Výrazný rozvoj instituce p�edsednictví nastal v pr�b�hu sedmdesátých let a byl 

d�sledkem �ady událostí.20 Velkou roli v prohlubování reprezentativní funkce sehrálo 

rozši�ování �lenské základny, vznik Evropské politické spolupráce a vytvo�ení 

Evropské rady. P�edsednictví se postupn� stalo odpov�dným za jednání EPS, stalo se 

mluv�ím a reprezentantem Spole�enství ve vztahu k t�etím zemím, byla mu uložena 

povinnost p�edložit sv�j program Evropskému parlamentu a následn� zhodnotit 

dosažené cíle, stalo se odpov�dným za odeslání zprávy Evropskému parlamentu 

z každého zasedání Evropské rady. V osmdesátých letech došlo ke vzniku tzv. 

„trojky“21, t�í�lenného týmu, složeného ze zástupc� p�edešlého, sou�asného a 

následujícího p�edsednictví22, jejímž cílem bylo zlepšení reprezentace Spole�enství 

navenek.  

P�ijetím Jednotného evropského aktu v roce 1986 byly uzákon�ny úkoly týkající 

se EPS, p�ibyla spolupráce s Evropským parlamentem p�i schvalování legislativních 

návrh�. Velmi d�ležitým byl návrat k hlasování kvalifikovanou v�tšinou, �ímž byla role 

p�edsednictví jako vyjednava�e posílena, ale zárove� se stala komplexn�jší. 

2.1.2 Od 90. let po sou�asnost 

M�nící se zahrani�n�politická situace v Evrop� v devadesátých letech spole�n�

s ambicemi postkomunistických stát� p�iblížit se politickým a ekonomickým systém�m 

západoevropských zemí s výhledem na �lenství v Evropském spole�enství pro 
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p�edsednictví znamenaly zm�nu jeho vnímání. Se zd�razn�ním jeho inicia�ní funkce 

vzrostly i nároky na mediální prodejnost výsledk�.  Smlouvou o EU byla komunika�ní a 

media�ní role p�edsednictví ješt� více posílena i díky zavedení spolurozhodovací 

procedury. 

Na za�átku nového tisíciletí v souvislosti s p�edsednictvím lze sledovat snahy o 

jeho p�esn�jší definici a jeho reformy. P�edsednictví aktuáln� p�edstavuje jednoho z 

hlavních institucionálních ú�astník� procesu vyjednávání v EU, poskytuje vize do 

budoucna a vede integra�ní proces. Od p�edsednictví se o�ekává, že poskytne nové 

kreativní návrhy a že umožní vyjednání kompromis�, které jsou p�ijatelné pro všechny 

�lenské státy. P�evzít p�edsednické funkci samoz�ejm� obnáší i administrativní b�emeno 

v podob� po�ádání nes�etných sch�zí, summit�, setkání. 
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3   Institucionální reformy23

Prozatím poslední revize primárního práva, tzv. Lisabonská smlouva24

p�ejmenovala dosavadní dva základní texty primárního práva na Smlouvu o Evropské 

unii (nezm�n�no) a Smlouvu o fungování Evropské unie (d�íve Smlouva o Evropském 

spole�enství). Lisabonská smlouva ve vztahu k p�edsednictví fakticky p�ejímá podstatu 

tzv. evropské ústavy.25  

3.1 Zm�ny týkající se p�edsednictví 

Instituce p�edsednictví v Rad� získala po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy 

svoji novou podobu. Nejv�tší inovací je ur�itá obm�na šestim�sí�ního rota�ního 

principu p�edsednictví. P�edsednická zem� bude i nadále odpov�dná za �ízení vnit�ního 

fungování Unie, ovšem navenek budou EU zastupovat nov� jmenovaní p�edstavitelé. 

Jedná se o p�edsedu Evropské rady zvoleného jejími �leny na období 30 m�síc� s 

možností jednoho prodloužení. P�edseda Evropské rady od p�edsednického státu 

p�evezme funkci organizace práce Evropské rady a reprezentace Unie navenek v 

záležitostech týkajících se spole�né zahrani�ní a bezpe�nostní politiky, aniž jsou 

dot�eny pravomoci vysokého p�edstavitele Unie pro zahrani�ní v�ci a bezpe�nostní 

politiku. P�edsedou Evropské rady byl zvolen Herman van Rompuy.

Další významnou zm�nou, jak již bylo p�edesláno v p�edcházejícím odstavci, je 

z�ízení funkce vysokého p�edstavitele pro zahrani�ní v�ci a bezpe�nostní politiku. 

Vysoký p�edstavitel bude zárove� pov��eným zástupcem Rady pro spole�nou 

zahrani�ní a bezpe�nostní politiku a místop�edsedou Komise odpov�dným za vn�jší 
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vztahy. Ve své p�sobnosti bude mít zahrani�ní politiku i spole�nou obrannou politiku a 

bude p�edsedat Rad� pro zahrani�ní v�ci. Bude zastupovat EU na mezinárodní scén�, 

p�i�emž se bude opírat o Evropský útvar pro vn�jší �innost, složený z ú�edník� Rady, 

Komise a diplomatických služeb �lenských stát�. Vysokou p�edstavitelkou pro 

zahrani�ní v�ci a bezpe�nostní politiku se stala Catherine Ashtonová. 

3.2 Zm�ny týkající se hlasování v Rad�

Podle Lisabonské smlouvy se zp�sob hlasování kvalifikovanou v�tšinou v Rad�

ministr� od 1. listopadu 2014 zm�ní. Kvalifikovanou v�tšinu bude podle �lánku 9c 

p�edstavovat 55 procent �lenských stát�, které reprezentují alespo� 65 procent obyvatel 

EU. Tento nový zp�sob výpo�tu kvalifikované v�tšiny doplní mechanismus podobný 

tzv. kompromisu z Ioanniny26, který umožní malé skupin� �lenských stát� (tém��

dosahující bloka�ní menšiny) vyjád�it nesouhlas s rozhodnutím. V takovém p�ípad�

bude Rada muset ud�lat maximum pro to, aby bylo v p�im��ené dob� nalezeno �ešení 

p�ijatelné pro ob� strany. Do roku 2017 m�že kterákoli zem� požádat o hlasování 

systémem podle smlouvy z Nice.27

Dále Lisabonská smlouva rozši�uje po�et oblastí, kde se rozhoduje 

kvalifikovanou v�tšinou, a to o 68 nových oblastí. Princip jednomyslnosti z�stává 

zachován v citlivých oblastech, jako jsou dan�, sociální zabezpe�ení, zahrani�ní 

politika, spole�ná obrana, operativní policejní spolupráce, jazyková pravidla a otázka 

sídel institucí. V praxi to znamená, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se 

hlasování kvalifikovanou v�tšinou používá v �ad� nových oblastí (nap�íklad v oblasti 

p�ist�hovalectví a kultury). 
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 S uvedenými posuny souvisí i tzv. p�echodová klauzule (passerelle), která 

umož�uje, aby Evropská rada (v p�ípad� �lánku 81 odstavec 3 Smlouvy o fungování EU 

nikoliv Evropská rada, ale Rada) se souhlasem Evropského parlamentu rozhodla 

jednomysln�, že v ur�ité oblasti nebo v ur�itém p�ípad�, kde rozhoduje Rada 

jednomysln�, bude Rada nap�íšt� rozhodovat kvalifikovanou v�tšinou nebo že v ur�ité 

oblasti, kde jsou legislativní akty p�ijímány zvláštním legislativním postupem, bude 

nap�íšt� platit pro p�ijímání t�chto akt� �ádný legislativní postup. Národní parlamenty 

nicmén� musí být o použití passerely informovány nejmén� 6 m�síc� p�ed p�ijetím 

rozhodnutí a kterýkoliv z nich jej m�že vetovat (tzv. �ervená karta). 

3.3 Další významné zm�ny 

Dle �lánku 9d od roku 2014 klesne po�et �len� Evropské komise na dv� t�etiny 

po�tu �lenských stát�. Státy se budou v právu navrhovat komisa�e rovnoprávn� st�ídat. 

Navíc její p�edseda bude volen Evropským parlamentem na návrh šéf� vlád, kte�í budou 

muset brát v potaz výsledky voleb do Evropského parlamentu.  

Evropská unie m�la složitou „trojpilí�ovou“ strukturu. Navíc Evropské 

spole�enství bylo subjektem mezinárodního práva, Evropská unie jako celek nikoli. 

Tento složitý systém je LS zjednodušen: pilí�e se slou�ily a existuje jeden jediný 

subjekt, Evropská unie. 

�lánkem 6 dává Lisabonská smlouva právní závaznost Chart� základních práv 

ob�an� EU. Velká Británie, Polsko a �eská Republika28 si vyjednaly výjimku, která 

omezuje p�sobnost Charty na jejich území.�

Lisabonská smlouva konsoliduje a posiluje Evropskou unii tak, jak ji utvo�ilo 

více než padesát let evropské integrace. Posiluje její akceschopnost, dává více 

legitimity, viditelnosti a efektivity jejím institucím. Cenou za to je však oslabení ryze 

mezivládního p�ístupu a formální suverenity �lenských zemí.  
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4   Komparace historického vývoje �eské Republiky a 

Slovinska

Jak bylo �e�eno již v úvodu, tato kapitola se zabývá spole�nými rysy v 

historickém vývoji obou zemí a zkoumá, zdali má n�jaký p�edur�ující význam pro 

výkon p�edsednictví Rady EU. Ob� zem� jsou si blízké, tudíž lze p�edpokládat ur�itou 

podobnost, a to nejen v oblasti historie. Historická data jsem �erpala z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D�jiny_Slovinska, 

http://www.historyofnations.net/europe/slovenia.html�a skript od Houskové H., 

Podlešáka J.: �eské a slovenské d�jiny v letech 1900 až 1989.  

4.1 Od st�edov�ku po 1. sv�tovou válku 

Již od raného st�edov�ku spojoval dnešní �eskou republiku a Slovinsko 

podobný historický vývoj. Slovanské obyvatelstvo se spojilo se Sámovou �íší, která 

m�la své centrum v �echách. Ob� oblasti byly také vystaveny silnému kulturnímu a 

politickému vlivu z n�meckých �ástí Evropy. V 13. století za P�emysla Otakara II. se 

podruhé potkávají �eši a Slovinci v rámci jednoho státního útvaru.  Z historického 

hlediska však �echy a Slovince nejvíce spojuje dlouhá spole�ná minulost v rámci 

habsburské monarchie. Národnostní nerovnost byla realitou habsburské monarchie, 

vládnoucími národy byli Rakušané a Ma	a�i. V druhé polovin� 19. století docházelo jak 

na slovinské, tak �eské stran� k nepokoj�m vyjad�ujícím nespokojenost s dosavadním 

upo�ádáním. P�ed vypuknutím první sv�tové války se víde�ský dv�r snažil zachránit 

národnostn� rozdrobené Rakousko-Uhersko návrhem trializmu.29 Za 1. sv�tové války 

oba národy bojovaly v armád� Rakouska-Uherska, �asté však bylo p�eb�hlictví k ruské 

armád�. Po skon�ení války a rozpadu monarchie vznikl nový státní útvar Království 

Slovinc�, Chorvat� a Srb�, který m�l v mezivále�ném období velmi úzké vztahy 

s tehdejším, také nov� vzniklým, �eskoslovenskem. 
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4.2 Období komunismu 

Dalším spole�ným historickým znakem obou zemí bylo dlouhodobá nadvláda 

komunistické strany a pod�ízení Sov�tskému svazu. V Jugoslávii prob�hl nástup 

komunistické moci již roku 1945, o t�i roky d�íve než u nás. Následný vývoj událostí 

byl podobný. Po�átek 50. let byl ve znamení znárod�ování a politických �istek. 

Slovinsko se ale roku 1953 poda�ilo oprostit od sov�tské nadvlády a pom�ry se zde 

uvolnily. Ke konci 60. let m�žeme pozorovat obdobné tendence i v tehdejším �SSR, 

známé jako Pražské jaro. Uvol�ování pom�r� bylo nicmén� v obou zemích potla�eno a 

nastal proces stabilizace, op�tovného upevn�ní komunistické moci. 

4.3 Rozpad Jugoslávie a �SSR 

V 80. letech se pak soužití v rámci Jugoslávie stává �ím dál tím mén�

fungujícím. V zemi za�ínají vznikat liberaliza�ní proudy; objevují se sdružení, která 

jsou p�edzv�stí nových politických stran a ob�anských iniciativ. V roce 1990 se 

slovinská delegace naposledy zú�ast�uje sjezdu Svazu komunist� Jugoslávie. V 

referendu o osamostatn�ní republiky se pro samostatnost vyjád�ilo 88,5% obyvatel30.    

25. �ervna 1991 schválil slovinský parlament Deklaraci o nezávislosti a ústavní zákon o 

samostatnosti a nezávislosti Republiky Slovinsko. O dva dny pozd�ji vypukla 

Desetidenní válka, která skon�ila podpisem Brionské deklarace. Jugoslávskou federaci 

republika definitivn� opustila po vypršení t�ím�sí�ního moratoria 7. �íjna 1991. V 

prosinci 1991 je nový stát uznán jako první N�meckem, na po�átku roku 1992 pak 

dalšími státy.  

Obdobná situace se odehrála i u nás. Sametová revoluce, zahájená 17. listopadu 

1989, svrhla komunistický režim a umožnila obnovu demokracie a svobodného 

podnikání. Z názvu státu a obou republik bylo v roce 1990 vypušt�no slovo 

socialistický a �eská republika získala své vlastní státní symboly. Od roku 1990 za�ala 

být opožd�n� uvád�na do praxe federalizace, která sice formáln� platila již od roku 

1969, ale prakticky byla do dosud do zna�né míry zmrazena. Mezi ob�ma složkami 
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federace, �eskou republikou a Slovenskou republikou, však rychle nar�staly rozpory, 

které vedly k rychlému rozpadu spole�ného státu. �eskoslovensko zaniklo mírovou 

cestou k 31. prosinci 1992 a dosavadní národní republiky p�evzaly právní �ád zanikající 

federace a rozd�lily si její majetek a závazky. Jako subjekt mezinárodního práva vznikla 

�eská republika 1. ledna 1993.  

4.4 Od 90. let po sou�asnost 

Slovinsko i �eská Republika se úsp�šn� zapojily do politických struktur 

demokratického Západu – v roce 1999 byla �R p�ijata do NATO, Slovinsko o p�t let 

pozd�ji a 1. kv�tna 2004 vstoupily do Evropské unie. Od 1. ledna 2007 Slovinsko 

zavedlo spole�nou evropskou m�nu euro. �eská republika euro zatím nep�ijala. 

Slovinsko v první polovin� roku 2008, jako první postkomunistická zem�, p�edsedalo 

Evropské unii, �eská republika p�esn� o rok pozd�ji. 

Jak bylo již �e�eno v úvodu, ob� zem� se dosti podobají. �eská Republika a 

Slovinsko jsou prvními z nových �lenských zemí, které p�edsedaly Rad� EU. Této 

prestižní role se ujaly v dob�, kdy slavily 20 let od pádu komunistické totality. 

P�edsednictví tak lze symbolicky vnímat jako dovršení cesty, kterou ob� zem� od té 

doby ušly. Komunistická nadvláda trvající víc než 40 let, dle mého názoru, zem� ve 

výkonu p�edsednictví nijak nepoznamenala, naopak. Již v roce 1988 byly navázány 

diplomatické vztahy mezi �SSR a EU, Slovinsko v roce 1992 podalo žádost o �lenství 

v EU. Jak Slovinsko, tak �eská Republika jsou dávány jako p�íklady úsp�šných nových 

�len�. Jsou popisovány jako vzory úsp�šné integrace do evropské unie. V rámci zemí, 

které p�istoupily také v roce 2004, pat�í mezi ekonomicky úsp�šn�jší. Krom� Evropské 

unie jsou ob� zem� �leny dalších mezinárodních organizací, nap�. NATO, MMF, WTO, 

CEI (St�edoevropská iniciativa), jsou tzv. pozorovateli ve Frankofonii. 
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5   P�edsednictví 

Malé zem�, které drží p�edsednictví poprvé, mají v Bruselu dobrou pov�st, 

obvykle v�c nepodcení a jsou relativn� úsp�šné. Jak slovinské, tak �eské p�edsednictví 

se uskute�nilo b�hem první poloviny roku, tzv. jarní p�edsednictví jsou delší než ty 

podzimní, evropské instituce mají totiž v srpnu prázdniny. Jarní p�edsednictví vždy 

obsahují ve svých programech tzv. lisabonskou agendou, které se v b�eznu v�nuje každé 

setkání Evropské rady. 

5.1 Slovinské p�edsednictví v Rad� EU 

Dnem 1. ledna 2008 se Slovinsko stalo první novou �lenskou zemí, která se ujala 

pomyslného kormidla Evropské unie. Vnitropolitická situace ve Slovinsku nebyla 

zrovna ideální, ale v p�edzv�sti p�edsednictví uzav�ela v�tšina parlamentních stran 

„Dohodu o neúto�ení“, aby se do p�edsednictví p�íliš nepromítaly vnitropolitické boje, 

které by tak mohly negativn� ovlivnit chod EU. Slovinské p�edsednictví bylo prvním 

velkým testem p�ipravenosti nových �lenských zemí na povinnosti, které z �lenství v 

EU vyplývají. Premiér Janšta a jeho kolegové si této skute�nosti byli velmi dob�e 

v�domi.  

5.1.1 P�ípravy 

Slovinsko se intenzivn� za�alo na výkon p�edsednictví p�ipravovat t�i roky p�ed 

jeho zahájením. Logo slovinského p�edsednictví bylo vybráno už na za�átku roku 2006. 

Ze 13ti návrh� si Slovinci vybrali logo dubového listu od Roberta Kuhara. Dubový list 

reprezentuje solidní, vytrvalý a spolehlivý charakter Slovinc�, dubové d�evo 

reprezentuje kvalitu. Logo je navíc kombinací 5 klasických element� - ohn�, zem�, 

vody, vzduchu a éteru, který p�edstavuje pátou sou�ást hmoty, prázdno. Slovinci tím 

cht�li vyjád�it svobodu a duchovní hodnoty31 (viz p�íloha �. 1). 

Mottem slovinského p�edsednictví byla slovní h�í�ka „Sinergija“. Synergie, tedy 

spolupráce v Evrop�, se netýká pouze sou�innosti �lenských stát� a evropských 
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institucí. Nemén� d�ležitá je rovn�ž i spolupráce mezi evropskými ob�any, všemi 

generacemi a kulturami, sou�innost s dalšími aktéry EU, region� a kontinent� celého 

sv�ta. Slovinci svým mottem nazna�ují, že spole�nou prací dosáhneme lepších 

výsledk�, než kdyby každá ze �lenských zemí pracovala individuáln�. 

5.1.2 Priority slovinského p�edsednictví32

Slovinsko svou prací v mnohém navazovalo na p�edchozí p�edsednictví. 

Klí�ovou prioritou pro tzv. trojku N�mecko, Portugalsko a Slovinsko se staly vzájemn�

propojené otázky evropské energetické politiky a hrozby globálního oteplování. Mezi 

další okruhy priorit p�evzatých od p�edcházejícího p�edsednictví pat�í Lisabonská 

strategie, vn�jší vztahy, budoucnost EU.  

5.1.2.1 Vztahy se Západním Balkánem 

Mezi prioritami slovinského p�edsednictví, vzhledem ke geografické blízkosti, 

byly vztahy se Západním Balkánem a budoucí rozší�ení EU. Slovinsko tak cht�lo 

potvrdit, že všechny zem� regionu se d�íve �i pozd�ji mohou stát �leny Evropské unie. 

Slovinské p�edsednictví si bylo v�domo, že kosovská otázka bude mít dopad na stabilitu 

v regionu, a proto cht�lo vytvo�it podmínky pro úsp�šnou p�ítomnost EU v Kosovu po 

dosažení dohody o jeho statutu. Vztahy mezi Evropskou unií a jednotlivými zem�mi 

Západního Balkánu jsou založeny na dohodách o stabilizaci a p�idružení, jež jsou 

sou�ástí tzv. solu�ské agendy p�ijaté z roku 2003. Doposud byly podepsány dohody s 

Chorvatskem, Makedonií, Albánií a �ernou Horou. Slovinsko p�išlo s novým 

impulsem, jehož cílem byl p�edevším rychlý podpis dohody o stabilizaci a p�idružení se 

Srbskem, které by m�lo upevnit vazbu s EU. V neposlední �ad� se Slovinsko snažilo 

urychlit p�ístupová jednání s Chorvatskem, zahájit je s Makedonií a pokra�ovat v 

jednání s Tureckem. V rámci pln�ní této priority se slovinské p�edsednictví zú�astnilo 

otev�ení �ty� nových kapitol vyjednávání s Chorvatskem a dvou kapitol s Tureckem. 

B�hem p�edsednictví byly podepsány stabiliza�ní asocia�ní dohody se Srbskem a 

Bosnou a Hercegovinou. Významného pokroku bylo rovn�ž u�in�no v n�kterých 
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oblastech regionální spolupráce a ekonomického rozvoje, byl zahájen dialog o uvoln�ní 

vízového režimu se zem�mi západního Balkánu, byla projednána možnost založení 

investi�ního fondu pro tyto zem�. Po vyhlášení nezávislosti Kosova se Slovinsko 

snažilo zajistit stabilitu v regionu p�ítomností mise EULEX a zvláštního zástupce EU v 

tomto regionu. Zahájena byla také pilotní partnerství v oblasti mobility s Moldavskou 

republikou a Kapverdami, a za�alo se s p�ípravami jednání o stejných partnerstvích 

s Gruzií a Senegalem.�Velký úsp�ch v rámci Evropské politiky sousedství (ENP), bylo 

zahájení iniciativy „�ernomo�ská synergie“ stanovující politické pokyny pro spole�né 

aktivity v regionu.33  

5.1.2.2 Ratifikace Lisabonské smlouvy a lisabonská strategie

Další prioritou slovinského p�edsednictví byla ratifikace Lisabonské smlouvy 

všemi �lenskými státy ješt� p�ed volbami do Evropského parlamentu v �ervnu 2009. 

Slovinsko cht�lo jít ostatním zemím p�íkladem a ratifikovalo smlouvu hned v úvodní 

fázi svého p�edsednictví. Tento zám�r byl však v �ervnu narušen irským referendem, 

které smlouvu odmítlo. Jarní summit Evropské rady se zabýval dalším implementa�ním 

cyklem Lisabonské strategie - zam�stnaností a r�stem. V p�edstihu bylo oznámeno, že 

nelze o�ekávat jakékoliv radikální zm�ny. Nové kolo strategie by se m�lo zam��it na 

posilování výzkumu a vývoje, podporu malých a st�edních podnik� a vytvá�ení 

flexibilních trh� práce. Dále byla v�nována pozornost posílení sociální dimenze 

Lisabonské strategie. D�raz byl kladen na zlepšení situace mladých lidí a p�edsednictví 

rovn�ž p�isp�lo k evropské debat� o demografických výzvách a opat�ení pro rovnost 

žen a muž�.  

5.1.2.3 Energetika a ochrana klimatu 

Dalším okruhem priorit byla energetika a klimatické zm�ny, v rámci níž byl 

krom� dlouhodobých nem�nných priorit p�edstaven energeticko-klimatický balí�ek. 

Slovinsko také za�alo pracovat na spole�ném stanovisku Unie, jež bude prosazovat p�i 

jednání o nahrazení Kjótského protokolu novou dohodou. EU by podle programu 
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p�edsednictví m�la být hlavním iniciátorem ambiciózn�jšího �ešení a ukázat svoji v�d�í 

roli v této otázce. Nadále je d�ležité pokra�ovat v úsilí o diverzifikaci energetických 

dodávek, zvýšení energetické ú�innosti a úspor energie. Klí�ovou roli zde hraje i 

využívání moderních technologií.  Co se týká klimaticko-energetického balí�ku, 

Evropská komise oznámila, že p�edsednictví dosáhlo všech svých cíl�. Nejd�ležit�jším 

výsledkem p�edsednictví v oblasti energetiky, byla dohoda o t�etím energetickém 

balí�ku, který obsahuje nap�. návrh na liberalizaci vnit�ního trhu s elekt�inou a zemního 

plynu. Slovinské p�edsednictví navrhlo kompromis p�ijatelný pro všech 27 �lenských 

stát� a úsp�šn� tak dohody dosáhlo. 

5.1.2.4 Další události 

V neposlední �ad� p�edsednictví podporovalo a propagovalo dialog mezi 

kulturami v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu, který p�ipadl na rok 2008. 

Jedním z nejviditeln�jších projekt� byla iniciativa s cílem vytvo�it Evropsko- 

st�edozemní univerzitu se sídlem v p�ístavním m�st� Piran. 

B�hem p�edsednictví prob�hla �ty�i vrcholná setkání, a to summity EU-

Japonsko, EU-Latinská Amerika a Karibik, EU-USA, EU-Rusko. Tyto summity 

p�isp�ly k posílení strategických vztah� a partnerství mezi EU a t�mito zem�mi. 

Poskytly p�íležitost diskutovat o aktuálních globálních, regionálních, ekonomických, 

bezpe�nostních otázkách.  Slovinskému p�edsednictví se poda�ilo získat potvrzení 

mandátu pro jednání o nové dohod� mezi EU a Ruskem, která nahradí stávající dohodu 

partnerství a spolupráci (PCA). Krom� t�chto summit� prob�hla �ada dalších setkání, 

nap�. s Afghanistánem, Ukrajinou, Kanadou, USA. 

V b�eznu rovn�ž došlo k dokon�ení rozší�ení schengenského prostoru o prostor 

vzdušných hranic. Mimo vyty�ené priority bylo dosaženo pokroku v oblasti azylové a 

imigra�ní politiky a v boji proti terorismu a bylo rozhodnuto o tom, že Slovensko m�že 

od 1.1 2009 rozší�it �lenskou základnu eurozóny.  

Bylo dosaženo pokroku v posílení vztah� se t�etími zem�mi a v rozvoji strategie 

integrované správy hranic. Byl p�ijat dokument „Spole�ná p�ist�hovalecká politika pro 

Evropu: zásady, opat�ení a nástroje“. Probíhala diskuse o vzájemné souvislosti mezi 

migrací, zam�stnaností a rozvojem.  
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Pokrok byl zaznamenán p�i provád�ní strategie Unie pro boj proti terorismu. 

Protiteroristický koordinátor doporu�il Komisi, aby pokra�ovala v �innostech týkajících 

se p�edcházení radikalizaci a náboru terorist�, a to zejména prost�ednictvím poskytování 

pomoci v oblasti vzd�lávání, lidských práv, ve�ejné správy, právního státu a ob�anské 

spole�nosti. Zd�razn�na byla spolupráce v oblasti informa�ních technologií.  

V oblasti posílení konkurenceschopnosti podnik�, p�edsednictví zam��ilo svou 

pozornost na urychlení r�stu malých a st�edních podnik� a opat�ení na snížení 

administrativní zát�že. 

Existence neo�ekávaných událostí, na které se p�edem nelze p�ipravit, provází 

každé p�edsednictví, ani slovinské nebylo výjimkou. V b�eznu Evropská rada reagovala 

na nepokoje na finan�ních trzích. T�i rozsáhlé a podrobné plány byly aktualizovány v 

n�kolika oblastech organizace a dohledu nad finan�ními trhy. Byl podepsán protokol o 

spolupráci za ú�elem zajišt�ní finan�ní stability. V �ervnu Evropská rada reagovala na 

dopady inflace cen potravin. Hlavy stát� a vlád potvrdily, že tato situace vyžaduje 

rychlé reakce, jak v rámci EU, tak i celosv�tov�, v�etn� poskytování pomoci ohroženým 

skupinám obyvatel. P�edsednictví bylo dále nuceno reagovat na události v Keni a �adu, 

násilné protesty v Tibetu, zem�t�esení v �ín� a cyklón v Barm�. 

5.1.2.5 Dokumenty p�ijaté b�hem slovinského p�edsednictví
34

Slovinské p�edsednictví u�inilo pokrok v procesu p�ijímání legislativních akt�

týkajících se pracovního práva. Jedná se o sm�rnici o pracovní dob� a sm�rnici o 

pracovních podmínkách do�asných pracovník�, ob� mají zásadní význam pro evropské 

pracovníky. V oblasti ochrany životního prost�edí byly schváleny sm�rnice o odpadech, 

na�ízení o rtuti a sm�rnice o za�len�ní letecké dopravy do evropského systému 

obchodování s povolenkami na emise CO2. Spole�n� s Evropským parlamentem byla 

p�ijata �ada d�ležitých opat�ení, která p�ispívají k posílení vnit�ního trhu: legislativní 

balí�ek týkající se volného pohybu zboží, rozhodnutí o družicových pohyblivých 

službách, sm�rnice o poštovních službách a sm�rnici o smlouvách o spot�ebitelském 
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úv�ru. Po intenzivních jednáních bylo dosaženo politické dohody o p�em�n� Europolu 

na evropskou policejní agenturu EU. V oblasti spravedlnosti bylo dokon�eno jednání s 

Evropským parlamentem o sm�rnici o mediaci v ob�anských a obchodních v�cech35. 

P�ijetí p�íslušných rozhodnutí ke zmírn�ní dopad� rakoviny je rovn�ž d�ležitým 

p�ísp�vkem slovinského p�edsednictví. Stejn� tak reforma vina�ství a zvýšení kvót na 

produkci mléka v EU v oblasti zem�d�lství. Slovinské p�edsednictví zanechalo svou 

stopu i v oblasti znalostí a inovací získaly nový impuls se zavedením tzv. páté svobody 

- volný pohyb poznatk�. Evropský institut pro inovace a technologie, který bude sídlit v 

Budapešti, se bude významným zp�sobem podílet na spolupráci v této oblasti. Dohoda 

o provád�ní evropské družicové navigace (Galileo) rovn�ž p�isp�la k technologickému 

rozvoji v EU.  

5.1.3 Náklady 

Celkem Slovinsko za p�edsednictví v Rad� EU utratilo 62.374.158 euro (v 

p�epo�tu zhruba 1, 56 miliardy korun �eských).36

5. 2 �eské p�edsednictví v Rad� EU 

�eská republika zahájila své p�edsednictví v Rad� EU 1. ledna 2009. �eské 

p�edsednictví bylo od za�átku poznamenáno konáním voleb do EP a koncem volebního 

období sou�asné Komise. �eská Republika se ujímala p�edsednictví v okamžiku, kdy 

Evropská unie �elila první vln� dopad� globální finan�ní krize. P�edsednictví muselo 

�ešit i neo�ekávané události, jako byl vále�ný konflikt v Gaze nebo rusko-ukrajinský 

spor o dodávkách plynu. V dubnu se taktéž p�edsednictví zkomplikovalo vinou domácí 

politiky, protože byla svržena vláda premiéra Mirka Topolánka. V záv�ru p�edsednictví 

se tedy p�edstavil nový premiér Jan Fischer, který dokon�il p�edsednictví. 
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5.2.1 P�ípravy 

P�íprava na výkon p�edsednictví za�ala p�ibližn� v roce 2006. V �ervenci 2007 

byla vyhlášena ve�ejná sout�ž na návrh loga. Vít�zné logo odráží motto �eského 

p�edsednictví Rad� EU „Evropa bez bariér“, i samotné motto Evropské unie „Jednotná 

v rozmanitosti.“ 37 Tvo�í ho barevné kódy jednotlivých stát� rozložené na map� Unie 

(viz p�íloha �. 2). 

Motto �eského p�edsednictví zn�lo „Evropa bez bariér“. �R tím cht�la vyvrátit, 

že v EU bývá vnímána jako uzav�ené spole�enství a i �eské priority m�ly podobný 

zám�r. 

5.2.2 Priority �eského p�edsednictví38

�eská republika se p�i vytvá�ení témat svého p�edsednictví vydala cestou 

ostatních malých a st�edních stát�, z hlediska ostatních �len� EU jsou nekonfliktní a 

vychází z dlouhodobých cíl� a pot�eb integra�ního procesu. Hlavní priority �eského 

p�edsednictví se shrnují zkratkou „3E“, jež symbolizují energetiku, ekonomiku a 

Evropu a sv�t neboli EU v mezinárodních vztazích. Okolnosti ukázaly, že šlo o témata 

zcela aktuální a pot�ebná, a to nejen b�hem první polovinu roku 2009.  �eská republika 

se v rámci p�lro�ního vedení EU prosazovala, aby „Evropa bez bariér“ z�stala 

spole�nou hodnotou a cílem celé EU. �eské p�edsednictví také pokra�ovalo ve zd�d�né 

agend�. Usilovalo tedy stejn� jako Francie o úspory energie, zd�raz�ovalo nutnost 

vytvo�it spole�nou energetickou politiku, protože je to strategická oblast a jednotný 

postoj je nezbytný pro efektivní jednání s významnými partnery.  

5.2.2.1 Energetika 

V oblasti energetiky bylo pro �eské p�edsednictví d�ležité nalezení rovnováhy 

mezi nároky životního prost�edí a udržením evropské konkurenceschopnosti a 

bezpe�nosti. Klí�ová byla debata o diverzifikaci zdroj� a o nových sítích. Pro 

budoucnost a bezpe�nost Evropské unie je pot�ebné, aby m�la spole�nou energetickou 
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politiku a vystupovala v jednáních o dodávkách energetických surovin jednotn�. Rusko-

ukrajinský spor o cen� plynu a tranzitních poplatcích zblízka ukázal závislost hned 

n�kolika �lenských zemí a pot�ebu energetické sob�sta�nosti. �eské p�edsednictví proto 

uspo�ádalo v Praze 8. kv�tna 2009 summit Jižní koridor – Nová hedvábná stezka. Cílem 

bylo dát politický impuls k realizaci již u�in�ných rozhodnutí v rámci EU za ú�elem 

diversifikace zdroj� energetických surovin. Význam summitu podtrhuje skute�nost, že 

se jednalo o v�bec historicky první setkání tohoto druhu. Základním výstupem ze 

summitu je Pražská deklarace mezi EU a Azerbajdžánem, Gruzii, Tureckem a Egyptem, 

která se má stát základem pro intenzivn�jší spolupráci mezi regiony i mezi jednotlivými 

státy. Zástupci Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu vyjád�ili projektu podporu a 

souhlasili se jmenovitým za�azením svých zemí do deklarace. 

Nezbytným nástrojem pro zvýšení energetické bezpe�nosti v Evrop� je 

integrovaný a pln� liberalizovaný vnit�ní trh. �eské p�edsednictví dokon�ilo diskusi o 

prioritách Druhého strategického energetického p�ezkumu, který se zam��uje práv� na 

energetickou bezpe�nost, vn�jší vztahy a rozvoj infrastruktury.  

B�hem �eského p�edsednictví bylo vedeno mnoho mezinárodních jednání 

zam��ených na zvýšení ochrany klimatu. Ú�elem t�chto jednání bylo i p�es složitou 

ekonomickou situaci zachovat pozici EU jako sv�tového lídra v této oblasti. 

P�edsednictví se dále participovalo i na p�íprav� spole�ného stanoviska EU pro 

konferenci o klimatu v Kodani v prosinci 2009. 

5.2.2.2 Ekonomika 

V reakci na výrazné zpomalení unijních ekonomik bylo nutné skloubit 

krátkodob� orientované politiky ke zmírn�ní dopad� krize a st�edn�dobou agendu 

strukturálních politik realizovaných pro podporu r�stu a zam�stnanosti.39 Tuto výzvu se 

�R poda�ilo v rámci možností zvládnout. B�hem �eského p�edsednictví bylo dosaženo 

zásadní shody týkající se spole�ného a koordinovaného postupu proti dopad�m krize a 

jednozna�ného odmítnutí protekcionismu jako prost�edku boje s hospodá�ským 
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poklesem. Bylo opakovan� zd�razn�no, že veškerá opat�ení na podporu ekonomik 

�lenských stát� nesmí zp�sobit narušení jednotného trhu a nesmí být na úkor ostatních 

�lenských zemí.  

Mezi základní témata p�edsednictví pat�ila i dlouhodobá udržitelnost a kvalita 

ve�ejných financí. Minist�i financí se shodli, že probíhající krize ješt� umoc�uje pot�ebu 

�ešit dopady stárnutí evropské populace na výkon hospodá�ství a ve�ejné finance zemí 

EU. Rada se zavázala k dalším d�chodovým a zdravotním reformám a k obez�etné 

fiskální politice. 

P�edsednictví pokro�ilo i v oblasti zjednodušování Spole�né zem�d�lské 

politiky. Nejpodstatn�jším výsledkem je, že Rada uznala simplifikaci SZP jako trvalou 

prioritu a také se zavázala snížit administrativní zát�ž o 25 % do roku 2012. Jedná se o 

d�ležitý kompromis se zám�rem dosáhnout praktických p�ínos� pro zem�d�lce a 

národní administrativy p�i provád�ní SZP. V rámci ministerské konference „Posilování 

konkurenceschopnosti EU – potenciál migrant� na trhu práce“ prob�hla vým�na 

zkušeností a názor� na zam�stnávání zahrani�ních pracovník�, vliv a zp�sob podpory 

za�le�ování t�chto pracovník� na pracovní trh a odstra�ování p�ekážek. Migrace má 

totiž v rámci zvyšování konkurenceschopnosti EU zásadní význam. V kv�tnu �eské 

p�edsednictví v reakci na probíhající ekonomickou krizi uspo�ádalo Summit 

zam�stnanosti, za ú�asti p�edstavitel� sociální trojky, Komise a Evropských sociálních 

partner�. Smyslem summitu bylo projednat vývoj na trhu práce a stanovit možná 

opat�ení k �ešení dopad� krize na zam�stnanost. Hlavní záv�ry summitu pak Komise 

uvedla ve sd�lení „Spole�ný závazek pro zam�stnanost“. 

Ú�inná opat�ení byla p�ijata i v bankovním sektoru. �lenské státy cestou záruk 

poskytly bankám potenciální podporu ve výši p�esahující 30 % HDP EU, což výrazn�

p�isp�lo ke stabilizaci finan�ního trhu a udržení toku úv�r�. Strategickou byla dohoda o 

p�ísp�vku �lenských stát� EU k navýšení zdroj� Mezinárodního m�nového fondu 

formou p�j�ky až do výše 75 miliard eur.  

Do ekonomické oblasti se za�adí i snahy o volný pohyb osob. Prioritou �eského 

p�edsednictví bylo zd�razn�ní všech základních svobod vnit�ního trhu a usilování o 

odstran�ní všech sou�asných bariér pro pohyb zboží, osob i kapitálu. 1. kv�tna 2009 

v�tšina starých �lenských stát� zrušila svá omezení v��i deseti novým �lenským zemím. 
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Zbývající p�echodná opat�ení pro volný pohyb pracovník� odmítlo zrušit N�mecko a 

Rakousko. Odmítnutí ze strany N�mecka a Rakouska pro �R citlivým tématem, nebo�

se jedná o sousedící státy.  

5.2.2.3 Mezinárodní vztahy 

Evropou bez bariér se �eské p�edsednictví inspirovalo i v mezinárodních 

vztazích. P�edstavuje úsilí pokra�ovat v integraci Západního Balkánu a spolupráci s 

NATO. Od kvalitních vztah� se odvíjí schopnost bojovat proti terorismu a ší�ení 

jaderných a jiných zbraní. V oblasti transatlantických vztah� byly úsp�šn� navázány 

kontakty s novou americkou administrativou. Dne 5. dubna 2009 prob�hl v Praze 

neformální summit EU – USA. Hlavními tématy jednání neformálního summitu byla 

ekonomika a hospodá�ské krize, energetika, klimatické zm�ny a dále bezpe�nostní 

otázky související s vývojem v Afghánistánu, Pákistánu a Iránu. V oblasti 

transatlantických vztah� �eské p�edsednictví pokra�ovalo v intenzivní spolupráci s 

Kanadou, která byla završena oficiálním zahájením vyjednávání komplexní dohody o 

ekonomickém partnerství na kv�tnovém summitu EU-Kanada v Praze. Ob� sch�zky 

potvrdily shodu v názorech a oboustranný zájem na úzké spolupráci. 

�eské p�edsednictví se zam��ilo na pokra�ování v p�ístupových jednáních 

s Chorvatskem. Navzdory pozastaveným p�ístupovým rozhovor�m bylo dosaženo 

pokroku v procesu vízového uvoln�ní se zem�mi regionu, v oblasti regionální 

spolupráce a v otázce studentské mobility. Dále �R zprost�edkovala p�edání p�ihlášky 

�erné Hory k posouzení Komisi. P�ijala také p�ihlášku ke �lenství v EU ze strany 

Albánie. Za �eského p�edsednictví také pokra�ovala jednání s Tureckem, které pat�í 

mezi strategické spojence EU. Významným cílem bylo také východní partnerství. 

Samotný za�átek p�edsednictví byl poznamenán ozbrojeným konfliktem v pásmu Gazy, 

který propukl na konci prosince 2008. P�edsednictví neprodlen� zahájilo jménem EU 

jednání s cílem zprost�edkovat co nejrychlejší uzav�ení p�ím��í. Úsilí vynaložené 

p�edsednictvím výrazn� p�isp�lo k uvoln�ní humanitárních koridor� a k následnému 

svolání dárcovské konference na podporu palestinské ekonomiky za�átkem b�ezna v 

Sharm-el-Sheikhu v�etn� setkání Blízkovýchodního kvartetu. �eské p�edsednictví 

investovalo mnoho energie a politického kapitálu do projektu Východního partnerství. 

Vrcholní p�edstavitelé Evropské unie a šesti partnerských stát� – Arménie, 
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Azerbajdžánu, B�loruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny – oficiáln� zahájili tento 

projekt spole�nou deklarací na summitu v kv�tnu v Praze. V kv�tnu se konal summit 

EU-Rusko. Debata se týkala zejména d�sledk� krize v Gruzii ze srpna 2008 a lednové 

krize v dodávkách plynu z Ruska do EU.  B�hem �eského p�edsednictví prob�hla �ada 

dalších summit�, nap�. s �ínou, Japonskem, Korejskou Republikou, Afghánistánem, 

Pákistánem, s regionálními uskupeními Latinské Ameriky, pokra�oval politický dialog 

s Kubou a se zem�mi Afriky. V oblasti mezinárodní spolupráce se p�edsednictví také 

intenzivn� zabývalo p�ípravou spole�né pozice EU na summit G20 v Londýn�, kde 

�eská republika jako p�edsednická zem� zastupovala Evropskou unii. 

5.2.2.4 Ratifikace Lisabonské smlouvy a lisabonská strategie 

V neposlední �ad� významným posláním �eského p�edsednictví bylo p�isp�t k 

zajišt�ní budoucího stabilního institucionálního rámce pro rozši�ující se Unii. V tomto 

sm�ru odvedlo p�edsednictví velký kus práce p�i �ešení otázky dokon�ení ratifikace 

Lisabonské smlouvy. Schválením tzv. irských záruk na �ervnové Evropské rad� 2009 

byla otev�ena cesta k opakování referenda v Irsku, �ímž bylo umožn�no dokon�ení její 

ratifikace ve všech 27 �lenských státech. �eské p�edsednictví rovn�ž p�istoupilo k 

zahájení procesu jmenování Komise pro následující funk�ní období 2009–2014. Na 

�ervnové Evropské rad� pod vedením premiéra J. Fischera se poda�ilo dosáhnout 

politické shody na J. M. Barrosovi jako kandidátovi na p�edsedu p�íští Komise.  

Ani budoucnost Lisabonské strategie po roce 2010 nebyla opomenuta v rámci 

aktivit �eského p�edsednictví. Byla hlavní náplní setkání Národních lisabonských 

koordinátor� i Konference k Lisabonské strategii, na obou akcích však panovala shoda 

v tom, že další jednání o této agend� prob�hnou až v rámci švédského a následujících 

p�edsednictví. 

5.2.2.5 Dokumenty p�ijaté b�hem p�edsednictví
40

�eské p�edsednictví také p�isp�lo k p�ijetí �ady na�ízení a sm�rnic, jako nap�. 

sm�rnice Solventnost II, která zavádí nový režim solventnosti pro oblast pojiš�ovnictví, 

sm�rnice o snížených sazbách DPH na místn� poskytované služby s vysokým podílem 
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lidské práce, sm�rnice, kterou se stanoví rámec Spole�enství pro jadernou bezpe�nost 

jaderných za�ízení, sm�rnice o sankcích proti zam�stnavatel�m nelegálních 

p�ist�hovalc�, na�ízení o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, na�ízení o koordinaci 

sociálního zabezpe�ení migrujících osob a další. 

5.2.3 Náklady 

Celkem náklady �eska na p�edsednictví EU �inily 3,43 miliardy korun, p�vodn�

bylo vy�len�no 1,9 miliardy korun.41 Vyšší náklady nejspíš souvisí s v�tším množstvím 

akcí, summit� apod., které bylo t�eba zorganizovat vzhledem k neo�ekávaným 

událostem, které nastaly b�hem p�edsednictví. 

5.3 Komparace p�edsednictví 

Z hlediska o�ekávání, jež jsou nakládána na malé a nové zem�, tedy zvládnutí 
logistiky a negociace, bylo slovinské i �eské p�edsednictví úsp�šné. 

5.3.1 Spole�né rysy p�edsednictví 

Ob� zem� za�aly s intenzivní p�ípravou zhruba t�i roky p�ed zahájením 

p�edsednictví. Za�aly se vzd�láváním ú�edník�, posilovaly státní správu, vy�lenily 

finan�ní prost�edky na zajišt�ní chodu p�edsednictví, vybraly si svá loga a motta, 

zahájily kampan� o blížícím se p�edsednictví a v neposlední �ad� si samoz�ejm�

stanovily priority, kterými se budou v pr�b�hu p�edsednictví zabývat.  P�i stanovování 

svých priorit si nekladly p�ehnané cíle, vydaly se cestou nekonfliktních 

témat p�edstavující dlouhodobé cíle s prosp�chem pro celou EU. Nesnažily se o 

prosazování národních zájm�, ale o vzájemnou shodu. 

P�i rozboru priorit obou zemí narazíme na n�kolik spole�ných témat �i alespo�

podobných rys�, kde Slovinsko a �eská Republika zastávají obdobný postoj. Výkon 

obou p�edsednictví zasáhla, více �i mén�, hospodá�ská krize, b�hem slovinského 

p�edsednictví se projevovaly první ot�esy na finan�ních trzích, b�hem �eského byla 
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krize již v plném proudu. Ob� p�edsedající zem� ihned reagovaly nap�. p�ijetím r�zných 

opat�ení a spole�ných postup�. Mezi základní témata obou p�edsednictví pat�ila 

energetika. Slovinsko se snažilo dosáhnout vzájemné shody ohledn� t�etího 

energetického balí�ku, �esku se pak poda�ilo dosáhnout kompromis� p�ijatelných pro 

všechny �lenské státy. Stejn� tak i v oblasti klimatu a životního prost�edí se ob�

p�edsednictví p�edevším zam��ila na plánový summit v Kodani, pro který byl stanoven 

spole�ný postoj EU. Vztahy nejen mezi EU a sv�tem, ale i mezi jednotlivými �leny, 

byly obsaženy ve slovinském i �eském mottu. 

Vztahy se Západním Balkánem byly další slovinskou prioritou, �R pak 

pokra�ovala v zapo�atých jednáních. Ob� zem� se snažilo o vylepšení vzájemných 

vztah�, vy�ešení neklidné situace a tak posílit p�sobení EU v této oblasti. 

Dalším spole�ným zám�rem bylo dokon�ení ratifikace Lisabonské smlouvy, ani 

jednomu p�edsednictví se to nepoda�ilo v jeho pr�b�hu, nicmén� ob� p�edsednictví 

svým úsilím výrazn� p�isp�la k její pozd�jší ratifikaci všemi �lenskými státy. 

Ob� zem� se v pr�b�hu výkonu p�edsednictví musely potýkat s neo�ekávanými 

událostmi. Slovinsko i �esko bylo schopno rychlých a adekvátních �ešení. 

5.3.2 Rozdíly mezi p�edsednictvími 

Celkové náklady vynaložené na p�edsednictví se notn� lišily, �R utratila tém��

jednou více než Slovinsko. 

Nejv�tším handicapem �eského p�edsednictví bylo vyslovení ned�v�ry vlád�  

M. Topolánka na po�átku druhé poloviny p�edsednictví. Pád vlády poškodil prestiž 

�eské republiky v Evropské unii. Stejn� tak i euroskeptickým názor�m Václava Klause 

a výtvarnému dílu Entropa se ve sv�t� dostalo rezervovaného p�ijetí. Slovinsko se však 

p�es rozpory v politické oblasti dokázalo p�enést a své p�edsednictví nenarušovalo 

politickou nestabilitou. Bez ohledu na stranickou p�íslušnost si slovinští politi�tí 

p�edstavitelé uv�domili pot�ebu dalšího posilování evropské spolupráce.  

Ur�itou rozdílnost skýtají i loga jednotlivých p�edsednictví. Slovinci do svého 

loga promítli i národní symboly, nejvyšší horu Triglav a jejich �eky a mo�e. �eská 

Republika je v rámci svého loga postavena na stejnou úrove� jako ostatní státy. 
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5.3.3 Záv�re�ná hodnocení p�edsednictví 

Obecn� je slovinské p�edsednictví hodnoceno velmi dob�e.�Ti, kte�í vidí 

Slovince kriti�t�ji, upozor�ují, že slovinské p�edsednictví bylo pom�rn� nevýrazné.�Dle 

pr�b�hu p�edsednictví a napln�ní priorit si myslím, že Slovinsko svou p�edsednickou 

roli zvládlo. �eská velvyslankyn� p�i Evropské unii Milena Vicenová prohlásila, že si 

Slovinci vedli lépe, než se �ekalo, a dodala: "Kdyby to naše p�edsednictví bylo takové 

jako to slovinské, tak budu spokojená." 

�eské p�edsednictví je celkov� hodnoceno jako velmi dobré. Ukázalo se, že 

dokážeme dosáhnout výsledk� v�tších, než odpovídá naší velikosti. Jeho jedinou 

výraznou chybou byl b�eznový pád vlády, který ovšem spíše než na p�edsednictví 

upozornil na nevyzrálost �eské politiky.42 Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle 

uvedl, že �eské p�edsednictví p�edalo Švédsku t�i nedod�lky: nepoda�ilo se dotáhnout 

volbu p�edsedy Evropské komise, rozší�ení unie o Chorvatsko a také posilování vztah�

s novou americkou administrativou. Zárove� ale zd�raznil, že Praha pro uzav�ení 

uvedených témat ud�lala maximum a nedod�lky nejsou výsledkem nedostatku �eského 

úsilí. Nám�stkyn� švédské ministryn� pro evropské záležitosti Maria Aseniusová 

pod�kovala �R za "vynikající práci", kterou odvedla, bez ohledu na to, že politická 

situace nebyla stabilní. 

I když je pom�rn� t�žké obstát v konkurenci silných stát�, jako je N�mecko 

nebo Francie, ob� p�edsednictví se snažila splnit vyty�ené cíle, nezanechala za sebou 

výrazné nedod�lky. Proto si myslím, že p�edsedající zem� ve svých rolích obstály a 

v ur�itých oblastech mohou být p�íkladem pro zem�, které p�edsednictví v Rad� EU 

teprve �eká. A v neposlední �ad� získaly velmi cennou zkušenost v oblasti administrace, 

�ízení a mezinárodních vztah�. 

Jak jsem již nazna�ila v úvodu, a v pr�b�hu práce se mi potvrdilo, že slovinské a 

�eské p�edsednictví mají více spole�ných než odlišných bod�. 
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Jako zajímavost p�i porovnávání obou p�edsednictví uvádím mediální obrazy 
p�edsednictví v �eských médiích43, podobná studie v t�ch slovinských se mi, bohužel, 
najít nepoda�ila. 

Graf �. 1 p�edstavuje nejd�ležit�jší témata a kauzy spjaté se slovinským 

p�edsednictvím.44
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Slovinské p�edsednictví bylo v �eských médiích nej�ast�ji zmi�ováno ve 

spojitosti s otázkou bezvízového styku s USA a v souvislosti s �eským p�edsednictvím. 

Srovnávání slovinského a �eského p�edsednictví vyzn�lo pro Slovince v celku lichotiv�. 

Otázka nezávislosti Kosova byla v podání �eských médií nejkontroverzn�jším aspektem 

slovinského p�edsednictví. Pozitivních p�ísp�vku bylo poskrovnu, z konkrétních 

úsp�ch� byly zmi�ovány vícemén� pouze pokroky v integraci postjugoslávských zemí. 

P�i celkovém zhodnocení slovinského p�edsednictví panovala shoda na tom, že šlo o 

p�edsednictví nenápadné �i nevýrazné. 

Graf �. 2 p�edstavuje nejd�ležit�jší témata a kauzy týkající se �eského 

p�edsednictví. 
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Žeb�í�ku témat dominoval vztah domácí politiky k evropskému p�edsednictví, 

v�etn� následk� pádu vlády na pozici �R jakožto p�edsednické zem� EU. Opomenut 

samoz�ejm� nebyl ani summit EU-USA. Dále se média zabývala �ešením plynové krize, 

bojem proti protekcionismu a �ervnový summitem, tedy akcemi, v nichž byli �eši podle 

v�tšiny noviná�� a publicist� úsp�šní. Kritiku sklidily neuspo�ádané domácí pom�ry, 

plastika Entropa �i heslo Evrop� to osladíme a také osoba �eského prezidenta. Celkov�

nejednozna�ného p�ijetí se stále dostávalo postupu našeho p�edsednictví b�hem války v 

pásmu Gazy na p�elomu roku. Jak je z grafu patrné, v�tšina p�ísp�vk� se nesla 

v neutrálním �i vícezna�ném tónu. Záporn� pro nás vyzn�l obraz v zahrani�ních 

mediích (iniciátorem byla p�edevším francouzská média). Kladné názory zazn�ly 

v �láncích o pr�zkumech ve�ejného mín�ní a dá se �íct, že i ve vyjád�eních zahrani�ních 

politik� o �eském p�edsednictví. 

Oproti mediálnímu obrazu slovinského p�edsednictví, ten �eský obsahoval více 

vyhran�ných názor�, a� pozitivních �i negativních. Dle mého názoru to nenazna�uje 

horší hodnocení �eského oproti slovinskému p�edsednictví, jako spíše fakt, že domácí 

p�edsednictví patrn� bylo �eskými médii hodnoceno s v�tšími emocemi a zaujetím.  
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Záv�r 

Cílem práce bylo podat ucelený pohled na institut p�edsednictví, na jeho vznik a 

postupné formování b�hem vývoje EU. Dále jak je p�edsednictví �ízeno, jaké jsou jeho 

funkce a co je jeho náplní. P�edevším ale popsat slovinské a �eské p�edsednictví, jak se 

ob� zem� na tento náro�ný a prestižní úkol p�ipravovaly, co se událo v pr�b�hu 

jednotlivých p�edsednictví, jaké byly jejich priority a programy. Posléze jak jsou jejich 

výkony hodnoceny a zda se jim poda�ilo dosáhnout stanovených cíl�. A na záv�r ob�

uplynulá p�edsednictví porovnat. 

Výchozí pozice obou zemí byly tém�� srovnatelné, pat�í k menším zemím EU a 

vedení Unie se v rámci p�edsednictví zhostily poprvé. Slovinsko i �eská Republika 

kladly d�raz na kvalitní administrativní provedení, spolupráci s �lenskými zem�mi a 

vyjednávání p�ijatelných kompromis� pro celou EU. K pln�ní vyty�ených priorit 

p�istupovaly sv�domit�, s cílem uskute�nit vše co si p�edsevzaly. Jejich podobnost se 

ukázala i v oblasti historie, kde najdeme n�kolik spole�ných nebo podobných událostí �i 

vzájemnou historickou provázanost obou zemí. V oblasti priorit se p�edsednictví 

v mnohé podobala. Ob� se v�novala otázkám energie, v mezinárodních vztazích se 

zasazovala o prohloubení a vylepšení vztah� v rámci Unie i vztah� EU se t�etími státy. 

Jak za slovinského tak �eského p�edsednictví probíhala jednání s kandidátskými 

zem�mi. Stejný postoj zaujala i ohledn� Lisabonské smlouvy.  

Mohu si tak potvrdit domn�nku z úvodu práce. P�i rozboru a porovnání 

slovinského a �eského p�edsednictví jsem našla více podobností než odlišných znak�. 

Tudíž uplynulá p�edsednictví se spíše podobají. Samoz�ejm� ale p�edsednictví nelze 

považovat za shodná. Za nejv�tší rozdíl mezi p�edsednictvími považuji politický vývoj 

v pr�b�hu p�edsednictví. Zatímco na �eské stran� panovala neschopnost politické 

shody, Slovinci si byli v�domi d�ležitosti jednotného vystupování a snažili se 

p�edsednictví vést bez v�tších politických rozep�í. Nás, bohužel, tato událost výrazn�

negativn� poznamenala. I p�i výb�ru loga p�edsednictví se každá zem� vydala jinou 

cestou. Slovinsko do n�j promítlo i kousek sebe, nejvyšší slovinskou horu Triglav. 

�esko dostálo svého motta „Evropa bez bariér“ a je vyobrazeno na stejné úrovni jako 

ostatní �lenské zem�. V neposlední �ad� se lišily náklady p�edsednictví, to �eské utratilo 

tém�� jednou tolik co slovinské. Rozdíl byl nejspíš zap�í�in�n neo�ekávanými výdaji 
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v pr�b�hu �eského p�edsednictví a svou roli mohl hrát i fakt, že �eská Republika má o 

p�tinu více obyvatel než Slovinsko.  

Evropská unie má složitou strukturu, není jednoduché zcela pochopit její 

fungování. D�sledkem komplikovaného pojetí je pak nesrozumitelnost a svým 

zp�sobem i nep�ístupnost pro b�žné ob�any �lenských zemí. P�edsednictví m�lo 

potenciál p�ilákat pozornost a p�im�t politiky, média i b�žné ob�any, aby se Evropskou 

unií za�ali více zabývat, nau�ili se, jak funguje, aby si uv�domili, že i malé zem� mohou 

ovlivnit chod celé Unie, a pochopili tak postavení svých zemí v tomto uskupení, 

v p�ípad� �R se jednalo i o p�íležitost, jak zm�nit skeptický pohled velké skupiny 

ob�an� na evropskou integraci. V neposlední �ad� p�edsednictví umožnilo Slovinsku i 

�eské Republice se zviditelnit a více p�iblížit ostatním �lenským zemím. Teoretické 

znalosti o p�edsednictví spole�n� s následnou realitou byly i pro mne velkým p�ínosem 

a jsou motivací pro další studia Evropské unie. 
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Résumé 

L'objectif de mon ouvrage intitulé "Une comparaison de la présidence tchèque et 

slovène de l'UE : préparation, conduite, résultats" est naturellement de donner un aperçu 

complet des deux présidences de l'UE, comment les deux pays ont procédé à cette tâche 

prestigieuse et difficile, ce qui s'est passé au cours de chaque présidence, puis la façon 

dont leurs performances sont évaluées et si les présidences ont atteint leurs objectifs.  

Ces dernières années, la présidence du Conseil de l’UE représente un sujet 

intéressant et attrayant, ce qui m’a été confirmé durant la recherche des documents. 

Premièrement, je m’occupe de l’institution la plus importante pour la présidence, du 

Conseil de l'Union Européenne, de son développement historique, de la structure et la 

gestion à travers le Conseil à la prise de décision au sein du Conseil de l'UE.  

Le chapitre suivant fournit une description générale de la présidence. Il 

comprend aussi les principes de base et les fonctions de la présidence et l'histoire de cet 

institut.  

Il est aussi impossible d'oublier les changements institutionnels qui ont eu lieu 

après l'adoption du traité de Lisbonne. Celui-ci a été ratifié après l'exécution des 

présidences, néanmoins le traité a figuré parmi les principales priorités du programme 

des deux pays. Ce programme était principalement axé sur la signature réussie par tous 

les États membres. Les modifications qui sont apportées par le traité de Lisbonne sont 

nombreuses, pour le cadre de ce travail j’ai cité seulement les principaux changements 

et surtout ceux portant sur le thème de cet oubrage, ou sur le Conseil de l'UE et la 

présidence.  

Je me demandais aussi si les similitudes historiques entre les deux pays ont des 

influences à la conduite de la présidence. Pendant le développement historique de la 

République tchèque et de la Slovénie, on trouve plusieurs similitudes. Aucun des deux 

pays, cependant, à mon avis, n'est  affecté par le régime communiste, mais plutôt ils 

sont en mesure de s'intégrer avec succès dans l'Union européenne. En outre, ils ont une 

langue similaire et bien sûr la République tchèque et la Slovénie collaborent dans le 

domaine de l’économie, ils ont des activités commerciales conjointes.  
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Les présidences particulières présentent la partie principale de cet ouvrage. La 

République tchèque et la Slovénie sont les premiers pays parmi les nouveaux pays 

membres de l’UE à avoir présidé le Conseil de l'UE. La Slovénie et la République 

tchèque sont données comme exemples de succès de nouveaux membres. Ils sont décrits 

comme des exemples d'intégrations réussies dans l'Union européenne et font partie des 

pays économiquement les plus prospèrants des nouveaux pays membres.  

Parmi les priorités de la présidence slovène, en raison de la proximité 

géographique, appartiennent les relations avec les Balkans occidentaux et 

l’élargissement futur de l'UE, la ratification du traité de Lisbonne par tous les États 

membres avant les élections européennes de Juin 2009, ainsi que l'énergie et le 

changement climatique. Aussi la présidence a soutenu la coopération culturelle dans le 

cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel. L'énergie, l'économie et de 

l'Europe et le monde constituent les principales priorités de la présidence tchèque, a 

résumé l'abréviation «3E». En outre, la présidence tchèque se concentrait sur la 

protection du climat et la ratification du traité de Lisbonne. Durant les deux présidences 

des événements inattendus se sont passés. Les deux pays ont réagi à la crise économique 

mondiale par un certain nombre de mesures. En outre, ils ont du faire face à des 

situations de conflit dans le monde et la présidence tchèque a été frappée par des 

désaccords politiques.  

En raison des facteurs énumérés on peut supposer que les présidences passées 

sont ressemblantes. Pendant l’élaboration de mon ouvrage, j'ai confirmé cette 

déclaration. Les positions initiales des deux pays sont comparables, ils font partie des 

pays de l'UE les plus petits et assument la présidence de l’UE pour la première fois. Les 

deux pays ont commencé une préparation intensive de trois ans environ avant la 

présidence. Dans une analyse des priorités des deux pays, j'ai rencontré un certain 

nombre de thèmes communs ou des caractéristiques similaires, Les deux présidences 

n’ont pas imposé d’objectifs déraisonnables, mais des objectifs à long terme avec des 

bénéfices dans toute l'UE. Elles ont choisi des thèmes non-conflictuels, mettant l'accent 

sur la performance administrative solide. Elles ont essayé de répondre aux priorités 

fixées en toute conscience. Les évaluations suivantes des deux présidences sont plus ou 

moins positives. Mais certainement les présidences ne peuvent pas être considérées 

comme identiques.  
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La présidence de l’UE a permit à la Slovénie et la République tchèque de 

devenir plus visibles et plus proches des autres pays membres, et notamment a approché 

la structure complexe de l'UE et de ses citoyens. La connaissance théorique de la 

Présidence, en collaboration avec la réalité ultérieure a également été un grand apport 

pour moi et une motivation pour l’étude de l'Union européenne suivante. 
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�esko-francouzský glosá�

Do glosá�e jsem za�adila nejd�ležit�jší výrazy, které souvisí s tématem práce. 

Všeobecn� známé p�eklady výraz� jako Evropská unie apod. jsem neuvád�la. Výrazy 

jsou �azeny abecedn�. 

Evropská politická spolupráce Coopération politique européenne 

generální sekretariát secrétariat général 

Charta základních lidských práv a svobod Charte des droits fondamentaux et des 
libertés 

institucionální reformy réformes institutionnelles 

irské záruky garanties irlandaise 

jednomyslnost unanimité 

Jednotný evropský akt Acte unique européen 

komparace comparaison 

konkurenceschopnost competitivité 

kvalifikovaná v�tšina majorité qualifiée 

Lisabonská smlouva Traité de Lisbonne 

mediální obraz p�edsednictví image/reflet de la présidence dans les 
médias 

nám�stek adjoint 

na�ízení règlements 

nestrannost mandátu impartialité d’un mandat 

princip odbornosti compétences 

priority priorités 

program tria p�edsednictví programme du trio présidentiel 

prostá v�tšina majorité simple 

pr�b�h déroulement 
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P�edseda Evropské rady Président du Conseil européen 

p�edsednictví présidence 

p�íprava préparation professionnelle 

Rada pro dopravu, telekomunikaci a 
energetiku 

Conseil de l’UE du transports, des 
télécommunications et de l’énergie 

Rada pro ekonomické a finan�ní 
záležitosti 

Conseil de l’UEdes  affaires économiques 
et financières 

Rada pro justici a vnit�ní v�ci Conseil de l’UE de la justice et des 
affaires intérieures 

Rada pro konkurenceschopnost Conseil de l’UE de la compétitivité 

Rada pro všeobecné záležitosti Conseil de l’UE des affaires générales 

Rada pro vzd�lávání, mládež a kulturu Conseil de l’UE de l’éducation, de la 
jeunesse et de la culture 

Rada pro zahrani�ní v�ci Conseil de l’UE des affaires étrangères 

Rada pro zam�stnanost, sociální politiku, 
zdravotnictví a ochranu spot�ebitele 

Conseil de l’UE de l’emploi, de la 
politique sociale, de la santé et des 
consommateurs 

Rada pro zem�d�lství a rybolov Conseil de l’UE de l’agriculture et de la 
pêche 

Rada pro životní prost�edí Conseil de l’UE de l’environnement 

ratifikace ratification 

rota�ní princip rotation de la présidence 

�ímské smlouvy Traités de Rome 

Smlouva o evropském spole�enství uhlí a 
oceli 

Traité de la communauté européenne du 
charbon et de l'acier 

sm�rnice directives 

sv�tová hospodá�ská krize crise financière mondiale 

systém transevropských sítí RTE Système 

výsledky/hodnocení résultats/évaluation 
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Vysoký p�edstavitel pro zahrani�ní v�ci a 
bezpe�nostní politiku 

Haut représentant de l’Union européenne 
pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité 

zakládající smlouvy traités fondateurs 
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P�ílohy: 

1. Logo slovinského p�edsednictví 

2. Logo �eského p�edsednictví 
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Tabulka �. 1: Rozd�lení hlas� mezi �lenské státy     

N�mecko, Francie, Itálie, Velká Británie 29 

Špan�lsko, Polsko  27 

Rumunsko  14 

Nizozemsko  13 

Belgie, �eská republika, �ecko, Ma	arsko, Portugalsko 12 

Rakousko, Švédsko, Bulharsko  10 

Dánsko, Irsko, Litva, Slovensko, Finsko 7 

Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovinsko 4 

Malta  3 

CELKEM  345 

Zdroj: ������������	
���������	��������	�������������������
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Tabulka 2: P�edsednické trojice od roku 2007 do roku 2020 

�asové období P�edsedající zem�

1/2007 - 6/2008 N�mecko, Portugalsko, Slovinsko 

7/2008 - 12/2009 Francie, �eská republika, Švédsko 

1/2010 - 6/2011 Špan�lsko, Belgie, Ma	arsko 

7/2011 - 12/2012 Polsko, Dánsko, Kypr 

1/2013 - 6/2014 Irsko, Litva, �ecko 

7/2014 - 12/2015 Itálie, Lotyšsko, Lucembursko 

1/2016 - 6/2017 Nizozemí, Slovensko, Malta 

7/2017 - 12/2018 Velká Británie, Estonsko, Bulharsko

1/2019 - 6/2020 Rakousko, Rumunsko, Finsko 

Zdroj: Petr Kaniok. P�edsednictví Rady EU. P�íb�h p�lstoletí, s. 40. 
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Tabulka 3: Po�adí p�edsedajících zemí EHS, pozd�ji EU, a jejich 
p�edstavitel� v letech 1958 až 2008 
�asové 
období 

P�edsedající 
zem�

Osobnost 

1. pol. 1958 Belgie  Larock 
2. pol. 1958 N�mecko  Balke 
1. pol. 1959 Francie  Couve deMurville 
2. pol. 1959 Itálie  Pella 
1. pol. 1960 Lucembursko  Schaus 
2. pol. 1960 Nizozemí Luns Luns 
1. pol. 1961 Belgie Spaak 
2. pol. 1961 N�mecko Shroeder 
1. pol. 1962 Francie Couve de Murville 
2. pol. 1962 Itálie  Colombo 
1.pol. 1963 Lucembursko  Schaus 
2. pol. 1963  Nizozemí  Luns 
1. pol. 1964  Belgie  Fayat 
2. pol. 1964  N�mecko  Schroeder 
1. pol. 1965  Francie  Couve de Murville 
2. pol. 1965  Itálie Fanfani 
1. pol. 1966  Lucembursko  Werner 
2. pol. 1966  Nizozemí  Biesheuvel 
1. pol. 1967  Belgie  Van Elslande 
2. pol. 1967  N�mecko  Brandt 
1. pol. 1968  Francie  Couve de Murville 
2. pol. 1968  Itálie  Medici 
1. pol. 1969  Lucembursko Gregoire 
2. pol. 1969  Nizozemí  Luns 
1. pol. 1970  Belgie  Harmel 
2. pol. 1970  N�mecko  Scheel 
1. pol. 1971  Francie Schuman 
2. pol. 1971  Itálie  Moro 
1. pol. 1972  Lucembursko  Thorn 
2. pol. 1972  Nizozemí  Schmelzer 
1. pol. 1973  Belgie Harmel 
2. pol. 1973  Dánkso Norgaard 
1. pol. 1974  N�mecko Scheel 
2. pol. 1974  Francie Sauvagnargues 
1. pol. 1975  Irsko Fitzgerald 
2. pol. 1975  Itálie Rumor 
1. pol. 1976  Lucembursko Thorn 
2. pol. 1976 Nizozemí Van der Stoel 
1. pol. 1977  Velká Británie Crosland, pak Owen 
2. pol. 1977  Belgie Simonet 
1. pol. 1978  Dánsko Andersen 
2. pol. 1978  N�mecko Genscher 
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1. pol. 1979  Francie François-Poncet 
2. pol. 1979  Irsko Lynch 
1. pol. 1980  Itálie Ruffini 
2. pol. 1980  Lucembursko Flesh 
1. pol. 1981  Nizozemí Van der Klaauw 
2. pol. 1981  Velká Británie Carrington 
1. pol. 1982  Belgie Tindemans 
2. pol. 1982  Dánsko Ellemann-Jensen 
1. pol. 1983  N�mecko Genscher 
2. pol. 1983  �ecko Varfis 
1. pol. 1984  Francie Dumas 
2. pol. 1984  Irsko Barry 
1. pol. 1985  Itálie Andreotti 
2. pol. 1985  Lucembursk Poos 
1. pol. 1986  Nizozemí Van den Broek 
2. pol. 1986  Velká Británie Howe 
1. pol. 1987  Belgie Tindemans 
2. pol. 1987  Dánsko Ellemann-Jensen 
1. pol. 1988  N�mecko Genscher 
2. pol. 1988  �ecko Pangalos 
1. pol. 1989  Špan�lsko Fernández Ordónez 
2. pol. 1989  Francie Dumas 
1. pol. 1990  Irsko Collins 
2. pol. 1990  Itálie Michelis 
1. pol. 1991  Lucembursko Poos 
2. pol. 1991  Nizozemí Van den Broek 
1. pol. 1992  Portugalsko de Deus Pinheiro 
2. pol. 1992  Velká Británie Hurd 
1. pol. 1993  Dánsko Rasmussen 
2. pol. 1993  Belgie Claes 
1. pol. 1994  �ecko Papoulias 
2. pol. 1994  N�mecko Kinkel 
1. pol. 1995  Francie Juppé 
2. pol. 1995  Špan�lsko Solana 
1. pol. 1996  Itálie Dini 
2. pol. 1996  Irsko Spring 
1. pol. 1997  Nizozemí Van Mierlo 
2. pol. 1997  Lucembursko Poos 
1. pol. 1998  Velká Británie Cook 
1. pol. 1998  Rakousko Schüssel 
1. pol. 1999  N�mecko Fischer 
2. pol. 1999  Finsko Halonen 
1. pol. 2000  Portugalsko Gama 
2. pol. 2000  Francie Védrine 
1. pol. 2001  Švédsko Lindh 
2. pol. 2001  Belgie Michel 
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1. pol. 2002  Špan�lsko Piqué i Camps 
2. pol. 2002  Dánsko Moller 
1. pol. 2003  �ecko Papandreou 
2. pol. 2003  Itálie Frattini 
1. pol. 2004  Irsko Cowen 
2. pol. 2004  Nizozemí Bot 
1. pol. 2005  Lucembursko Asselborn 
2. pol. 2005  Velká Británie Blair 
1. pol. 2006  Rakousko Schüssel 
2. pol. 2006  Finsko Halonen 
1. pol. 2007  N�mecko Merkel 
2. pol. 2007  Portugalsko Sócrates 
1. pol. 2008  Slovinsko Janez Janša 
2. pol. 2008  Francie Sarkozy 
Zdroj: www.euroskop.cz/gallery/8/2618-poradi_predsednictvi_1958_2008.doc
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