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Jakou evropskou politiku očekávat  
od současné české vlády? 

 

Vít Havelka 

§ Dne 27. srpna 2018 pronesl premiér Andrej Babiš projev na Ministerstvu zahraničních věcí u 
příležitosti tradičního koordinačního setkání velvyslanců. Cílem konzultací bylo prodiskutovat 
českou zahraniční a evropskou politiku na nejvyšší úrovni a zároveň sladit budoucí postup.  
 

§ Následující text si tedy klade za cíl shrnout a okomentovat obsah projevu premiéra a zároveň 
vysvětlit záměry Andreje Babiše v širším kontextu zahraniční a evropské politiky tak, jak byla 
definovaná v koaliční smlouvě. 
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Úvod 

Na začátku je důležité zmínit, že česká evropská 
politika se nachází v jakémsi limbu, které je charakteristické 
slabou pozicí sociálně-demokratického ministra zahraničí, 
nejasnými koncepty a oportunistickým premiérem, který se 
nebojí obrátit o 180 stupňů, pokud se to ukáže přínosným 
pro jeho politický kapitál. Je tedy velmi těžké určit, jaké další 
kroky premiér podnikne – navíc jeho postoje nejsou 
ovlivněny žádnou specifickou ideologií. 

Andrej Babiš také zatěžuje českou veřejnou správu, ve 
které mění úředníky za své vlastní nominanty. Úřad vlády, 
který je formálně zodpovědný za koordinaci evropských 
politik, tak ztratil pouze během posledních týdnů dva klíčové 
zaměstnance a současný státní tajemník pro evropské 
záležitosti Aleš Chmelař bude svou pozici také brzy opouštět. 
Výměna pracovníků poté, co je nová vláda jmenována, je 
v ČR poměrně běžná praxe. Nyní však tyto změny přicházejí 
v nejhorším možném období s tím, jak se dokončuje 
vyjednávání o Brexitu, a zároveň startují diskuze o novém 
Víceletém finančním rámci. Je otázkou nakolik tyto změny 
schopnosti české státní správy poškodily a případně, kdy 
dojde k ustálení nových zaměstnanců. 

Navzdory tomu, co bylo řečeno, nehrozí, že by 
současná česká vláda zásadním způsobem změnila 
směřování České republiky: podpora členství v NATO a EU, 
spolupráce s regionálními organizacemi jako V4 a 
Slavkovský formát. Celkově bude tedy vláda držet 
prozápadní kurz. Je však důležité zdůraznit, že se bude 
chovat méně diplomaticky při prosazování svých zájmů a 
bude tvrdošíjněji obhajovat to, co považuje za české 
národní zájmy. 

Migrace zůstává hlavní výzvou 

Premiér věnoval značnou část svého projevu imigrační 
politice, čímž ji v podstatě nepřímo udělal nejdůležitějším 

                                                   

1 Eurobarometer, March 2018: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Res
ultDoc/download/DocumentKy/83558  

tématem české zahraniční politiky. Toto je jednoznačně 
v souladu s vnímáním českého obyvatelstva, které označuje 
terorismus a ochranu hranic za největší výzvy, kterým 
Evropská unie čelí. 1  V této souvislosti zmínil premiér 
především to, že bude aktivně navrhovat řešení, za jejichž 
absenci byla v minulosti Česká republika a další 
středoevropské státy kritizovány. Chce také aktivně 
vyhledávat spojenectví se členskými státy, které mají na věc 
podobný názor jako Česká republika. 

Ačkoliv projev premiéra nebyl příliš celistvý, dají se 
v něm vystopovat tři hlavní linie. Zaprvé si Andrej Babiš 
myslí, že by měla být „ilegální migrace“ zastavena již na 
samotných hranicích Schengenského prostoru. Tvrdí přitom, 
že státy s vnější hranicí ji budou schopny ochránit, pokud 
budou mít dostatečnou podporu ostatních členských států. 
Babiš nevylučuje finanční pomoc z evropského rozpočtu 
zasaženým zemím. Nadále však vylučuje přijímání 
jakýchkoliv žadatelů o azyl. 2 

Zadruhé premiér kritizuje plán Evropské komise na 
zvýšení příspěvků Frontexu. Tvrdí totiž, že Evropská 
pohraniční a pobřežní stráž nevyužívá své kapacity 
dostatečně a nemá proto smysl zvyšovat finance, a tedy i 
nevyužitelné schopnosti. Navrhuje místo toho podpořit 
finančně přímo členské státy s vnější hranicí. Tento 
požadavek však musí být považovaný za vstupní pozici pro 
jednání. Babiš nevypadá, že by na tomto dogmaticky trval 
a spíše se snaží najít nejlepší řešení z hlediska vynaložených 
peněz a konečného výsledku. 

V neposlední řadě vyzývá český premiér k vytvoření 
rozvojového programu pro africké země, které jsou zdrojem 
migrace do Evropy. V této souvislosti mluví často o tzv. 
Marshallově plánu pro Afriku. Je však důležité zmínit, že 
podpůrný program je chápán čistě jako odměna za boj 
s migrací. Navrhovaná podpora EU by proto měla být úzce 
spojena s ochotou států regulovat emigraci ze své země a 
zároveň souhlasem s přijímáním svých občanů, kteří do 

2 Citace: “ Pokud já mluvím o tom, že nechci přijmout ani 
jednoho migranta, tak to je z toho důvodu, že to je určitý symbol 
toho, že na to Evropa nemá řešení a my s tím řešením přijdeme 
(…).” 
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Evropy dorazili, ale z nějakého důvodu nedostali azyl nebo 
pracovní povolení. 

Ačkoliv tyto názory jsou v souladu s převažujícím 
veřejným míněním, je otázkou, nakolik pozitivně budou 
přijaty dalšími zeměmi EU. Jsou totiž poměrně vágní a 
rozhodně neřeší všechny problémy spojené se současnou 
nelegální migrací do Evropy. Jediným konkrétním návrhem 
je finanční podpora států s vnější schengenskou hranicí a 
rozvojová pomoc pro africké státy, které jsou zdrojem 
migrace. To však není nic nového, neboť přesně tato 
opatření byla diskutována na evropské úrovni již nějaký čas 
a EU již má poměrně solidně strukturovaný rozvojový 
program. V neposlední řadě je naivní si myslet, že pouze 
finanční příspěvky omezí ilegální migraci a uspokojí členské 
státy zasažené migrací. 

Největší otázkou však zůstává, nakolik upřímný je 
český premiér ve svých návrzích. I kdyby jeho návrhy byly 
politicky průchozí, není jisté, že nezmění svůj názor. Jeho 
současný postoj je postavený na převažujícím veřejném 
mínění, které schvaluje koncept tzv. flexibilní solidarity. 
Pokud však česká společnost změní názor na svou ochotu 
přispívat na ochranu společných hranic a rozvojovou pomoc, 
Andrej Babiš bude jednoznačně ten, kdo jako první svou 
politiku upraví. Kromě toho to zatím vypadá, že česká 
politická elita přizpůsobuje svou pozici v závislosti na 
posledním vývoji v jednání. Je tedy možné, že v okamžiku, 
kdy se budou zdát kvóty kompletně mimo uvažovaná řešení, 
posunou se ve svých pozicích od flexibilní solidarity 
k úplnému odmítání spolupráce v uprchlické a azylové 
politice. 

Výzva k menšímu rozpočtu pro menší 
Evropu 

Premiér Andrej Babiš odmítl ve své řeči návrh nového 
Víceletého finančního rámce tak, jak ho navrhla Evropská 
komise. Jeho hlavní výtkou je celková velikost rozpočtu. 

                                                   

3  https://www.e15.cz/zahranicni/v4-a-dalsi-ctyri-staty-
podpori-zvyseni-prispevku-do-rozpoctu-evropske-unie-1342932  

4 Během posledního vyjednávání o VFR byla Česká republika 
největším spojencem Spojeného království v jeho snaze prosadit 
škrty v evropském rozpočtu. 

Babiš konkrétně kritizuje fakt, že Komise navrhla zvýšení 
rozpočtu o přibližně 23 % v reálných cenách, ačkoliv 
Spojené království, které představuje 15 % populace 
Evropské unie, odchází. Návrh kvůli tomu doslova označil za 
„drzost“ a zároveň se zavázal jednat se svými evropskými 
protějšky o snížení velikosti rozpočtu. Tento postoj je 
poněkud překvapivý, neboť Česká republika zůstane čistým 
příjemcem z rozpočtu po celé období příštího víceletého 
finančního rámce a navíc pan premiér již podpořil společně 
s dalšími 8 státy střed- východní Evropy zvýšení rozpočtu 
EU po roce 2020. 3  Z tohoto hlediska jde Babiš plně ve 
stopách svých předchůdců4, neboť je již nepsanou českou 
tradicí, že se ČR zasazuje o škrty v rozpočtu, i když tím 
nepřímo omezuje příjmy svého vlastního národního 
rozpočtu. Tento postoj může mít poměrně dost společného 
s celkově špatnou reputací evropských fondů v České 
republice, která bývá (neprávem) považována za něco, 
z čeho profitují pouze omezené skupiny obyvatelstva, a 
nepřináší žádné hmatatelné výsledky na kvalitě života 
obyčejných lidí. Argumentace je taková, že je lepší neposílat 
do Bruselu žádné peníze, i když zpátky přiteče více, bez 
možnosti plně ovlivnit, jak budou finanční prostředky 
utraceny. Větší (a smutnější) otázkou pak je, proč by měla 
ČR dostávat více peněz, když je ani nedokáže použít. 

Na druhou stranu, premiér i nadále považuje 
zemědělskou a kohezní politiku za dvě nejdůležitější kapitoly 
rozpočtu, což je ovšem logické, neboť obě dvě politiky 
představují největší zdroj příjmů českého státního rozpočtu 
z Evropské unie. Celková důležitost finančních transferů pak 
nabývá ještě více na důležitosti, pokud si uvědomíme, že 
představují cca 1,7 % českého HDP, nebo 42,5 % veřejných 
investic. 5  Češi tedy v zásadě považují zemědělskou a 
kohezní politiku za neefektivní, nijak se jí ale nebrání 
vzhledem k tomu, že představují přímý příliv financí 
z Bruselu. 

Nakonec je důležité zdůraznit, že česká vláda bude 
poměrně silně prosazovat větší flexibilitu toho, jaký typ 

5 Dopad ESI fondů na hospodářský růst ČR,“ Úřad vlády, 
strana 2, dostupné na: 
https://www.vlada.cz/assets/evropskezalezitosti/analyzy-
EU/171204_Dopad_ESI_fondu_na_hospodarsky_rust_CR_final.pdf  
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projektů může být podporovaný z peněz EU a zároveň 
omezit alokace do ESF. České ekonomice se totiž překvapivě 
dobře daří a vykazuje solidní a stabilní růst, nezaměstnanost 
na úrovni 2,2 %6  a růst platů výrazně nad hodnotami 
inflace7. Mnoho ekonomů říká, že Česká republika by se 
měla soustředit na investice do infrastruktury, vědy a 
výzkumu, což nejsou oblasti, kam směřuje nutně nejvíce 
peněz z Evropské unie. Premiér Babiš by proto rád měl 
volné ruce k tomu, aby ČR mohla alokovat finance do 
programů podporujících tvrdé projekty, než měkké jako 
rekvalifikace, či přizpůsobení globalizaci. Podmínkou však je, 
aby česká ministerstva byla schopná takové projekty vůbec 
vytvořit a dovést do zdárného konce. 

Požadavek na vice mezivládní Evropu 

Český premiér je velkým zastáncem reformy Evropské 
unie, přičemž opakovaně tvrdí, že EU se musí změnit, aby 
získala opět důvěru svých občanů. Dle premiéra se totiž 
Unie vzdala svého původního poslání, a sice vytvoření 
prosperity a bezpečnosti na evropském kontinentu. Odklon 
od kořenů prý velmi poškozuje reputaci EU. 

Z tohoto hlediska mluví Andrej Babiš často o Evropě 
jako o opevněné vesnici Asterixe a Obelixe, kde všichni 
obyvatelé spolu spolupracují a zároveň jsou dobře chráněni 
proti „zlým“ Římanům. Babiš si jinými slovy představuje 
Evropu jako soběstačnou pevnost, která je dobře chráněná 
na svých hranicích. Aby se tomu tak stalo, měla by dle 
premiéra Evropská unie jasně definovat své území, neboť 
právě nejednoznačnost toho, jaké území by se mělo bránit, 
rozmělňuje zodpovědnost za ochranu hranic. Nedává prý 
smysl, aby „nepořádné“ Řecko bylo v Schengenském 
prostoru, zatímco zodpovědné Bulharsko a Rumunsko byly 
vně. Evropská unie by se proto měla rozhodnout, zdali 
využije přírodních hranic (moře, řeky, hory), anebo své 
území vymezí úžeji. První řešení by mělo nutně vést 
k začlenění Bulharska a Rumunska do Schengenu, druhé 
pak k vyloučení Řecka. Ať už se ale Unie rozhodne pro 

                                                   

6  Během vyjednávání o posledním VFR patřila Česká 
republika k nejvýznamnějším spojencům VB v její snaze prosadit 
škrty v rozpočtu.  

7 8.6% růst, 6.6% v reálných cenách (II. kvartál 2018) 

cokoliv, je nutné, aby si jasně definovala hranice a ty pak 
řádně chránila. Pouze tak je možné zajistit řádné fungování 
jednotného vnitřního trhu a EU jako celku. 

Druhý set opatření se týká otázky subsidiarity a 
proporcionality. Evropská unie by měla projít 
institucionálními změnami, které by posílily pozici Evropské 
rady a pravomoce členských států tak, aby Evropská komise 
nemohla nutit státy k politikám, se kterými nesouhlasí. 
V neposlední řadě je také třeba dokončit jednotný vnitřní 
trh, v rámci kterého by měly být plně respektovány čtyři 
svobody dle definice Jacquese Delorse z roku 1988. Andrej 
Babiš očekává, že nová Evropská komise se pustí do práce 
a připraví důvěryhodný plán na plnou liberalizaci obchodu 
mezi členskými státy. 

Babišovy návrhy jsou více méně v souladu s obecným 
veřejným míněním a tradicí české EU politiky. Česká 
republika byla vždy silným zastáncem jednotného trhu a 
liberalizace obchodu mezi členskými státy EU. Česká 
populace totiž považuje jednotný trh za něco, co posiluje 
českou ekonomiku a pomáhá místním firmám dohnat 
úroveň a soutěžit se svými západoevropskými konkurenty – 
čím méně regulace, tím lépe pro ekonomiku.  

Rezervovaný postoj k další institucionální integraci a 
přenosu pravomocí na nadnárodní instituce je 
pravděpodobně zapříčiněn historicky podmíněnou 
zkušenosti, která vytvořila v české společnosti poměrně 
silný odpor vůči pocitu „být ovládaný“, či „klonit se cizímu 
diktátu“. Tyto argumenty jsou často používány českými 
politiky v souvislosti s diskuzemi o směřování Evropské unie 
a „Bruselu“. Celková skepse politické elity vůči další integraci 
má oporu v české společnosti – dle posledního výzkumu 
společnosti CVVM 46 % české populace by preferovalo 
zachovat současnou úroveň integrace, 25 % by podpořilo 
návrat pravomocí členským státům a pouze 22 % 
obyvatelstva by bylo pro další přenos pravomocí na 
evropskou úroveň.8 

8 Více na: 
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/
a4616/f9/pm180514b.pdf  
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace 
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.  
 

Češi zůstávají složitým partnerem k 
jednání 

Personální změny v české státní správě, oportunistický 
premiér měnící názory podle nejnovějších průzkumů 
veřejného mínění a spíše euroskepticky naladěná společnost 
dělají z České republiky složitého partnera k jednání. Je totiž 
velice nepravděpodobné, že by Češi přišli s nějakou 
novátorskou myšlenkou, která by pomohla EU vyřešit 
problémy jako třeba reforma migrační a azylové politiky. 
Česká vláda se bude naopak vyznačovat jistým pocitem 

nadřazenosti a zachová si prospěchářský přístup k evropské 
integraci, kde „solidarita“ nebo „spolupráce“ jsou vnímány 
jakou pouhé transakce. 

Na druhou stranu se však mohou evropští partneři 
spolehnout na to, že Česká republika nebude 
z ideologických důvodů torpédovat společné pozice. Pokud 
bude Čechům nabídnuta dostatečně vysoká cena, nebudou 
mít problém přizpůsobit svou pozici evropskému 
mainstreamu. S tím souvisí také to, že se budou vždy snažit 
maximalizovat zisky, takže nejjednodušší metoda jednání 
s Českou republikou je držet její vládu pod tlakem. 

 

Vít Havelka 
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