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PĜedmluva
Vážení a milí þtenáĜi,
pĜipravili jsme pro vás v poĜadí již deváté vydání sborníku
LaboratoĜ Evropské unie, který je výsledkem soutČže o nejlepší
diplomovou práci s evropskou tematikou. Není od vČci pĜipomenout, že tento projekt nabízí absolventĤm pĜíležitost publikovat své závČreþné práce a vyzývá vysokoškolské studenty
k aktivní debatČ o evropských záležitostech.
Z pĜihlášených prací bylo opČt tČžké vybrat 11 nejlepších.
Studenti nejþastČji reflektovali souþasné dČní v EvropČ a ve svČtČ
– pĜihlašovali témata týkající se (i)migrace a ekonomických
záležitostí, kde nahlížejí na soudobou problematiku studentskýma oþima a obohacují ji novými a neotĜelými myšlenkami.
PrávČ mladí lidé by se mČli co nejvíce úþastnit veĜejných debat
a šíĜit svĤj neocenitelný pohled na vČc.
Naším cílem na Zastoupení Evropské komise v ýR je
mimo jiné vysvČtlovat, jak a v þem Evropská unie obþanĤm
pomáhá. TémČĜ dennČ uvádíme na pravou míru mýty, podle nichž
napĜíklad EU zakázala vysavaþe, igelitové tašky nebo hranolky.
Evropská unie nemá v úmyslu zakazovat výkonné vysavaþe, chce
pouze omezit ty, které jsou neúsporné. Nikomu nenaĜizuje, co si
má koupit nebo v kolika igelitkách si odnést nákup z obchodu.
Samy þlenské státy, vþetnČ ýeské republiky, se rozhodly
spotĜebu igelitek snížit prostĜednictvím evropské smČrnice.
A takhle bych mohla pokraþovat.
Ráda bych, aby se do debaty nejen o „euromýtech“, ale
i o možnostech, které dnes Evropská unie nabízí, zapojilo více
mladých lidí a studentĤ. Nejen mČ jistČ zajímají jejich zkušenosti
s využíváním programĤ EU, jako jsou Erasmus+, Evropa pro
obþany nebo novČ také Evropský sbor solidarity, který nabízí
pĜíležitost získat cenné praktické poznatky a zároveĖ udČlat nČco
pro spoleþnost zpravidla v nČkterém z þlenských státĤ EU.
Sborník LaboratoĜ Evropské unie je prostorem, kde
studenti dostávají šanci prezentovat své názory a myšlenky
druhým. ChtČla bych, aby tomu bylo i v budoucnu a aby se
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studenti nebáli diskutovat o evropských tématech napĜíþ rĤznými
obory. DČkuji všem, kteĜí zaslali své pĜíspČvky do tohoto
projektu, jakož i hodnotitelĤm jednotlivých prací.
Dana KovaĜíková
povČĜená vedoucí Zastoupení Evropské komise
v ýeské republice
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Úvod
Diplomová práce je pro každého studenta nároþným dílem, které
vzniká postupnČ. Je to výstup, který nejen prokazuje studentovy
schopnosti samostatnČ pracovat, analyzovat a vyvozovat závČry,
ale také ukazuje, jak je student schopen pracovat s teorií
a poznatky, které za studium získal. Diplomová práce rovnČž
odráží pĜipravenost studenta pracovat ve vystudovaném oboru.
KromČ jiného je možno z diplomové práce vyþíst nároþnost
a pĜístup k hodnocení pracovištČ/univerzity, na kterém student
studium absolvoval.
V pĜípadČ studia evropské politiky, ekonomiky,
spoleþnosti – oborĤ spjatých s Evropskou unií jako takovou – je
pĜíprava diplomové práce velkou výzvou. Dynamická Evropa
nabízí v rĤzných souvislostech nejen obrovské množství námČtĤ
na pĜípravu diplomové práce, ale také umožĖuje studentovi
prezentovat þasto originální perspektivu na vybranou
problematiku. Proto je nesmírnČ zajímavé sledovat, jak je student
schopen nahlédnout na téma, které se neustále vyvíjí.
Cílem pravidelné soutČže o nejlepší diplomovou práci
v oblasti EU je pĜilákat autory – studenty, kteĜí svou diplomovou
práci obhájili na téma problematiky EU. Projekt též vytváĜí
prostor pro nové myšlenky, které studenti ve svých pracích
nabízejí. V tomto kontextu se projekt snaží podnítit aktivní
debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými
studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dČní na úrovni Evropské
unie i na mezinárodní úrovni jako takové. PevnČ také vČĜíme, že
autorĤm, jejichž kvalitní práce jsou souþástí této publikace,
napomĤže v jejich kariéĜe.
Tento projekt, LaboratoĜ Evropské unie: sborník nejlepších
diplomových prací s tematikou EU, vyhlášený a financovaný
Zastoupením Evropské komise v ýeské republice ve spolupráci
s Odborem informování o evropských záležitostech ÚĜadu vlády
ýeské republiky, je realizován Katedrou svČtové ekonomiky
Fakulty mezinárodních vztahĤ Vysoké školy ekonomické
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v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE
a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ýR.
SoutČž má pĜísná pravidla, která dbají na to, aby byly
vybrány ty nejlepší práce. PĜihlášené sylaby prací jsou
hodnoceny nezávislou komisí. Hodnotící komise urþí deset prací,
které budou publikovány, a také poĜadí tĜí nejlepších prací,
jejichž autoĜi navíc získají finanþní odmČnu. VýbČr jednotlivých
sylabĤ má nároþná kritéria, která sleduje každý hodnotitel. Jde
o stanovení cílĤ, hypotéz a jejich naplnČní; použité metody;
obsahovou správnost a hloubku provedené analýzy; schopnost
argumentace a kritického myšlení; citace a práci se zdroji;
formální úpravu, jazykovou a stylistickou úroveĖ. Sylaby
nejlepších diplomových prací jsou pak vydávávány v tomto
uceleném sborníku. Tento sborník je výsledkem soutČže, která se
uskuteþnila v druhé polovinČ roku 2017 (9. kolo).
Texty jsou publikovány v originálním znČní a byly
upraveny jen sporadicky. Sylaby také prošly kontrolou jazykové
správnosti Evropské komise – ÚĜadu pro publikace. Práce nebyly
nijak pozmČĖovány ani sjednocovány, aby byla zachována
rĤznorodost pĜístupu, která se na jednotlivých vysokých školách
mĤže lišit. Celkové znČní jednotlivých prací je veĜejné a je
k nalezení na webových stránkách uvedených pĜi každém sylabu.
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PoĜadí prací, které byly ohodnoceny finanþní odmČnou, je
následovné:
1. Vladimír Veselý, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
sociálních vČd, Institut ekonomických studií
2. Šárka Hebersteinová, Masarykova univerzita,
Ekonomicko-správní fakulta, obor Finance
3. Barbara Dufková, Univerzita Karlova v Praze, Právnická
fakulta, obor Právo a právní vČda

Jarolím Antal
koordinátor projektu
LaboratoĜ Evropské unie
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ýÍNSKÉ ANTIMONOPOLNÍ PRÁVO VE SVċTLE
SOUTċŽNÍHO PRÁVA EVROPSKÉ UNIE:
KOMPARATIVNÍ POHLED
Mgr. Barbara Dufková
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor Právo
a právní vČda
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Mgr. Barbara Dufková
Abstrakt:
PĜedmČtem diplomové práce je komparace þínského
antimonopolního práva a soutČžního práva EU. Práce usiluje
o identifikaci stop soutČžního práva EU v þínském antimonopolním právu a následnou analýzu pĜevzatých institutĤ za úþelem
urþení, zda mají ve zkoumaných právních Ĝádech stejný
normativní dosah.
Z hlediska struktury je komparace provádČna v rámci kapitol
odpovídajících jednotlivým pilíĜĤm soutČžního práva, tj. dohodám narušujícím soutČž, zneužití dominantního postavení a spojování podnikĤ. ZávČr práce shrnuje oblasti þínského antimonopolního práva, jež byly formovány pod vlivem soutČžního práva
EU a hodnotí, do jaké míry jsou pĜevzaté instituty v þínském
kontextu modifikovány.
Abstract:
The subject of the thesis is the comparative analysis of Chinese
antimonopoly law and competition law of the European Union
(EU). The thesis aims to identify the traces of the competition law
of the EU in Chinese antimonopoly law as well as to analyse
transplanted legal concepts in order to determine whether these
concepts are endowed with the same normative reach.
As far as structure is concerned, the comparison follows the main
pillars of competition law, i.e. agreements restricting
competition, abuse of dominance and mergers of undertakings.
The closing part sums up the pillars of competition law, which
have been built on the model of EU competition law and
8

evaluates to which extent the transplanted legal concepts divert
from their model and are modified in practice.
Klíþová slova:
SoutČžní právo Evropské unie, þínské právo, dohody narušující
soutČž, zneužití dominantního postavení, spojování podnikĤ.
Klasifikace JEL:
K21, K42
Diplomová práce dostupná zde:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang
=cs
Úvod
Evropské právo hospodáĜské soutČže díky ekonomickému
významu EU dosahuje svým vlivem za hranice þlenských státĤ,
a to mimo jiné i jako inspiraþní vzor. Mezi státy ovlivnČné
evropským soutČžním modelem patĜí i ýLR, jež s úþinností
k 1. 8. 2008 hospodáĜskou soutČž reguluje. ýínské antimonopolní
právo tak ve vymezených oblastech nese zĜetelné rysy práva
evropského. Jeho praktická aplikace však zároveĖ nutnČ
reflektuje odlišné spoleþenské prostĜedí, v nČmž se toto právo
formuje. Možné koncepþní a výkladové diskrepance mezi
instituty uplatĖovanými v soutČžním právu EU a totožnými
instituty pĜevzatými do þínského antimonopolního práva pak
poskytují základ pro komparativní analýzu, jež je pĜedmČtem této
práce.
První þást práce poskytuje struþný úvod do historie
antimonopolního práva v ýLR vĤbec. V následujících kapitolách
je pĜistoupeno k analýze jednotlivých ustanovení þínského
antimonopolního zákona, pĜípadnČ jeho provádČcích pĜedpisĤ.
Ty jsou po krátkém pĜedstavení evropské úpravy srovnávány se
soutČžním právem EU. Nejprve je pojednáno o základních
principech a definicích, jež se uplatĖují ve všech pilíĜích
antimonopolního práva. NáslednČ je pĜistoupeno k analýze dohod
9

narušujících soutČž, zneužití dominantního postavení a spojování
podnikĤ. S ohledem na význam efektivního prosazování
antimonopolního práva je krátká kapitola vČnována i roli soudĤ
v þínském antimonopolním právu.
ZávČr práce shrnuje oblasti þínského antimonopolního
práva, jež byly formovány pod vlivem soutČžního práva EU
a hodnotí, do jaké míry jsou pĜevzaté instituty v þínském kontextu
modifikovány.
Práce je založena na komparativní metodČ, která umožní
subjektĤm znalým soutČžního práva EU zhodnocení substantivních a procedurálních podmínek aplikace jednotlivých právních institutĤ známých ze soutČžního práva EU v þínském
prostĜedí.
1.

Základní charakteristika þínského antimonopolního
práva
Antimonopolní právo je v þínském prostĜedí novým právním
odvČtvím, jehož regulaci si vynutil vznik trhu spojený
s rychlým rĤstem soukromého sektoru, jakož i prudký pĜíliv
zahraniþního kapitálu (Owen, Sun a Zheng 2009). Základním
pilíĜem tohoto odvČtví je antimonopolní zákon (dále jen „AMZ“),
jež nabyl úþinnosti 1. 8. 2008. Nese výrazné stopy jiných
jurisdikcí, v nichž jeho tvĤrci hledali inspiraci. NejvýraznČjší je
pak vliv soutČžního práva EU, jež je stejnČ jako právo þínské
založeno na kontinentální právní tradici. PĜi jeho tvorbČ však
bylo na druhé stranČ pĜihlédnuto i ke stupni ekonomického
rozvoje ýLR a celkovému stavu soutČže na trhu, aby pĜijatý
zákon odpovídal ekonomické realitČ (Ming 2009).
2.
Základní pojmy
Pojednání o základních principech a pojmech, jež se uplatĖují ve
všech pilíĜích soutČžního práva, se zamČĜuje na cíle, rozsah
pĤsobnosti, roli státních podnikĤ pĤsobících
ve významných sektorech ekonomiky, roli hospodáĜských
sdružení podnikĤ a þásteþnou úpravu orgánĤ povČĜených vynucováním antimonopolního práva.
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S výjimkou definice podniku a relevantního trhu je tato þást
þínského antimonopolního práva prosta vlivu práva EU. Jejím
úkolem je v prvé ĜadČ zabezpeþit sledování postulátĤ
socialistické tržní ekonomiky, jejichž prosazování by se mČlo
promítnout do všech pilíĜĤ antimonopolního práva.
2.1 Cíle právní úpravy
Pokud jde o cíle právní úpravy, zkoumané právní Ĝády uznávají,
že pĜi rozhodování v soutČžních vČcech nelze zcela odhlížet od
cílĤ nesoutČžní povahy. Na rozdíl od ýLR však v EU stále
v popĜedí zĤstává dĤraz na hospodáĜskou efektivitu a sledování
spotĜebitelského blahobytu. Proto je pĜezkum v soutČžních
vČcech založen pĜedevším na nástrojích ekonomické analýzy.
Díky existenci etablovaného vyspČlého tržního prostĜedí se tak
pozornost soutČžního práva EU soustĜedí pĜedevším na udržení
efektivity hospodáĜské soutČže a pro výslednou podobu
pĜezkumu jsou urþující cíle soutČžní povahy.
Naopak v ýLR není trh ještČ zcela etablován a cíle soutČžní
povahy mnohdy ustupují do pozadí ve prospČch nesoutČžních
zájmĤ. PrávČ tyto zájmy totiž slouží jako pojistka k udržení
socialistického charakteru þínského tržního systému. V dosavadní rozhodovací praxi þínských antimonopolních úĜadĤ se tak
þastČji objevují odkazy na jiné, nesoutČžní faktory, jež zásadním
zpĤsobem modifikují rozhodování, a tedy i samotnou aplikaci
AMZ (Ng 2013).
2.2 Institucionální struktura
Institucionálnímu uspoĜádání soutČžních úĜadĤ ve zkoumaných
právních Ĝádech je spoleþná pouze skuteþnost, že pravomoc
k prosazování soutČžního práva byla svČĜena administrativním
orgánĤm. Významnou odchylku od evropského modelu, v nČmž
je prosazováním soutČžního práva povČĜen jeden centralizovaný
úĜad, pak v ýLR pĜedstavuje rozdČlení pravomoci mezi tĜi vládní
orgány stojící na ministerské úrovni (Farmer 2010).
Centrální vláda ýLR si však prostĜednictvím institucionální závislosti zachovává nad tČmito orgány rozsáhlé Ĝídící
a dozorové pravomoci. Tyto pravomoci jsou nadto umocnČny
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oprávnČním antimonopolních úĜadĤ o pĜípadu samostatnČ
rozhodnout, aniž by bylo nutné vČc k rozhodnutí pĜedložit soudu
(Choi 2011). Vzhledem k této organizaþní závislosti je otázkou,
do jaké míry je vhodné pĜevzetí evropské úpravy. V ní totiž orgán
hospodáĜské soutČže díky své nezávislosti disponuje širokými
vyšetĜovacími a rozhodovacími pravomocemi. V pĜípadČ þínského práva se pak obdobný rozsah pravomocí, kterými jsou po
evropském vzoru nadány i þínské antimonopolní úĜady, jeví ve
spojení se silnou institucionální závislostí jako pĜíliš široký.
2.3 Pojem podniku
Podnik jako ústĜední pojem soutČžního práva ve srovnávaných
právních Ĝádech vykazuje drobné odlišnosti. ýínská úprava
nedostateþnČ rozlišuje mezi þinností hospodáĜskou a þinností
ovládanou principy solidarity. Hrozí tak, že pod pojem podniku
budou zahrnuty i ty þinnosti, které sledují jiné než ekonomické
cíle, napĜ. sociální. Dosah antimonopolních norem je tak v ýLR
rozšíĜen i na jednání, jež mohou spoþívat v pouhé redistribuci þi
poskytování veĜejných statkĤ. Z toho dĤvodu pojem podniku
v ýLR pĜesahuje hranice pro definici podniku známé z evropského prostĜedí.
ObdobnČ koncept jedné hospodáĜské jednotky známý
z evropského práva nebyl dle dosavadní rozhodovací praxe
v ýLR pĜijat. Praxe se naopak orientuje na hledání nejmenší
možné jednotky, kterou je možno za porušení antimonopolního
práva þinit odpovČdnou (Emch a Huang 2013).
2.4 Pojem relevantního trhu
Právní základ pro urþování relevantního trhu je v þínském
systému stejný jako v soutČžním právu EU, avšak aplikaþní praxe
vykazuje znaþné odlišnosti vyvČrající zejména ze skuteþnosti,
že þínské antimonopolní úĜady se ne vždy pĜedepsanými
direktivami Ĝídí. Ve vČtšinČ dĜívČjších rozhodnutí je s relevantním trhem zacházeno jako s faktickou skuteþností, kterou
není tĜeba zvláštČ analyzovat. NicménČ vzhledem ke shodným
normativním základĤm, jakož i zlepšující se kvalitČ novČjších
rozhodnutí lze legitimnČ pĜedpokládat, že postupem doby se
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rozhodovací praxe ýLR bude více a více evropskému vzoru
pĜibližovat a antimonopolní úĜady budou zakládat své posouzení
na hlubší analýze relevantního trhu (Huo Bo 2013).
3.
Dohody narušující soutČž
ýínské kartelové právo je vystavČno na stejných teoretických
základech jako evropský vzor, nicménČ vykazuje drobné, avšak
nČkdy i podstatné odlišnosti. Ty jsou zpĤsobeny nejen
nedĤslednou implementací jednotlivých ustanovení, ale i rozdílným socioekonomickým prostĜedím. PĜednČ tak rozhodnutí
sdružení podnikĤ není upraveno v rámci ostatních dohod v širším
slova smyslu, ale prostĜednictvím speciálních ustanovení roztroušených po AMZ. Dále AMZ výslovnČ dČlí dohody na dohody
mezi konkurenty a dohody mezi podnikem a obchodními
partnery. Naopak nebyla výslovnČ pĜevzata koncepce narušení
soutČže z hlediska cíle (úþelu) a úþinku (dopadu). Absence dČlení
dohod z hlediska cíle þi úþinku je dále spojena s nejistotou
ohlednČ skuteþností, jež je antimonopolní úĜad povinen prokázat,
aby mohl vyslovit, že došlo k porušení soutČžního práva.
Nakonec dĤvody, pro které mĤže být za normálních okolností
nezákonná dohoda pĜesto povolena, jsou v rámci AMZ o poznání
širší než v evropském právu. To otevírá cestu k posuzování
ryze soutČžních otázek pod zorným úhlem veĜejného zájmu
a socialistické tržní ekonomiky.
4.
Zneužití dominantního postavení
V porovnání s ostatními pilíĜi soutČžního práva lze þínskou
právní úpravu zneužití dominantního postavení považovat za
oblast nejvíce inspirovanou evropským právem. Jediný podstatný
rozdíl tkví v povaze tržního podílu jako základního faktoru pro
urþení dominance. PĜednČ je rozhodný tržní podíl v þínském
právu urþen prostĜednictvím výslovných zákonných domnČnek.
V ýLR proto hrozí, že podniky s menším tržním podílem,
jež by evropské soutČžní autority nepovažovaly za nositele
dominantního postavení, budou kvĤli stanoveným domnČnkám
zahrnuty do skupiny podnikĤ domnČle dominantních. Aby poté
pĜedešly uložení sankce, budou tyto podniky nuceny shromáždit
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dĤkazy, kterými by zmínČné domnČnky vyvrátily (Harris, Wang,
Cohen, Zhang a Evrard 2011).
Vítané je ovšem výslovné pĜevzetí pravidla rozumu, které
bude rozhodovací autoritu odrazovat od pouhé formalistické
subsumpce konkrétního jednání pod zákonná ustanovení, aniž by
se zabývala pĜípadnými dĤvody, které dominantní podnik k vytýkanému jednání vedly (Wu 2009).
Zneužívající praktiky vyjmenované v AMZ jsou shodné
s praktikami uznávanými v evropské praxi. SbČrná klauzule navíc
umožĖuje postihnutí zneužívajících jednání, která nejsou v AMZ
výslovnČ vypoþtena. Pro praxi v ýLR bude dĤležité, aby se
antimonopolní úĜady neomezovaly na pouhé zkoumání formy
daného jednání, ale posuzovaly skuteþné materiální dopady na
hospodáĜskou soutČž. Tento pĜístup totiž pĜispívá k dosažení vyšší efektivity a blahobytu spotĜebitelĤ, o þemž svČdþí
i evropská praxe.
5.
Spojování podnikĤ
Právní úprava spojování podnikĤ v ýLR je silnČ ovlivnČna
soutČžním právem EU, avšak v urþitých oblastech si zachovala
svá specifika. Pojem spojení a kontroly je definiþnČ vymezen
stejnČ, nicménČ vzhledem k absenci úpravy tzv. safe harbors
a možného zahrnutí tzv. non full-function joint venture je pojem
kontroly de facto širší (Harris, Wang, Cohen, Zhang a Evrard
2011). Vedle kritéria spojení a kontroly pak v obou právních
Ĝádech jako druhé základní kritérium pro vznik notifikaþní
povinnosti figuruje obrat podniku. Samotné spojení pak shodnČ
nemusí mít konkrétní vztah k území daných státĤ.
Vlastní pĜezkumné Ĝízení sleduje stejné principy, tj.
rozþlenČní do oddČlených fází omezených þasovými lhĤtami.
RovnČž formy možných rozhodnutí se shodují, nicménČ
aplikaþní praxe ukazuje rozdílné preference, pokud jde
o ukládání jednotlivých typĤ závazkĤ jako omezujících opatĜení
(Zhaoqiu a Yao 2013). ObecnČ pak v þínském kontextu nejsou
stranám zaruþena tak rozsáhlá procesní práva, se kterými mohou
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poþítat v evropské praxi, zejména pĜístup ke spisu, možnost
seznámit se s rozhodnutím þi právo vyjádĜit se.
NejpodstatnČjší rozdíl, který výraznČ formuje koneþnou
podobu a charakteristiku úpravy spojování podnikĤ, tj. materiální
požadavky pĜezkumu spojení, se však rozcházejí. V þínské
úpravČ totiž chybí požadavek podstatného narušení soutČže.
Fakticky tak v ýLR dochází ke zvýšení pĜísnosti pĜezkumu.
K zakázání spojení postaþí prokázání potenciálního negativního
vlivu v podobČ omezení þi vylouþení soutČže na trhu, aniž by
takové narušení soutČže muselo být podstatné. Rozhodování ve
vČcech koncentrací tak v ýLR bude záviset na míĜe, ve které
budou do rozhodování pronikat nesoutČžní faktory a zájmy (Ng
2013). Pro pĜípad postupného opouštČní této praxe však þínská
právní úprava poskytuje solidní základ, na kterém by mohl být
vystavČn pĜezkum spojování podnikĤ velmi podobný systému
zavedenému v EU.
6.
Role soudĤ v prosazování antimonopolního práva
Ve zkoumaných právních Ĝádech je praktické prosazování
antimonopolního práva v prvé ĜadČ svČĜeno administrativním
orgánĤm. Ve vymezených pĜípadech se na nČm však podílejí
i soudy, zejména je-li porušením pravidel dotþen i zájem
soukromý. StejnČ jako v EU jsou dle AMZ podniky odpovČdné
za škody zpĤsobené svým monopolistickým jednáním. DomnČle
poškozené strany tak mohou napadnout vytýkané jednání
podniku pĜed soudem a domáhat se náhrady škody prostĜednictvím soukromoprávní žaloby. Zákonná role soudĤ v prosazování antimonopolního práva se tedy neliší od evropského
modelu, nicménČ vzhledem k výrazné limitaci soudní
nezávislosti v þínském politickém systému je v ýLR jejich
skuteþná role významnČ omezena (Finder 1989).
ZávČr
Výsledkem diplomové práce je zjištČní, že z normativního
hlediska lze v AMZ a provádČcích pĜedpisech identifikovat
zĜetelné rysy soutČžního práva EU. Každý ze zkoumaných pilíĜĤ
antimonopolního práva, vþetnČ obecných pojmĤ, vychází
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z evropského práva jako základu. Tento základ je v AMZ
pĜípadnČ modifikován s ohledem na spoleþenské a hospodáĜské
podmínky. Evropské právo jako inspiraþní zdroj je z þínského
pohledu velmi pĜíhodné, neboĢ obČ jurisdikce sdílí nČkteré
významné charakteristiky. Jsou vystavČny na zásadách kontinentálního právního systému, jsou þi byly vystaveny obdobným
pĜekážkám pĜi budování jednotného trhu, k prosazování
soutČžního práva jsou primárnČ namísto soudĤ oprávnČny
administrativní orgány, tČžištČ právní úpravy netkví jen v pĜedpise nejvyšší právní síly, ale je dekoncentrováno do velkého
množství provádČcích pĜedpisĤ, do hodnocení dopadĤ jednání
podnikĤ na soutČž se dostávají kromČ ekonomických faktorĤ
i jiné zájmy, jako snaha o integraci trhu, podpora malých a stĜedních podnikĤ þi spravedlnost soutČže.
První pilíĜ soutČžního práva upravující dohody narušující
soutČž je sice v AMZ vybudován na základech evropského práva,
avšak vykazuje strukturální odlišnosti, zejména pokud jde o techniku vymezení nezákonných dohod. Vliv þínského prostĜedí dále
pĜevážil nad evropským vzorem v úpravČ hospodáĜského sdružení podnikĤ. Existence a postavení tČchto sdružení byly v AMZ
výslovnČ reflektovány. Mladost þínského antimonopolního práva
jako uceleného odvČtví pak nedovolila hlubší diskuze ohlednČ
konceptu narušení soutČže z hlediska cíle nebo úþinku. Tato
skuteþnost zpĤsobuje, že antimonopolní úĜady provádČjí analýzu
dopadĤ dohody na trh bez ohledu na typovou závažnost daného
ujednání. Vzhledem k teprve poþínajícímu formování ustálené
rozhodovací praxe lze však tento pĜístup pĜivítat.
Naopak druhý pilíĜ soutČžního práva regulující zneužití
dominantního postavení byl evropským právem ze všech
ostatních oblastí inspirován nejvíce. Odlišná je pouze role tržního
podílu pro urþování dominance. V þínském kontextu je mu
pĜikládán rozhodující význam a ostatní faktory dominance jsou
brány do úvahy pouze v malém rozsahu. Spoleþné je faktické
zavedení pravidla rozumu, které umožĖuje ospravedlnit jednání
dominantního podniku, jež by za jiných okolností bylo kvalifikováno jako zneužití. V þínském kontextu však toto pravidlo
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mĤže být zneužito pro pĜehnaný protekcionismus státnČ vlastnČných podnikĤ, jež jsou mezi dominantními podniky poþetnČ
zastoupeny nejvíce. Díky jejich významu pro národní ekonomiku a socialistický tržní systém jako takový jsou chránČny
i prostĜednictvím AMZ. PĜíslušná ochranáĜská ustanovení ve
prospČch státnČ vlastnČných podnikĤ pak mají potenciál
modifikovat efektivní prosazování druhého pilíĜe do takové míry,
že rozhodovací praxe v oblasti dominantního postavení by se
mohla s normativní úpravou dalece rozcházet.
TĜetí pilíĜ soutČžního práva upravující spojování podnikĤ
rovnČž sleduje evropskou systematiku. ZároveĖ však obsahuje
þetná flexibilní ustanovení, jež mohou v pĜípadČ potĜeby,
zejména u pĜeshraniþních spojení, zabezpeþit ochranu národních
zájmĤ. Vzhledem k širší definici spojení a nižším notifikaþním
prahĤm, ve spojení s absencí požadavku úzkého vztahu
spojujících se subjektĤ k þínskému území, má þínská úprava
koncentrací velmi široký zábČr a potenciál ovlivnit významná
pĜeshraniþní spojení. StejnČ jako v oblasti zneužití dominantního
postavení mohou pĜi rozhodování o povolení spojení v ýLR
pĜevážit zájmy hospodáĜské politiky nad sledováním ryze
soutČžních cílĤ. NapĜíklad domácí spojení jsou vzhledem k velké
regionální fragmentaci velmi podporována, neboĢ slibují vytvoĜit
vČtší podniky schopné þelit zahraniþní konkurenci.
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Abstract:
Colombia has been suffering from internal armed conflict since
the 1960s. The European Union decided to interfere in the
conflict’s resolution in the beginning of the millennium with
several means. This thesis aims to analyse the effect of the
European Union’s actions on the evolution of the Colombian
conflict and to consider whether it has contributed to peace in
Colombia. The European Union’s real actions towards Colombia
will be compared firstly with recommendations of two theoretical
concepts, provided by Johan Galtung and John Paul Lederach,
and secondly with the legislative framework of the European
Union. Even though the European Union’s development efforts
in Colombia were evaluated as contributing to peace in the
country, separate actions of some European Union Member
States or organisations were found to have the opposite impact.
Thus, it is advisable for the European Union to develop
a framework ensuring consistency and coherence of their
activities both internal and external.
Abstrakt:
Kolumbie je postižena vnitĜním ozbrojeným konfliktem od
60. let 20. století. Evropská unie se rozhodla, že se zapojí do
Ĝešení tohoto konfliktu na zaþátku milénia, a to pomocí nČkolika
nástrojĤ. Cílem pĜedkládané práce je analyzovat vliv akcí
Evropské unie na vývoj kolumbijského konfliktu, stejnČ jako
zvážit, zda tak pĜispČla k míru v Kolumbii. Reálné akce Evropské
unie vĤþi Kolumbii budou porovnány s teoretickými koncepty
Johana Galtunga a Johna Paula Lederacha, dále i s legislativním
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rámcem Evropské unie. PĜestože byly rozvojové snahy Evropské
unie hodnoceny tak, že pĜispČly k míru v Kolumbii, rozdílné
aktivity nČkterých þlenských státĤ Evropské unie nebo organizací
však mČly efekt opaþný. Evropské unii by se tedy dalo doporuþit
vyvinutí rámce pro zajištČní konzistence a koherence vnitĜních
i vnČjších aktivit Evropské unie.
Key words:
Colombia, peace, violence, European Union, Peace Laboratory.
JEL categories: F51, F53
The masters thesis is available here:
https://vskp.vse.cz/show_evskp.php?print=yes&evskp_id=52963
Introduction
The European Union (EU) is the biggest donor of humanitarian
and development aid in the world (European Commission, 2016).
With its privileged position, the EU decided to promote peace
around the world. The conflict which has been taking place in
Colombia since the second half of the 20th century has been no
exception. Colombia has never been closer to the end of armed
conflict than it is today, which is also why we ought to evaluate
the EU’s impact on its development.
The aim of this thesis is to approach the influence of the EU
on the Colombian conflict using two perspectives: observing the
articulation process of the EU’s position towards Colombia and
assessing three development projects which were supported by
the EU. The impact of the EU is directly connected to its peace
efforts, as promised in the founding treaties; thus the main
research question for this thesis is set as follows: ‘Did the EU
contribute to peace in Colombia? And if so, how?’
This work is divided into three parts. The first part presents
two theoretical concepts articulated by Johan Galtung and John
Paul Lederach. The second part focuses on the analysis of the
EU’s legislation and tools for its external actions in Colombia.
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The third part examines whether the EU’s real actions followed
proposals by Johan Galtung and John Paul Lederach as well as
the EU’s primary law. This section ought to provide an answer to
the main research question set above.
1.

Theoretical approaches for the European Union’s
external action in Colombia
The topic of this section is peace. Peace was also the main
objective for the Colombian civil society which created the
project ‘Peace and development in Magdalena Medio’, the
predecessor of the Peace Laboratory, supported by the EU.
1.1. Positive and negative peace by Johan Galtung
Galtung’s findings bring a new perspective to peace research by
categorising peace and violence into two main types. Since peace
is considered to be an absence of violence, Galtung first defined
what is needed to be absent if we wish to achieve peace
(Galtung, 1967).
According to Galtung, violence is defined as the difference
between the potential and the actual state of affairs – what reality
could have been and what it is (Galtung, 1969). Then he presents
different types of violence of which the most important and
relevant for our case are (i) structural/indirect violence (social
injustice) and (ii) personal violence (Galtung, 1969, 1990).
Figure 1: A typology of personal violence

Type of
demonstration

Survival
needs
Killing

Well-being
needs
Maiming
Siege
Sanctions
Misery

Source: Galtung, 1990, p. 292
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Identity needs
Desocialisation
Resocialisation
Secondary
citizen

Freedom
needs
Repression
Detention
Expulsion

After the introduction of the two main types of violence,
we shall approach two kinds of peace: the positive and the
negative one. Personal violence has its counterpart, negative
peace, defined as follows: ‘the absence of violence does not lead
to positively defined condition’ (Galtung, 1967: 183). Structural
violence’s opposite, positive peace, does lead to improved
conditions. It suggests cooperation and integration between
groups, which is more important than simple elimination of
physical violence. It should even tolerate occasional, minor
disturbances. The equivalent of positive peace is the term ‘social
justice’, which bears special signs, such as equal distribution of
power, recourses and development (Vorobej, 2008; Galtung,
1969).
1.2. Building peace by John Paul Lederach
The second approach, articulated by John Paul Lederach in the
1990s, aims at a broader understanding of peace and suggests
society’s transformation in order to achieve sustainable peace.
The centrepiece of his concept is reconciliation. Then he offers
its catalysts: relationships and encounters. Indeed, these two
aspects belong to focuses that the peace laboratories tried to
develop. Furthermore, Lederach categorises leaderships in
a conflict, then, based on previous premises, suggests how they
should interact (Lederach, 1997).
In Figure 2 we can observe Lederach’s pyramid applied to
the case of Colombia. He introduced three types of leaderships to
which we assigned specific actors of Colombian conflict. On the
very right-hand side of the figure there are tasks and objectives
the three leaderships ought to reach.
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Figure 2: Lederach’s pyramid applied to case of Colombia
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executors of peace
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municipalities

Few

Reaching
cease-fire
and
settlement,
dialogue at
high level.

Creating
infrastructure
for achieving
durable
peace.

Local
conferences
and dialogues,
any
activity
that
would
help
reconciliation
at local level.

Source: Derived from Lederach, 1997
In addition to this categorisation, Lederach also advises to
develop both horizontal (interaction between actors on the same
level) and vertical (interaction between levels) capacities in order
to achieve society reconstruction, a procedure he called ‘web
approach’ (Lederach, 2008).
2.

The European Union’s legal framework for its external
actions in Colombia
Throughout this section, we shall approach the EU’s legislative
bases for its activities abroad í what entitles the EU to interfere
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abroad? We will name the main characteristics of the common
foreign and security policy (CFSP) as well as its key instruments.
Then we shall focus on policies falling under the former I. and
III. pillars, development policy, trade and the fight against drugs.
2.1. Evolution of the European Union’s primary law
concerning its external action
The most important milestones in the 1990s were the Treaty on
European Union (TEU), which established the development and
humanitarian aid policy together with the CFSP, and the Lisbon
Treaty 20 years later. The latter brought various innovations and
strengthened the position of the High Representative in order to
improve coordination and coherence between policies or the new
agency, the European External Action Service (EEAS), among
others (Legrand, Kruijs, 2016; Troszczynska-Van Genderen,
2015). The EU is required by primary law to promote peace,
development and assistance to developing countries when it
comes to trade (TEU, 1992).
2.2. The common foreign and security policy as
a framework for the European Union’s external action
Bretherton and Vogler claim that incoherence and inconsistency
are the main characteristics of the CFSP, while founding treaties
require it to be the exact opposite, i.e. consistent and coherent
(Bretherton, Vogler, 2006; EEAS, 2015).
When it comes to the CFSP’s instruments, the most
important measures employed in the EU’s position and action in
Colombia include a common position, specifically aggregation of
an entity to a list of terrorists, together with political dialogue and
cooperation agreements with third countries (General Secretariat
of the Council of the European Union, 2002; 2016).
2.3. The European Union’s instruments of external action
within common policies (former I. and III. pillars)
After the II. pillar, we shall now focus on what belongs to
common policies (former I. and III. pillars).
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(a)

(b)

(c)

Development policy and humanitarian aid. These policies
are required to be coherent, coordinated and efficient
(Ramet, 2016). The key documents setting the EU’s
intentions and attitudes towards a country are the Country
Strategy Papers (CSP) (Giffen, 2007).
Trade policy. This is another very important area where the
EU acts externally. In the 1990s the EU offered the Andean
Community preferential treatment to motivate its countries
to accept measures to tackle drug trafficking (DG Trade,
2004). Despite data on increased CAN’s exports to the EU
(Marsh, Mackenstein, 2005), there are some complaints
about the EU’s trade approach to Latin America articulated
by Mold and Freres (2007).
The EU’s fight against drugs. Even though DG Migration
and Home Affairs is in charge of this agenda, effective and
successful activities against drugs demand cooperation of
all Member States, other EU authorities and non-EU
countries, for it is a very complex and global problem (DG
Migration and Home Affairs, 2016). One of the
interregional instruments is the cooperation programme
between Latin America, the Caribbeean and the European
Union on drugs policies (Copolad), one of the largest EUfunded cooperation initiatives in the field (Copolad, 2016).

3.
The European Union’s role in Colombian conflict
In this section, we shall examine the EU’s real actions in
Colombia, whether they were in line with the theoretic
approaches we chose as well as with the legislative framework
described above.
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3.1. Milestones in the European Union’s position towards
Colombia
When we consider conflict’s history, we observe several
milestones that affected the EU’s involvement in Colombia
(based on Bayer, 2010; Kurtenbach, 2005; Tokatlian, 1999):
(a) President Andrés Pastrana’s peace diplomacy initiative;
(b) launch of Plan Colombia;
(c) debacle of President Andrés Pastrana’s peace process with
the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC);
(d) election of President Álvaro Uribe and his alignment with
the United States ‘war on terror’;
(e) election of President Juan Manuel Santos and the Havana
peace dialogue.
3.2. The European Union’s position towards President
Pastrana’s and President Uribe’s administrations
The EU’s position towards President Pastrana’s peace diplomacy
and President Uribe’s democratic security is in strong contrast.
At first the organisation was very supportive to President
Pastrana’s peace diplomacy. However, due to the strong United
States–Colombia partnership reflected in Plan Colombia, the EU
had to consider that its attitude towards Colombia and
refrainment from approval of the plan at the same time meant
expressing its point of view on the United States policy of the
‘war on terror’ and promotion of aerial crops fumigation. The EU
chose to be an alternative to the United States and pledged
EUR 30 million to development. Furthermore, human rights
became another dimension of the political dialogue in EU–
Colombia relations (Vranckx, 2005; Ocampo, 2004).
After the withdrawal of President Pastrana’s peace process,
the EU was disappointed and started to be careful about further
promises to the newly elected Colombian President Uribe.
During this time, the EU also proved to be inconsistent and
incoherent in its actions. Firstly, Belgium and France vetoed
a proposition to incorporate the FARC and the National
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Liberation Army (ELN) into the list of terrorists, apparently
because they thought they were ‘buying a kind of insurance’
against kidnapping their citizens in Colombia. In the end, both
the FARC and the ELN were added to this list anyway (De
Lombaerde, Haghebaert, Ramírez and Vranckx, 2006).
Secondly, the EU was not able to ensure that the Council’s
decision to incorporate these armed groups to the list of terrorists
was abided: some of the non-governmental organisations (NGOs)
openly claimed their support to the FARC and sent them
thousands of dollars. In sum, the EU sent rather mixed messages
to Colombians, which certainly undermined its role as a world
peace actor (Semana, 2009, 2008).
3.3. Peace laboratories in Colombia
This chapter is devoted to the projects of peace laboratories.
Further analysis shows that the EU underwent a certain type of
learning process during this development effort in Colombia. It
had to deal with a failure of promised peace process, a change of
the Colombian president, a change of the Commission or flaws
in rules set for recipient countries, among others.
Peace Laboratory in Magdalena Medio (2002)
After Plan Colombia was rejected, the EU decided to support
civil society’s initiative instead of the official government’s. It
launched the first Peace Laboratory, which was derived from the
peace and development programme and linked peace and
development to Galtung’s suggestions (Barreto Henriques, 2009;
Castaneda, 2012). This approach was built into the CSP
2002–2006 (Bouchier, Alvarez Morato and Schultze-Kraft,
2012).
After analysis of the project’s objectives and
implementation process, we could state that it had various
positive aspects. Among others, it came from civil society and
was backed by the international community; furthermore, it
followed Galtung’s proposals. Unfortunately, there was a lack of
government support, thus the aspect of direct violence could not
be fully addressed.
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We could also state that the EU’s official backing proved
to be beneficial. Firstly, without the European finances, the
project would never have reached such an extent. Secondly, it
brought a physical protection to participants. Thirdly, the EU
contributed to interaction between actors, as Lederach suggests
(Castaneda, 2012). In this way, the EU enhanced the interaction
between two levels of leaderships (vertical capacity). On the
other hand, the EU did not fully develop its horizontal capacity;
it was rather antagonist to the government’s and to the Unites
States approach.
Second Peace Laboratory
According to Castaneda (2012), the Prodi Commission wanted to
hurry allocation of funds promised in the CSP 2002–2006 before
the change of Commission in 2004, and signed the special
funding agreement which launched the second Peace Laboratory
in December 2003 with an implementation period of 2004–2008
(Delegation of the EU to Colombia, 2014).
Although the project looks good on paper, there are some
doubts about its overall success. Due to the continuing lack of
government support and strict rules for implementation of
entrusted EU funds, the real impact of the project was hampered.
Finally, because of the EU’s division over the United States and
Colombian policy, the EU tried to keep a low profile (Castaneda,
2012; Acción Social, European Commission Delegation in
Colombia, 2003). Therefore, it can be concluded that the EU did
not fully imply its horizontal capacity and did not contribute to
development of vertical capacity to such an extent as in the
previous peace project.
3.4. Third Peace Laboratory
In the CSP 2007-2013 (CSP II), the EU decided to continue
supporting the local peace processes through local institutions
and civil society, having learnt its lesson from the previous
6 years. Throughout the CSP II, it is obvious that the EU supports
the government and acknowledges President Uribe’s success,
including having managed to remain a democratic state
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(European Commission, 2007). Furthermore, the approach to
counter the United States is avoided. Finally, it is obvious that the
EU would like to focus on economic relations instead, which was
later proved when the EU–Colombia–Peru free trade agreement
was signed in 2012 (European Commission, 2007).
The third Peace Laboratory was launched in 2007. Its
objectives and activities are similar to previous laboratories, thus
the concept of connection between peace and development
remains (Delegation of the EU to Colombia, 2014).
Based on evaluations of the third Peace Laboratory, we
may conclude that the EU improved its horizontal capacity, since
it acknowledged governmental success and admitted that
development projects need better coordination. Furthermore,
government institutions were encouraged to pursue long-term
strategic planning, which would support the development efforts
of the project, thus the vertical capacity was enhanced. Finally,
thanks to the internal political situation, the EU could start to
promote a settlement at a high level, and it openly articulated its
backing to a peace process launched by President Santos.
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Figure 3: Brief comparison of peace laboratories

Conclusion
The aim of this thesis is to approach the influence of the EU on
the Colombian conflict in order to find out whether the EU
contributed to peace in Colombia and, if so, how. In the first part,
two concepts provided by Johan Galtung and John Paul Lederach
gave us a theoretical basis for an external peace actor that desires
to contribute to peace.
In the second part, we analysed the framework for the EU’s
external action as well as its main tools, whereas the most
relevant for our case is the common position that enables the
aggregation of an entity to the EU’s list of terrorist groups, and
the political dialogue.
The third part analysed the effect of the EU’s real actions.
The EU’s involvement in the Colombian conflict started with
President Pastrana. Then, when the very controversial Plan
Colombia was announced, the EU chose to support the project
based on Galtung’s and Lederach’s theoretic concepts instead of
the government’s version of the ‘war on terror’. However, during
President Uribe’s period in office, the EU showed its dichotomy:
the process of adding the FARC and the ELN to the list of
terrorists is considered as very problematic, as is the EU’s ability
to prevent some NGOs from breaching accepted measures.
Finally, in Chapter 3.3 we examined the EU’s development
efforts in Colombia, focusing on three projects of peace
laboratories that show that the EU underwent a learning process.
Even though no major failures appeared by the third Peace
Laboratory, several recommendations emerged from the
Colombian lesson.
In conclusion, the EU’s development efforts were found to
contribute to peace in Colombia. Nevertheless, these efforts were
hampered firstly by practical aspects of implementation and
secondly by the incoherency and inconsistency of its foreign
policy. Thus, it is recommendable for the EU to develop
a framework that would ensure its real consistency and coherence
and be followed by all the Member States and organisations.
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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vlivem Evropské komise na
pĜijímání služebního zákona (zákona þ. 234/2014 Sb., o státní
službČ) v ýeské republice. Cílem je identifikovat nástroje vlivu
Evropské komise a jejich konkrétní použití v analyzovaném
pĜípadČ. V centru pozornosti jsou nejenom tvrdé zpĤsoby
donucování, jakými jsou napĜíklad pĜedbČžné podmínky, ale
i takové, které se dají považovat za mČkké metody – sociální
uþení, pĜesvČdþování apod. Pro rozĜazení jednotlivých metod
vlivu je použita typologie Franka Schimmelfenninga a Ulricha
Sedelmeiera: 1) External-Incentive-Model; 2) Social-LearningModel a 3) Lesson-Drawing-Model. Metodologicky kombinuje
práce process tracing a diskurzivní analýzu národních aktérĤ, pro
což byla data sesbírána pomocí polo-strukturovaných rozhovorĤ
a rozboru veĜejnČ dostupných dokumentĤ.
Abstract:
This masters thesis focuses on the role of the European
Commission in the adoption of the public service law (zákon
þ. 234/2014 Sb., o státní službČ) in the Czech Republic. Its goal
is to identify particular European Commission tools of influence
and their utilisation in the analysed case. The case study puts
stress not only on hard methods (such as ex ante conditionality),
but also on soft forms of influence (e.g. socialisation or
persuasion). The Commission’s tools were sorted according to
Frank Schimmelfennig’s and Ulrich Sedelmeier’s typology: (1)
the external incentives model; (2) the social learning model; and
(3) the lesson-drawing model. The thesis combines two
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methodological approaches – process tracing and discursive
analysis of relevant Czech actors. Data were collected using
semi-structured interviews and publicly accessible documents.
Klíþová slova:
Evropská komise, ýeská republika, Služební zákon, Evropské
strukturální a investiþní fondy, Evropa 2020, Transformaþní síla
Evropy.
Klasifikace JEL:
D72, D73, O15, O17
Diplomová práce dostupná zde:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/162930/
Úvod
V pátek 24. 10. 2014 pĜehlasovala Poslanecká snČmovna
prezidentské veto služebního zákona, þímž zakonþila více jak
24 let trvající proces reformy veĜejné správy v ýeské republice.
Dle veĜejného diskurzu se tak stalo z dĤvodu silného nátlaku
Evropské komise, která údajnČ hrozila ýeské republice
zablokováním možnosti þerpání finanþních prostĜedkĤ z fondĤ
Evropské unie v novém programovém období 2014–2020. Pokud
by tomu tak skuteþnČ bylo, jednalo by se o velice zajímavý pĜípad
transformaþní role Evropské komise v oblasti, která nespadá do
jejích výluþných þi sdílených pravomocí.
PĜedložený text vychází z premisy, že Evropská komise
proces pĜijímání služebního zákona v ýeské republice
ovlivĖovala a klade si za cíl prozkoumat, jaké nástroje pĜi tom
použila. V centru pozornosti jsou nejenom tvrdé zpĤsoby
donucování, jakými jsou napĜíklad pĜedbČžné podmínky, ale
i takové, které se dají považovat za mČkké metody – sociální
uþení, pĜesvČdþování apod. Cílem práce je vytvoĜit kvalitativní
pĜípadovou studii, která umožní podrobnČ pochopit systém,
jakým došlo k ovlivnČní legislativy ýeské republiky ze strany
Evropské komise.
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Za úþelem zodpovČzení položené výzkumné otázky byly
provedeny tyto kroky: 1) byly definovány nástroje vlivu
Evropské komise; 2) byla provedena analýza vývoje pĜijímání
služebního zákona v ýeské republice (outcome-explaining
process-tracing); 3) byla provedena diskurzivní analýza dojmĤ
relevantních aktérĤ za pomoci polo-strukturovaných interview;
a v poslední fázi výzkumu byly závČry z druhého a tĜetího kroku
spojeny, þímž došlo k vytvoĜení celistvého obrazu o pĜijímání
služebního zákona v ýeské republice.
V pĜípadČ pĜedložené analýzy probČhla interview mezi
záĜím a prosincem roku 2016. Osloveno bylo celkem
13 relevantních osob s tím, že s rozhovorem jich souhlasilo 12.
V rámci výbČru vzorku byl kladen dĤraz na vyváženost
jednotlivých skupin aktérĤ – NGO, þeská státní správa a politická
úroveĖ. Vzhledem k výše zmínČnému odmítnutí obsahuje vzorek
nakonec tĜi výpovČdi z NGO, dva z politické úrovnČ a šest ze
státní správy. Evropská úroveĖ byla pro nedostatek finanþních
prostĜedkĤ zcela vynechána. Jednotliví aktéĜi byli vybíráni
kombinací referenþního výbČru a pĜímého oslovování na základČ
poznatkĤ z tĜetí kapitoly. Je možné prohlásit, že NGO sektor byl
kompletnČ pokryt a veškeĜí relevantní aktéĜi byli vyzpovídáni.
Stejné se dá Ĝíci o státní správČ. Z þasových dĤvodĤ sice nebylo
možné oslovit dvČ osoby, na které respondenti vzájemnČ
odkazovali, dle názoru autora to však dĤvČryhodnosti vzorku
pĜíliš neubírá. Poþet vyzpovídaných osob z þeské státní správy je
pomČrnČ vysoký a jejich výpovČdi se navíc v základních
parametrech kryjí. Zbylé dvČ osoby by tedy velmi
pravdČpodobnČ nepĜinesly žádnou zásadní zmČnu interpretace
událostí. Politickou úroveĖ je složitČjší hodnotit. Hlavním
problémem je pomČrnČ nízký poþet aktérĤ, kteĜí byli pĜímo
zapojeni do komunikace s Evropskou komisí. PĜíznaþná byla
z tohoto hlediska výpovČć jedné osoby, která mČla pomČrnČ silný
politický podtext a mizivou informaþní hodnotu. Po této
zkušenosti došlo k omezení oslovování politických aktérĤ pouze
na osoby, které byly z hlediska komunikace s Evropskou komisí
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skuteþnČ relevantní. Vzorek se tedy nedá považovat za stranicky
vyvážený.
Typologie vlivu EK na þlenské státy
Text analyzuje proces pĜijímání služebního zákona prizmatem
typologie vytvoĜené Frankem Schimmelfennigem a Ulrichem
Sedelmeierem, která byla vytvoĜena za úþelem analýzy
transformaþní role Evropské unie v období pĜed východním
rozšíĜením v roce 2004. Ti rozlišují tĜi základní modely vlivu
Evropské komise:
1) External incentives model;
2) Social learning model;
3) Lesson-drawing model (Schimmelfennig
2005).
External-Incentive-Model vychází z racionalistického
modelu vyjednávání. Jedná se o model zamČĜený na aktéry
(actor-centered-model) a založený na „logice následkĤ“ (logic of
consequence). V rámci europeizace se projevuje tak, že Evropská
komise stanoví pĜijetí konkrétního pravidla jako nezbytnou
podmínku pro požívání urþitých výhod (napĜ. þlenství v Evropské
unii, nebo þerpání z evropských fondĤ). Pak þeká na to, jak
stát zareaguje. Takovéto jednání se v odborné literatuĜe
obecnČ nazývá podmínČnost (conditionality). DĤležité je zmínit,
že v pĜípadČ pĜedvstupních rozhovorĤ, používala dle
Schimmelfenninga Evropská komise výhradnČ tzv. pozitivní
motivaci. Státy byly odmČĖovány, když splnily své úkoly.
NesplnČní však s sebou neneslo žádný trest v podobČ pokut apod.
(Schimmelfennig 2005: 10–11).
Naproti tomu druhý z mechanismĤ, Social-LearningModel, vychází z teoretického rámce sociálního konstruktivismu.
Model sociálního uþení Ĝíká, že k pĜijetí normy dochází na
základČ logiky vhodnosti (logic of appropriateness). EU je
v tomto smyslu považována za formální organizaci, která má
urþitou kolektivní identitu a specifickou normu jednání a hodnot.
To, zdali stát implementuje urþité opatĜení, záleží na tom, jestli
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ho považuje za správné a ve shodČ s kolektivní identitou. Jinými
slovy, stát pĜijme opatĜení, pokud je pĜesvČdþen o tom, že EU
norma je vhodná. DĤležité je poznamenat, že pĜi pĜesvČdþování
státu o tom, že nČjaké opatĜení je vhodné, používá Evropská
komise podobné metody jako v pĜípadČ External-IncentiveModel – mezivládní vyjednávání a posílení obþanských skupin þi
lobbystických organizací (napĜíklad tím, že je oznaþí za
relevantní a oni pak dále pĜesvČdþují vládu). V obou pĜípadech se
ale snaží EU stát pĜesvČdþit o vhodnosti urþitého opatĜení.
Pomocí druhé metody však dodává nepĜímo legitimitu a autoritu
domácím aktérĤm, kteĜí prosazovanou normu také podporují.
(Schimmelfennig 2005: 18-19).
Posledním typem ovlivĖování je Lesson-Drawing-Model.
Ten pĜedpokládá, že stát pĜijme urþitou EU normu, aniž by došlo
k jakékoliv þinnosti Evropské komise. Takováto situace nastane
v okamžiku, kdy je pĜítomna jistá míra domácí nespokojenosti se
statusem quo. Domácí aktéĜi poté analyzují situaci a zvažují,
jakým zpĤsobem by bylo možné pĜenést nČjaké fungující
evropské pravidlo na domácí podmínky. O tom, zdali dojde
k pĜijetí urþitého opatĜení, rozhoduje postoj domácích aktérĤ,
nikoliv þinnost EU. Zajímavá je z tohoto ohledu role
podmínČnosti. Ta pĜímo neiniciuje zmČnu, ale omezuje možnosti
Ĝešení, které mĤže daný stát okopírovat.(Schimmelfennig 2005:
20-21).
Proces pĜijímání služebního zákona v ýeské republice
Legislativní proces souþasného zákona o státní službČ (zákon
þ. 218/2002 sb) byl zapoþat 23. 12. 2013, kdy skupina poslancĤ
ýSSD (Roman Sklenák, Jeroným Tejc, Lubomír Zorálek,
Bohuslav Sobotka, Jan Hamáþek a Milan Chovanec) pĜedložila
Poslanecké snČmovnČ návrh služebního zákona, projednávaný
jako snČmovní tisk þ. 71/2013 (Poslanecká snČmovna 2014a).
KromČ obecného zdĤvodnČní byl návrh zákona v dĤvodové
zprávČ podpoĜen také tzv. závazkem plynoucím z þlenství
v Evropské unii (Sklenák a Tejc 2013).
První þtení zákona probČhlo na páté schĤzi Poslanecké
snČmovny dne 22. 1. 2014. Debata se vČnovala pĜedevším
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Andreji Babišovi, který byl vydáván za hlavní dĤvod pĜedložení
zákona do prvního þtení. Poslanci Miroslav Kalousek a ZdenČk
Stanjura v této souvislosti mluvili o zákonu jako „Lex Babiš“
(Poslanecká snČmovna 2014b). Této interpretaci pomohlo
pĜedevším to, že se koalice snažila zákon pĜijmout narychlo bez
Ĝádného projednávání na vládČ a mezirezortního pĜipomínkového
Ĝízení. Budoucí Sobotkova vláda totiž plánovala vypracovat pro
druhé þtení „komplexní pozmČĖovací návrh“, který by již
odpovídal jejím zámČrĤm.
Tvorba koaliþního komplexního pozmČĖovacího návrhu
zákona zapoþala pĤvodnČ na pĜelomu roku 2013/14, kdy byly
v rámci vyjednávání o koaliþní smlouvČ dohodnuty základní teze
služebního zákona. (Koaliþní rada 2014) 5. bĜezna následovalo
usnesení vlády þ. 147, ve kterém byl pĜípravou zákona povČĜen
ministr JiĜí Dienstbier. ZároveĖ s tím došlo k vytvoĜení
pracovního týmu pĜi ÚĜadu vlády, který mČl budoucí služební
zákon vypracovat. O mČsíc pozdČji byl ministr Dienstbier
povČĜen vyjednáváním s Evropskou komisí ve vČci služebního
zákona. Byla na nČj tedy pĜenesena zodpovČdnost za zdárné
naplnČní pĜedbČžné podmínky Evropské komise (Vláda ýeské
republiky 2014). PĜíprava právní normy byla prakticky skonþena
19. kvČtna 2014, kdy se vládní koalice dohodla na koneþném
znČní služebního zákona. V tu chvíli zbývalo dosáhnout dohody
pouze nad zpĤsobem odmČĖování úĜedníkĤ (iDnes.cz a ýTK
2014a).
Druhé þtení bylo zahájeno 16. 7. 2014. Jeho pĜedmČtem byl
zmínČný „vládní komplexní pozmČĖovací návrh“, podaný
formou návrhu ÚstavnČ-právního výboru. StĜedem poslanecké
diskuze byla údajná podmínka Evropské komise, která
požadovala, aby zákon o státní službČ vstoupil v platnost
nejpozdČji 1. ledna 2015. V opaþném pĜípadČ nemČlo dojít
k podpisu Smlouvy o partnerství. Toto tvrzení rozporovala
pĜedevším opoziþní TOP 09 v þele s Miroslavem Kalouskem.
Proti výrokĤm Miroslava Kalouska se postavila tehdejší
ministrynČ pro místní rozvoj VČra Jourová. Dle ní Evropská
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komise zcela jasnČ deklarovala, že služební zákon je tĜeba
pĜijmout (Poslanecká snČmovna 2014c).
Zde je nutné zmínit, že dle oficiálních dokumentĤ Evropské
komise, byl požadavek na pĜijetí služebního zákona skuteþnČ
vznesen bČhem vyjednávání o tzv. DohodČ o partnerství. Ta byla
smluvním podkladem pro þerpání veškerých finanþních
prostĜedkĤ kohezní politiky alokovaných ýeské republice v programovém období 2014–2020. Dle specifické pĜedbČžné
podmínky þ. 11 mČl být zákon založen na tČchto principech:
1.
Základní principy a hodnoty, které by mČl každý úĜedník
ve služebním pomČru zastávat.
2.
VeĜejná správa by mČla být Ĝízena a koordinována
nezávislým aparátem, který by na základČ analýz urþoval
strategie a alokace prostĜedkĤ. Linie mezi úĜednickou
a politickou pozicí by mČla být jasnČ definována.
3.
Kritéria pro pĜijímání úĜedníkĤ by mČla být jasnČ a transparentnČ urþena. ÚĜedníci by mČli být pĜijímáni na základČ
zkoušek, které urþí, zdali jsou vhodní pro veĜejnou službu.
4.
JasnČ stanovená a férová kritéria odmČĖování.
Výše zmínČná kritéria musela být implementována
nejpozdČji do konce roku 2015 – tedy pĜedtím, než došlo
k zaþátku þerpání z programĤ Evropských strukturálních
a investiþních fondĤ (Evropská komise 2014, s. 66–68).
Hlasování ve druhém þtení probČhlo pro vládní návrh
úspČšnČ dne 16. þervence 2016. Opozice však prohlásila, že
pokud nebudou splnČny její podmínky, neumožní hlasování ve
tĜetím þtení jindy než v zákonem stanovené termíny (tedy ve
stĜedu þi pátek mezi 9–14. hodinou). Opoziþní strany se tedy
uchýlily k obstrukþní taktice, kdy vládČ fakticky zabránily
v možnosti pĜijetí služebního zákona (Jan NČmec 2014). ZároveĖ
s tím vyzvala opoziþní TOP09 vládu k jednání (Kopecký 2014a).
K tomu také skuteþnČ došlo, když se koaliþní strany na konci
þervence dohodly na tom, že budou s opozicí skuteþnČ
vyjednávat. Navíc došlo k obratu v prezentaci úþinného
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služebního zákona jako podmínky Evropské komise pro þerpání
evropských fondĤ. Tehdejší ministrynČ pro místní rozvoj VČra
Jourová totiž prohlásila, že o datu 1. ledna 2015 jakožto
koneþném termínu se dá s Evropskou komisí jednat (iDnes.cz
a ýTK 2014b).
O necelých 14 dní pozdČji pak došlo mezi koalicí
a opoziþní TOP09 a ODS k dohodČ nad podobou zákona.
V koneþném návrhu chybČlo Generální Ĝeditelství státní služby,
jehož pravomoci si rozdČlilo ministerstvo financí a ministerstvo
vnitra (iDNES.cz – hv 2014). Na odchýlení se kompromisního
návrhu od pĤvodního znČní zareagoval ministr JiĜí Dienstbier
svojí rezignací na pozici osoby odpovČdné za vypracování
zákona. Dle jeho slov totiž nebyl schopný garantovat dostateþnou
kvalitu právní normy k tomu, aby byla kladnČ pĜijata Evropskou
komisí (ýTK 2014). Na toto prohlášení zareagovala vláda ve
svém usnesení þ. 694, kde zrušila ministru Dienstbierovi mandát
pro vyjednávání s Evropskou komisí ve vČci služebního zákona
a pĜenesla pĜípravu zákona na ministerstvo vnitra. Vyjednáváním
za ýeskou republiku byla povČĜena ministrynČ pro místní rozvoj
VČra Jourová (ÚĜad vlády ýeské republiky 2014).
Na posledním srpnovém jednání poslanecké snČmovny byl
služební zákon vrácen zpČt do druhého þtení. ZároveĖ s tím bylo
jeho projednávání opČt pĜikázáno do ÚstavnČ-právního výboru
a Výboru pro veĜejnou správu a regionální rozvoj. ObČ tyto
instituce schválily novČ navrhovaný komplexní pozmČĖovací
návrh, který byl tímto postoupen plénu. Druhé þtení probČhlo
2. záĜí 2014, kdy zákon prošel podrobnou rozpravou. Debata byla
v rámci možností vČcná, týkající se pouze znČní zákona
(Poslanecká snČmovna 2014d).
Definitivní tĜetí þtení pak probČhlo 10. záĜí 2014, þímž
došlo k zakonþení legislativního procesu v dolní komoĜe
Parlamentu. Senát zákon schválil na své schĤzi 1. Ĝíjna, což
umožnilo jeho doruþení prezidentovi 3. 10. 2014. Ten však
právní normu vetoval a vrátil tudíž k opČtovnému projednávání
v Poslanecké snČmovnČ. Poslanecká snČmovna následnČ na své
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schĤzi 24. Ĝíjna 2014 zákon definitivnČ schválila a umožnila mu
vstoupit v platnost 1. ledna 2015 (Kopecký 2014b).
Diskurzivní analýza relevantních aktérĤ
Diskurzivní analýza výpovČdí relevantních aktérĤ naznaþila
následující:
1.

2.

3.

Klíþovou roli sehrál External-Incentive-Model, který byl
vtČlen do podoby vyjednávání o dohodČ o partnerství
a naplĖování ex ante podmínek.
Social-Learning-Model nebyl žádným z aktérĤ napĜímo
potvrzen. Na druhou stranu ho nelze zcela vylouþit.
S urþitostí lze pouze Ĝíci, že nehrál dominantní roli.
K iniciaci legislativního procesu došlo na základČ tlaku
Evropské unie. To z principu vyluþuje možnost aplikace
Lesson-Drawing-Model.

Pro dominantní roli External-Incentive-Model mluví
pĜedevším to, že veškeĜí oslovení respondenti jsou pĜesvČdþeni,
že Evropská komise sehrála klíþovou roli pĜi iniciaci vzniku
služebního zákona. Naprostá vČtšina také potvrdila, že bez tlaku
Evropské komise by nedošlo k pĜijetí služebního zákona.
NicménČ pokud by však pĜeci jenom k reformČ veĜejné správy
došlo, mČla by výraznČ jinou podobu. Fondy Evropské unie se
tedy ukázaly jako velmi úþinný nástroj prosazování agendy
Evropské komise v oblastech, ve kterých nemá žádné, nebo
omezené pravomoci. DĤležité je brát v potaz pĜedevším to, jak
vnímali národní aktéĜi vyjednávání dohody o partnerství
a naplĖování ex ante podmínek. Z jejich výpovČdí vyplývá, že
velkou roli hraje politická situace a osobní kontakty. Ex ante
podmínky nebyly totiž dle oslovených respondentĤ uplatĖovány
rovnomČrnČ na všechny þlenské státy. PravdČpodobnČ záleželo
na tom, jak se urþitý stát choval v minulosti. Zásadní roli pak
sehrálo osobní renomé nČkterých þeských vyjednavaþĤ. Pokud se
za nČco zaruþila z pohledu Evropské komise dĤvČryhodná osoba,
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bylo možné v jednáních pokraþovat. Dá se tedy Ĝíci, že síla
použitých tvrdých metod je potencionálnČ velká, jejich konkrétní
použití ale záleží na množství dalších faktorĤ. Toto je umožnČno
pĜedevším vágností nastavených pĜedbČžných podmínek, do
kterých se dala vmČstnat široká škála rĤzných právních úprav. PĜi
tomto nastavení ex ante podmínek pak velmi záleží na
jednotlivých osobách zapojených do procesu jejich naplĖování.
Social-Learning-Model nehrál v pĜípadČ pĜijímání služebního zákona urþující roli. Žádný z respondentĤ nenaznaþil,
že by cosi jako socializace mohlo hrát roli. Pokud ano, tak
pravdČpodobnČ pouze v dílþích parametrech služebního zákona.
Socializace mĤže pravdČpodobnČ hrát roli v dlouhodobém
horizontu. Jedná se však o slabý nástroj, který nemá sílu prosadit
natolik dalekosáhlou a strukturální zmČnu, jako je reforma státní
správy.
Podobné by se dalo Ĝíci o Lessen-drawing-model. Ten na
základČ odpovČdí respondentĤ nehrál zcela žádnou roli. ýeská
republika byla doslova donucena Evropskou komisí služební
zákon pĜijmout a implementovat. Toto tedy pĜirozenČ vyluþuje
jakoukoliv pasivní roli Evropské komise.
ZávČr
Na základČ provedeného výzkumu je možné konstatovat, že
v procesu pĜijímání služebního zákona hrál naprosto dominantní
roli External-Incentive-Model v podobČ ex ante podmínek pro
þerpání evropských penČz v programovém období 2014í2020.
Hrozba Evropské komise, že zablokuje ýeské republice možnost
využít finanþní prostĜedky v novém zúþtovacím období, stála jak
za iniciací procesu pĜijímání služebního zákona, tak i za jeho
zakonþením. Bez þinnosti Evropské komise by v ýeské republice
velmi pravdČpodobnČ žádný zákon doposud nebyl pĜijat.
Z hlediska faktického použití ex ante podmínek je dĤležité
zmínit, že v paragrafovém znČní byly pomČrnČ široce definované.
Toto vytvoĜilo výrazný prostor pro politická vyjednávání –
záleželo na konkrétních osobách na jaké podobČ zákona se
shodnou. Evropská komise pouze sledovala, zdali þeská právní
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úprava respektuje základní parametry jako depolitizace,
transparentní odmČĖování apod. Konkrétní Ĝešení však nechávala
na þeských pĜedstavitelích. Za zajímavé lze také oznaþit to, že
Evropská komise podmiĖovala podpis dohody o partnerství
pĜijetím služebního zákona – a to i pĜesto, že se jednalo
o tematickou pĜedbČžnou podmínku. Evropská komise si tím
zvýšila výraznČ svou vyjednavací pozici. Blokovala totiž veškeré
finanþní prostĜedky urþené ýeské republice, nikoliv pouze tu þást
vztahující se k tematické pĜedbČžné podmínce 11 – VeĜejná
správa.
Naproti tomu Social-Learning-Model nebyl ani jednou
úrovní analýzy potvrzen. Nenašel se jediný dĤkaz mluvící ve
prospČch tvrzení, že socializace hrála roli pĜi pĜijetí služebního
zákona v ýeské republice. Je možné, že sociální uþení mČlo
nČjaký dílþí vliv na chování urþitých aktérĤ, nicménČ lze
s jistotou Ĝíci, že nezapĜíþinilo reformu veĜejné správy.
Vystopovat prvky snah o socializaci lze pĜedevším v programovém období 2007–2013, kdy ýeská republika obdržela znaþný
obnos penČz na realizaci strategie Smart Administration. Toto se
však minulo úþinkem – teprve s pĜíchodem pĜedbČžných podmínek došlo k reakci na þeské národní úrovni.
Lesson-Drawing-Model byl obČma úrovnČmi analýzy zcela
vylouþen. Služební zákon byl zcela jistČ pĜijat za pomČrnČ
výrazné agitace Evropské komise, což samo o sobČ vyluþuje její
pasivní roli. ýeská republika se také stavČla do jakési poddajné
role, kdy reforma veĜejné správy byla vynucena shora. Nikoliv
na základČ vĤle domácích aktérĤ.
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Úvod
ýlenské státy Evropské unie byly v minulém desetiletí zasaženy
finanþní a dluhovou krizí. Reakcí na tehdejší situaci byl návrh na
vytvoĜení tzv. bankovní unie, která by dokázala upozornit na
blížící se krize, obnovit dobrou kondici sektoru bankovnictví
a udržovat ji. Z podstaty vČci se zapojení do bankovní unie stalo
obligatorním pro zemČ eurozóny a fakultativní pro ostatní
þlenské zemČ.
Diplomová práce si klade za cíl zjištČní významu dĜívČjšího
zavedení bankovní unie. K tomu bude využita cost-benefit
analýza vycházející z modelu rekapitalizace bank, který bude
pĜizpĤsoben pravidlĤm bankovní unie. Nezbytnou souþástí práce
je též zaznamenání vývoje evropských integraþních procesĤ
smČĜujících k zavedení bankovní unie vþetnČ jejího pĜedstavení.
1.
Úvod do problematiky finanþní integrace
Finanþní integraci jako stav charakterizují tĜi faktory: pro
úþastníky trhu platí pĜi využívání finanþních instrumentĤ þi
služeb stejná pravidla, jsou hodnoceni nerozdílnČ a k takovým
instrumentĤm a službám pĜistupují rovnocennČ, stejnČ tak
pĜistupuje trh k nim samotným (Baele 2004, Weber 2006).
Finanþní integrace pĜirozenČ dopadá také na sektor bankovnictví.
Dochází k rĤstu konkurence a s tím i ke zmČnám v nabízeném
servisu a kvalitČ. MČnící se prostĜedí vyžaduje úpravu regulatorních požadavkĤ a zajištČní finanþní stability trhu
(Agénor 2003).
1.1 Integraþní procesy v EvropČ
První pokusy o integraci vycházející z touhy po získání vČtšího
území a podrobení si tamních obyvatel se pĜemČnily na touhu po
zajištČní míru a dobrých životních podmínek EvropanĤ. Historie
integrace sahá do dob pĜed první svČtovou válkou a pĜes nČkolik
sektorovČ zamČĜených organizací dospČla až k tzv. Evropskému
spoleþenství (KováĜ a HoĜþiþka 2005).
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Evropské spoleþenství prohlubovalo a rozšiĜovalo spolupráci.
ZamČĜilo se na vybudování HospodáĜské a mČnové unie,
postupné pĜijímání nových þlenských zemí a zakládání nadnárodních orgánĤ. To iniciovalo slouþení dosud uzavĜených smluv
o spolupráci a vznik Evropské unie. Ta pokraþovala v rozšiĜování
þlenské základny, zavedla jednotný trh a jednotnou mČnu.
Rostoucí poþet þlenĤ a dopad finanþní krize vyvolaly úvahy
o dalších integraþních procesech s cílem dosažení stability
a odolnosti (HoĜþiþka a KováĜ 2006).
1.2 Finanþní integrace v EvropČ
Poþátky integrace finanþních služeb byly ve znamení
harmonizace. Výraznou zmČnu pĜinesla Bílá kniha k dokonþení
vnitĜního trhu, která zavedla jednotnou bankovní licenci
s principem dohledu domovské zemČ. NeménČ dĤležitým
projektem byl Akþní plán finanþních služeb. Implementace jeho
pravidel slibovala vytvoĜení vhodného prostĜedí pro hlubší
finanþní integraci. V roce 2005 byl též pĜijat nový systém
pĜijímání legislativy pro bankovnictví a pojišĢovnictví známý
jako Lamfalussyho proces (Dermine 2002, Haan 2009).
Další zmČny byly vyvolány finanþní krizí. Z iniciativy Evropské
komise byl vytvoĜen dokument s doporuþením ohlednČ politických i regulatorních zmČn, dohledu na evropské úrovni
a žádoucích globálních zmČn. Na základČ toho vznikl Evropský
systém dohledu nad finanþním trhem. I ten byl však brzy shledán
nedostaþujícím a Evropská komise navrhla ustanovení bankovní
unie (Larosière 2009, European Commission, 2012).
2.
Podstata a politická ekonomie bankovní unie
Finanþní krize upozornila na slabá místa finanþního sektoru. Ta
byla vzápČtí posílena pomocí opatĜení regulujících kapitálové
požadavky, ochranu vkladatelĤ a Ĝízení bank. Následující
dluhová krize pĜinesla poznání ohlednČ nesouladu mezi
propojeností bankovních sektorĤ zemí eurozóny a stupnČm
institucionální integrace. Komplexnost a nadnárodní charakter
bankovní unie se tak nabídly jako vhodné prostĜedky k pĜedcházení a Ĝešení takových problémĤ (Goyal 2013).
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Nadnárodní Ĝešení podporuje i teorie finanþního trilematu.
Je vylouþeno dosáhnout stabilního a integrovaného finanþního
sektoru pĜi dohledu na národní úrovni. Udržitelné jsou vždy
pouze dva ze tĜech vyjmenovaných cílĤ. Finanþní stabilita je pro
Evropskou unii prioritou a stupeĖ integrace je díky jednotnému
trhu a evropskému pasu vysoký. ýinnost národních orgánĤ
dohledu je však omezena teritoriálnČ (Schoenmaker 2011).
Nabízí se dvČ Ĝešení. Buć je možné posílit dohled na
národní úrovni a snížit stupeĖ integrace eliminací pĜeshraniþních
operací, nebo je nezbytné povýšit dohled a regulaci na
nadnárodní úroveĖ. V pĜípadČ snížení stupnČ integrace by
Evropská unie ztratila výhody z ní plynoucí a uþinila by tak krok
zpČt. Zavedení nadnárodního dohledu a regulace a vznik
bankovní unie byly tedy optimálním Ĝešením (Schoenmaker
2011).
2.1 Struktura bankovní unie
Základem bankovní unie je Jednotný mechanismus regulace
(Single Rulebook), který vytváĜí vhodné prostĜedí pro fungování
jejích tĜech pilíĜĤ a kterým se Ĝídí celá Evropská unie. TĜi pilíĜe,
závazné pro eurozónu a otevĜené ostatním þlenĤm, jsou Jednotný
mechanismus dohledu, Jednotný mechanismus pro Ĝešení krizí
a Evropský systém pojištČní vkladĤ (European Commission
2016a).
2.1.1 Single Rulebook
Jednotný mechanismus regulace se zamČĜuje na vybudování
odolného, transparentního a efektivního bankovního sektoru.
Jedná se o soubor pravidel, která zemím nastavují stejné
podmínky s možnou striktnČjší adaptací. Podporují transparentnost, která pĜispívá k efektivnímu dohledu a vyšší dĤvČĜe
ve finanþní trhy (European Banking Authority).
ZmínČná pravidla vznikají standardním procesem za úþasti
Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady. Na
aplikaci pravidel se podílí Evropský orgán pro bankovnictví
vydáváním závazných technických standardĤ. Dohled nad
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uplatĖováním jednotných pravidel spadá do kompetencí
Evropské centrální banky (European Banking Authority).
2.1.2 Jednotný mechanismus dohledu
Obnova dĤvČry v sektor bankovnictví a jednotnou mČnu je
úkolem Jednotného mechanismu dohledu, který v zásadČ
zajišĢuje Evropská centrální banka a národní orgány dohledu.
Evropská centrální banka dohlíží na úvČrové instituce klasifikované jako významné. Nad ostatními úvČrovými institucemi
vykonává dohled pĜíslušný národní orgán a Evropská centrální
banka dohlíží nepĜímo. Dále se zde uplatĖuje Evropský orgán pro
bankovnictví v rovinČ vydávání doporuþených metod a postupĤ
a hodnocení pĜípadných rizik. (European Commission 2015b).
2.1.3 Jednotný mechanismus pro Ĝešení krizí
ěešení krizí na národní úrovni bylo po právní stránce ošetĜeno
SmČrnicí o ozdravných postupech a Ĝešení krize bank. V rámci
bankovní unie byl pak ustanoven Výbor pro Ĝešení problémĤ.
Úzce spolupracuje s pĜíslušnými národními orgány a spravuje
Jednotný fond pro Ĝešení krizí, který je budován pĜedevším
z pĜíspČvkĤ úvČrových institucí. PĜímá odpovČdnost Výboru je
analogií k pĜímému dohledu Evropské centrální banky.
Institucionální zastĜešení zde kromČ Výboru vykonává také
Evropská centrální banka, Evropská komise a Rada (European
Commission 2015a).
2.1.4 Evropský systém pojištČní vkladĤ
Navrhovaný Evropský systém pojištČní vkladĤ dokresluje celou
strukturu bankovní unie tak, aby byly oslabeny vazby mezi státy
a bankami. Jádrem se má stát Evropský fond pro pojištČní vkladĤ
ve správČ Výboru pro Ĝešení krizí. Zavedení Evropského systému
pojištČní vkladĤ je rozdČleno do tĜí navazujících fází. PĜípadné
vyplácení vkladĤ je v kompetenci pouze Výboru a pĜíslušného
národního orgánu (Návrh naĜízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se mČní naĜízení (EU) 806/2014 za úþelem zĜízení
evropského systému pojištČní vkladĤ).
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2.2 Politická ekonomie bankovní unie
Integrace a regulace sektoru bankovnictví se pĜirozenČ vyvíjely
spoleþnČ s rozvojem Evropské unie. V souvislosti s tím se brzy
objevila otázka volby úrovnČ dohledu, kompetencí Evropské
centrální banky þi propojenosti finanþních sektorĤ. Na základČ
úrovnČ dohledu a stupnČ sdílení rizika lze definovat þtyĜi modely
bankovní unie. Úplná bankovní unie reprezentuje systém
s vysokým stupnČm sdílení rizika a úplným nadnárodním dohledem. Na opaþné stranČ stojí umírnČná bankovní unie s nízkým
stupnČm sdílení rizika a národním dohledem. Mezi nimi se pak
nachází preventivní bankovní unie s nízkým stupnČm sdílení
rizika a úplným nadnárodním dohledem a korekþní model
bankovní unie s vysokým stupnČm sdílení rizika a omezeným
nadnárodním dohledem (Skuodis 2014).
Z poþátku se uvažovalo o úplné bankovní unii. Proti tomu
se však brzy zvedla vlna nevole od skupiny þlenských zemí v þele
s NČmeckem, které prosazovaly pouze harmonizaci. Jednotný
mechanismus dohledu mČl dle pĤvodního návrhu zajistit dohled
Evropské centrální banky nad všemi úvČrovými institucemi, což
podpoĜila též skupina zemí v þele s Francií. I proti tomuto návrhu
se postavilo NČmecko a navzdory menší podpoĜe se pĜistoupilo
na jeho pĜipomínky. Ve stejném duchu se neslo jednání o Jednotném mechanismu pro Ĝešení krizí (Skuodis 2014).
Podobný ráz mČla též diskuze o sdílení rizika. Pro pilíĜ
zabývající se Ĝešením krizí bylo navrženo vytvoĜit fond z pĜíspČvkĤ bank zúþastnČných zemí. NČmecko daný návrh odmítlo
a požadovalo rozdČlení tvorby fondu do dvou fází, nejprve na
národní úrovni s postupným pĜechodem na úroveĖ nadnárodní.
I pĜes vlnu kritiky byly požadavky NČmecka pĜijaty. PĜedmČtem
rozepĜí se stal i spoleþný systém pojištČní vkladĤ. Z dĤvodu
obavy ze zamítnutí nebyl pĤvodnČ vĤbec navrhován. Skuteþnou
pĜíþinou bylo však naléhání NČmecka. Podle jeho názoru se jedná
o nástroj ke sdílení dluhu. ýlenské zemČ v þele s Francií však
systém pojištČní vkladĤ považují za nezbytný (Skuodis 2014).
Navzdory náklonnosti velké þásti zúþastnČných zemí
k úplné bankovní unii si NČmecko prosadilo umírnČný model. To
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s sebou samozĜejmČ nese své dĤsledky v podobČ možného nedostatku finanþních prostĜedkĤ pro rekapitalizaci úvČrových
institucí a neefektivního poskytování pomoci (Skuodis 2014).
3.
Posuzování významnosti bankovní unie
Tato práce sleduje význam bankovní unie na základČ pĜesunu
Ĝešení rekapitalizace bank z národní úrovnČ na úroveĖ
nadnárodní, jiné faktory nejsou uvažovány. Zhodnocení
významu vychází z cost-benefit analýzy. Benefity pĜesunu jsou
kvantifikovány pomocí modelu, který popisuje rekapitalizaci
bank. U jednotlivých bank je sledováno zlepšení pĜi pĜesunu
Ĝešení její rekapitalizace na nadnárodní úroveĖ. Zlepšení pro
celou zemi je získáno agregací zlepšení jednotlivých bank. PĜínos
pro jednu zemi je vyjádĜen relativnČ, tedy zlepšením jedné zemČ
vĤþi souhrnnému zlepšení za všechny analyzované státy.
Náklady jsou zastoupeny relativní hodnotou tzv. kapitálových
klíþĤ Evropské centrální banky.
3.1 Teoretická stanoviska zvolené metodologie
Cost-benefit analýza je založena na zjištČní zmČny v blahobytu
pĜi realizaci daného projektu. V první ĜadČ je nutné identifikovat
pĜínosy a náklady, pĜiþemž se provČĜují sekundární oblasti
spoleþnosti, které jsou ovlivnČny. Pro potĜeby analýzy se stanoví
poþáteþní stav, se kterým se porovnává ten novČ dosažený.
ZávČrem analýzy je ohodnocení s pĜípadným zahrnutím finanþní
analýzy dle priorit iniciátora (Rus 2010).
3.2 Model rekapitalizace bank
Model rekapitalizace bank a následná cost-benefit analýza
vycházejí z poznatkĤ Schoenmakera a Siegmanna (2013)
a Hoduly (2014). Základem je ex-post rozhodování o tom, zda
banku v problémech uzavĜít þi zachránit. Rozhodnutí je
promČnná x nabývající hodnota/y {0,1} a ovlivĖují ho
spoleþenské pĜínosy B a náklady C.
Pro záchranu banky na národní úrovni musí platit:
ߙ ൈ  ܤ ( ܥ1)
57

pĜiþemž Įhome oznaþuje pĜínos rekapitalizace banky v uvažované
zemi.
Podmínka rekapitalizace pĜi nadnárodním pĜístupu je následující:
σ ߙ ൈ  ܤ ( ܥ2)
pĜiþemž Įi oznaþuje pĜínos rekapitalizace v zemi i, kdy n zemí
podléhá nadnárodnímu pĜístupu k Ĝešení krizí.
V podmínkách Evropské unie je pĜínos rekapitalizace:
ߙ  ߙךሼሽ  ߙோைௐ ൌ ͳ (3)
kde ĮBU\{home} oznaþuje pĜínos pro zemČ úþastnící se bankovní
unie s výjimkou domovské zemČ a ĮROW pĜínos pro zemČ mimo
bankovní unii. Pro rozhodování o rekapitalizaci bank na úrovni
bankovní unie platí:
ͳǡ ߙ ൈ  ܤ ܥ
(4)
 ݔൌ ݂ሺݔሻ ൌ ൜
Ͳǡ ߙ ൈ  ܤ൏ ܥ
Efektivita Ĝešení na úrovni bankovní unie vychází ze
zahraniþní aktivity bank. U bank pĤsobících pĜedevším v rámci
bankovní unie je rekapitalizace výhodná. Náklady jsou sdíleny
zúþastnČnými zemČmi a pĜínosy plynou z objemu þinnosti na
území daných státĤ. O náklady rekapitalizace bank pĤsobících
mimo bankovní unii se dČlí opČt státy bankovní unie, ale pĜínosy
získávají nezúþastnČné zemČ.
V rámci modelu je nutné nastavit pĜedpoklady rozhodování
o poskytnutí finanþní pomoci. NáslednČ se kvantifikuje pĜechod
Ĝešení rekapitalizace z národní úrovnČ na nadnárodní.
3.2.1 Stanovení pĜedpokladĤ
Základem je stanovení hranice pro poskytnutí pomoci bance j. Na
základČ výše uvedeného je efektivní hranice urþena jako
ܤ ൌ ܥ (5)
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Druhým pĜedpokladem je urþení podmínek pro poskytnutí
finanþní pomoci bance j pĜi národním pĜístupu:
ߙǡ ൈ ܤ  ܥ (6)
pĜiþemž Į_(home,j) je podíl aktiv banky j v domovské zemi.
ଵ
PĜímka reprezentující národní pĜístup má sklon
Ǥ
ఈǡೕ

TĜetím pĜedpokladem je urþení podmínek pro poskytnutí
finanþní pomoci bance j, pokud je o rekapitalizace rozhodováno
na úrovni bankovní unie:
ߙǡ ൈ ܤ  ܥ (7)
kde ߙǡ pĜedstavuje podíl aktiv banky j v zemích úþastnících se
bankovní unie. Sklon této pĜímky je analogicky

ଵ
ఈಳೆǡೕ

Ǥ

3.2.2 Kvantifikace pĜechodu rozhodování z národní na
nadnárodní úroveĖ
PĜi kvantifikaci pĜechodu se využije integrální poþet pro
vyjádĜení plochy mezi pĜímkami reprezentujícími jednotlivé
pĜístupy. Po zjednodušení:
ܦ ൌ
ܦ ൌ

ଵ
ఈǡೕ
ଵ

ఈಳೆǡೕ

െ ͳ (8)

െ ͳ (9)

PĜechod z národní úrovnČ rozhodování o rekapitalizaci banky j
ze zemČ i na úroveĖ bankovní unie je v relativním vyjádĜení dán
jako podíl plochy mezi pĜíslušnými pĜímkami a plochou mezi
pĜímkou reprezentující národní pĜístup a hranicí rekapitalizace
ோா
ܲܯܫǡ
ൌ

ೕ ିೕಳೆ
ೕ

(10)

PĜechod v absolutním vyjádĜení lze urþit jako
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ௌ
ܲܯܫǡ
ൌ ൫ܦ െ ܦ ൯ ൈ ܧ (11)

pĜiþemž ܧ je kapitál dané banky j. Model pĜedpokládá, že
náklady na rekapitalizaci jsou právČ ve výši kapitálu banky.
Absolutní vyjádĜení pĜechodu tedy vyjadĜuje dosažené úspory.
Pro zemi i lze potom tento pĜechod absolutnČ vyjádĜit jako
ௌ
(12)
ܲܯܫௌ ൌ σ
 ܲܯܫǡ

kde m je poþet bank zemČ i.
3.3 Cost-benefit analýza
Pro potĜeby cost-benefit analýzy je nutné urþit relativní pĜínosy
a náklady pĜechodu pro každou zemi i. Relativní pĜínosy se tedy
stanoví jako
ூெಲಳೄ

ܤ ൌ σ


ூெಲಳೄ

(13)

Relativní náklady jsou identifikovány dle kapitálového klíþe
Evropské centrální banky. S jeho pomocí se urþují kapitálové
pĜíspČvky zemí úþastnících se Evropského stabilizaþního
mechanismu. Jejich relativní vyjádĜení pak odpovídá podílĤm
zemí na sdílení nákladĤ pĜi rekapitalizaci.
Význam pĜechodu Ĝešení rekapitalizace z národní úrovnČ
na úroveĖ bankovní unie je
ܰܧ ൌ ܤ െ ܥ (14)
kde ܰܧ je þistý efekt pro zemi i. Je-li þistý efekt dané zemČ
kladný, potom z úþasti v bankovní unii profituje. Je-li þistý efekt
záporný, potom sdílené náklady pĜevyšují pĜínosy þlenství
v bankovní unii.
4.
Cost-benefit analýza vybraných bank a zemí
Stanovení významu bankovní unie pro vybrané zemČ eurozóny
vychází z výše popsaného algoritmu. Pro þasové období analýzy
byly zámČrnČ zvoleny roky 2006, 2008, 2010, 2012 a 2014.
DĤvodem je, že analýza je založena na problematice Ĝešení krizí
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a ve zvoleném období Evropa krize právČ Ĝešila. ZemČ byly
vybírány podle toho, zda v tČchto letech byly souþástí eurozóny.
Samotné banky pak byly zvoleny dle kritéria významnosti. Data
o jednotlivých bankách byla získána z databáze BankScope
a upĜesnČna dle výroþních zpráv. Relativní vyjádĜení nákladĤ
vychází z kapitálových klíþĤ publikovaných Evropskou centrální
bankou v letech 2004, 2007, 2009 a 2014.
Na základČ zmínČných kritérií bylo analyzováno
12 þlenských zemí, tedy Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,
Lucembursko, NČmecko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
ěecko a ŠpanČlsko. Koneþná databáze þítá 82 komerþních bank.
V rámci analýzy bylo sledováno zlepšení v relativním
vyjádĜení, tedy zmenšení vzdálenosti od hranice rekapitalizace,
a zlepšení v absolutním vyjádĜení, tedy množství finanþních
prostĜedkĤ ušetĜených pĜechodem na nadnárodní Ĝešení krizí.
Zásadním výstupem je þistý efekt, který sleduje, zda benefity
pĜesunu Ĝešení krizí na nadnárodní úroveĖ pĜevýší náklady.
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2006

2008

2010

2012

2014

Belgie

20%

8%

15%

10%

Finsko

-1%

-1%

-1%

-1%

23%
-1%

Francie

-7%

-4%

2%

1%

-2%

Irsko

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

Itálie

14%

13%

5%

3%

-1%
0%

Lucembursko

0%

0%

0%

0%

NČmecko

-7%

-3%

-3%

6%

2%

Nizozemsko

7%

4%

7%

7%

4%

Portugalsko

-2%

-1%

-2%

-2%

-2%

Rakousko

2%

3%

3%

5%

3%

ěecko

-2%

-1%

-1%

-2%

-1%

6%

13%

8%

7%

8%

29%

30%

32%

33%

32%

ŠpanČlsko
Celkem

Tabulka 1: ýistý efekt vybraných zemí ve sledovaném
období
Pramen: Vlastní výpoþty
Dle výše uvedené tabulky lze identifikovat tĜi skupiny
zemí. První skupina reprezentovaná Belgií, Nizozemskem,
Rakouskem a ŠpanČlskem vykazuje kladné hodnoty þistého
efektu. Tyto zemČ z pĜechodu na nadnárodní princip Ĝešení krizí
profitují. Druhou skupinu zastupuje Finsko, Irsko, Portugalsko
a ěecko, pro které je charakteristický nízký podíl aktiv
umístČných v rámci bankovní unie. Vykazují záporný þistý efekt,
který indikuje nevýhodnost pĜechodu na nadnárodní princip
Ĝešení krizí. Do této skupiny lze zaĜadit též Lucembursko, jehož
þisté efekty jsou nulové. DĤvod však spoþívá v tom, že vČtšina
aktiv je umístČna jen v domovské zemi. Poslední skupinu tvoĜí
Francie, Itálie a NČmecko, u nichž je zjevný trend pĜibližování se
k nulové úrovni þistého efektu obČma smČry.
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istýefekt

34%
33%
32%
31%
30%
29%
28%
2006

2008

2010

2012

2014

Roky

Graf 1: Vývoj celkového þistého efektu v þase
Pramen: Vlastní zpracování dle výpoþtĤ

Zlepšenívmld.EUR

PĜi pohledu na vybrané zemČ jako celek jsou pĜínosy
pĜechodu Ĝešení rekapitalizace na nadnárodní úroveĖ znaþné. Lze
konstatovat, že dĜívČjší zavedení bankovní unie by pro tyto zemČ
bylo pĜínosné. To potvrzuje také fakt, že hodnoty celkového
þistého efektu výraznČ nekolísají.
180
130
80
30
Ͳ20

2006

2008

2010

2012

2014

Graf 2: Zlepšení v absolutním vyjádĜení
Pramen: Vlastní zpracování dle výpoþtĤ
Zajímavý je také pohled na zlepšení vzhledem
k ekonomické situaci v daných letech. Hodula (2014) vyjádĜil
pĜedpoklad, že zlepšení nabývá vyšších hodnot v období
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ProcentuálnízmĢna

konjunktury. Za období konjunktury lze považovat roky 2006,
2012 a 2014. Naopak v roce 2008 se zaþínalo projevovat krizové
období. PĜi pohledu na zemČ jako celek je zĜejmé výrazné
zlepšení v roce 2014 a velmi nízké v roce 2008, pĜiþemž v roce
2010 se zaþalo opČt zvyšovat. Na základČ toho lze vyslovit
souhlas s tvrzením, že zlepšení vykazuje nejnižší hodnoty v dobČ
recese a vyšší hodnoty v dobČ konjunktury.
7,00%
5,00%
3,00%
1,00%
Ͳ1,00%
Ͳ3,00%
2006

2008

2010

2012

2014

Roky
TemporƽstuHDP

ZmĢnacelkovéhoēistéhoefektu

Graf 3: Tempo rĤstu HDP a vývoj zmČn celkového þistého
efektu
Pramen: Vlastní zpracování dle výpoþtĤ s využitím dat Eurostat
(European Commission, 2016b)
Jiný vztah lze pozorovat mezi tempem rĤstu reálného HDP
a zmČnami celkového þistého efektu. Tempo rĤstu od roku 2006
klesá až do roku 2012, kdy nastává obrat a trend se stává
rostoucím. Vývoj zmČn celkového þistého efektu má opaþný
charakter. Celkový þistý efekt se tedy chová spíše proticyklicky.
ZávČr
Touha po jednotném a silném kontinentu iniciovala integraþní
procesy v EvropČ. Krize, které v roce 2008 v EvropČ vypukly,
upozornily na to, že dosavadní stupeĖ integrace pro zachování
stability nestaþí. V reakci na to pĜednesla Evropská unie návrh na
vytvoĜení bankovní unie a integrovanČjší sektor bankovnictví.
Tato diplomová práce posuzuje význam dĜívČjšího
zavedení bankovní unie s ohledem na období krizí. Zhodnocení
je provedeno pomocí cost-benefit analýzy založené na modelu
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rekapitalizace bank, pĜiþemž základní vztahy a podmínky byly
upraveny dle prostĜedí bankovní unie.
Zlepšení v jednotlivých zemích je závislé na geografické
segmentaci aktiv bank. U zemí s významným podílem aktiv
v rámci bankovní unie je zlepšení výrazné. Vzhledem k vybrané
skupinČ zemí by takové zlepšení nastalo u Belgie, NČmecka,
Nizozemska, Francie, Rakouska, Portugalska, ěecka a ŠpanČlska. Minimální zlepšení by nastalo u Finska a v podstatČ žádné
u Irska a Lucemburska, neboĢ tyto zemČ mají v rámci bankovní
unie umístČn pouze velmi malý zlomek aktiv.
Hlavním kritériem pro rozhodnutí o významu bankovní
unie je v tomto pĜípadČ ale þistý efekt, který porovnává pĜínosy
a náklady pĜechodu Ĝešení krizí z národní na nadnárodní úroveĖ.
ýistý efekt skupiny vybraných zemí je za všechna sledovaná léta
kladný a neobjevují se u nČho výrazné výkyvy. To dokazuje, že
zavedení bankovní unie již v roce 2006 by bylo pĜínosné. Dle
vývoje celkového þistého efektu lze pozorovat jeho proticyklický
trend vývoje.
Na základČ hodnocení analýzy založené na historických datech
lze tvrdit, že Ĝešení rekapitalizace na nadnárodní úrovni pĜinese
oproti národní úrovni zlepšení. Zavedení bankovní unie má tedy
pozitivní význam.
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IMIGRACE JAKO FAKTOR OHROŽENÍ
BILATERÁLNÍCH VZTAHģ MEZI EU A
ŠVÝCARSKEM
Ing. Karolína Jakšová, Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta mezinárodních vztahĤ,
obor Mezinárodní obchod
Zpracovatel sylabu: Ing. Hana Kunešová
Abstrakt:
Diplomová práce se vČnuje tématice bilaterálních vztahĤ mezi
EU a Švýcarskem se zamČĜením na souþasný fenomén migrace.
EU a Švýcarsko spolupracují na bilaterální sektorové bázi,
jelikož se Švýcarsko (potažmo obþané Švýcarska) nechce
integrovat do evropského vnitĜního trhu pro zachování své
suverenity a autonomie. V rámci I. série bilaterálních smluv byla
mezi EU a Švýcarskem uzavĜena dohoda o volném pohybu osob,
þímž Švýcarsko otevĜelo svĤj pracovní trh obþanĤm EU. V únoru
2014 však obþané Švýcarska využili institutu pĜímé demokracie
a pĜijali tČsnou vČtšinou iniciativu o zastavení masové imigrace.
Tímto krokem byla narušena dohoda o volném pohybu osob
a byla odstartována složitá vyjednávání ohlednČ Ĝešení této
patové situace. Cílem práce je vyhodnocení dopadĤ imigrace na
švýcarskou ekonomiku a následné zhodnocení oprávnČnosti
rozhodnutí ke zmírnČní imigrace prostĜednictvím obþanské
iniciativy.
Abstract:
This thesis deals with the theme of bilateral relations between the
EU and Switzerland, focusing on the current phenomenon of
migration. The EU and Switzerland cooperate on a bilateral
sectoral basis, since Switzerland (hence the citizens of
Switzerland) does not want to integrate into the European internal
market to maintain its sovereignty and autonomy. Within the first
series of bilateral agreements between the EU and Switzerland,
an agreement on free movement of persons was signed, whereby
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Switzerland opened its labour market to EU citizens. In February
2014, however, the citizens of Switzerland used the institution of
direct democracy and adopted by a narrow majority the initiative
to stop mass immigration. This step disrupted the agreement on
the free movement of persons and the complex negotiations
started in order to solve this impasse. The aim of the thesis is to
evaluate the impacts of immigration on the Swiss economy and
the subsequent evaluation of the reasonableness to mitigate the
immigration through a citizens’ initiative.
Klíþová slova:
EU, dohoda o volném pohybu osob, imigrace, bilaterální vztahy,
pĜímá demokracie, Švýcarsko.
Klasifikace JEL:
F22, F53, F02
Diplomová práce dostupná zde:
https://vskp.vse.cz/eid/52855
Úvod
Švýcarsko a EU jsou propojeny Ĝadou dohod usnadĖující
vzájemnou spolupráci v rĤzných rovinách a oblastech. Navazování spolupráce mezi Švýcarskem a EU ovšem nebylo a není
zcela jednoduché. ObČ strany mají svá specifika a pĜirozenČ
prosazují své zájmy s ohledem na svou ekonomickou a politickoprávní stabilitu. Z rozliþných národních, resp. unijních zájmĤ pak
mohou vznikat pĜekážky, které ohrožují vzájemné vztahy EU
a Švýcarska.
Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomických
dopadĤ imigrace na švýcarskou ekonomiku a zhodnocení
oprávnČnosti rozhodnutí pro zabránČní imigrace skrze obþanskou
iniciativu z roku 2014. Práce zároveĖ odpovídá na výzkumnou
otázku, zda existuje sluþitelnost švýcarských demokratických
principĤ spolu se smČrem a intenzitou ekonomických vztahĤ
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s EU. V práci je použita analýza dat týkajících se EU a Švýcarska
spolu s metodou dedukce, obČ metody se vzájemnČ doplĖují.
Diplomová práce je þlenČna do tĜí kapitol. První kapitola
„Formy ekonomické spolupráce a hospodáĜské politiky v souvislosti s EU“ má za cíl vymezit teoretický rámec migrace jako
faktor, který ovlivĖuje ekonomickou situaci zúþastnČných zemí.
Druhá kapitola „Specifika švýcarské ekonomiky a vývoj
bilaterálních vztahĤ s EU“ vymezuje bilaterální vztahy mezi EU
a Švýcarskem a zamČĜuje se na vysvČtlení podstaty spolupráce na
preferenþní neboli bilaterální bázi. TĜetí kapitola „Zlom
bilaterálních vztahĤ; imigrace jako hrozba pro švýcarskou
ekonomiku?“ má za cíl demonstrovat pĜínosy a ztráty pro
švýcarskou ekonomiku plynoucí z imigrace. V závČru této
kapitoly jsou popsány pĜístupy a postoje EU a Švýcarska
k souþasné patové situaci, kdy pĜijetím iniciativy proti masové
imigraci byla porušena dohoda o volném pohybu osob mezi
Švýcarskem a EU.
Autorka pĜi zpracování využila knižní literaturu
a elektronické zdroje dostupné z databází JSTOR þi ProQuest.
Pro zpracování praktické þásti práce byly využity statistiky
mezinárodních institucí (napĜ. UNCTAD a OECD) a data
švýcarského Federálního statistického úĜadu a Ministerstva pro
evropské záležitosti (DEA).
1.

Formy ekonomické spolupráce a hospodáĜské politiky
v souvislosti s EU
S procesem probíhající globalizace souvisí trend regionalismu,
který se zaþal objevovat ve svČtové ekonomice od 30. let.
Definice regionalismu není pĜesnČ dána, nicménČ podstatou je
liberalizace vztahĤ mezi dvČma þi více ekonomikami spojená
s integrací daných státĤ. V závislosti na hloubce a intenzitČ
ekonomicko-politické spolupráce je rozlišováno více stupĖĤ
regionalismu: zóny volného obchodu, celní unie, spoleþný trh,
mČnová unie, hospodáĜská unie, politická unie (Kunešová a kol.
2006: 103-106). V rámci regionalismu volí státy unilaterální,
preferenþní nebo multilaterální spolupráci (Neumann 2004).
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Výsledkem postupného prohlubování spolupráce v evropském
regionu je vytvoĜení Evropské unie. Ve fázi integrace, ve které se
aktuálnČ EU nachází, jsou významné þtyĜi svobody pohybu
(volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob), které jsou brány
témČĜ jako samozĜejmost a spotĜebitelé si neuvČdomují možnosti
a pĜíležitosti, které jim integrace poskytuje. Základy þtyĜ svobod
volného pohybu byly zakotveny již v ěímských smlouvách,
jejichž cílem bylo vytvoĜit jednotný hospodáĜský prostor
(Baldwin, Wyplosz 2008: 64).
Pro cíl této diplomové práce je nezbytné rozebrat migraci
jako fenomenální jev souþasné svČtové ekonomiky. PĜed
analýzou migrace jsou v diplomové práci nejdĜíve definovány
základní pojmy. Pod termínem migrant se rozumí "každá osoba,
která doþasnČ nebo trvale žije v zemi, kde se nenarodila, a získala
nČkolik významných spoleþenských vazeb na tuto zemi."
(UNESCO 2016). Pracovním migrantem se rozumí "Osoba,
která má být, je, nebo byla zapojena do výdČleþné þinnosti v jiném
státČ, ve kterém nemá státní pĜíslušnost." (UNESCO 2016).
Samotný koncept migrace je definován jako "pĜekroþení hranic
urþité politické þi správní jednotky po urþitou minimální dobu."
(UNESCO 2016). Vlády regulují migraci již od 60. let a ovlivĖují
tak výraznČ chování migrantĤ. Tvorba imigraþních politik je
závislá zejména na legálním statusu migrantĤ a na úrovni
demokracie v daných zemích. V reakci na migraþní tlaky vzniklo
mnoho „anti-imigraþních“ politických stran, pĜedevším
v západní EvropČ. Konkrétním pĜíkladem je Švýcarsko, kde se
nejpopulárnČjší stranou stala Švýcarská lidová strana
(Schweizerische Volkspartei, dále jen SVP), která se zasadila
o pĜísnČjší azylovou politiku (Castles, Haas a Miller 2014: 310).
Migrací se zabývá Ĝada teorií. Jedním z modelĤ migrace je
tzv. push-pull model, který se zabývá pĜíþinou "vytlaþení"
jednotlivce z místa pĤvodu a následné "protlaþení" do cílové
destinace. Mezi tzv. push faktory se Ĝadí nedostatek ekonomických pĜíležitostí a politická represe, k pull faktorĤm patĜí
poptávka po práci, dostupnost zdrojĤ a politická svoboda. Dle
tohoto modelu by mČla migrace smČĜovat vždy z chudších zemí
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do zemí bohatších a na dobrovolné bázi (Castles, Haas a Miller
2014: 28–29). Na základČ kritiky push-pull modelu byl vytvoĜen
model z hlediska historicko-strukturalistického pohledu. Podle
tohoto modelu se migrace nachází pouze v nucené podobČ
z dĤvodu nerovnomČrného rozdČlení politické a ekonomické
moci, která zpĤsobuje nerovnost mezi jednotlivci (Castles, Haas
a Miller 2014: 31–32). Globalizaþní teorie zdĤrazĖuje propojování svČta nejdĜíve z hlediska finanþních tokĤ, pokraþující
globalizace pak ústí v migraci (Castles, Haas a Miller 2014:
33–35). K dalším modelĤm migrace se Ĝadí tranzitivní teorie,
která se zabývá vztahem mezi ekonomickým rozvojem
a migrací (Martin a Taylor 1996: 43-62).
Migrace má na vysílající a hostitelskou zemi Ĝadu
pozitivních i negativních dopadĤ, které jsou uvedeny v kapitole
1 diplomové práce.
2. Specifika švýcarské ekonomiky a vývoj bilaterálních
vztahĤ s EU
Švýcarsko je bohatá evropská zemČ, která je specifická svým
nezávislým a neutrálním postavením a svou federativní
strukturou skládající se z 26 kantonĤ, þímž se Švýcarsko Ĝadí
mezi zemČ s nejvČtší decentralizací v EvropČ (Blatter 2015).
Kantony se podílejí na tvorbČ zákonĤ a jejich postavení je tak
v rámci celé federace velice silné. Ve Švýcarsku se silnČ
uplatĖuje institut pĜímé demokracie (BBC News 2016), který v
sobČ zahrnuje referenda a obþanské iniciativy. Pojem pĜímá
demokracie je definován jako „forma nebo systém demokracie,
který umožĖuje obþanĤm aktivnČ se podílet na legislativním
procesu a poskytuje jim maximální politické sebeurþení“. (Jud
2016). Mezi základní instituty pĜímé demokracie patĜí povinná
referenda, dobrovolná referenda a lidové iniciativy. Povinná
referenda jsou vyhlašována pro podstatné zmČny švýcarské
ústavy ze strany vládních orgánĤ. Dobrovolná referenda mohou
být vyhlášena pĜi tvorbČ federálních zákonĤ. Dalším právem
obþanĤ, sdružení a politických stran je úþast na lidových
iniciativách, které slouží pro zmČnu ústavy. Parlament je
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povinen iniciativu prodiskutovat a dále ji buć podpoĜit, nebo
odmítnout, pĜípadnČ mĤže navrhnout alternativu. AĢ parlament
rozhodne jakkoli, všichni obþané budou rozhodovat v rámci
referenda, zda iniciativu þi alternativní návrh pĜijmout nebo jej
zamítnout. (SWI Swissinfo.ch 2011). Výhodou systému pĜímé
demokracie je aktivní úþast samotných obþanĤ na legislativním
procesu, þímž mohou ovlivĖovat chod své zemČ. NejvČtší
nevýhodou tohoto systému je zapojení mnoha aktérĤ do
rozhodovacího procesu, což zpĤsobuje znaþnou þasovou neefektivitu. PĜímá demokracie také zpĤsobuje nízkou pĜedvídatelnost
koneþného legislativního rozhodnutí. ýasto je kritizován fakt, že
obþanskými iniciativami mĤže být narušeno konstituþní
i mezinárodní právo (Lutz 2011).
S EU jedná Švýcarsko výhradnČ na bilaterální bázi. Tato
jednání fungují na principu zachování nezávislosti obou
smluvních stran. Každá strana je odpovČdná za implementaci
a používání smluv na svém vlastním území. Jedná-li se o
bilaterální smlouvy mezi uskupeními, pak jsou dohodou vázány
i další pĜistupující zemČ (DEA 2016: 21).
V roce 1999 byla Švýcarskem a EU pĜijata I. série sedmi
bilaterálních smluv, které umožnily integraci Švýcarska do
spoleþného trhu EU. NejstČžejnČjší smlouvou uvedeného balíþku
smluv je dohoda o volném pohybu osob, která zaruþuje pĜístup
na pracovní trhy EU a Švýcarska a rovné pracovní podmínky pro
tuzemce a cizince. DĤležitým právním aspektem této smlouvy je
nemožnost automatického rozšíĜení dohody na pĜistupující þleny
EU a ochranná doložka, která stanoví: „Pokud mezi 5 až 12 lety
od doby, kdy Smlouva o volném pohybu osob nabyla platnosti,
vzroste poþet vydaných povolení k pobytu pro zamČstnance nebo
podnikatele ze zemí EU o více jak 10 % než byl prĤmČr
v pĜedchozích tĜech letech, mĤže Švýcarsko na další rok
jednostrannČ omezit poþet vydávaných povolení k pobytu za
úþelem zamČstnání nebo podnikání.“ (EUR-Lex 2016).
I. série bilaterálních smluv byla uzavĜena s možností
aplikace tzv. gilotinové doložky. Tato doložka zajišĢuje, že
každá smlouva mĤže být platná a úþinná, pouze pokud jsou
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úþinné všechny ostatní smlouvy v balíþku. Ukonþení jedné
smlouvy tedy mĤže mít vliv na platnost ostatních (Semmelmann
2015: 68–69). I. série bilaterálních smluv, která vstoupila
v platnost 1. ledna 2002, byla uzavĜena na 7 let s možností dalšího
prodloužení. Po východním rozšíĜení EU byla dohoda o volném
pohybu osob rozšíĜena i na státy, které se staly þleny EU v roce
2004 a 2007 (DEA 2016: 29).
Na podzim roku 2004 byla podepsána II. série bilaterálních
smluv, která rozšíĜila stávající dohody o oblast azylu, bezpeþnosti
a životního prostĜedí. Tato série již neobsahuje gilotinovou
doložku, každá smlouva tedy platí sama o sobČ (DEA 2016: 27).
Mimo uzavĜenou II. sérii bilaterálních smluv v roce 2004
poskytlo Švýcarsko EU pĜíspČvek ve výši 1,302 mld. CHF
s cílem eliminovat ekonomické a sociální disparity novČ
pĜíchozích státĤ stĜední a východní Evropy. Ze strany Švýcarska
byl také poskytnut pĜíspČvek ve výši 45 mil. CHF i v roce 2013,
kdy se k EU pĜipojilo Chorvatsko (DEA 2016: 27).
3.

Zlom bilaterálních vztahĤ; imigrace jako hrozba pro
švýcarskou ekonomiku?
9. února 2014 byla ve Švýcarsku pĜijata lidová iniciativa
„Zastavení masové imigrace“, v jejímž dĤsledku mají být
zavedeny kvóty pro imigranty. 4. bĜezna 2016 pĜedložila
Spolková rada parlamentu návrh pro implementaci ustanovení o
imigraci do ústavy (The Federal Council 2016).
O uvedenou iniciativu se zasadila populistická strana SVP
v þele s Christopherem Blecherem. Iniciativu pĜijalo 50,33 %
obþanĤ a 49,67 % hlasujících ji odmítlo. ŠvýcaĜi v této iniciativČ
hlasovali o zmČnČ ústavy, kdy bude imigrace regulována
zákonem o zavedení kvót pro imigranty, které omezí vydaný
poþet povolení k pobytu. Kvóty se také týkají žadatelĤ o azyl
a lidí, kteĜí ve Švýcarsku pracují þi za prací dojíždČjí. Na
schválení žádosti bude mít vliv ekonomická sobČstaþnost
žadatele, jeho schopnost integrace a doporuþení od švýcarského
zamČstnavatele. Návrh iniciativy neuvádí konkrétní þísla, vláda
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však musí urþit kvóty v souladu s ekonomickými zájmy zemČ
(The Federal Council 2014a).
Švýcarská Spolková rada a parlament pĜijetí iniciativy ostĜe
kritizují. Podle nich se souþasná imigraþní politika osvČdþila
a díky imigraci patĜí Švýcarsko k nejvíce konkurenceschopným
zemím Evropy i svČta. Výsledek referenda znamená pro vládu
intenzivní vyjednávání s EU o zmČnČ dohody o volném pohybu
osob uzavĜenou v rámci I. série bilaterálních smluv. Švýcarsko
musí dokonþit tato jednání do tĜí let od pĜijetí iniciativy, tedy do
února 2017, a implementovat ustanovení o imigraci do ústavy
(Centre for Research on Direct Democracy 2016: 28–30).
Po pĜijetí iniciativy již nebylo možné podepsat tzv.
Protokol III. o rozšíĜení pĤsobnosti dohody o volném pohybu
osob mezi Švýcarskem a EU na Chorvatsko. Dokud se situace
s podepsáním protokolu nevyĜeší, poskytne Švýcarsko
Chorvatsku samostatné kvóty jako souþást pĜístupu na švýcarský
pracovní trh (The Federal Council 2014b).
4. bĜezna 2016 švýcarský kabinet navrhl použít výše
uvedenou jednostrannou ochrannou doložku k omezení imigrace
do Švýcarska, pokud Švýcarsko nedosáhne dohody s Evropskou
unií ohlednČ omezení pĜílivu cizincĤ. Švýcarsko si nárokuje toto
opatĜení z dĤvodu ekonomických a sociálních problémĤ
spojených s imigrací.
V souþasnosti se Švýcarsko Ĝadí k zemím s nejvČtším
podílem cizincĤ. PĜistČhovalci tvoĜí ve Švýcarsku okolo 24,6 %
obyvatelstva, což je více než napĜ. v KanadČ (20,7%), USA
(14,3 %), Velké Británii (12,4 %) a NČmecku (11,9 %) (Less
2014).
V diplomové práci jsou na pĜíkladu Švýcarska analyzovány
modely migrace uvedené v kapitole 1. Analýza ukázala, že
migrace ve Švýcarsku odpovídá modelu push-pull, kdy migrace
smČĜuje z chudší zemČ/uskupení (EU) do bohatšího státu
(Švýcarsko). Jako parametry bohatství byly zvoleny HDP na
obyvatele, prĤmČrná roþní mzda a Giniho koeficient. Migrace ve
Švýcarsku také odpovídá tranzitivnímu modelu, kdy obþané
zemČ/uskupení s nižší produktivitou práce (EU) emigrují do
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zemČ s vyšší produktivitou práce (Švýcarsko). Ostatní modely,
historicko-strukturalistický a globalizaþní, nebyly provedenou
analýzou podpoĜeny.
Práce dále zahrnuje analýzu dopadĤ imigrace na
švýcarskou ekonomiku. Autorka na statistických datech
prokázala, že v pĜípadČ Švýcarska jako þistČ imigraþní zemČ
nedochází k poklesu reálných mzdových sazeb. Naopak reálné
mzdové sazby rostou i pĜes rostoucí poþet pĜistČhovalcĤ.
Švýcarsko tČží z imigrace s ohledem na vyplnČní mezer na trhu
práce. Bez imigrantĤ by Švýcarsku chybČla kvalifikovaná
pracovní síla. PĜes 50 % imigrantĤ Švýcarska má vysokoškolské
vzdČlání. Míra nezamČstnanosti ve Švýcarsku je velice stabilní
a pohybuje se okolo 4 %, výdaje do vČdy a výzkumu stále rostou.
Ve Švýcarsku nebyla zjištČna zvýšená míra kriminality.
Švýcarsko se potýká s xenofobií a rasismem, a to pĜedevším
v nČmecky mluvících kantonech a kantonu Ticino. Západní
frankofonní kantony jsou k cizincĤm pĜívČtivČjší. Problémem
jsou rostoucí nájmy bytĤ v dĤsledku vysoké poptávky po bytech,
která je zpĤsobena pĜílivem imigrantĤ.
PĜijatá iniciativa proti imigraci ohrožuje vzájemnou
spolupráci EU a Švýcarska, její budoucnost je aktuálnČ velice
nejistá, každá strana si stanovila své taktiky jednání. Otázkou
zĤstává, kdo je na kom z hospodáĜského hlediska více závislý.
EU je nejdĤležitČjším odbČratelem Švýcarska, pĜiþemž v roce
2015 bylo vyvezeno do EU 56 % švýcarského zboží v hodnotČ
114 mld. CHF. EU je tak s 507 miliony obyvatel nejdĤležitČjším
obchodním partnerem Švýcarska. ZároveĖ je z EU dováženo
75 % (v hodnotČ 113 mld. CHF) celkového importu Švýcarska.
Na druhou stranu je Švýcarsko 4. nejdĤležitČjším obchodním
partnerem EU, po USA, ýínČ a Rusku (DEA 2016: 22).
EU a Švýcarsko jsou propojeny nejen v oblasti
obchodu a investic, ale také z hlediska zamČstnanosti. Okolo
446 400 ŠvýcarĤ žije a pracuje v þlenských státech EU a ESVO
a více než 1 324 400 obþanĤ EU a ESVO žije ve Švýcarsku. Dále
více než 287 000 obþanĤ EU dojíždí za prací do Švýcarska (DEA
2016: 22).
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Spolupráce Švýcarska s EU formou balíþkĤ bilaterálních
smluv se jevila na poþátku tisíciletí jako stabilní cesta pro vztah
s EU, který zaruþuje ekonomický liberalismus a politický
republikanismus v dobČ intenzivní sociálnČ-ekonomické propojenosti. V souþasnosti se však pohled na vzájemnou spolupráci
vyvinul jiným smČrem (Blatter 2015: 58). Co se týþe aktuálního
postoje obou stran, Švýcarsko požaduje, aby pĜijetí evropského
práva nebylo automatické, ale musí být v souladu s domácím
právem, které zahrnuje širokou debatu a úþast obþanĤ v referendech. PĜi Ĝešení sporĤ mezi EU a Švýcarskem doposud
funguje smíšený výbor. Švýcarsko striktnČ odmítá vytvoĜení
jakéhokoli nadnárodního orgánu, který by dohlížel na implementaci práva do národních systémĤ. Dohled nad implementací
a výkladem jednotlivých ustanovení dohody o volném pohybu
osob bude provádČn separátnČ na každé stranČ dohody. EU je pro
vytvoĜení nadnárodního orgánu, nebo požaduje výklad
spoleþného práva Evropským soudním dvorem za závazný pro
Švýcarsko, což je ze strany Švýcarska znaþnČ kritizováno
(aþkoliv ne ze strany vlády). Švýcarská vláda by za dodržování
interpretace rozhodnutí Evropského soudního dvoru požadovala
možnost vystupovat pĜi rozhodovacích procedurách v EU.
Švýcarsko dále argumentuje nemalými finanþními þástkami,
kterými pĜispívá do kohezních fondĤ EU bez jakékoli
protislužby. Švýcarsko se dále zavázalo k uvolnČní pravidel pro
bankovní tajemství s cílem posílení spolupráce v mezinárodním
vyšetĜování daĖových únikĤ (Schwok 2015).
Dnes, dva roky po pĜijetí iniciativy, se vyjednávání ohlednČ
kvót pro imigranty a dohodČ o volném pohybu osob pĜíliš
neposunulo. Švýcarsko tlaþí þas, jelikož vláda musí pĜipravit
legislativu o omezení imigrace z EU pĜed bĜeznem 2017, jak
vyžaduje švýcarská ústava. Zpomalení v jednání je zpĤsobeno
i Brexitem, kterým se aktuálnČ Brusel zaobírá s nejvČtší
intenzitou. Pokud se Švýcarsko nedohodne s EU, mĤže ztratit
500 mil. potenciálních zákazníkĤ na vnitĜním evropském trhu
(Young 2016). Jestliže EU neprojedná se Švýcarskem dohodu
vþas, mĤže Švýcarsko pĜistoupit k jednostrannému Ĝešení
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zavedení kvót a vyþkat na reakci EU. Tohoto unilaterálního
Ĝešení by se Švýcarsko ovšem radČji vyvarovalo (Wintour 2016).
Pokud by nakonec došlo k dohodČ ohlednČ ekonomické
spolupráce mezi EU a Švýcarskem v jakékoli formČ, tato
skuteþnost by podle švýcarské ústavy vyžadovala další
referendum, kde je zapotĜebí dosažení dvojí vČtšiny. Jednak musí
referendum pĜijmout vČtšina obyvatel na celonárodní úrovni
a také musí být pĜijato vČtšinou kantonĤ. Dosažení vČtšiny na
stranČ kantonĤ je ale dost obtížné z dĤvodu negativního postoje
nČmecky mluvících kantonĤ (kterých je nejvíce) k evropské
integraci. Budoucí vztahy jsou z tohoto pohledu tedy znaþnČ
ohroženy, ale pĜedpokládat pouze þerné scénáĜe nechce ani jedna
strana (Semmelmann 2015: 149).
ZávČr
VytvoĜené bilaterální vztahy mezi EU a Švýcarskem procházejí
aktuálnČ tČžkou zkouškou, která byla zpĤsobena pĜijetím
iniciativy proti masové imigraci, která narušuje dohodu o volném
pohybu osob. V rámci jednání s EU Švýcarsko argumentuje
volbou obþanĤ, která musí být respektována kvĤli pĜímé
demokracii. EU argumentuje porušením dohody o volném
pohybu osob, který je základním principem EU. Obchodní
závislost je ovšem mezi obČma stranami znaþná a pĜerušení
obchodních vazeb by mohlo mít pro obČ strany vážné dĤsledky.
Pro obČ zemČ jsou klíþové dvČ oblasti, zemČdČlství a prĤmyslové
výrobky. ObČ jsou ukotveny v I. sérii bilaterálních smluv.
Z pohledu autorky pĜijatá iniciativa proti imigraci není
oprávnČná, jelikož byly porušeny právní povinnosti plynoucí
z bilaterálních smluv. Švýcarsko navíc nedokázalo pĜedložit
prĤkazné argumenty a stále se nemluví o konkrétních þíslech
týkajících se kvót pro imigranty z EU. Vedle toho se Švýcarsku
podaĜilo prosadit ochrannou doložku, která byla od samotného
poþátku pro EU znaþnČ nevýhodná ve smyslu zaruþení základní
svobody volného pohybu práce. Po provedené analýze je vidČt,
že Švýcarsko z imigrace pĜevážnČ tČží, nikoliv tratí. Ve
Švýcarsku rostou reálné mzdy, HDP na obyvatele i produktivita
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práce, zároveĖ je míra nezamČstnanosti stabilní. Na druhou
stranu Švýcarsko pĜispívá nemalé finanþní þástky do kohezních
fondĤ EU a také pĜislíbilo uvolnČní bankovního tajemství na
základČ dohody o daĖové transparentnosti.
V rámci stanoveného cíle byla položena výzkumná otázka
o sluþitelnosti institutĤ pĜímé demokracie s ekonomickými
(potažmo právními) vztahy mezi Švýcarskem a EU. Pokud je
uvažována pouze tato konkrétní iniciativa proti masové imigraci
z roku 2014, pak neexistuje sluþitelnost mezi pĜímou demokracií
a bilaterálními vztahy mezi EU a Švýcarskem. PĜed švýcarskou
vládu je pĜedložen nelehký úkol, který by mČl (v ideálním
pĜípadČ) zavést kvóty, které voliþi chtČjí, a pĜitom zachovat
klíþový pĜístup k vnitĜnímu trhu EU. Vláda by mČla najít Ĝešení,
jak respektovat vĤli voliþĤ ohlednČ snížení imigrace a udržet
volný pohyb osob. Jednání navíc zkomplikoval Brexit, který je
pro EU aktuálnČ tématem þíslo jedna. Je ovšem v zájmu obou
stran nalézt Ĝešení a nezpĜetrhat pracnČ vybudované vztahy.
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Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá imigraþní politikou Evropské
unie v neklidné dobČ 21. století. O imigraþní politice v souþasné
dobČ nelze psát bez ohledu na migraþní vlnu a uprchlickou krizi,
která vyvolala debaty o fungování evropské imigraþní politiky
a Evropské unie vĤbec. Cílem této práce je poskytnout þtenáĜi
ucelený pohled na imigraþní politiku EU v kontextu uprchlické
krize, na pĜíþiny, vývoj a dĤsledky krize samotné a v neposlední
ĜadČ navrhnout Ĝešení, která by EU mČla pomoci pĜi Ĝešení krize
a jejích pĜíþin. Práce tudíž Ĝeší postoje a názory þlenských zemí
EU i EU jako celku, rozebírá vývoj imigraþní politiky EU a její
souþasný stav. ZvlášĢ se pak zabývá azylovou politikou jako
souþástí imigraþní politiky a dále otázkou supranacionalizace
imigraþní politiky EU. Poslední stČžejní kapitola pak navrhuje
smČry, kterými by se EU mČla ubírat, a které vedou k vyĜešení
krize nebo alespoĖ k jejímu umírnČní.
Abstract:
This thesis deals with a topic of immigration policy of the
European Union of the 21st century. One cannot write about this
topic without considering the migration wave and refugee crisis
that has sparked the debate about the EU’s immigration policy
function in general – and the EU as a whole. The aim of this
thesis is to give readers a profound view on the topic of the
immigration policy of the EU in the context of the immigration
crisis, to present reasons why this is happening as well as the
possible consequences and, last but not least, to provide
a solution that could help the EU to deal with a crisis and its
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origins. The thesis handles the attitudes and opinions of EU
Member States and the EU as a whole and discusses the evolution
of EU immigration policy and its current state. In a way it is
oriented to asylum policy as a part of immigration policy and the
question of supranationalisation of that policy. The last chapter
offers steps which the EU should follow, and which could lead to
solving the crisis or at least to alleviating it.
Klíþová slova:
Migrace, politika, Evropská unie, azyl, uprchlíci, migranti,
supranacionalizace.
Klasifikace JEL:
F22, K37
Diplomová práce dostupná zde:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120227549
Úvod
Fenomén migrace je jedno z nejdiskutovanČjších a nejkontroverznČjších témat, která na svČtČ existují, a názory na nČj se
rĤzní mezi národy i jednotlivci. Jen jedno je jisté – migrace je
stará jako lidstvo samo a inspiraci nalezneme napĜíþ staletími.
Aþkoliv je tedy migrace souþástí lidského chování již po celá
tisíciletí, migraþní politika je v rámci Evropské unie relativnČ
novým pojmem. Migraþní politika je téma, které je prakticky
neustále aktualizovatelné, neboĢ zrychlující se globální
a multikulturní svČt nabízí neustále nové možnosti a zmČny, které
se odráží do politik, mimo jiné i do politiky migraþní a azylové.
Jde o velice rychle a dynamicky se rozvíjející oblast, obzvlášĢ
v posledních dvou letech, kdy je migraþní a azylová politika
velice diskutovaným tématem, a to vzhledem k vzrĤstajícímu
násilí v zemích tĜetího svČta a s tím spojené vlnČ migrace
a uprchlíkĤ.
Tato diplomová práce se zabývá imigraþní politikou Evropské
unie v kontextu migraþní krize a je rozdČlena do pČti kapitol:
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první kapitola je vČnována východiskĤm výzkumu, tedy
použitým metodám, cílĤm práce, teoretickým východiskĤm
a definuje základní pojmy z oblasti migrace. Druhá kapitola již
struþnČ rozebírá historii imigraþní politiky EU od Amsterodamské smlouvy jako stČžejního dokumentu až po souþasnou
situaci. TĜetí kapitola navazuje analýzou migraþní vlny a þtvrtá
kapitola rozebírá postoje k migraþní krizi vybraných þlenských
státĤ EU. Pátá kapitola navrhuje pro EU Ĝešení migraþní krize.
Primárním cílem diplomové práce je pĜinést ucelený náhled
na migraþní krizi z pohledu þeské státní správy a nalézt možná
Ĝešení uplatnitelná pro EU, které je ýR þlenem, to vše za úþelem
zajištČní vyšší bezpeþnosti evropských obþanĤ.
Dílþími kroky primárního cíle diplomové práce je zmapování
souþasné uprchlické krize, definování jejích pĜíþin a dĤsledkĤ
vþetnČ jejího prĤbČhu a reakcí EU jako celku i nČkterých
vybraných þlenských státĤ, a dále vytvoĜení modelu následného
vývoje.
Sekundárním cílem je zjistit, zda postupný pĜesun imigraþní politiky na supranacionální úroveĖ pĜináší þi v budoucnu mĤže
pĜinést její pozitivní racionalizaci, neboli pĜekonání veĜejného
mínČní vČtšiny zemí Evropské unie, které vnímají migraci jako
problém a hrozbu, a to vše s ohledem na emoce a problémy
vyvolané uprchlickou krizí.
1.
Východiska výzkumu
Tato kapitola pojednává o metodologických a teoretických
pojmech a pokládá výzkumné otázky, na které budou v prĤbČhu
práce hledány odpovČdi
Cíle práce byly definovány již v úvodu, a proto jsou zde
zopakovány pouze ve formČ jejich vztahu k pokládaným
výzkumným otázkám, které budou v závČru zodpovČzeny:
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Výzkumný cíl

Výzkumné otázky

1. PĜinést ucelený náhled na
migraþní krizi:
Co zapĜíþinilo vzedmutí tak velké
migraþní vlny?

a) zmapování pĜíþin, prĤbČhu
Jak migraþní krize probíhá?
a dĤsledkĤ

Jaké jsou její dĤsledky pro EU?
b) srovnání reakcí þl. zemí EU

Jak se vybrané zemČ EU liší ve svých
reakcích?

c) vytvoĜení modelu vývoje

Jak se bude uprchlická krize vyvíjet?

d) nalezení možných Ĝešení

Jaké jsou možné zpĤsoby Ĝešení
migraþní vlny?
Jakým zpĤsobem lze efektivnČ
zabezpeþit ochranu vnČjších hranic
a rozlišit ekonomické migranty od
uprchlíkĤ a teroristĤ?
Jaké jsou silné a slabé stránky
supranacionalizace imigraþní politiky?

2.
Zjistit,
jestli
je
Je s ohledem na migraþní vlnu
supranacionalizace
imigraþní
supranacionalizace imigraþní politiky
politiky EU v této situaci
na místČ, nebo by bylo úþinnČjší nechat
racionální.
na každém þlenském státu, aĢ chrání
své hranice a vytváĜí si migraþní
a azylovou politiku sám za sebe?


Zásadním a základním teoretickým východiskem této práce
je teorie migraþních (nČkdy také sociálních) sítí a teorie push and
pull, která vlastnČ vychází z první teorie a sofistikovanČ ji
doplĖuje. Další veĜejnČ-politické teorie, které jsou v práci
použity, jsou teorie racionální volby a teorie solidarity. Hlavní
metodou je polostrukturovaný rozhovor, který byl proveden
s Ĝeditelem Odboru azylové a migraþní politiky Ministerstva
vnitra ýeské republiky panem PhDr. Tomášem Haišmanem,
s pĜedním þeským sociologem, publicistou, generálmajorem
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v záloze a bývalým vojákem panem PhDr. Antonínem Raškem,
dále s Mgr. Janou Rožnovskou, která pracuje mimo jiné také na
hotspotech, a dále s kpt. Mgr. Petrem Novosádem. Metody, které
jsou v práci použity, jsou: desk research, komparace, diskursivní
analýza, interpretace právních pĜedpisĤ a doplĖující metodou je
tematická analýza. Pro úþely této práce tedy bylo vybráno celkem
šest metod jako zástupcĤ kvantitativní i kvalitativní metody, aby
práce byla v tomto smČru co nejlépe vyvážena.
2.
Imigraþní politika EU
Imigraþní politiky (vþetnČ azylové) patĜí mezi novČjší politiky
EU, avšak o to dynamiþtČjší. NejvČtší rozvoj tato politika
zaznamenala v devadesátých letech minulého století, kdy stČžejní
zmČnou byla Amsterodamská smlouva. Jedním z prvních krokĤ
v oblasti imigraþní politiky bylo zĜízení organizace EUROPOL,
neboli The European Police Office, návrhy na zĜízení padaly již
v 90. letech minulého století. Tato organizace se primárnČ zabývá
bojem proti organizovanému zloþinu na mezinárodní (evropské)
úrovni, pĜiþemž do agendy patĜí mimo jiné rovnČž pašeráctví
a nelegální imigrace (Europol, 2016).
V kvČtnu 1999 vstoupila v platnost již zmínČná Amsterodamská smlouva, která pĜeĜadila imigraþní (a azylovou) politiku
do prvního pilíĜe z pĤvodního tĜetího, stala se tak jednou
z prioritních politik EU. V Ĝíjnu 1999 byly podniknuty první
kroky ke spoleþné imigraþní (a azylové) politice na summitu ve
finském mČstČ Tampere, na který pozdČji v roce 2004 navázal
Haagský program, díky nČmuž mČl být z Evropy bČhem pČti let
prostor bezpeþnosti, spravedlnosti a svobody (EurActiv, 2006).
V roce 2004 byl pĜijat dvouletý program AENENAS
pro finanþní a technickou asistenci tĜetím zemím v oblasti
migrace a azylu. Jeho cílem bylo zlepšení Ĝízení migraþních tokĤ
(European Comission, 2004). Dále byla v roce 2008 pĜijata
tzv. Prümská smlouva, kterou ratifikovalo sedm þlenských
státĤ a dalších osm souhlasilo s pĜistoupením. Prümská smlouva
se týká výmČny informací o významných událostech, zefektivnČní boje proti terorismu a pĜeshraniþní trestné þinnosti
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a dalších forem pĜeshraniþní policejní spolupráce (Evropská
komise, 2008).
V letech 2007 a 2008 došlo k významnČjšímu rozšíĜení
Schengenského prostoru, mezi vstupující zemČ patĜila rovnČž
ýR. V roce 2008 pak byl pĜijat Evropský pakt o pĜistČhovalectví
a azylu. Stockholmský program pĜijatý v roce 2009 mČl pro
období 2010–2014 za úkol posílit v EU dosavadní nástroje
a zefektivnit spolupráci v oblasti práva, bezpeþnosti a svobody,
pĜistČhovalectví a obþanství. V roce 2014 již nebyl stanoven nový
program, nicménČ byly vymezeny strategické smČry pro období
2014–2020, které obsahují pokyny pro úpravu a provádČní
stávajících nástrojĤ a postupĤ. OpČt zde byla zmínka o nutnosti
jednotného postupu pro poskytnutí mezinárodní ochrany
(EurActiv, 2006).
Dopady tČchto programĤ však lze nalézt témČĜ výhradnČ
v oblasti nelegální migrace, v usnadnČní imigrace urþitým
skupinám a ve vytvoĜení informaþních systémĤ umožĖujících
þlenským státĤm sdílet informace v oblasti nelegální migrace
(napĜíklad Schengenský informaþní systém) a v oblasti víz
(Vízový informaþní systém). V ostatních oblastech je spolupráce
nejistá.
Supranacionalita neboli princip nadstátnosti patĜí spolu
s principem subsidiarity a proporcionality mezi základní principy
fungování EU. Supranacionalita pĜenáší urþité pravomoci
z þlenských státĤ na EU a naopak subsidiarita a proporcionalita
zachovává pravomoci þlenských státu rozhodovat samostatnČ
o záležitostech, které nespadají do výluþné pravomoci EU
(Chateau, 2015). Imigraþní politika se stala souþástí prvního
pilíĜe díky Amsterodamské smlouvČ, a tak EU udává þlenským
státĤm jakýsi koncept, kam by se imigraþní politika mČla ubírat,
vydává smČrnice a naĜízení v nČkterých konkrétních záležitostech, nicménČ samotný proces pĜijímání þi naopak nepĜijímání
migrantĤ zĤstává stále v kompetenci národních státĤ.
Kritickým bodem imigraþní politiky se tak stala otázka, jak
efektivnČ zvládnout dvČ protikladné síly: na jedné stranČ
ekonomika a globalizace nutící ke stále vČtší otevĜenosti pro
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udržitelnost rozvoje a konkurenceschopnost, na druhé stranČ
politika chránící národní liberální stát, integritu spoleþnosti a tak
své obþany. Vzhledem k tČmto permanentnČ bojujícím silám se
imigraþní politika v EvropČ stala vzhledem k jejím stanoveným
cílĤm znaþnČ neefektivní, pĜiþemž ale stabilita a rozvoj
evropských státĤ jsou závislé právČ na schopnosti ovládat
migraci (Massey, 1998).
O otázce supranacionalizace hovoĜil v rámci rozhovoru pro
tuto práci také Ĝeditel OAMP PhDr. Tomáš Haišman, který si
myslí, že posílení federalizace EU by v této dobČ bylo pouhým
zneužitím souþasné krize pro posílení zájmĤ EU a jejích elit.
Problémem rozhodovacího procesu EU je totiž jeho zdlouhavost
pĜi hledání kompromisĤ. Historicky vzato, pokud mČl evropský
národní stát nČjaký problém, vždy ho sám, pĜípadnČ ve spolupráci
s dalšími státy vyĜešil, a to s vysokou mírou dĤstojnosti pĜi
zachování lidsko-právních aspektĤ a minimalizaci bezpeþnostních rizik (Haišman, 2016).
3.
Souþasná migraþní vlna
Od zaþátku roku 2015 až do doby sepsání této práce již do Evropy
dorazilo více než milion bČžencĤ. Jejich cesta je plná nebezpeþí,
mnoho jich umírá, nicménČ uprchlická Ĝeka i nadále plyne,
pĜestože jejich budoucnost v EU, do které smČĜují, je velmi
nejistá.
PĜíþiny souþasné migraþní vlny není lehké s pĜesností urþit.
Tato situace je však specifická vzhledem ke své dobČ a k uspoĜádání svČta, které nikdy v minulosti nebylo stejné, jako právČ
dnes. Globalizace rovnČž ještČ nikdy nebyla v takové fázi, jako
je dnes, aby bylo možné ohlédnout se do minulosti a vzít si z ní
stoprocentní ponauþení, protože vždy bude konstelace jiná.
Existuje Ĝada odborníkĤ, kteĜí se pĜíþinami migraþní
krize zabývají nebo o nich hovoĜí. V ýR je jedním s nich
PhDr. Antonín Rašek, který Ĝíká, že migraþní krize má tĜi pĜíþiny:
tou první je prohlubující se sociální nerovnost. Druhou pĜíþinou
jsou vládnoucí elity blízkého východu, které nejsou schopny Ĝešit
ekonomické problémy a spoléhají se pouze na své nerostné
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bohatství. TĜetí pĜíþinou jsou konflikty, které pomohly rozpoutat
Spojené státy americké (a také EU) v rámci boje s terorismem po
útocích 11. záĜí 2001 svými vojenskými zásahy v postižených
místech a snahou o jejich demokratizaci, o kterou tam nikdo
nestál (Rašek, 2016).
Dalším odborníkem je generál Andor Šándor, se kterým
sice vlastní rozhovor pro tuto práci proveden nebyl, nicménČ
tímto tématem se zabývá a je dostupná celá Ĝada rozhovorĤ, které
s ním již byly provedeny. Gen. Šándor za pĜíþinu vlny považuje
pĜedevším Ĝadu konfliktĤ, ale také politiku otevĜených dveĜí
nČkterých evropských zemí, jež imigranty do Evropy lákají.
RovnČž uznává také roli Islámského státu: „Islámský stát
nepochybnČ zpĤsobil migraþní vlnu tím, jak rozšíĜil svá území v
Iráku a do þásti Sýrie, když zaþal systematicky þistit nová území
od jezídĤ, obsadil dvoumilionový Mosul apod. a zpĤsobil, že lidé
z tČch oblastí utíkali“ (Daniel, 2016).
V jenom se nicménČ shodují prakticky všichni odborníci,
jejichž názory jsou v práci prezentovány, a to že pĜíþina migraþní
krize je kombinací nČkolika, v nČkterých pĜípadech i umČle
vyvolaných faktorĤ, které zapĜíþinily migraþní vlnu, a které je
tĜeba Ĝešit komplexnČ.
Dr. Rašek se v rozhovoru pro tuto práci rozhovoĜil o prognóze migraþní krize. Myslí si, že lze s jistotou oþekávat
narĤstající teroristické útoky, které by se mohly rovnat útokĤm
z 11. záĜí 2001 v New Yorku. Dalším vývojem, nebo spíše
pokraþováním, bude také konflikt mezi sunnitskou a šíitskou
vČtví islámu, který si muslimové do Evropy vezou s sebou,
a který je v nich hluboce zakoĜenČný. Je jen otázkou þasu, kdy se
tento konflikt projeví i na evropské pĤdČ a zaþne zpĤsobovat další
problémy spojené s migraþní vlnou (Rašek, 2016).
4.
Postoj EU a vybraných þlenských zemí
Od dubna 2015 až po vznik této práce EU nepodnikla žádné vČtší
kroky, které by mČly smČĜovat k zvládnutí migraþní vlny. Padalo
nemalé množství nejrĤznČjších návrhĤ, avšak celá Ĝada z nich se
realizace nedoþkala. Jmenovat lze napĜíklad již výše zmiĖované
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tzv. „hotspoty“, které mČly usnadnit a urychlit registraci
uprchlíkĤ, avšak doposud byly zavedeny pouze þtyĜi, a to až
v únoru 2016 (Tagaris, 2016).
Dalším dĤležitým mezníkem v postoji EU k migraþní vlnČ
je zavedení tzv. povinných kvót pro pĜerozdČlení uprchlíkĤ
v rámci þlenských státĤ EU. Cílem tČchto kvót byla snaha o ulehþení zatížení pro Itálii a ěecko, kteréžto se potýkají s nejvČtším
náporem. PĜestože se EU snaží vystupovat jednotnČ, mezi
þlenskými státy zaþaly vznikat rozbroje, zdali kvóty pĜijmout þi
nikoliv (Jancarikova, a další, 2015). Mezi odpĤrce kvót se Ĝadí
mimo jiné také ýR.
Postoj ýR k migraþní krizi a k názorĤm EU je však od
poþátku ponČkud skeptický. Od prvotního odmítnutí povinných
kvót (Havlická, a další, 2015) se ýR dostala k pozici, kterou
zastupuje celá Visegrádská þtyĜka (V4), neboli ýR, Slovenská
republika, Maćarsko a Polská republika. Návrhy V4, a tedy také
ýR, poþítaly s plánem „B“, který spoþíval v uzavĜení hranic
ěecka s Makedonií, k þemuž také pozdČji na základČ rozhodnutí
makedonské vlády skuteþnČ došlo, nicménČ možný vliv V4 byl
opomíjen.
NČmecko již nČkolik let platí za nejvČtšího lídra EU, a to
jak ekonomického, tak v poslední dobČ také politického.
PhDr. Rašek tuto situaci glosoval slovy: „na co jezdit až do
Bruselu, když se staþí stavit u Merkelové“, což má vypovídat, že
tou osobou, která má v EU hlavní slovo, je Angela Merkelová.
NČmecko migrantĤm doslova otevĜelo svou náruþ, avšak nČkteré
spolkové zemČ s takovou politikou nesouhlasí. S pĜibývajícími
poþty migrantĤ však kancléĜka Merkelová zaþala pomalu mČnit
názor a dala pomČrnČ jasnČ najevo, že NČmecko již nepoþítá
s masivním pĜijímáním všech imigrantĤ (ýTK, 2016).
Rakousko je poslední zastávkou migrantĤ pĜed jejich
koneþným cílem – NČmeckem. Rakousko na to reagovalo
prohlášením, že letos pĜijme ménČ než polovinu žadatelĤ o azyl
oproti loĖsku. Rakousko dále pĜitvrdilo v novém roce 2016,
posílilo policii na hranicích, stanovilo kvóty pro poþty migrantĤ
pĜekraþujících rakouské hranice, nepĜijatí žadatelé o azyl
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a ilegální imigranti budou nemilosrdnČ vraceni zpČt až do zemČ
svého pĤvodu (Parlamentnilisty.cz, 2016).
ěecko se potýká spolu s Itálií s nejvČtšími poþty migrantĤ,
kteĜí pĜiplouvají z Turecka pĜevážnČ na ostrov Lesbos a Kos po
bezpeþnČjší trase, než je cesta pĜes StĜedozemní moĜe. Novodobý
Exodus pĜináší ěecku humanitární potíž, kterou není schopné
samo zvládnout. Ze strany EU pĜichází tlak, aby ěecko lépe
chránilo své hranice, z turecké strany se valí hromady migrantĤ
pĜes moĜe na Ĝecké ostrovy.
ěecko tak volá po solidaritČ ostatních þlenských zemí EU,
aniž by samo od roku 2000, kdy vstoupilo do schengenského
prostoru, vytvoĜilo jakýkoliv nástroj na ochranu vnČjší
schengenské hranice, kterou se zavázalo chránit a zamezit vstupu
nelegálních migrantĤ (Haišman, 2016).
5.
Návrhy Ĝešení migraþní krize
Tato kapitola se pomČrnČ podrobnČ zabývá možnostmi Ĝešení
migraþní krize. Jako prvním, zásadním a dle názoru autorky také
nejdĤležitČjším nástrojem je dĤsledná ochrana vnČjších hranic
Evropské unie. Pro ochranu hranic pĤsobí agentura Frontex, nyní
novČ také Pohraniþní a pobĜežní stráž a hovoĜí se rovnČž o možnosti vybudování evropské armády.
Dalším dĤležitým nástrojem pro Ĝešení migraþní krize je
právní úprava nároku na mezinárodní ochranu. KromČ azylu
existuje i další forma mezinárodní ochrany – doplĖková ochrana,
která se udČluje v pĜípadČ, že cizinec nesplní podmínky azylu, ale
zároveĖ existuje urþitý dĤvod, proþ by se nemČl vrátit do zemČ
pĤvodu (§ 12 zák. þ. 325/1999 Sb.). DoplĖková ochrana se podle
§ 17a odst. 1 písm. a) odejme, pokud okolnosti, které vedly
k udČlení doplĖkové ochrany, zanikly nebo se zmČnily do té míry,
že již doplĖkové ochrany není zapotĜebí. To znamená, že
v pĜípadČ ukonþení konfliktu v Sýrii a dalších zemích by se
všichni uprchlíci požívající doplĖkové ochrany mČli vrátit do své
rodné zemČ. Byli by zde tak pouze pĜechodnČ, zatímco azyl lze
ze zákonných dĤvodĤ ukonþit mimo jiné v pĜípadČ, že se azylant
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sám vrátí do zemČ, ze které pĜed tím uprchl, pominutí hrozby
však mezi tyto dĤvody nepatĜí.
DoplĖková ochrana by tak ze všech úhlĤ pohledu byla pro
EU (ýR) mnohem výhodnČjší a zároveĖ je aplikovatelnČjší na
dĤvody, které vedou migranty do EU, než samotný azyl. Málo
využívaná je rovnČž doþasná ochrana (zák. þ. 221/2003 Sb.),
kterou mĤže ýR udČlit v pĜípadČ hromadného opuštČní zemČ
pĤvodu.
Dalšími návrhy Ĝešení, které v této práci padly, jsou
zkrácení azylového Ĝízení, zlepšení rozpoznávání ekonomických
migrantĤ a teroristĤ (napĜ. formou výslechĤ, dotazníkĤ, spolupráce se zemČmi pĤvodu, lustrace v informaþních systémech,
definitivní možnost odmítnutí vstupu cizince na území EU
apod.), zavedení uprchlických táborĤ mimo EU, zúžení
spolupráce uvnitĜ EU (napĜ. spoleþné informaþní systémy, úplné
sjednocení migraþní politiky, nebo alespoĖ té azylové). PĜedevším je tĜeba vyĜešit pĜíþinu této migraþní vlny – odstranČní
Islámského státu, zapojení Saúdské Arábie a utlumení pull
faktoru v podobČ otevĜené evropské náruþe.
ZávČr
ZávČrem lze s jistotou konstatovat, že primárního i sekundárního
cíle bylo dosaženo. V rámci cílĤ práce bylo položeno nČkolik
výzkumných otázek, na nČž bylo v práci podrobnČ odpovČzeno.
Primární cíl si kladl následující výzkumné otázky:
1. Co zapĜíþinilo vzedmutí tak velké migraþní vlny?
– PĜíþiny migraþní vlny jsou komplexním jevem.
PĜedevším se jedná o nestabilní situaci v zemích blízkého
východu a severní Afriky, ekonomické a hospodáĜské
problémy, dvojvládí a konflikty, zde se jedná o push
faktory.
Skuteþnost, že se migranti vydali právČ do EU, je
spatĜována v tom, že EU je velice silným pull faktorem
svou prosperitou, bohatstvím, sociálním systémem apod.
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2. Jak migraþní krize probíhá?
– Migraþní krize se vyvíjí velice dynamicky a migranti
rychle reagují na zmČny v postupu EU a jsou dobĜe znalí
jak evropského práva, tak napĜíklad moĜského práva.
3. Jaké jsou její dĤsledky pro EU?
– DĤsledkem pro EU je chaos, nestabilita a nejednota
v názorech, v krajním pĜípadČ to mĤže vést až k rozpadu
Schengenu a následnČ celé EU.
4. Jak se vybrané zemČ EU liší ve svých reakcích?
– Bylo zjištČno, že vybrané þlenské zemČ EU a EU se ve
svých reakcích diametrálnČ liší pĜedevším z dĤvodu
rozdílných celkových postojĤ k migrantĤm – kladných þi
negativních, dále díky tomu, jak rychle jsou schopny
reagovat na zmČny a zda by byly schopny ochránit své
hranice. Postoje se také liší na základČ vlastních zkušeností
a na tom, jak moc jsou státy a EU závislé na dodržování
lidských práv.
5. Jak se bude uprchlická krize vyvíjet?
– Lze oþekávat nárĤst poþtu migrantĤ zpĤsobený
pĜíchodem rodiny tČch uprchlíkĤ, kteĜí již v EU získali
azyl. Dále lze oþekávat otevírání nových migraþních tras,
další teroristické útoky v EvropČ a rovnČž nelze opomenout
ani fakt, že migranti si s sebou do EU nesou svĤj hluboce
zakoĜenČný konflikt mezi sunnitskou a šíitskou odnoží
islámu.
6. Jaké jsou možné zpĤsoby Ĝešení migraþní vlny?
V práci byla navrhnuta následující Ĝešení:
x zaþít dĤslednČ chránit vnČjší schengenské hranice,
x ujasnit si rozdíl mezi azylem a doplĖkovou ochranou
a stanovit, který z tČchto dvou druhĤ mezinárodní ochrany
bude mít v souþasné situaci pĜednost,
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x dĤslednČ rozlišit ekonomické migranty a teroristy, a ty
ihned deportovat do domovské zemČ,
x zvážit možnost vytvoĜení a pĜípadnČ vytvoĜit uprchlické
tábory mimo EU,
x sjednotit azylovou politiku pod kompetence EU a vytvoĜit
unijní azylové informaþní systémy,
x zamČĜit se na pomoc zemím, ze kterých migranti pĜicházejí.
7. Jakým zpĤsobem lze efektivnČ zabezpeþit ochranu vnČjších
hranic a rozlišit ekonomické migranty od uprchlíkĤ a teroristĤ?
– Ochranu vnČjších schengenských hranic lze zabezpeþit
posílením agentury FRONTEX, zavedením Evropské
pohraniþní a pobĜežní stráže a pĜípadnČ také Evropské
armády. Bylo zjištČno, že rozlišování ekonomických
migrantĤ a teroristĤ od uprchlíkĤ v urþité míĜe funguje,
nicménČ je tĜeba být ještČ efektivnČjší. Je možné zavést
bezpeþností provČrku už na vnČjší schengenské hranici,
provést výslechy a ve složitČjších pĜípadech si vyžádat
informace od bezpeþnostních složek þi ze zemí, ze kterých
provČĜovaný pĜišel, nebo pĜes které migroval.
V rámci sekundárního cíle byly položeny tyto otázky:
1. Jaké jsou silné a slabé stránky supranacionalizace imigraþní
politiky?
– Silnou stránkou supranacionalizace imigraþní politiky je
bezpochyby vČtší míra objektivity, váha celku, personální i
finanþní zdroje. Slabou stránkou je zdlouhavý proces
rozhodování a potlaþení národních zájmĤ jednotlivých
státĤ.
2. Je s ohledem na migraþní vlnu supranacionalizace imigraþní
politiky na místČ, nebo by bylo úþinnČjší nechat na každém
þlenském státu, aĢ chrání své hranice a vytváĜí si imigraþní
politiku sám za sebe?
– I pĜes slabé stránky se za souþasné situace jeví pĜenos
imigraþní (nebo alespoĖ azylové) politiky na nadnárodní
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úroveĖ jako efektivnČjší a nezbytné pro zachování integrity EU.
PĜidaná hodnota této diplomové práce spoþívá ve
skuteþnosti, že tento problém vzhledem k jeho aktuálnosti
ještČ nebyl takto komplexnČ zpracován. Práce poskytuje
pĜehledný a ucelený pohled na problematiku migraþní vlny
a imigraþní politiky EU v této souvislosti a autor práce vČĜí,
že navrhovaná Ĝešení by mohla být skuteþnČ použita pro
efektivní vyĜešení problému, nebo alespoĖ pro jeho
zmírnČní.
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Abstrakt:
Tato práce se zabývá unijní podporou demokratizace ve vztahu
k Maroku. Politický režim v Maroku má dlouhodobČ nedemokratický charakter. Cílem práce bylo zjistit, zda Unie po
událostech arabského jara podporovala zmČnu tohoto režimu. Po
událostech arabského jara Evropská unie deklarovala odklon od
podpory nedemokratických režimĤ a pĜedstavila nový
zahraniþnČ-politický rámec vþetnČ nových finanþních instrumentĤ pro podporu demokratizace. Jak dokládá má práce,
v Maroku sice probČhlo nČkolik politických reforem, ale podstata
režimu zĤstala nezmČnČna. I pĜesto se však Maroko stalo
nejvČtším pĜíjemcem unijních financí. ZároveĖ skrze analýzu
veĜejných projevĤ marockého krále a pĜedstavitelĤ EU bylo pak
patrné, že unijní pĜedstavitelé se z velké þásti shodovali
s marockým králem v jím nastaveném diskursu o demokratické
povaze politického systému. Tímto unijní politika nejenže
nepodpoĜila možnou zmČnu marockého režimu, ale naopak
podporou jeho legitimity posílila jeho odolnost vĤþi kvalitativním zmČnám.
Abstract:
This work deals with the European Union’s support of
democratisation in relation to Morocco. The Moroccan political
regime has maintained its undemocratic character for a long time.
The aim of my work was to determine whether the Union
supported the change of the Moroccan regime after the events of
the Arab Spring. After these events, the European Union declared
its shift away from its support for undemocratic regimes and
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introduced a new foreign policy framework, including a range of
new financial instruments supporting the democratisation efforts.
As evidenced in my work, there were several political reforms in
Morocco; nevertheless, the essence of the Moroccan regime
remained unchanged. Yet Morocco has benefited the most from
finances via these new instruments. Furthermore, an analysis of
public speeches given by the King of Morocco and the EU leaders
revealed that EU representatives were largely in agreement with
the public discourse about the democratic nature of the Moroccan
regime set by the king. Efforts on behalf of the European Union
did not support a possible change of Moroccan regime. On the
contrary, by encouraging its legitimacy, the Union strengthened
the regime endurance against the qualitative change.
Klíþová slova:
Demokratizace, Legitimita, Evropská unie, Maroko, Sociální
konstruktivismus.
Klasifikace JEL: D72, D73, O15, O17
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Úvod
Devadesátá léta byla ve znamení konce studené války. Západní
politici se zaþali pĜiklánČt k pojetí zahraniþní politiky skrze její
normativní rozmČr. (Chandler 2003: 306–308) StejnČ tak
Evropská unie zaþala ve všech svých smlouvách se tĜetími
zemČmi uplatĖovat lidsko-právní a demokratizující klauzule.
Aþkoli byla Unie pomČrnČ úspČšná pĜi podpoĜe demokratizace
stĜedoevropských státĤ, tĜetí vlna demokratizace nezasáhla oblast
jižního sousedství EU.
K urþitým selektivním krokĤm k demokratizaci v této
oblasti docházelo, ty však byly spíše kosmetického charakteru
(Bank a Valbjørn 2010: 186). Tyto selektivní reformy byly
pĜítomné pĜedevším ve státech, které si udržovaly blízký vztah
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s EU. V tomto ohledu viditelnČ vyþnívalo úsilí Maroka. Jako
jediný severoafrický stát požádalo o þlenství v Evropské unii.
Jako první stát také získalo tzv. rozšíĜený status a dnes se jedná
o nejvČtšího pĜíjemce finanþní podpory z Evropské unie v jižním
StĜedomoĜí (Arroyo 2015: 12). Po událostech arabského jara
pĜedstavil marocký král novou ústavu a politické reformy. Nadále
však zĤstal dominantním a nevoleným exekutivním aktérem
režimu. Dle definice Adama Przeworski a kol.(2000) si režim
tedy zachoval svĤj nedemokratický charakter.
StejnČ tak unijní pĜedstavitelé po arabském jaru jasnČ
deklarovali svĤj odklon od podpory autoritáĜských režimĤ na
úkor demokratizace (napĜ. Štefan Füle: 2011). Cílem mé práce
tedy bude zodpovČdČt otázku, zda politika Evropské unie vĤþi
Maroku po arabském jaru podporuje zmČnu systému pravidel, na
kterém marocký režim stojí. Sledovaným obdobím bude poþátek
arabského jara 17. 12. 2010 po konec roku 2015 s ohledem na
datum psaní práce.
Abych byl schopen identifikovat kvalitativní zmČnu
režimu, budu vycházet z konceptu legitimity tak, jak jej definuje
napĜíklad Oliver Schlumberger (2010) nebo Mark Sedgwick
(2010). ZároveĖ budu k legitimitČ pĜistupovat jako ke konceptu,
který má vnitĜní a vnČjší dimenzi, které se navzájem ovlivĖují
(Albrecht a Schlumberger 2004: 376–378). Pro charakteristiku
marockého režimu a role aktérĤ v nČm s ohledem na jeho vnitĜní
legitimitu použiji typologii elit v autoritáĜských režimech v práci
Saloua Zerhouni (2004). NáslednČ definuji zdroje vnČjší
legitimity marockého režimu a dĤvody, proþ je jimi primárnČ
Evropská unie. Na základČ ekonomických indikátorĤ finanþní
podpory a spolupráce EU s Marokem vyhodnotím, zda existuje
pozitivní vztah mezi demokratizací režimu a prohlubováním
spolupráce, jak jej EU deklarovala, a tedy zda v tomto ohledu
podporuje zmČnu pravidel fungování marockého režimu.
S ohledem na vnČjší legitimitu režimu tato práce také bude
analyzovat veĜejný projev marockého krále a EU pĜedstavitelĤ ve
vztahu k demokratizaci na základČ teoreticko-metodologických
východisek Roberta Entmana (1993), Zhongdanga Pana
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a Geralda Kosickeho (2001). PodpoĜila-li by EU ve svém
veĜejném projevu autokratický režim jako demokratizující,
posílila by tím jeho vnČjší legitimitu a zároveĖ by pĜímo
podpoĜila i jeho legitimitu vnitĜní skrze potvrzení dĤvČryhodnosti
nastoleného marockého diskursu o demokratizaci.
Teoreticko-metodologický rámec
Akademický diskurs spojený s demokratizací na Blízkém
východČ byl v 90. letech specifický. Tuto oblast totiž nezasáhla
tĜetí vlna demokratizace na rozdíl od jižní a východní Evropy
a latinské Ameriky. ýást akademikĤ se zamČĜila ve své práci na
selektivní reformní kroky, ke kterým zde docházelo, aby
podpoĜili svĤj argument o postupné demokratizaci regionu(více
k debatČ napĜ. v díle Valbjørn a Bank 2010). PĜestože se
napĜíklad dle studie Stevena Heydemanna (2007) rozdíl v kvalitČ
demokracie na Blízkém východČ oproti zbytku svČta zaþal na
pĜelomu tisíciletí zvČtšovat.
Má práce navazuje na autory, kteĜí se vĤþi tomuto pĜístupu
vymezili a nesoustĜedili se primárnČ na to, jaké reformy je ještČ
potĜeba provést, ale zejména na samotné fungování tČchto
režimĤ, jejich vnitĜní dynamiku a legitimitu, jakožto zpĤsobu, jak
vysvČtlit jejich kontinuitu navzdory tlaku na demokratizaci
zvenþí. PĜedstavitelé autoritáĜských režimĤ sice pĜistupovali
k selektivním politickým reformám, za tČmito reformami však
nestála snaha o demokratizaci, ale schopnost pĜizpĤsobit se
novému mezinárodnímu prostĜedí. Jak podrobnČji analyzuje
Holger Albrecht a Oliver Schlumberger (2004), toto vytváĜení
hybridních autoritáĜských režimĤ vycházelo ze snahy podpoĜit
svou legitimitu. Má-li autoritáĜský režim nedostatek zdrojĤ,
potĜebuje si nutnČ naklonit na jedné stranČ zahraniþní dárce
a mezinárodní instituce, na druhé pak svou vlastní populaci, jak
popisuje Julie Pruzan-Jørgensen (2010). V návaznosti na to
pak hraje klíþovou roli norma demokratizace. Povaha
blízkovýchodních režimĤ musí tuto normu brát v úvahu, jakožto
zdroj své vnČjší a druhotnČ pak vnitĜní legitimity. Pokud
pĜedstavitelé autoritáĜských režimĤ nenaleznou jiný zdroj
102

legitimity, vytváĜí pak v reakci þasto demokratickou fasádu
kolem svého režimu (Heydemann 2007: 2–7 a Albrecht
a Schlumberger 2004: 372–374).
Má práce bude proto vycházet v souladu se sociálním
konstruktivismem ze základního pĜedpokladu, že státy nevstupují
do mezinárodní arény s danými a nemČnnými identitami a zájmy,
ale naopak své postoje ke zpĤsobu vládnutí a využití demokratických institucí formují v souladu a v reakci na mezinárodní sociální kontext, ve kterém tedy v tomto pĜípadČ byl
pĜítomný tlak na demokratizaci (Chandler 2006, 217).
VnitĜní dynamika marockého režimu
Cílem této kapitoly je charakterizovat vnitĜní dynamiku
marockého režimu. Definuje tedy postavení hlavních aktérĤ
a jejich moc v marockém režimu a také identifikuje hlavní
skupiny elit.
Mocenská struktura je v Maroku charakteristická silnou
pozicí neformálních institucí v rozhodovacím procesu (Maggi
2016: 65–66) Politická praxe a ústava prakticky nedovolují
rozlišení u rozhodování mezi vládou, administrativou a králem
(Sater 2009: location 421). Jak popisuje Jason Brownlee (2007),
elity mají vliv na nastolování agendy þi privilegovaný pĜístup
k vlivu na samotný politický systém v závislosti na své
dĤležitosti. Tento rozdíl se nicménČ mĤže na první pohled stírat,
jelikož dochází þasto k rotaci tČchto elit. Elity samotné závisí
totiž na širší skupinČ, jejíž zájmy reprezentují. To pĜedstavuje
hranice toho, kam tyto elity v prosazování svých zájmĤ mohou
zajít a kde jsou jejich pĜípadné limity (Dawson 2009: 77). Pro
rozdČlení jednotlivých elit jsem zvolil systém založený na jejich
politické relevanci, který je odvozen od schopnosti tČchto aktérĤ
ovlivnit þi zavést strategicky dĤležitá politická rozhodnutí na
lokální nebo národní úrovni a také od schopnosti urþit
projednávanou politickou agendu (Zerhouni 2004: 68–70).
VČtšina moci se koncentruje v Maroku kolem krále a
Makhzenu, tedy klientelistické sítČ kolem paláce, která urþuje
obrysy politiky. Tento nejvlivnČjší politický okruh radikální
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zmČnu systému dČlby moci nepodporuje. Makhzen se ve
veĜejném životČ prakticky nijak neprojevuje. Veškeré významné
politické kroky jsou populaci zprostĜedkovávány skrze osobu
panovníka (Dawson 2009: 77).
VnitĜní legitimita Maroka
V této kapitole vycházím z typologie vnitĜní legitimity nastínČné
Albrechtem a Schlumbergerem (2004). VnitĜní legitimita
vychází z podpory vlastní spoleþnosti. AutoĜi ji dČlí na tradiþní
náboženskou legitimitu, ideologickou legitimitu a alokaþní
legitimitu založenou na schopnosti režimu redistribuovat své
zisky. U tradiþních monarchií þasto splývá tradiþní náboženská
legitimita s ideologickou legitimitou (Schlumberger 2010: 248).
V pĜípadČ Maroka je to zjevné zejména po nástupu krále
Mohammeda VI. k moci (Garciá 2010: 168–171). Legitimita
jako taková není konstantní v þase, proto je v práci definována
v širším þasovém rámci od vzniku samostatného marockého
státu. Na rozdíl od režimĤ v marockém sousedství, konkrétnČ
tedy v EgyptČ a Tunisku, se marockému režimu podaĜilo ustát
tlak na zmČnu. Kapitola tedy také porovnává pozice tČchto tĜí
režimĤ s ohledem na jejich alokaþní legitimitu skrze socioekonomické ukazatele a skrze zdroje vnitĜní legitimity
v souvislosti s událostmi arabského jara s cílem nalézt klíþové
rozdíly.
PĜestože v socio-ekonomických ukazatelích marocký režim
z porovnávaných zemí dopadl nejhĤĜe, podaĜilo se jeho pĜedstavitelĤm události arabského jara na rozdíl od Egypta
a Tuniska ustát (data analyzována z databáze The World Bank).
Jak vyplývá ze závČrĤ, ke kterým došel ve své analýze Raymond
Hinnebusch (2015), hlavní rozdíl mezi tČmito tĜemi režimy byl
v charakteru jejich legitimity. Tu si král totiž na rozdíl od Egypta
a Tuniska udržel u nejchudší þásti populace. Jak vyplývá
z historického vývoje, hlavní pĜedstavitelé marockého režimu
dlouhodobČ kooptovali jiné elity ve srovnání se sousedními státy,
a vytváĜeli si tím širokou základnu loajálních klientĤ napĜíþ
spoleþností. Spolu se svým nejbližším okolím vlastnil král velkou
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þást marocké ekonomiky. ýást svých ziskĤ, pĜípadnČ penČz ze
zahraniþí, pak redistribuoval skrze charitativní organizace
a fondy solidarity pod královskou kontrolou pro posílení své
alokaþní legitimity.
První okruh politicky relevantních aktérĤ je navíc formálnČ
viditelný pouze skrze osobu panovníka. PĜestože je vzhledem ke
svým neomezeným pravomocem král hlavním exekutivním
aktérem a spolu s Makhzenem má nejvČtší vliv na politická
rozhodnutí v zemi, formálnČ za nČ nese odpovČdnost vláda
a politiþtí pĜedstavitelé, kteĜí politickou nespokojenost vstĜebali.
Autorita krále byla navíc silná také z tradiþnČ náboženského
pohledu, což ospravedlĖovalo rĤst jeho významu a majetku.
K urþité krizi legitimity doþasnČ došlo, nicménČ obavy
z nestability a jejího vlivu na ekonomiku a nezkušenost novČ
zvolených politických elit dovolily králi a Makhzenu postupnČ
liberalizaci zastavit a konsolidovat moc (Maggi 2016: 74–76). Ke
kvalitativní zmČnČ režimu a distribuce politické moci tedy
nedošlo.
VnČjší legitimita a EU
Marocká legitimita má také vnČjší rozmČr. Monarchie byla vždy
do urþité míry závislá na mezinárodním prostĜedí, ve kterém
fungovala. Tato závislost narĤstala postupnČ s ohledem na
regionální kontext a také s ohledem na otevírání marocké
ekonomiky globalizaci. VnČjší legitimita tedy v mé práci bude
vypovídat o tom, zda je marocký režim považován za legitimní
externími mocnostmi. VnČjší legitimita ovlivĖuje znaþnČ také
legitimitu vnitĜní, jak je z této kapitoly patrné. Ideologické
ukotvení režimu pĜed svým obyvatelstvem totiž stojí na
pĜedpokladu, že aktuální podoba politického uspoĜádání je tou
nejlepší možnou alternativou takového uspoĜádání. Je-li pak
tento pĜedpoklad pod kritikou anebo tlakem zvenþí, podrobuje to
zkoušce také vnitĜní legitimitu režimu. Ztráta vnČjší legitimity
vede také k omezení dĤvČryhodnosti na mezinárodním poli
a možné ztrátČ zahraniþních zdrojĤ ovlivĖujících alokaþní
legitimitu režimu.
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Na základČ ekonomických ukazatelĤ EU pĜedstavuje
dlouhodobČ pro Maroko dominantního ekonomického partnera,
zdroj investic, remitencí, turismu a finanþní spolupráce (napĜ.
European Commission 2015: 1–8 a Arroyo 2015: 9). Marocká
alokaþní legitimita je významnČ závislá na EU.
ZávČry kapitoly konstatují, že Evropská unie do všech
svých zahraniþnČ-politických rámcĤ a smluv s Marokem od
90. let zahrnovala téma demokratizace. Prakticky však k žádné
radikální zmČnČ tato partnerství v tomto ohledu nevedla a Unie
demokratizaci nijak výraznČ nevyžadovala. Finanþní pomoc
narĤstala, pĜestože mČla EU k dispozici nČkolik mechanismĤ, jak
svou pomoc þi spolupráci s Marokem odstupĖovat v závislosti na
provádČných reformách.
Aþkoli tedy v Maroku nedošlo k zásadní promČnČ dČlby
moci a králova moc, jakožto hlavního exekutivního aktéra,
zĤstala i po arabském jaru prakticky neomezena, tak Maroko
stejnČ získalo nejvyšší podíl z unijních zdrojĤ. V letech
2011–2014 mu bylo pĜidČleno 778 milionĤ euro skrze Instrument
Evropské politiky sousedství, 128 milionĤ z fondu Spring,
20 milionĤ z programu Umbrella a 1,87 miliardy euro skrze
Evropskou investiþní banku, celkovČ tedy sumu 2,797 miliardy
euro, nominálnČ výraznČ nejvyšší z oblasti jižního StĜedomoĜí.
Z celkové alokace fondu SPRING urþeného pro demokratickou
a politickou reformu dosáhlo pak Maroko na 25,6 % (Arroyo
2015: 12).
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s arabským jarem Unie
jasnČ deklarovala odklon od podpory autoritáĜských režimĤ ve
prospČch demokratických reforem, tak toto rozdČlení financí
poslalo signál, že Evropská unie Maroko považuje za jednu
z nejpokroþilejších demokracií v oblasti a nemá v úmyslu na
vybudovaných vztazích s režimem krále Mohammeda VI. nic
mČnit ani po arabském jaru. V tomto ohledu tedy selektivní
politická reforma byla z marockého úhlu pohledu úspČšná,
jelikož zajistila pĜísun financí podporujících alokaþní legitimitu.
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Marocká demokratizace ve veĜejném projevu Maroka a EU
Jak vyplynulo z pĜedchozích kapitol, hlavní aktéĜi v marockém
režimu dlouhodobČ používají strategii þásteþné politické
liberalizace v období krizí legitimity. Ve své materiální podpoĜe
toto Unie nereflektovala. Cílem této kapitoly je ovČĜit za pomoci
metody induktivního rámcování, jak je tomu v rovinČ rétorické.
Data byla analyzována v období od vypuknutí arabského jara po
konec roku 2015 s ohledem na þas psaní práce.
V první þásti kapitoly bylo po vyfiltrování pomocí
klíþových slov analyzováno 203 veĜejných projevĤ marockého
krále (Oficiální stránky marocké vlády). Jejich analýzou bylo
možné definovat, jak je koncept demokratizace zapojen do
ideologické legitimity režimu. Dále bylo také možné ovČĜit, zda
král prezentuje úroveĖ demokratizace ve své zemi v závislosti na
postupu k reformČ. Jak vyplývá ze studie J. Gerschewského
(2013), koresponduje-li rétorika pĜedstavitelĤ režimu s realitou,
dochází k posílení režimní legitimity. V tomto ohledu pak staþí
pĜesvČdþit pĜíjemce této rétoriky o tom, že realita koresponduje
se sliby pĜedstavitelĤ režimu. Z toho dĤvodu se druhá þást této
kapitoly zabývá porovnáním výsledkĤ rámcování v marockém
prostĜedí s tím, jak tyto marocké politické reformy rámcuje právČ
Evropská unie. Zde byla analýza zamČĜena na Databázi tiskových
zpráv Evropské unie dostupnou na stránkách Evropské komise
(Oficiální stránky Evropské komise). Na základČ vyhledávacích
kritérií bylo vyhodnoceno 166 zdrojĤ jako relevantních.
Z vyhodnocení tČchto dokumentĤ vyplynulo, že král vždy
rámoval marocký postup k demokracii pozitivnČ. NejþastČji jej
dával do souvislosti s reformami, které byly podniknuty po
arabském jaru, tedy novou ústavou a regionalizací, jakožto
zpĤsobu demokratizace a Ĝešení problému Západní Sahary.
Dalším þastým rámcem bylo pojetí marocké demokratické
reformy jako vzorového unikátního pĜípadu pro celý region.
Analýza dokumentĤ z Databáze tiskových zpráv ukázala, že
Evropská unie tento diskurs marockého panovníka do znaþné
míry potvrzovala. NejþastČjším rámcem byl podobnČ jako
v marockém pĜípadČ ten, který marockou demokratizaci
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oznaþoval jako vzor pro daný region. Druhý, respektive tĜetí
nejþastČjší rámec marockou politickou reformu posuzoval také
nekriticky. Rámoval marockou demokratizaci jako dĤvod, proþ
Evropská unie tak silnČ Maroko podporuje skrze pozitivní
kondicionalitu.
Pouze v jednom rámci upozorĖovala na nedostatky
marocké politické reformy, a to v tom druhém, respektive tĜetím
nejþastČjším rámci. Tento rámec zdĤrazĖoval, že k ustanovení
demokracie je potĜeba implementovat ĜádnČ nastínČné reformy.
Nejednalo se však o striktní výþet krokĤ k jejich implementaci,
ale velmi þasto jen upozorĖoval na potenciál, který by pak
marocká demokracie mČla. Evropská unie si také þasto
pĜisuzovala roli v marocké demokratizaci, þi ve shodČ s pĜedstaviteli marockého režimu, považovala novou ústavu za symbol
efektivní politické reformy.
Evropská unie tedy ve svém veĜejném projevu jasnČ
podpoĜila autokratický marocký režim jako demokratizující,
þímž podpoĜila jeho legitimitu z pozice nejvČtšího nadnárodního
demokratického spoleþenství na svČtČ (Oficiální stránky
Evropského parlamentu).
ZávČr
Evropská unie dlouhodobČ pĜedstavuje pro marocký režim
klíþového partnera a má dominantní vliv na jeho vnČjší
legitimitu. Pro Maroko byla esenciálním obchodním partnerem,
klíþovým donorem, skrz Francii a otázku Západní Sahary také
politickou podporou a zdrojem vČtšiny pĜímých zahraniþních
investic, remitencí a hostitelskou zemí marocké migrace.
S nástupem demokratizující normy v zahraniþní politice Evropské unie se také téma demokratizace dostalo do popĜedí
vzájemných vztahĤ. Unie pĜedstavila Ĝadu mechanismĤ a finanþních nástrojĤ pro podporu demokratizace. PĜestože k nČmu
v Maroku nedocházelo, vzájemné vztahy a finanþní podpora
z tČchto nástrojĤ rostla.
Tento unijní pĜístup se mČl však po událostech arabského
jara EU zmČnit. Vrcholní unijní pĜedstavitelé deklarovali svĤj
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odklon od podpory autoritáĜských režimĤ smČrem k jasné
podpoĜe demokratizace regionu. Tento obrat mČlo symbolizovat
novČ pĜedstavené Partnerství pro demokracii a sdílenou
prosperitu s jižním StĜedomoĜím a nové finanþní nástroje pro
podporu demokratizace. Po událostech arabského jara došlo
k nČkolika reformám marockého režimu, jeho podstata však
zĤstala nezmČnČna a hlavní exekutivní funkci zastával i nadále
nikým nevolený král. I pĜesto Maroko získalo nejvyšší pĜídČl
financí z unijních zdrojĤ, aþkoli Unie deklarovala rozvoj
spolupráce pouze s demokratizujícími partnery. Tyto finance
navíc ze své povahy a kontextu jejich pĜidČlení mČly ambici
podpoĜit legitimitu režimu. Unijní pĜedstavitelé stejnČ tak
v rétorické rovinČ podpoĜili marocký režim jako demokratizující
bez ohledu na absenci jakékoli kvalitativní zmČny v dČlbČ moci.
Kritika marockého režimu zaznČla pouze ve 20 % zdrojĤ
zahrnutých do analýzy.
Má práce tedy potvrdila, že ambice Evropské unie
podporovat demokratizaci v jižním sousedství deklarovaná po
arabském jaru nebyla naplnČna v praktické ani rétorické rovinČ.
Unijní politika nepodpoĜila zmČnu systému pravidel a praktik
marockého režimu, naopak posílením jeho legitimity zvýšila jeho
odolnost proti zmČnám. Marocký režim sice prošel Ĝadou
selektivních demokratizujících reforem v období krizí legitimity,
ale jeho podstata zĤstala nezmČnČna. Reformy v Maroku byly
implementovány za úþelem posílení moci a legitimity
vládnoucích politických elit.
Na základČ závČrĤ z kapitoly zabývající se vnČjší legitimitou marockého režimu a na základČ jasné podpory
marockého režimu ve svém veĜejném projevu tedy vyhodnocuji
svou výzkumnou tezi, že politika Evropské unie vĤþi Maroku po
arabském jaru podporuje zmČnu systému pravidel, na kterém
marocký režim stojí, jako nepravdivou.
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Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou Ĝízení uprchlické krize ve
Spolkové republice NČmecko ve vztahu k platnému právu
Evropské unie. V rámci teoretického úvodu se práce zamČĜuje na
definici stČžejních pojmĤ a dotþených oblastí práva EU. Druhá
þást práce je vČnována politice Spolkové republiky NČmecko
v þele se spolkovou kancléĜkou Angelou Merkelovou a pĜijatým
opatĜením. V poslední þásti práce jsou tato opatĜení analyzována
v souladu se základní výzkumnou otázkou práce, tedy zda
Spolková republika NČmecko postupuje pĜi Ĝešení uprchlické
krize v souladu s platným právem Evropské unie.
Abstract:
This thesis analyses the management of the refugee crisis in the
Federal Republic of Germany in relation to the applicable law of
the European Union. In the theoretical introduction, the thesis
focuses on the definition of key concepts and the related areas
of EU law. The second part is devoted to the policy of the Federal
Republic of Germany led by the Federal Chancellor Angela
Merkel and the actions adopted. In the last part, these actions are
analysed in accordance with the main research question of this
thesis, namely whether the Federal Republic of Germany is
dealing with the immigrant crisis in accordance with European
Union law.
Klíþová slova:
Uprchlická krize, Spolková republika NČmecko, Evropská unie,
Angela Merkelová.
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Úvod
Migrace obyvatelstva je pĜirozenou souþástí dČjin lidstva, jedná
se o globální jev, který s sebou pĜináší mnohá pozitiva, ale
i negativa. Evropa již ve své historii zažila nČkolik migraþních
vln, v souþasné dobČ þelí pĜíchodu statisícĤ lidí pocházejících
z naprosto odlišného kulturního svČta, kteĜí byli ze svého domova
vyhnáni váleþným konfliktem. Tento masový pĜíliv uprchlíkĤ je
však evropským obyvatelstvem vnímán s rozpaky. Evropa
poznamenána dvČma svČtovými váleþnými konflikty snažící se
v posledních desetiletích o unijní jednotnost je nyní opČt
rozdČlena. DČlí ji názory na postup Ĝešení a zvládnutí uprchlické
krize.
Spolková republika NČmecko v þele s kancléĜkou Angelou
Merkel se staví do role zastánce solidárního postupu Ĝešení
uprchlické krize. NČmecko, které se pro mnoho uprchlíkĤ stalo
cílovou destinací, ve svých postojích opakovanČ zastává názor,
že Evropa je schopna souþasnou uprchlickou krizi zvládnout
a vyĜþené obavy odmítá. Hlavním problémem je však skuteþnost,
že do Evropy proudí davy uprchlíkĤ, kteĜí pĜekroþili vnČjší
hranice Evropské unie neoprávnČnČ, dochází tak k ohrožení
vnitĜní bezpeþnosti Evropské unie a fungování Schengenského
prostoru. Také otázka schopnosti integrace uprchlíkĤ zĤstává
stále nezodpovČzena. Tito lidé by jistČ mohli zastoupit chybČjící
pracovní sílu ve stárnoucí EvropČ, ale pĜekážkou je jejich
nedostateþná gramotnost, þlenské státy by musely vynaložit
znaþné finanþní prostĜedky, které by pomohly s pĜizpĤsobováním
a integrací migrantĤ do evropské spoleþnosti.
Diplomová práce si klade za cíl metodou analýzy zhodnotit
postup Spolkové republiky NČmecko pĜi Ĝešení uprchlické krize
od roku 2015 do konce listopadu 2016. Základní výzkumnou
otázkou je, zda Spolková republika NČmecko postupuje pĜi Ĝešení
uprchlické krize v souladu s platným právem Evropské unie.
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Úvodní þást práce je vČnována teoretickému rozboru relevantních
právních oblastí, zejména ochranČ lidských práv, azylovému
právu a volnému pohybu osob na území Evropské unie. Hlavní
þást práce se zabývá politikou strany KĜesĢansko-demokratické
unie, v þele se spolkovou kancléĜkou Angelou Merkelovou,
pĜijatými opatĜeními a analýzou Ĝízení krize ve vztahu
k jednotlivým právním oblastem.
1.
Teoretický úvod
Teoretický úvod diplomové práce jednak definuje základní
pojmy a jednak také nastiĖuje historický exkurz do problematiky
migrace na evropském kontinentČ. První podkapitola
teoretického úvodu pak retrospektivnČ popisuje nejvČtší migraþní
vlny, které významným zpĤsobem ovlivnily vývoj evropské
migraþní politiky.
Jak uvádí Molek (2010), za první masovou migraþní vlnu
je z historického hlediska oznaþována vlna migrantĤ pĜicházejících do Evropy po první svČtové válce. To dokládá i skuteþnost, že tato migraþní vlna byla nejvČtší od dob stČhování
národĤ. V této dobČ do Evropy pĜicházeli hledat nový bezpeþný
prostor pro život Arméni, prchající pĜed tureckou genocidou, ale
také Rusové prchající z ruského carství pĜed bolševismem.
Válkou vyþerpaná Evropa však nebyla na pĜíchod tisícĤ migrantĤ
pĜipravena. ýelila problémĤm spojených se zabezpeþením
základních životních potĜeb pro vlastní obyvatelstvo a vedle
sociálních pĜístupĤ k prchajícím se zde zaþaly objevovat
i restriktivnČjší názory.
Další velkou migraþní vlnou byla migraþní vlna po druhé
svČtové válce a také vlna pracovních migrantĤ v 60. a 70. letech.
V té dobČ však pracovníci z jiných zemí byli pomČrnČ vĜele
pĜijímáni, neboĢ od poloviny 20. století v EvropČ pĜevládala
tolerantní politika zamČstnávání migrantĤ z dĤvodu pováleþného
nedostatku pracovních sil a vysoké poptávky po pracovnících pro
manuální práce. Až po roce 1970 jsou zaznamenávány omezující
praktiky z dĤvodu rostoucí nezamČstnanosti (Palát 2015: 5).
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Druhá podkapitola je vČnována definici uprchlíka a základnímu vymezení dĤležitých milníkĤ, které pĜispČly k dnešní
formulaci a pohledu na tyto osoby. Pojmem uprchlík je obecnČ
oznaþován ten, kdo opustil svou zem na základČ událostí
vyvolaných váleþným þi obþanským konfliktem a nemĤže nebo
nechce se vrátit zpČt. Právní postavení uprchlíkĤ je dnes,
v souladu s Chartou Spojených národĤ a Všeobecnou deklarací
lidských práv, upraveno Úmluvou o právním postavení uprchlíkĤ
z roku 1951 (dále jen Úmluva þi Ženevská úmluva), která byla
v roce 1967 doplnČna o Protokol týkající se právního postavení
uprchlíkĤ (Potoþný 2011: 70).
PĜesnou definici uprchlíka podává þl. 1 Úmluvy, dle které
je za uprchlíka považována osoba, která „se nachází mimo svou
vlast a má oprávnČné obavy pĜed pronásledováním z dĤvodĤ
rasových, náboženských nebo národnostních nebo z dĤvodĤ
pĜíslušnosti k urþitým spoleþenským vrstvám nebo i zastávání
urþitých politických názorĤ, je neschopna pĜijmout, nebo
vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své
vlasti.“
Z definice jsou patrné dĤležité pojmové znaky, které
musejí být naplnČny, aby osobČ statut uprchlíka mohl být pĜiĜþen.
Jedná se o obavu pĜed pronásledováním, a skuteþnost, že se osoba
nachází mimo svou vlast. Podstatou definice dle Úmluvy je tedy
výrazné rozlišování mezi uprchlíky a ostatními pĜistČhovalci
(Scheu 2015). Dnešní znČní definice je výsledkem nČkolika
desítek let vývoje a postoje k prchajícím osobám, který, stejnČ tak
jako definice, se v prĤbČhu let mČnil. Vždy je však nutné
rozlišovat mezi uprchlíky ve smyslu jak jsou Úmluvou definováni a ostatními pĜistČhovalci. K ochranČ práv uprchlíkĤ plynoucích z Úmluvy je pĜíslušný ÚĜad Vysokého komisaĜe OSN,
na který se osoby mohou obracet s žádostmi o pomoc
v pĜípadech, že bylo do jejich práv zasaženo. ýinnost Vysokého
komisaĜe OSN má humanitární nepolitickou povahu (Šturma,
Honusková 2012: 47). Druhé skupinČ, tedy cizincĤm, kteĜí nejsou
uprchlíky ve smyslu Úmluvy, ale v pĜípadČ vyhoštČní jim za
hranicemi hrozí porušení práva na život, muþení þi nelidské
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zacházení, pĜísluší dle judikatury Evropského soudu pro lidská
práva ochrana dle Evropské úmluvy o lidských právech. Díky
tomu ochrana dopadá nejen na uprchlíky ve smyslu Úmluvy, ale
také na osoby, které se sice nestaly obČtmi individuálního
pronásledování, ale staly se obČtmi následkĤ ozbrojených
konfliktĤ. Ochrana dle Evropské úmluvy v porovnání s ochranou
dle Úmluvy je podstatnČ širší (Scheu 2015).
TĜetí podkapitola teoretického úvodu je vČnována relevantním oblastem práva Evropské unie ve vztahu k uprchlické
krizi, a to ochranČ lidských práv a azylovému právu. Kapitola se
zabývá taktéž volným pohybem osob a ochranČ vnČjších hranic
Evropské unie. Jedná se však pouze o struþné teoretické
vymezení nikoliv o komplexní výklad, neboĢ je daná problematika daleko širší a její rozsah pĜekraþuje rámec této diplomové
práce. Definování základních právních pramenĤ a pilíĜĤ
dotþených právních oblastí je však dĤležité vzhledem k základní
výzkumné otázce, kterou se tato diplomová práce zabývá, a to
zda Spolková republika NČmecko postupuje pĜi Ĝešení uprchlické
krize v souladu s platným právem Evropské unie.
2.
Uprchlická krize obecnČ
V roce 2016 zveĜejnila Organizace spojených národĤ údaje, ze
kterých vyplývá, že 13,5 milionĤ SyĜanĤ se nachází v situaci, kdy
potĜebují humanitární pomoc, z tČchto 13,5 milionĤ lidí se 6,5
milionĤ nachází na útČku ze svého domova v dĤsledku váleþného
konfliktu a témČĜ 4,8 milionĤ z nich se rozhodlo ze Sýrie
uprchnout a hledat mezinárodní ochranu za hranicemi své zemČ
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs 2016 ).
Obþanská válka v Sýrii je jednou z nejkomplexnČjších a
nejdynamiþtČjších humanitárních krizí souþasného svČta. Od
roku 2011, kdy konflikt v Sýrii vypukl, bylo zabito þtvrt milionu
civilistĤ a další témČĜ milion SyĜanĤ byl vážnČ zranČn. Souþasná
krize pĜedstavuje pouze eskalaci problémĤ, se kterými se zemČ
již posledních 40 let potýká (United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs 2016). Prchající SyĜané
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však pĜedstavují jen jednu tĜetinu z celkového objemu migrantĤ,
kteĜí nyní v EvropČ žádají o azyl þi jiný zpĤsob doþasné ochrany.
Dalšími velkými skupinami jsou uprchlíci pĤvodem z Eritrey
a jiných afrických státĤ, Afghánistánu, Albánie, Kosova a dalších
(FRONTEX 2016).
Jednotlivé skupiny migrantĤ pak míĜí do rĤzných
þlenských státĤ. Tato skuteþnost závisí na migraþních cestách
(blíže viz obr. þ. 1 – Migraþní cesty), kterými do Evropy
pĜicházejí a pĜípadnČ také na preferované cílové zemi, kam mají
namíĜeno. Do Itálie a ŠpanČlska tak pĜicházejí zejména afriþtí
migranti, naproti tomu do ěecka uprchlíci ze Sýrie, Afghánistánu
a Iráku. Ze statistik následnČ vyplývá, že zatímco v NČmecku
o azyl žádá nejvíce syrských uprchlíkĤ a balkánských migrantĤ,
Afghánci usilují o získání azylu pĜedevším v severských zemích
jako je Švédsko a Norsko (Reimann, Cieschinger, Niesen, Arp,
Schlossarek 2016).
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Obr. þ. 1 – Migraþní cesty
Zdroj: Süddeutsche Zeitung. Flüchtlingswege nach Europa.
Dostupné z: http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeischefluechtlingspolitik-routen-der-hoffnung-wege-der-verzweifelten1.2259006
Údaje Spolkového úĜadu pro migraci a uprchlictví
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) o vČku a pohlaví
prchajících osob pak dokládají, že v roce 2015 pĜicházeli
vČtšinou mladí muži. Tento trend pĜetrvává i v roce 2016, kdy od
ledna do Ĝíjna v NČmecku požádalo o azyl 73,6 % osob mladších
30 let, z toho témČĜ dvČ tĜetiny mužĤ (Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge 2016). DĤvody jsou rĤzné. Mnoho syrský rodin
nemá dostatek financí na zaplacení cesty do Evropy pro všechny
rodinné pĜíslušníky, a proto je þasto vybrán muž, který má
nejvČtší pĜedpoklady pro zvládnutí nároþné cesty. Mnoho z nich
vČĜí, že pokud se muži podaĜí získat uprchlický statut, rodina je
bude moci v souladu s právem následovat (Reimann,
Cieschinger, Niesen, Arp, Schlossarek 2016). Z jiných zdrojĤ
pak vyplývají i jiné dĤvody, jako na pĜíklad teroristické pozadí
velkého množství mladých mužĤ, kteĜí se vydali na cestu s cílem
páchání teroristických útokĤ v cílových zemích. TČmto osobám
119

by však mČl být vstup na území EU odepĜen, neboĢ je právo
z ochrany zcela vyjímá, þímž se podrobnČji zabývá kapitola 1. 2. 1.
3.
ěízení uprchlické krize ve Spolkové republice NČmecko
Spolková republika NČmecko je spoleþnČ s Rakouskem, Francií
a Nizozemskem oznaþována jako „tradiþní imigraþní zemČ“, a to
z dĤvodu vyššího podílu imigrantĤ na celkovém poþtu obyvatel
v porovnání s prĤmČrem þlenských státĤ EU. KonkrétnČ k 31. 12.
2015 žije v NČmecku 9, 1 milionu cizincĤ a souhrnnČ 17,
1 milionĤ obyvatel s imigraþním pĤvodem (V nČmeckém jazyce
je tato skupina osob oznaþována za tzv. „die Bevölkerung mit
Migrationshintergrund“.), což pĜedstavuje 21% podíl na
celkovém poþtu obyvatel (DESTATIS 2016: 29). Tento vyšší
podíl imigrantĤ se znatelnČ projevuje v nČmecké kultuĜe i politice
(Vavrejová 2011: 29).
V roce 2015 se v NČmecku registrovalo rekordních 1 091
900 osob, z nichž 441 899 zde zároveĖ požádalo o azyl, což dle
EUROSTATu pĜedstavuje více než jednu tĜetinu z celkového
poþtu žádostí podaných ve všech 28 þlenských státech EU.
V porovnání s rokem 2014 se jedná o 150% nárĤst podaných
žádostí o azyl v NČmecku a zároveĖ historicky nejvyšší poþet.
Nejvíce migrantĤ, cca 56 %, pochází pouze ze tĜí zemí, a to ze
Sýrie (159 000 osob), Albánie (54 000) a Kosova (33 000).
NČmecko je nad prĤmČrem, i co se týþe podílu kladnČ vyĜízených
žádostí o azyl, kdy azyl byl v NČmecku pĜiznán 56 % žadatelĤm,
pĜiþemž ostatní þlenské státy vyhovČly v prĤmČru pouze 51 %
(OECD 2016).
„Wir schaffen das!“, Angela Merkel (Berlín, 31. srpna 2015)
Zvládneme to! Tak zní motto nČmecké kancléĜky Angely
Merkelové v pĜístupu k Ĝešení uprchlické krize v NČmecku.
Tento citát pochází z tiskové konference, která se konala
31. srpna 2015 k aktuálním tématĤm vnitĜní a zahraniþní politiky,
kde Angela Merkelová uvedla: „(…) Stojíme pĜed velkou výzvou.
(…) NČmecko je silná zemČ. Musíme si uvČdomit, že jsme toho
zvládli již mnoho – zvládneme to! Zvládneme to a všechny
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pĜekážky, které se nám postaví do cesty, musíme
pĜekonat.“(Merkelová 2015)
Její politická strana KĜesĢanskodemokratická unie (CDU)
k tématu uprchlické krize na svých internetových stránkách
uvádí, že již od zaþátku uprchlické krize bylo jasné, že Ĝízení
krize není otázkou pouze jednoho státu, ale vyžaduje zapojení
a spolupráci napĜíþ všemi státy EU. CDU také zveĜejnila þtyĜi
klíþové body, které by mČly pĜispČt k efektivnČjšímu Ĝízení
nekontrolovatelného pĜílivu migrantĤ. Jedná se o:
1.
Chceme migraci regulovat, zejména chránit vnČjší hranice
EU a ztížit práci pĜevádČþĤm.
2.
Chceme bojovat proti pĜíþinám uprchlické krize
prostĜednictvím podpory tranzitních zemí a zemí odkud
uprchlíci prchají.
3.
Chceme zlepšit Ĝízení migrace a pĜedevším rychleji
navracet odmítnuté žadatele o azyl.
4.
Chceme více evropské solidarity pĜi jednání s uprchlíky.
CDU vČĜí, že její politika odráží hodnoty jednotné Evropy.
SvĤj plán by ráda prosadila prostĜednictvím dílþích krokĤ. Vláda
Spolkové republiky NČmecko v þele s kancléĜkou Angelou
Merkel již od léta roku 2015 v tomto smyslu nČkolik opatĜení
uþinila (CDU 2016). Solidární politika strany se však nesetkává
s kladnými referencemi ze strany obyvatel NČmecka.
Co se týþe samotného Ĝízení uprchlické krize, Spolková
republika NČmecko v uplynulých dvou letech pĜistoupila k pĜijetí
Ĝady nouzových opatĜení, která by mČla pĜispČt k úþinnému Ĝízení
uprchlické krize a integraci pĜíchozích do nČmecké spoleþnosti.
Mezi tato opatĜení patĜí zejména loĖský restriktivní pĜístup
k plnČní Dublinského naĜízení, znovuobnovení kontrol na
nČmeckých hranicích, podpora návrhu na stanovení kvót pro
pĜerozdČlování uprchlíkĤ mezi þlenskými státy EU, podpora
sjednání dohody s Tureckem a také zĜízení nouzových
ubytovacích kapacit pro migranty, integrace, navýšení poþtu
policistĤ a další. Podkapitola „PĜijatá a navrhovaná opatĜení
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k nouzovému Ĝízení uprchlické krize“ zmínČná opatĜení pouze
struþnČ vymezuje, naopak nČkterá z nich jsou podrobnČji
analyzovány v rámci závČreþné kapitoly.
4.

Analýza Ĝízení uprchlické krize SRN ve vztahu k právu
EU
Kapitola je vČnována analýze Ĝízení uprchlické krize Spolkovou
republikou NČmecko ve vztahu k ochranČ lidských práv, pĜiznání
statusu uprchlíka, azylovému právu, ochranČ vnČjších hranic,
svobodČ volného pohybu a návrhu uprchlických kvót.
Víra v lidská práva a jejich dodržování je základním
stavebním kamenem každé demokraticky smýšlející spoleþnosti.
Lidskými právy jsou práva, která chrání existenci, svébytnost
a svobodný rozvoj þlovČka (Tichý 2014: 90). Koncept ochrany
všeobecných a nezcizitelných lidských práv vznikl na základČ
úcty k jednotlivci, jejíž pĤvod pramení z židovsko-kĜesĢanských
koĜenĤ evropské spoleþnosti a jejich existenci uznávají právní
Ĝády všech þlenských státĤ (Svoboda 2011: 124).
Porušování základních lidských práv je jednou z hlavních
pĜíþin souþasné migraþní krize, lidé prchají ze svých domovĤ
pĜed násilím, které s sebou vnitrostátní konflikty, organizovaný
zloþin a terorismus pĜináší. Dle mezinárodního práva mají tito
lidé právo na poskytnutí mezinárodní ochrany, realita je však
daleko komplikovanČjší. Nastavený systém nebyl koncipován
pro tak masivní poþet prchajících osob a tak vČtšina evropských
státĤ pĜed strachem z narušení vnitĜní bezpeþnosti pĜistupuje
k pĜijímání tČchto osob pomČrnČ neochotným zpĤsobem
(Gümplová 2015).
Ve vztahu k ochranČ lidských práv je postup NČmecka
v Ĝízení uprchlické krize opodstatnČný a v souladu s právem EU.
PrávČ na základČ ochrany lidských práv a humanitárních dĤvodĤ
NČmecko v roce 2015 pĜistoupilo k odchýlení od Dublinského
naĜízení, neboĢ solidární pĜístup k prchajícím osobám je jedním
ze 4 hlavních bodĤ politického programu pro Ĝízení uprchlické
krize KĜesĢanskodemokratické unie.
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Co se týþe nČmecké azylové politiky, tak nČkolik zmČn
pĜinesly již azylové balíþky spolkové vlády z roku 2015 a 2016
nazvané Asylpaket I a II, na základČ kterých došlo k identifikaci
bezpeþných zemí pĤvodu pro migranty z balkánských státĤ. Jako
možný zdroj inspirace pro další kroky se nabízí kanadský
imigraþní zákon postavený na bodovém systému, dle kterého jsou
uchazeþĤm o azyl pĜiĜazovány body, na základČ kterých je
vyhodnoceno, zda jsou žadatelé oprávnČni ochranu získat þi
nikoliv (Münchraut 2016).
V oblasti azylového práva je Spolková republika NČmecko
se svou tzv. „Willkommenskultur“ považována za nejsolidárnČjší
þlenskou zemi EU a spolková kancléĜka Angela Merkelová si
mezi uprchlíky vysloužila pĜezdívku „Mutti“ (Hasselbach 2015).
Dalšími opatĜeními, kterým jsem se podrobnČji vČnovala, je
zajištČní ochrany vnČjších hranic Evropské unie a omezení
svobody volného pohybu uvnitĜ Schengenského prostoru díky
znovuzavedení kontrol na nČkterých vnitĜních hranicích. Tato
dvČ opatĜení zámČrnČ uvádím souþasnČ, neboĢ spolu úzce
souvisí. DobĜe stĜežené vnČjší hranice totiž pĜedstavují jednu
z hlavních záruk fungování spoleþného prostoru svobody,
bezpeþnosti a práva a jsou vČcí zájmu všech þlenských státĤ.
Pokud však vyvstanou pochybnosti nad úþinností kontroly
pĜekraþování vnČjších hranic, Schengenský hraniþní kodex
pĜiznává þlenskému státu právo, pĜi souþasném splnČní
stanovených podmínek, pĜistoupit k znovuobnovení kontrol na
celých þi konkrétních úsecích svých vnitĜních hranic.
Analýzou primárního práva, konkrétnČ tedy Smlouvy
o fungování EU, jsem dospČla k závČru, že i diskutovaný návrh
kvót je v souladu s unijní legislativou. ZároveĖ se však ztotožĖuji
s názorem, že kvóty mohou být v potenciálním rozporu
s principy Ženevské úmluvy, která pĜijetí tohoto opatĜení
nepodkládá odpovídajícím právním základem. U stanovení
odpovČdi na výzkumnou otázku, zda Spolková republika
NČmecko postupuje pĜi Ĝešení uprchlické krize v souladu
s platným právem Evropské unie, se pĜikláním k názoru, že ano.
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ZávČr
Souþasná uprchlická krize pĜedstavuje jednu z nejvČtších výzev
pro všechny státy Evropské unie. Postoj Spolkové republiky
NČmecko v otázkách Ĝízení nekontrolovatelného pĜílivu osob se
v uplynulých mČsících stal pĜedmČtem Ĝady veĜejných
i politických diskuzí, bČhem nichž mnohdy došlo ke
zpochybĖování legality opatĜení, která nČmecká spolková vláda
v þele s Angelou Merkel, v prĤbČhu roku 2015 a 2016, pĜijala.
Jednalo se zejména o zmČny azylového práva a pĜístupu
k poskytování ochrany migrantĤm, kdy NČmecko, z dĤvodu
projevu solidarity s prchajícími osobami, pĜistoupilo k odchýlení
se od dublinského systému. Vedle toho se sporným tématem stal
také návrh relokaþního mechanismu dle stanovených kvót, který
cílí na rovnomČrné rozdČlení zátČže mezi þlenské státy, neboĢ
souþasné nastavení dublinského systému vede k pomČrnČ
velkému zatížení malé skupiny státĤ Evropské unie.
Vyhrocená debata svádí k jednoduchým Ĝešením, realita je
však daleko komplikovanČjší a je tĜeba na problematiku
uprchlické krize hledČt daleko komplexnČji s ohledem na platné
právo Evropské unie a mezinárodní závazky þlenských státĤ.
Souþasná krize jistČ poukázala na slabiny unijního azylového
práva i jiných mezinárodních instrumentĤ ochrany prchajících
osob, které se ve svČtle souþasných událostí jeví jako zastaralé.
U stanovení odpovČdi na výzkumnou otázku, zda Spolková
republika NČmecko postupuje pĜi Ĝešení uprchlické krize
v souladu s platným právem Evropské uniese vzhledem
k závČrĤm analýzy pĜikláním k názoru, že ano. Principy evropské
jednoty jsou postaveny na zásadách demokracie a ochrany
základních lidských práv. PrávČ dodržování tČchto obecných
zákonitostí je dle mého názoru jediným východiskem pro udržení
pospolitosti mezi þlenskými státy. Jednoduché Ĝešení zĜejmČ
neexistuje. DĤležité je však pĜijmout adekvátní zmČny tak, aby
byla Evropa pĜipravena podobným výzvám þelit i v budoucnu,
neboĢ nepĜíznivé životní podmínky, váleþné konflikty þi totalitní
režimy ohrožují životy dalších statisícĤ lidí.
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Abstrakt:
Právní Ĝád Evropské unie a právo SvČtové obchodní organizace
pĜedstavují dva významné pĜíklady nadnárodních právních
systémĤ. Tato diplomová práce se vČnuje jejich vzájemnému
vztahu, a to pohledem evropského práva. Jejím cílem je
analyzovat, jak evropské právo pĜistupuje k pravidlĤm WTO,
jaké úþinky jim pĜiznává. Úvodní kapitola slouží k zasazení
zkoumané otázky do širší perspektivy, když se zabývá pomČrem
evropského práva k právu mezinárodnímu v obecné rovinČ.
Druhá kapitola se již soustĜedí konkrétnČji na pozici norem WTO
v právním Ĝádu EU. Nejprve struþnČ vymezuje právo WTO,
pĜiþemž zároveĖ upozorĖuje na specifika ve vztahu k EU.
NáslednČ je již zkoumáno, jaké úþinky jsou pĜedevším SD EU
pravidlĤm WTO v EP pĜiznávány. Poslední kapitola zasazuje
výsledky pĜedchozí analýzy do širšího kontextu a pĜedstavuje
pozadí zkoumaného tématu. To pomáhá pĜi závČreþném
zhodnocení souþasné situace a nastínČní výzev, které zvolený
pĜístup pĜináší.
Abstract:
Both the European Union legal order and World Trade
Organisation (WTO) law represent important examples of the
supranational legal system. This thesis focuses on their mutual
relationship, in concrete terms through the perspective of the EU
law. It aims to analyse how European law approaches the WTO
rules and which effects are granted to them. The introductory
chapter provides the reader with a wider perspective of
the examined topic, dealing with the relationship of European
law and public international law in general. Chapter two focuses
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in a more specific way on the position of WTO norms in the EU
legal order. It firstly briefly defines the WTO law while reflecting
on the specifics in regard to the EU, before examining which
effects are granted to the WTO rules in European law,
particularly through the reasoning of the Court of Justice of the
EU. The last chapter puts the results of the analysis into a wider
context and sketches the background of the topic at hand, which
provides input for a final evaluation of the current status and an
identification of the challenges it brings.
Klíþová slova:
PĜímý úþinek, evropské právo, mezinárodní právo, SvČtová
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Úvod
Žijeme v globalizovaném svČtČ. Nejvíce patrný je fenomén
globalizace v oblasti ekonomiky a mezinárodního obchodu. Den
co den každý z nás pĜichází do kontaktu s pĜedmČty, jež pĜi svém
vzniku procestovaly tĜeba i nČkolikrát celý svČt. Logickým
doprovodným jevem je snaha tyto celosvČtové obchodní toky
regulovat pomocí právních norem. Není pĜekvapením, že takové
snažení nemĤže být úspČšné, bude-li probíhat na úrovni
jednotlivých státĤ a jejich právních ĜádĤ. Jsme tedy svČdky
vytváĜení normativních systémĤ nadnárodních rozmČrĤ.
Prominentními pĜíklady takových souborĤ pravidel
pĜekraþujících hranice jednotlivých státĤ jsou v regionálním
mČĜítku právní Ĝád Evropské unie a v tom celosvČtovém právo
SvČtové obchodní organizace (dále jen právo WTO). Jejich
souþasná existence vytváĜí, dohromady se stále trvající
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pĜítomností národních právních ĜádĤ, nČkolika úrovĖový
regulativní prostor. Jaký je vzájemný vztah jeho jednotlivých
úrovní? Otázka po pomČru mezi národním a mezinárodním
právem (dále jen MPV) je v tomto ohledu již tradiþní. NeménČ
pozornosti si však zaslouží stejné téma v podání onČch vyšších
úrovní, konkrétnČ napĜíklad práva WTO a evropského práva
(dále jen EP).
Vzhledem k obsáhlosti tématu se tato práce soustĜedí na
vztah EP a práva WTO pouze z pohledu Evropské unie (dále jen
EU), tedy jak EP pĜistupuje k systému norem WTO. Cílem práce
je nejprve zasadit zkoumané téma do širší perspektivy, což zajistí
pĜedstavení pĜístupu EP k MPV obecnČ. Pozornost je nejdĜíve
vČnována procesu získávání autonomie unijního právního Ĝádu
a následnČ je zkoumáno pĤsobení norem MPV v EP. Po naznaþení obecných souvislostí je provedena analýza právního stavu
úpravy vztahu práva EU k právu WTO. V této souvislosti je
nejprve nutné alespoĖ struþnČ vydefinovat pojem práva WTO. Na
to naváže rozbor relevantních rozhodnutí Soudního dvora EU
(dále jen SD EU) s cílem ozĜejmit, jakými úþinky jsou nadána
pravidla WTO v právu Unie. ZávČry provedené analýzy povedou
k identifikaci a struþnému popisu výzev, jež souþasná situace
pĜináší.
1.
Vztah EP a MPV
Nejen vztah EP a vnitrostátních právních ĜádĤ þlenských státĤ
Unie je tématem hodným zvláštní pozornosti. Je zĜejmé, že také
pomČr EP a MPV je otázkou s dlouhou historií, znaþnou
dĤležitostí a neustále aktuálním významem. Vývoj této problematiky je rozdČlován do dvou fází. V té první se nejprve muselo
EP vyþlenit z klasického MPV, ke kterému ho váží jeho
mezinárodnČ-smluvní koĜeny, aby následnČ mohly být vedeny
diskuze o tom, jak bude MPV v novém právním systému
reflektováno. Jelikož znČní zakládajících dokumentĤ evropských
integraþních uskupení neobsahovaly v tomto ohledu ucelenou
úpravu, sehrál významnou roli SD EU jako subjekt s monopolem
na jejich autoritativní výklad.
130

1.1 Koncepce autonomie EP
SD EU postupnČ svými rozhodnutími ve vČcech Van Gend &
Loos (SD EU 1963), Costa E.N.E.L. (SD EU 1964) þi Les Verts
(SD EU 1986) vybudoval koncept EP jako autonomního
právního systému. Tuto svébytnost založil pĜedevším zformulováním specifických zásad – pĜímého úþinku, bezprostĜednosti
a aplikaþní pĜednosti, jimiž se EP od MPV významnČ odlišuje.
Postoj SD EU odpovídal pĜedstavám také minimálnČ nČkterých
zakládajících þlenských státĤ EU, jak dokládají svČdectví
úþastníkĤ tehdejších jednání (Mayer 2010: 21–22). S pohledem
SD EU souhlasili a zároveĖ ho doplnili také akademici.
Za všechny lze zmínit Pierra Pescatoreho, který specifiþnost
nového právního Ĝádu potvrdil mimo jiné zvolením jeho
zvláštního pojmenování – integraþní právo (Pescatore 1970).
1.2 PĤsobení MPV v EP
Jestliže postupnČ došlo k osamostatnČní EP na MPV, bylo nutné
jejich vzájemný vztah novČ definovat. Smlouvy tvoĜící primární
právo EP se svou pomČrnČ skromnou úpravou vytvoĜily základnu
tohoto vztahu. PĜihlášení se k dodržování a rozvoji MPV
ve spojení s vyjádĜením závaznosti mezinárodních smluv pro
Unii a její þlenské státy pĜedstavují monistické koĜeny, s nimiž
následnČ pracoval SD EU ve své navazující judikatuĜe.
SD EU rozšíĜil vázanost Unie také na závazky plynoucí
z mezinárodních obyþejĤ a ze sekundárních pramenĤ vzniklých
na základČ pro EU závazné mezinárodní smlouvy, když i je
oznaþil za integrální souþást EP (SD EU 1989a, 1997 a 1998a).
Dále se vČnoval otázce úþinkĤ pro EU závazných norem MPV
v EP, zejména pak jejich pĜípadnému pĜímému úþinku. Zde se
SD EU pĜeci jen rozhodl zohlednit mezinárodnČprávní pĤvod
tČchto pravidel, kterým odĤvodnil zvláštní kritéria pro
rozhodování o jejich úþincích v EP (SD EU 1982). V tomto bodČ
se projevil do jisté míry opatrnČjší pĜístup SD EU k MPV. Využil
svých rozhodnutí k vytvoĜení pĜístupu, který mu dovolí více
zohlednit detaily konkrétních pĜípadĤ, vþetnČ pĜípadných
politických konsekvencí. Je však otázkou, nakolik pĜesvČdþivČ
a konzistentnČ SD EU tyto mČĜítka uplatĖuje. PĜístupu SD EU si
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všímají i právní teoretici a Canizzaro ho pojmenovává
jako tzv. neo-monismus, který charakterizuje jako flexibilnČjší
verzi klasické monistické teorie (Canizzaro 2012). Tato pružnost
je však dvouseþnou zbraní, jelikož pĜi pĜílišném podlehnutí
politickým tlakĤm umožĖuje nabourat vládu práva. Je tedy nutné
peþlivé vyvažování, pĜiþemž je sporné, zda se toto SD EU
plnČ daĜí, jak ukazuje konkrétní pĜíklad rozhodování SD EU ve
vČcech WTO.
1.3 Úþinky tzv. smíšených vnČjších smluv EU v EP
EU jako subjekt MPV je stranou rĤzných mezinárodních smluv,
které uzavírá v rámci své pravomoci s tĜetími státy þi mezinárodními organizacemi. Z hlediska obsahu lze vnČjší smlouvy
definovat tak, že jde o „dvou- þi vícestranný závazný projev
shodné vĤle podle mezinárodního práva, jehož jednou smluvní
stranou je EU, pĜípadnČ i její þlenské státy, a souþasnČ nejménČ
jedna smluvní strana od EU a jejích þlenských státĤ odlišná“
(Svoboda 2010: 33).
DĤsledkem uplatnČní zásady svČĜení pravomocí obsažené
v þl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii je fakt, že pouze
ta ustanovení dané vnČjší smlouvy, která spadají do pravomoci
EU, budou nadána úþinky, jež jim pĜiznává unijní právní Ĝád.
Naopak úþinky ustanovení nespadajících do unijní pravomoci
budou urþeny právním Ĝádem toho kterého þlenského státu Unie
(SD EU 2000). Klíþovou se tedy stává otázka: Do þí pravomoci
spadá uzavĜení té které mezinárodní smlouvy z pohledu jejích
jednotlivých ustanovení?.
Má-li Unie úplnou pravomoc ke sjednání celého obsahu
(všech ustanovení) konkrétní dohody, jsou úþinky této dohody
dány pouze EP.
Jinak je tomu u tzv. smíšených smluv, které tvoĜí zvláštní
podmnožinu vnČjších smluv. Jedná se o ty vnČjší smlouvy, které
vedle EU uzavírají na stranČ Unie i její þlenské státy. Tyto
smlouvy jsou uzavírány v situacích, kdy Unie nemá úplnou
pravomoc, aĢ už výluþnou þi sdílenou, ke sjednání celého obsahu
konkrétní dohody.
132

Z popsaného charakteru smíšených smluv vyplývá, že
jejich úþinky nemohou být urþovány pouze EP. Smíšenost
pravomocí pĜi jejich uzavĜení s sebou totiž nese smíšenost
subjektĤ urþujících úþinky toho kterého ustanovení, což mĤže
vést k jejich roztĜíštČnosti napĜíþ Unií. Navíc je tĜeba si uvČdomit,
že vnitĜní rozdČlení pravomocí mezi Unií a þlenskými státy není
nemČnné a jeho vývoj nutnČ ovlivĖuje i povahu vnČjších smluv
Unie.
2.
Úþinky práva WTO v právním Ĝádu EU
WTO je globální mezinárodní organizací spojovanou pĜedevším
s liberalizací mezinárodního obchodu. Systém WTO je založen
na souboru mezinárodních smluv, jejichž stranou je i EU. Vedle
EU jsou však þleny WTO stále i její þlenské státy a Dohoda
o WTO a mezinárodní smlouvy na ni navazující byly uzavírány
jako tzv. smíšené smlouvy. Pravomoci Unie totiž nepokrývaly
a i pĜes další vývoj spoleþné obchodní politiky (dále jen SOP)
stále nepokrývají plnČ všechny záležitosti v dohodách WTO
obsažené. To mimo jiné znamená, že úþinky konkrétních
pravidel práva WTO jsou urþovány jak EP, tak právními Ĝády
jednotlivých þlenských státĤ EU, podle toho, do þí pravomoci
dané ustanovení spadá. Vzhledem k souþasnému širokému pojetí
SOP však naprostá vČtšina norem WTO spadá do pravomoci
Unie. Jelikož právo WTO samotné otázku svých úþinkĤ
v právních Ĝádech svých þlenĤ výslovnČ neupravuje, postavil se
z pohledu EP do role rozhodce v této vČci SD EU.
2.1 PĜímý úþinek
SD EU pĜi svém rozhodování navázal na svou judikaturu ke
stejné otázce v pĜípadČ pĜedchĤdce WTO, tedy systému GATT
(SD EU 1972), a odmítl pravidlĤm WTO pĜiznat v EP pĜímý
úþinek (SD EU 1999) .
SvĤj závČr odĤvodnil pĜetrvávajícím významem
vyjednávání mezi þleny WTO zejména pĜi Ĝešení vzájemných
obchodních sporĤ, dále reciproþním charakterem závazkĤ
smluvního systému WTO, také snahou o neznevýhodnČní
legislativních a exekutivních orgánĤ Unie vĤþi jejich protČjškĤm
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u obchodních partnerĤ Unie a závČrem odkazem na preambuli
rozhodnutí Rady k pĜijetí Dohody o WTO (SD EU 1999).
Na tomto místČ je nutné upozornit, že závČr, ke kterému
soud došel, má širší zábČr než pouhé odmítnutí pĜímého úþinku.
Soud totiž odmítl právo dovolávat se ustanovení práva WTO
nejen jednotlivcĤm pĜed národními soudy, kdy se k nČmu pĜípady
dostávaly pomocí institutu položení pĜedbČžné otázky na
neplatnost aktu Unie, ale také þlenským státĤm Unie jako
privilegovaným žalobcĤm v rámci žaloby na neplatnost a zároveĖ jako smluvním stranám Dohody o WTO nesoucím mezinárodnČprávní odpovČdnost za její plnČní. Ve vztahu k právu
GATT tento závČr vyslovil již v rozhodnutí ve vČci NČmecko
v. Rada (SD EU 1994) a v rozebíraném rozsudku ho pouze
potvrdil i pro právo WTO.
Prakticky všechny jeho argumenty byly podrobeny kritice
z Ĝad odborné veĜejnosti, vþetnČ nČkterých generálních advokátĤ
SD EU (Saggio 1999), (Kokott 2009). Dle kritikĤ SD EU
napĜíklad nedostateþnČ odĤvodnil, proþ spojil otázku pĜiznání
pĜímého úþinku s uznáním pravidel WTO jako mČĜítka legality
unijních aktĤ vĤbec, tedy nejen ve vztahu k jednotlivcĤm, nýbrž
i ke þlenským státĤm Unie. Kritizován byl také výklad Soudního
dvora k významu vyjednávání v systému práva WTO (Canizzaro
2012: 45).
2.2 Zvláštní pĜípady
Jak nejprve ve vztahu k GATT, tak také aktuálnČ k WTO
rozlišuje SD EU zvláštní pĜípady, kdy jednotlivcĤm umožĖuje
dovolávat se ve vztahu k urþitým aktĤm orgánĤ Unie pravidel
tČchto smluvních systémĤ. Jedná se konkrétnČ o dvČ možné
varianty, které jsou nČkdy oznaþovány jako implementaþní
výjimky z obecného pĜístupu SD EU o vylouþení pĜímých úþinkĤ
norem WTO v právním Ĝádu Unie. První z nich lze oznaþit jako
výjimku jasného odkazu, druhou jako transpoziþní výjimku
(Snyder 2003: 342).
První z pĜípadĤ je založen na rozsudku SD EU ve vČci
Fediol (SD EU 1989b). V dĤsledku se však jedná o jinou situaci
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než napĜíklad ve vČci Portugalsko v. Rada, jelikož aþ jsou v rámci
pĜezkumu rozhodnutí unijního orgánu pĜímo užívána pravidla
GATT, jde primárnČ o soulad þi rozpor chování tĜetího státu
s nimi. MČĜítko práva WTO je tak uplatĖováno vĤþi vnČjším
aktérĤm, nikoliv vĤþi Unii samotné. Teoreticky si sice lze
pĜedstavit situaci, kdy by zákonodárné složky Unie pĜijaly
opatĜení obsahující podobné zmocnČní i vĤþi sobČ samým,
prakticky je však takový sebeomezující postup orgánĤ Unie
témČĜ vylouþen.
Druhý pĜípad, tedy tzv. transpoziþní výjimka, se odvíjí od
rozhodnutí SD EU ve vČci Nakajima (SD EU 1991). Soudní dvĤr
v tomto rozhodnutí konstatoval, že pĜi jasnému úmyslu unijního
orgánu pĜijmout urþité opatĜení za úþelem splnČní svých
mezinárodních závazkĤ vyplývajících z þl. VI GATT
a souvisejícího Antidumpingového kodexu je nutné zajistit jejich
dodržování, a tedy povolit pĜezkum daného aktu ve svČtle jím
implementovaných norem.
Význam tohoto rozhodnutí se zdá být potenciálnČ vČtší,
jelikož opravdu pĜipouští, aby se jednotlivec u SD EU dovolával
pravidel WTO k pĜezkumu aktĤ Unie samé. V reakci na to se
napĜíklad otevĜela diskuze, zda by bylo možné tento postup
používat v pĜípadech, kdy Unie pĜijímá urþitý akt v reakci na
rozhodnutí pĜijaté v rámci DSM WTO o nesouladu pĜedchozí
úpravy s ustanoveními WTO (Hilf & Oeter 2010: 218). ZamítavČ
se k tomuto názoru postavil v nČkolika rozhodnutích Tribunál
SD EU (SD EU 2001a, SD EU 2001b, SD EU 2001c) když
uzavĜel, že rozhodnutí panelĤ WTO ani Odvolacího orgánu WTO
neobsahují žádné specifické závazky, které by unijní orgány mČly
v úmyslu napadenými akty implementovat. NČkteĜí akademici
tyto závČry SD EU kritizují a vnímají je jako chybné uplatĖování
Nakajima doktríny (Snyder 2003, Zonnekeyn 2001). Kritizují
pĜedevším nejasnost a subjektivnost užívaných kritérií k dosažení závČru o tom, že daný akt je urþen k implementaci mezinárodního závazku.
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Ani jedna z výše popsaných výjimek tedy nepĜinesla
zásadní prolomení obecného pĜístupu SD EU k uplatĖování práva
WTO jako kritéria legálnosti aktĤ Unie.
2.3 NepĜímý úþinek
PĜi absenci pĜímého úþinku práva WTO v EP a pomČrnČ úzkém
výkladu výše uvedených zvláštních pĜípadĤ sehrává pĜi
implementaci závazkĤ Unie z práva WTO významnou úlohu
metoda tzv. nepĜímého úþinku. Tím je mínČn princip
tzv. konformního þi konzistentního výkladu. Ve vztahu k GATT
byl tento princip Soudním dvorem výslovnČ popsán tak, že
„pĜednost mezinárodních dohod uzavĜených Spoleþenstvím pĜed
ustanoveními sekundárního práva Spoleþenství znamená, že tato
ustanovení musí být, jak jen je to možné, vykládána zpĤsobem,
jenž je s tČmito dohodami konzistentní“ (SD EU 1996). Mezi
takové mezinárodní dohody patĜí i dohody WTO, což ostatnČ SD
EU potvrdil ve své další judikatuĜe (SD EU 1998b).
Že ani tento pĜístup nemusí být samozĜejmostí, ukazuje
pohled do Spojených státĤ, kde se tamní soudy s odkazem na
obavu z narušení institucionální rovnováhy vĤþi zákonodárné
a výkonné složce státní moci zdráhají dohodám WTO pĜiznat
i tento nepĜímý úþinek (Bronckers 2008: 888).
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3.
Pozadí pĜístupu SD EU a související výzvy
Z obsahu pĜedchozího výkladu je zĜejmé, že postoj SD EU není
takovým, který by byl pĜijímán bez výhrad. Jak ukáží níže
uvedené Ĝádky, nemČl by nás tento fakt pĜekvapovat.
3.1 Kontext a pozadí pĜístupu SD EU
Spornost závČrĤ SD EU totiž vyplývá už ze samotného obsahu
otázky, na kterou odpovídá. Jak se totiž shodují rĤzní odborníci
(Klabbers 2001, Fabri 2014), otázka pĜiznání pĜímého úþinku
právním normám je tématem ze své podstaty politickým.
K urþitému zakrytí této její podstaty pĜispívá fakt, že je na ni
odpovídáno ústy soudních institucí, které logicky užívají právní
argumentace a jazyka. PĜi pohledu na její skuteþný obsah se však
celkem jasnČ ukazuje její politický rozmČr. Jak uvádí Klabbers,
bČžnČ je uznáváno, že pĜiznání pĜímého úþinku v rámci EP
naplnilo významnou politickou funkci z pohledu stimulace
evropské integrace a ve stejném duchu je pĜímý úþinek pozitivnČ
vnímán pro rozvoj MPV (Klabbers 2001: 264). ProstČ Ĝeþeno,
pĜiznání þi nepĜiznání pĜímého úþinku totiž rozhoduje o tom,
které normy budou v daném právním Ĝádu významné a které
nikoliv. Soudní instituce tak pĜi rozhodování o této otázce do
urþité míry odpovídají na otázky bČžnČ vyhrazené zákonodárným
sborĤm.
Situace SD EU je pĜitom o to složitČjší, že se pĜi svém
rozhodování nachází na hĜišti hned o nČkolika úrovních, pĜiþemž
se na nČm pohybuje vČtší množství hráþĤ majících na rĤzných
úrovních hĜištČ rĤzné zájmy.
PĜestože þistČ z hlediska právní argumentace lze jistČ pozici
SD EU nepĜiznávající pĜímý úþinek WTO kritizovat, i s ohledem
na výše uvedené je možné ji pĜijmout jako pragmatické Ĝešení
komplexní a komplikované situace se znaþným politickým
rozmČrem. To platí tím spíše, když SD EU pracuje s paletou
dalších institutĤ a pĜístupĤ, pomocí nichž normy WTO nabývají
v rámci EP na významu. PĜedevším metoda konzistentního
výkladu je oceĖována jako nástroj umožĖující SD EU reflektovat
kontext a vývoj pĜi urþování právních dopadĤ pravidel WTO.
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Nadto Bronckers hovoĜí o tzv. zamlþeném dialogu, když si
všímá, že v nČkterých pĜípadech (SD EU 2007a, 2007b) se SD
EU nechává ve svých rozhodnutích jednoznaþnČ inspirovat
právem WTO, aþ na nČj výslovnČ neodkazuje (Bronckers 2008).
3.2 Výzvy
PĜijetí postoje SD EU však neznamená, že nemĤže být podroben
v urþitých bodech kritice. Mnozí autoĜi tak upozorĖují, že aþ
obecnČ s koncepcí SD EU souhlasí, existují urþitá místa, jež by
mohla a mČla být SD EU ošetĜena lépe. Jedná se pĜedevším
o výzvy ve vztahu k jednotlivcĤm a také þlenským státĤm Unie.
Ve vztahu k jednotlivcĤm by bylo vhodné, aby SD EU
uznal nárok tzv. obČti/ím odvetných opatĜení na náhradu škody
zpĤsobené jednáním v souladu s právem (Thies 2013, Steinbach
2009). PĜiznání urþité formy kompenzace ve výjimeþných
pĜípadech by neohrozilo manévrovací prostor EU a jejích orgánĤ
a zároveĖ by zmenšilo negativní dopady sporného jednání Unie
na jednotlivce. Iniciativu by v této oblasti mohly pĜevzít také
legislativní orgány EU a pĜijmout opatĜení zavádČjící pro tyto
pĜípady pĜíslušný kompenzaþní mechanismus (Bronckers &
Goellen 2012).
Co se týþe þlenských státĤ Unie, SD EU by mČl respektovat
odlišnost jejich postavení od jednotlivcĤ a pĜiznat jim nárok
podat žalobu na neplatnost unijního aktu podle þl. 263 Smlouvy
o fungování EU pro jeho rozpor s pravidly WTO (Kuijper &
Bronckers 2005, Everling 1996). Reflektoval by tím jejich
samostatné þlenství ve WTO i jejich zvláštní postavení
v institucionální architektuĜe EU. Obavy z tohoto kroku by mohl
otupit fakt, že þlenské státy by ze své povahy mČly mít vČtší
pochopení pro pĜípadné negativní politické konsekvence
vyvolané podáním takové žaloby a existují na jejich stranČ
v tomto ohledu jakési pĜirozené brzdy a rovnováhy.
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ZávČr
Nejen vztah EP a vnitrostátních právních ĜádĤ þlenských státĤ
Unie je tématem hodným zvláštní pozornosti. Je zĜejmé, že také
pomČr EP a MPV je otázkou s dlouhou historií, znaþnou
dĤležitostí a neustále aktuálním významem. Konkrétním
pĜíkladem je v tomto ohledu mimo jiné problematika vztahu EP
k právu WTO.
Jelikož právo WTO samotné otázku svých úþinkĤ
v právních Ĝádech svých þlenĤ výslovnČ neupravuje, postavil se
v této vČci z pohledu EP do role rozhodce SD EU. Ten pĜi
rozhodování navázal na svou judikaturu ke stejné otázce
v pĜípadČ pĜedchĤdce WTO, systému GATT, a odmítl pravidlĤm
WTO pĜiznat v EP pĜímý úþinek.
SD EU svĤj závČr ohlednČ odmítnutí pĜímého úþinku
norem WTO pozdČji drobnČ korigoval uznáním dvou zvláštních
pĜípadĤ, kdy umožĖuje jednotlivcĤm dovolat se pravidel WTO
pĜed unijními soudy. V prvním pĜípadČ je tomu tak, pokud unijní
akt obsahuje jasný odkaz na právo WTO, v druhém pokud Unie
svým jednáním zamýšlela provést svĤj závazek vyplývající
z WTO. Vzhledem k tomu, že oba tyto postupy jsou SD EU
vykládány spíše úzce, nenabyly vČtšího významu.
Cestou, jak se právo WTO pĜeci jen promítá do EP, se stala
metoda konzistentního výkladu. SD EU tedy na rozdíl od
soudních orgánĤ ve Spojených státech právu WTO pĜiznává
alespoĖ tento tzv. nepĜímý úþinek. Navíc se ukazuje, že unijní
soud se pravidly WTO v nČkterých pĜípadech inspiruje,
aþ to výslovnČ nepĜiznává.
Je zĜejmé, že SD EU se pĜi rozhodování o vztahu EP
k MPV obecnČ i WTO konkrétnČ nachází ve velmi složité situaci,
kdy jeho rozhodnutí má dopad na celou Ĝadu rĤzných zájmĤ
velkého množství aktérĤ na rĤzných úrovních mezinárodních
i intraunijních vztahĤ. V zásadČ se dá Ĝíci, že SD EU zvolil v této
komplikované pozici Ĝešení, které nejvíce chrání zájmy Unie,
jeho vlastní a ostatních unijních orgánĤ vĤþi vnČjším vlivĤm
a aktérĤm. Tak napĜíklad nechce znevýhodnit pozici EU jako
celku v mezinárodním obchodu, zdráhá se sám sebe podĜídit ve
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vČtší míĜe jinému judiciálnímu systému v podobČ DSM WTO
a je obezĜetný, aby nezmenšil zákonodárným a exekutivním
orgánĤm Unie manévrovací prostor ve srovnání s jejich protČjšky
u obchodních partnerĤ. Jak bylo podrobnČji popsáno výše, þiní
tak však na úkor právní jistoty a oprávnČných zájmĤ þlenských
státĤ Unie a jednotlivcĤ.
Tuto volbu SD EU lze celkem dobĜe pochopit a do jisté míry
respektovat, avšak na druhou stranu po nČm lze jistČ požadovat,
aby se snažil ji jednak náležitČ argumentaþnČ podložit a také co
nejvíce zmírnit její negativní dopady. PrávČ zde tak leží nejvČtší
výzvy, s kterými by se SD EU mČl vypoĜádat. Do jaké míry SD
EU, pĜípadnČ další orgány EU, na tyto výzvy zareaguje,
bude vhodné dále sledovat v budoucnosti.
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Abstrakt:
Cílem diplomové práce je identifikovat domácí a zahraniþní
šoky, které nejvíce ovlivĖují fluktuaci þeské cenové hladiny.
Tohoto cíle je dosaženo za pomoci strukturální vektorové
autoregrese. Jelikož je ýeská republika považována za malou
otevĜenou ekonomiku je nutné do modelu zahrnout zahraniþní
šoky, které jsou reprezentovány šoky v eurozónČ. Protože je
zároveĖ nepravdČpodobné, že by šoky v domácí ekonomice
mohly ovlivnit makroekonomický vývoj v eurozónČ, je do
modelu zahrnuta bloková restrikce. Tato práce indikuje, že
zahraniþní šoky vysvČtlují ze 70 % pohyb þeské cenové hladiny,
z þehož 50 % je vysvČtleno šoky cenové hladiny v eurozónČ.
V blízké budoucnosti lze oþekávat, že se þeská ekonomika
dostane do deflace, avšak od roku 2018 by se mČla inflace
pohybovat v pásmu 1–3 %.
Abstract:
The goal of this thesis is to identify the domestic and foreign
shocks that mostly explain variations in the Czech price level.
This goal is accomplished by the use of structural vector
autoregression. As the Czech Republic is considered to be a small
open economy, it is crucial to include foreign variables into the
model, which are represented by shocks in the euro area.
Furthermore, a block exogeneity restriction is imposed because it
is unlikely that shocks in the Czech economy can influence
macroeconomic development in the euro area. The results of the
thesis indicate that foreign shocks explain 70 % variability in
the Czech price level, out of which 50 % is explained by the euro
area’s price level shocks. It is likely that in the near future,
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the Czech economy will experience deflation for a while.
Nevertheless, by 2018 the Czech inflation rate should be in
a 1–3 % band.
Klíþová slova:
Strukturální vektorová autoregrese, bloková restrikce, malá
otevĜená ekonomika, monetární transmisivní mechanism, externí
šoky.
Klasifikace JEL:
F41, E3, E52
Diplomová práce dostupná zde:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/162679/
Introduction
Inflation is defined as a sustained increase in the general price
level of goods and services in the economy over a certain period.
Although high inflation has a negative effect on the economy, as
money loses its fair value, negative inflation (deflation) is also
not welcome as people tend to hold cash balances and the
economy slows down. In a situation where nominal interest rates
are very low and deflation occurs, central banks can lose their
main tool for influencing their real output and inflation. In this
manner, it may be even less acceptable than high inflation (e.g.
Japan at the beginning of the 21st century). Deflation itself is not
a big threat to the economy when it lasts for a while. The problem
arises when the monetary policy is not adjusted by central
bankers when the economy starts to show signs of deflation
settling in. That is why it is of utmost importance for central
banks to correctly assess inflation development to know what
influences domestic inflation and how they can change inflation
rates through the monetary transmission mechanism (MTM).
Even though around the world the second half of the 20th
century was more linked with periods of high inflation, the
current situation is the case of rather low inflation or even
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deflation in the euro area (EA) and the Czech Republic. This
thesis will try to reveal how the MTM works and will answer
following hypotheses on whether inflation in the Czech Republic
is particularly influenced by shocks from abroad, if low inflation
in the euro area affects Czech inflation, if we face a deflationary
trap and how long it takes for inflation shock in the EA to spread
in the Czech Republic. In assessing the MTM, vector
autoregressive (VAR) models turned out to be very helpful and
broadly used in the empirical papers. Although some studies have
already been coping with the Czech MTM with the help of VAR
models in the past, recent literature is rather scarce, so this thesis
will try to cover this gap as the knowledge of current functioning
is crucial.
Literature review
This chapter provides a literature overview about macroeconomic
comovements in the Czech Republic and about the econometric
concept that is used for the purpose of this thesis.
Christopher A. Sim is considered to be a pioneer in
macroeconomic VAR modelling. In his work, Sims (1980)
pointed out the shortcomings of the macroeconomic models that
studied business cycles at the time (multivariate simultaneous
models were very popular). He mainly referred to the
identification problem, which in his opinion was too complex:
inclusion of too many variables that according to empirical
evidence do not usually yield better results, and large multivariate
simultaneous models that do not allow for dynamic interactions
among variables. Hence, he came up with VAR models that treat
variables only as endogenous ones. Moreover, Sims recommends
the use of its impulse responses for policy analysis. In addition,
Cushman and Zha (1997) enhance VAR models for external
(foreign) factors as they seem to be as important in assessing
MTM as domestic factors are. Futhermore, Cushman and Zha
introduced block exogeneity restriction for a small open
economy, which means that foreign fators have an impact on
domestic ones, but not vice versa.
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VAR modelling became widely popular in the late 1990s
and soon, but rather already in the new millennium, this useful
methodology was spread throughout Europe. In the following
paragraphs the literature overview, which has in particular been
taken into account when creating this thesis, is presented.
Havranek and Rusnak (2013) conduct a meta-analysis
about the MTM functioning in developed and post-transition
countries. In their study, they mainly consider studies from the
period before the financial crisis. The length of MTM is measured
by the length of the period during which the biggest response of
price level to monetary shock is recorded. In the case of the Czech
MTM, the average is found to be 14.8 months.
One of the most recent studies dealing with MTM in the
Czech Republic is a study published by Koerner (2015). His
dataset spanned until 2011 and he finds that inflation bottoms out
3 months after a monetary shock occurence, which is a much
faster MTM functioning than what was found by Havranek and
Rusnak (2013: 46). The author claims that the fast inflation
reaction is due to the high trust of the Czech National Bank’s
inflation expectations.
Small open economy
The Czech Republic can generally be characterised by
a relatively small internal market, a high level of industrial
development and its possession of non-complex wealth of natural
resources. Considering these features in particular and its location
in the centre of Europe, it has all the prerequisites to show a high
degree of openness to the outside world.
Economic openness is usually measured by the so-called
openness index, which is composed of the sum of export and
import divided by the gross domestic product of individual
economies. Hence, the index can very easily be obtained by
knowing basic economic indicators, and trade balance or the
index itself is usually published by national authorities.
According to the World Bank, which keeps such statistics, the
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Czech Republic ranks 14th and therefore belongs to the most
open economies in the world.
Concerning the trading partners, the biggest partner is
Germany, where 44 % of all exports head into Germany and 37 %
of all imported goods and services come from Germany. By
taking a closer look it can be noted that in general the Czech
Republic trades with countries that surround it. In fact, all major
countries, besides some exceptions such as China and Russia, are
part of the European Union and most of them of the euro area.
Theoretical model
The model used in this thesis is based on the New-Keynesian
model of a small open economy, which was modified into the
form below by Giordani (2004). First of all, it starts with
a partially forward-looking rule (Phillips curve):
ߨ௧ାଵ ൌ ߙగ ߨത௧  ሺͳ െ ߙగ ሻܧ௧ ሺߨ௧ାଶ ሻ  ߙ௫ ݔ௧ାଵ

 ߙ ሺݍ௧ െ ݍ௧ିଵ ሻ  ߳௧ାଵ

(4.1)

where ߨത௧ denotes the annual inflation that was calculated as
a simple average of the last four quarters inflation; ߨ௧ is the
annualised quarterly consumer price index (CPI) inflation; xt
stands for output gap, which is defined as a difference between
the actual and the potential real output; q is the exchange rate;

and ߳௧ାଵ
is the cost push shock with the attribute

ଶ
ሻ. When the exchange rate is set in the form that
߳௧ାଵ ̱݊݅݀ሺͲǡ ߪ
a higher exchange rate signals depreciation of domestic currency,
then all variables should have a positive impact on inflation in
this equation. From equation 4.1, it can be noticed that inflation
in the next period ߨ௧ାଵ is defined by the current expectation of
inflation two periods ahead rather than just one. This brings a lag
into the model.
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Moreover, the output gap in the next period is determined
by the IS/AD model:
ݔ௧ାଵ ൌ ߚ௫ ݔ௧  ሺͳ െ ߚ௫ ሻܧ௧ ሺݔ௧ାଶ ሻ  ߚ ൫݅௧ െ
כ

ܧ௧ ሺߨ௧ାଵ ሻ൯  ߚ௫ ݔ כ௧ାଵ
 ߚ ܧ௧ ሺݍ௧ାଵ ሻ  ߳௧ାଵ
(4.2)
where i is the short-term interest rate, which works as an

instrument of monetary policy; x* is the foreign output gap; ߳௧ାଵ
ଶ ሻǤ

is aggregate demand shock and fulfills ߳௧ାଵ ̱݊݅݀ሺͲǡ ߪ
According to economic theory, all beta coefficients should be
positive except ߚ ǡ which is expected to be negative. Note that the
interest rate movement affects the output gap with a lag.
The development of the exchange rate is described with respect
to uncovered interest rate parity in the following form:
 כሻ൯
൫݅௧ െ ܧ௧ ሺߨ௧ାଵ ሻ൯ െ ൫݅௧ כെ ܧ௧ ሺߨ௧ାଵ
ൌ ܧ௧ ሺݍ௧ାଵ ሻ െ ݍ௧

(4.2)

where ߨ  כand i* are foreign inflation and interest rate,
respectively.
By combining and substituting equations 4.1 through to 4.3,
a final monetary (Taylor-type) policy rule for setting the interest
rate can be derived in the form below:
݅௧ାଵ ൌ ߩ ݅௧  ሺͳ െ ߩ ሻሺߛ௫ ݔ௧ାଵ  ߛగ ߨത௧ାଵ
כ
כ
 כሻ
 ߛ ݅௧ାଵ
 ߛ௫ ݔ כ௧ାଵ
 ߛగߨ כത௧ାଵ
ெ
 ߳௧ାଵ

(4.3)

ெ
is a monetary policy shock and fulfills
where ߳௧ାଵ
ெ
ଶ
߳௧ାଵ ̱݊݅݀ሺͲǡ ߪெ
ሻ.

149

Empirical model
For the purpose of this thesis, the VAR model framework has
been chosen in order to study MTM in the Czech Republic as well
as to answer the hypotheses mentioned at the begining of the
thesis. This is due to its extensive history in macroeconomic
modeling and to its advantages over the simultaneous equation
models mentioned earlier in the literature overview (Sims, 1980).
Even though the VAR model has brought some remarkable
benefits to macroeconomic forecasting (Litterman, 1986), it is
often argued that it is atheoretical to include the same number of
lags of all variables. Regarding this issue, imposing restrictions
(matrix B0) on the VAR model according to the economic theory
could lead to theoretically justified results. This way a structural
VAR model is created in this form:
ܤ ݕ௧ ൌ ܿ  ܤଵ ݕ௧ିଵ   ڮ ܤ ݕ௧ି
 ݁௧

(0.1)

where c is a vector of constants; Bi are coefficients matrices; B0
is a matrix with ones on the diagonal; and et is an error term. yt-i
is a vector of all variables included in the model based on the
theoretical model with the lag i.
However, in the structural VAR model, a parameter
identification issue might occur when we have multiple equation
models that have some variables in common. This problem can
be overcome by transforming it to a reduced form model.
By premultiplying the equation 5.1 by B0-1, we yield
a reduced form of a model:
ݕ௧ ൌ ܿ  כ ܣଵݕ כ௧ିଵ   ڮ כܣ ݕ௧ି
 ݁௧כ

(0.2)

which can further create a new matrix x of all variables on the
right-hand side and a new matrix of coefficients A* that fulfills
the following equation:
(0.3)
ݕ௧ ൌ ܿ  כ  ݔ כܣ ݁௧כ
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where כܣ ൌ ܤିଵ ܤ and ݁௧ כൌ ܤିଵ ݁ כ௧ .
Since the model just has to be identified in order to be able
to estimate it, 21 restrictions have to be imposed in matrix B0-1.
This is done by using the Cholesky decomposition method where
the values above the diagonal are set to zero. Variables are
ordered in the following sequence: foreign output gap, foreign
inflation, foreign interest rate, Czech output gap, Czech inflation,
Czech interest rate and the exchange rate.
Data description
First of all, data of some variables included in the model cannot
be found in the form that has been assumed so far, and a right
proxy or data transformation has to be performed. A domestic
block is formed of Czech variables and a foreign block is
represented by the euro area since it is the main trading partner
with the Czech Republic. As there is no source of output gap and
this would have to be estimated otherwise, models are run with
actual real output (gross domestic product) instead. Inflation data
are usually a year-on-year percentage change of price indices and
could therefore be easily calculated. Nevertheless, by doing so,
a complicated structure of residuals would be brought into the
model and would cause issues in estimating models later on.
Hence a price level, consumer price index, will work as a proxy
of inflation for the Czech economy and a harmonised index of
consumer prices (HICP) for the euro area. The Prague interbank
offered rate (Pribor) and the European interbank offered rate
(Euribor) are proxy variables for domestic interest rates and
foreign interest rates, respectively. As all exchange rates with the
Czech crown cannot be included because that would result in too
many variables in the model, only exchange rates with the euro
is included, as it is found to be the most important. All data are
collected from publicly available sources.
Data are collected for the period starting in January 1999
and ending in March 2016 on a monthly basis. The theoretical
background for the starting period is that the euro area was
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formed in January 1999. Hence, the dataset has a format of panel
data and covers 207 observations.
Results
The SVAR model is run at first on the whole sample and is tested
for structural changes, as significant structural changes might
have occurred during and after the global financial crisis from
a macroeconomic point of view. The test indeed proves so and
the sample is split into pre-crisis and post-crisis periods. The
period during the financial crisis and high volatility in variables
is dropped out. Consequently, models pass tests for stability
and impulse response functions and the error variance decompositions of the models could be studied. In the next paragraphs,
the results of the model based on post-crisis data are presented.
According to forecast error variance decomposition, it is
only in the first month that domestic variables dominate in
explaining the variation in the Czech price level. In 6 months,
a 62 % variability in the Czech price level is explained by foreign
shocks when the euro area’s price level shock accounts for 40 %
and the shock in the Euribor for 21 %. In longer-term euro area’s
variables rises on its importance in explaining the Czech price
level even to 70 %.
When studying the results more precisely, after a shock in
HICP of one standard deviation (0.0017 %), the biggest positive
response of the CPI, which amounts to 0.0016 %, is recorded
after 3 months. Shock in Euribor rates causes the Czech price
level to react (negatively) after 16 months of being statistically
significant. The response rises on its magnitude until the end of
the second year, where it reaches its minimum of – 0.0012 %.
Responses to shock in other variables seem to be rather
insignificant and do not explain much variation in the Czech price
level. Regarding the MTM, the CPI reacts negatively to shock in
the Pribor, with its biggest response after 6 months. Nevertheless,
this response is rather insignificant and there is also a puzzle in
terms of output increase after a positive monetary shock.
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The model based on pre-crisis data shows that movement
in the Czech price level is mainly described by domestic variables
(70 %), even in the long run. The main foreign explanatory
variable is still HICP, especialy in the short term.
Results comparison
Results could be compared in two dimensions. Firstly, it could be
noted from models in this thesis that, in pre-crisis period, around
30 % of variation in the Czech price index was explained by
external factors, whereas in post-crisis period it accounts for
around 70 %; so there is an increase. The response of the CPI to
monetary shock seems to be similar in both models, but the
response is more significant in the pre-crisis period.
When compared to results brought by Havranek and
Rusnak (2013), who conducted meta-analysis with the outcomes
that, on average, the MTM functions with the lag of around
15 months, our outcomes suggest much faster MTM functioning
with a lag of 6 months. As their work mainly takes into
consideration empiricial analysis from the pre-crisis period, it
could be interpreted that MTM functioning has accelerated.
Nevertheless, this was not proved by running the model on the
pre-crisis data in this thesis. Furthermore, our results go more
along with Koerner (2015), who considers data up to the year
2011 and finds that inflation is affected by monetary shock
mainly after 3 months, which, on the other hand, shows faster
MTM functioning than in our case.
Policy implication
This chapter provides answers to the hypothesis stated in the
introduction.
Is inflation in the Czech Republic particularly influenced by
shocks from abroad?
Based on the models employed in this thesis, the short
answer would be ‘yes’. This finding is not surprising and goes
along with the existing literature on the Czech Republic itself and
other central and eastern European countries. This, however,
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seems not to be true when considering the pre-crisis period, but
today all evidence supports this finding.
Does low inflation in the euro area affect Czech inflation and do
we face a deflationary trap?
As discussed in the results, shock in price level in the euro
area explains most of the variation in the Czech price level.
Prediction of future inflation development was carried out based
on the post-crisis VAR model. It forecasts that inflation should
dip into negative numbers until June 2017, but should then
bounce back to positive numbers and, in 2018, should be in the
1–3 % band as targeted by the central banks.
How long does it take for inflation shock in the euro area to
spread throughout the Czech Republic?
According to our results, the spread of the euro area’s
inflation shocks into Czech inflation is rather swift. There is an
immediate effect on Czech inflation, which reaches a maximum
in the period between 3 and 12 months. It also turns out to have
a very significant effect on Czech inflation development. This
finding goes in line with the theory that Czech economy belongs
to one of the most open ones.
Conclusion
All in all, the results based on models presented in this thesis
show that Czech inflation is particularly affected by inflation
development in the euro area and currently follows low inflation
rates that are recorded there. Even though it seems that
a functioning MTM is present in the Czech Republic, the impact
of external shocks is too high to counter-attack it effectively with
Czech monetary policy. Nevertheless, due to the monetary policy
of cutting interest rate and unconventional measures taken by the
European Central Bank, inflation rates are expected to rise in the
long term. As for further research, I would recommend using
a larger dataset for the post-crisis period and in including
financial variables that seem to enhance forecasting performance
in various models (for instance Havranek et al., 2010). In this
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study, this financial variable was omitted, mainly due to the short
post-crisis dataset.
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Abstrakt:
Práce se zabývá úþastí ministrĤ þlenských státĤ Evropské unie na
jednání Rady EU, konkrétnČ pak mírou úþasti (celkovČ, napĜíþ
státy a konfiguracemi Rady) a faktory, jež tuto míru ovlivĖují.
Teoretický základ tvoĜí teorie racionální volby a po metodologické stránce je zvolena kvantitativní analýza datasetu
sestaveném pro období 2009–2014. Práce dochází k závČrĤm, že
ministĜi na jednání jezdili pomČrnČ þasto – prĤmČr þinil 64%.
Pozitivní efekt mČla funkce pĜedsednického státu, mnoho bodĤ
agendy þi proevropská orientace národní vlády. PravdČpodobnost
úþasti naopak snižovaly blížící se národní volby. Celkové
výsledky jsou v závČru interpretovány s ohledem ke konceptu
demokratického deficitu EU.
Abstract:
This thesis deals with the participation of ministers in the Council
of the European Union. More precisely, it covers the participation
as such (in total, across the Member States and Council
configurations) and the factors which influence it. Theoretically,
the thesis builds on rational choice theory and, methodologically,
it employs a quantitative analysis of a dataset covering the period
2009–2015. The thesis concludes that the ministers attend the
meetings quite often – the average was 64 %. The participation
was positively influenced by the presidency office, many agenda
points or a pro-European orientation of the national governments.
Contrarily, upcoming legislative elections had a negative effect.
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The overall results are finally interpreted in terms of the debate
on the democratic deficit of the European Union.
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Introduction
The Council of the EU is perceived as a body where national
ministers meet, discuss European agenda and make decisions.
However, the Council’s rules of procedure allow the ministers to
be substituted by someone else who can commit the national
government. Therefore, it is important to ask whether it is really
the ministers who attend the Council meetings and under what
conditions they do so.
The research question of the thesis is how often the national
ministers attend the Council meetings. Moreover, the thesis asks
whether there are some factors which influence the participation,
what kind of factors they are and in what way they influence
attendance. More precisely, five variables are examined. Firstly,
two institutional factors are expected to motivate the ministers to
attend the meetings more often – the office of the Council
presidency and the salience of the agenda. Secondly, at the
national level, public attitude and upcoming national elections are
assumed to have an impact on ministers’ behaviour. Finally,
national governments and their attitude towards the EU are
believed to influence participation.
To answer these questions, an extensive dataset was built
and quantitatively analysed by t-tests, contingency tables and,
most importantly, logistic regression. The data cover 364 Council
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meetings from 2009 to 2014. It is a unique data file that includes
the most up-to-date information on the participation in Council
meetings. Theoretically, the thesis is framed by the rational
choice approach.
The first chapter pays attention to the current state of
scholarly knowledge on the Council. The theoretical framework
and the methodological background are described in Chapters 2
and 3, respectively. Finally, the data are operationalised and
descriptively analysed (Chapter 4), the regression analysis is run
(Chapter 5) and its results are interpreted in terms of the concept
of the democratic deficit of the EU (Chapter 6).
1.
Ministers in the Council of the European Union
The Council of the EU is a key EU institution which fulfills
several functions – it is a legislative body that exercises some
executive functions, gives direction to the future work of the
Union and enables discussions among the Member States on
issues which are beyond EU competence (Hayes-Renshaw,
Wallace, 2006: 322–327). This chapter elaborates on the existing
literature which is relevant for the thesis.
The Council consists of representatives ‘of each Member
State at ministerial level, who may commit the government of the
Member State in question and cast its vote’ (Treaty on European
Union, Article 16). This definition may imply that the Council is
one unitary body, but it actually consists of three levels
(ministerial meetings, Coreper and working groups) which are,
moreover, divided horizontally. The highest level is the place
where national ministers meet. However, their participation in the
meetings is not compulsory and they can be substituted if they
are unable to attend a session (Council’s rules of procedure,
Article 4). Gron and Salomonsen (2015), therefore, raise the
question of how often ministers participate in Council
negotiations. Based on their research from 2005 to 2009, they
concluded that 76 % of the attendees were ministers (Gron,
Salomonsen, 2015: 1 079). Moreover, they studied several
institutional factors which may have influenced the participation
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and came to the conclusion that the salience of the meeting,
policy area and length of the membership had a significant impact
on the ministers’ attendance (Gron, Salomonsen, 2015: 1 084).
As mentioned, the Council is also divided horizontally.
Since the Treaty of Lisbon, the ministers have met in 10 Council
configurations covering different portfolios. The individual
configurations (the Agriculture and Fisheries Council (Agrifish);
the Competitiveness Council (Compet); the Economic and
Financial Affairs Council (Ecofin); the Education, Youth,
Culture and Sport Council (EYCS); the Employment, Social
Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO); the
Environment Council (ENV); the Foreign Affairs Council
(FAC); the General Affairs Council (GAC); the Justice and Home
Affairs Council (JHA); and the Transport, Telecommunications
and Energy Council (TTE)) are defined in Annex 1 of the
Council’s rules of procedure.
A special role within the Council framework is played by
the presidency country and the ministers representing this office.
The presidency rotates among the Member States every 6 months
and has important functions for the Council’s everyday business,
for instance business management, foreign policy management,
initiatives promotion, package brokerage, liaison point and
collective representation (Hayes-Renshaw, Wallace, 2006: 141).
As a consequence of this significant position, the presidency has
a remarkable impact on the Council’s decision-making outcomes
and can even promote its national interests (Elgström, 2003;
Tallberg, 2004; Thomson, 2008).
The agenda in the ministerial sessions is divided into
a-items, i.e. the items agreed at the lower levels, and b-items, i.e.
the most political issues that have to be discussed by the highest
national representatives. Hayes-Renshaw and Wallace (2006: 52)
claim that 85–90 % of the agenda is adopted as the a-items,
meaning that only 10–15 % is formally discussed and decided at
the ministerial level. Häge (2008) claims that around 48 % of
dossiers are discussed at the ministerial level and around 35 %
are finally decided there. These findings thus support the
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argument saying that the responsibility and the importance of the
Council bureaucrats are growing (Häge, 2008; Lewis, 2005;
Parízek, Plechanovová, Hosli, 2015).
2.
Theoretical framework
This chapter serves as the theoretical background. It elaborates
on the rational choice approach and defines a theoretical model
and the hypotheses.
The rational approach is based on the idea that an individual
has several preferences, is able to order them based on their utility
and can take all the possible constraints into account while
evaluating all alternatives (Pollack, 2006: 32). Based on this
definition, a theoretical model of a rationally thinking minister is
defined. Although national ministers are primarily national
politicians who prefer national politics to European agenda
(Hayes-Renshaw, Wallace, 2006: 5), participation in Council
meetings is rational because it provides the ministers with several
benefits, most importantly the influence on European agenda
(Nugent, 2010: 158), but also prestige, media attention or
political contacts. However, as the ministers are usually very
busy and their time is limited, they may prefer sending
a substitute to Brussels due to domestic issues which have a direct
impact on their future re-election.
Taking inspiration from the current literature on the EU,
these hypotheses were made: ministers are more likely to
participate if (1) they are responsible for the chairmanship of the
Council sessions; (2) salient agenda is about to be discussed and
voted on; (3) the public opinion in the ministers’ countries is
mostly pro-European; and (4) the particular national cabinet is in
favour of the European integration. On the contrary, (5) the
ministers are less likely to participate in Council meetings if they
face national legislative elections.
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3.
Methodology
From a methodological point of view, the thesis employs
quantitative methods. Standard statistical tools, for instance
t-tests or contingency tables, are employed in order to test the
hypotheses.
However, the core of the analysis is logistic regression,
which is ‘a multiple regression but with an outcome variable that
is a (binary) categorical variable and predictor variables that are
continuous or categorical’ (Field, Miles, Field, 2012: 347–348).
The dependent variable thus either takes the value 0 for
a phenomenon not occurring or 1 if the phenomenon occurs. As
a result, the logistic regression predicts the probability of the
dependent variable occurring based on the independent variables
(Field, Miles, Field, 2012: 349).
The rest of this chapter deals with individual aspects of the
method, especially with goodness of fit, the confusion matrix,
final coefficients, regression assumptions and individual
observations and their residuals.
4.
Data and dataset
This chapter deals with the data, their operationalisation and
basic descriptive statistics. The data contain information on 364
Council meetings that took place from July 2009 to June 2014.
The dependent variable covers the participation in these
Council meetings. It takes the value of 1 if a national minister
participated in a meeting and of 0 if the minister did not. The
average participation of ministers was 64 %. The most active
ministers came from Denmark, Luxembourg, Finland and
Sweden. On the other hand, Slovak and British ministers missed
the meetings in more than half of the cases. For individual
numbers, see Figure 1, where the red line represents the
abovementioned average and the blue line represents 50 %
participation. Compared to Gron and Salomonsen (2015), who
studied the period 2005–2009, the mean has dropped from 76 %
to 64 %.
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Participation of ministers from individual EU Member States

EU Member States

Figure 1: Participation of ministers per EU Member States
Source: author

Figure 2: Participation of ministers per Council
configurations
Source: author
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In terms of the Council configurations, Figure 2 shows that
there is one configuration (JHA) which was attended apparently
more often than the others. On the other hand, EYCS, GAC, TTE
and COMPET reported much lower numbers. The highest
percentage for the JHA, FAC or ECOFIN is no surprise because
they represent high political portfolios.
For the purpose of the analysis, five independent variables
were used. The variable Presidency is a binary variable assigning
1 to ministers holding the presidency office and 0 to the rest.
During the explored period, there were 10 EU Member States
holding the office. The variable Agenda was represented by the
number of b-points per meeting. The average amount of the
points was 7.5. Most of them were on average discussed by the
JHA (17.8), whereas the smallest number of points was debated
by the ministers of agriculture.
The variable Elections was a binary variable coded as 1 for
ministers attending or not attending the Council meeting which
took place within 6 months before the national legislative
elections in the ministers’ countries. If there were no upcoming
elections, the variable was coded as 0. The dataset includes
44 legislative elections in all 28 Member States. Public opinion
on the EU is biannually measured by the Eurobarometers. The
‘positive’ and ‘negative’ answers to the question ‘In general, does
the EU conjure up for you a very positive, fairly positive, neutral,
fairly negative or very negative image?’ were taken into account
for the purpose of the thesis. The negative answers were
subtracted from the positive ones and the final variable
EUdifference was thus created. The mean of the variable was 14.
The most negative attitudes were in Greece in the second half of
2013, in Cyprus in 2013 and in the United Kingdom in autumn
2011. On the other hand, the citizens were most positive in
Bulgaria, Luxembourg and Romania in the second half of 2009.
The fifth variable, Govaverage, covered the ministers’
government position on the EU. The numbers in the dataset
represent the weighted average for individual cabinets based on
the number of representatives which the governing parties had in
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the cabinet and their attitude towards the European integration.
The data for individual political parties were derived from the
dataset ‘1999–2014 Chapel Hill expert survey trend file’ (Bakker,
Edwards, Hooghe, et. al., 2015), which quantifies the party
position from 1 meaning ‘strongly opposed’ to 7 meaning
‘strongly in favour’. The average value of the variable
Govaverage was 5.9, indicating that the governments in the
individual Member States were generally pro-European. The
median was even 6.1. The most negatively oriented cabinets were
two Hungarian governments and one British government. On the
contrary, there were three cabinets which were assigned the
highest possible value of seven – two of them were the
Portuguese socialist cabinets and one was the Maltese cabinet led
by the Nationalist Party.
5.
Analysis
In this part, basic statistical tools (t-tests and cross-tabulations)
are used to reveal the relationships among the data. Secondly,
a logistic regression involving all variables at once is employed,
interpreted and diagnosed.
The results of the tests generally confirm the hypotheses,
except one. It is proved that the presidency office, many points
on the agenda and the pro-European attitude of national cabinets
have a positive effect on participation. On the contrary, national
elections cause a decrease in the number of ministers attending.
The variable EUdifference, however, seems to have no influence
on ministers’ behaviour. The results of the logistic regression are
presented in Table 1.
When reformulated, the probability of a minister attending
a meeting increases from 64 % to 91 % if the minister comes
from the presidency country. Secondly, the probability increases
from 52 % when there is only one point on the agenda to 70 %
for the agenda with 10 points and to 94 % for the agenda with
33 points. Thirdly, the probability decreases from 66 % to 60 %
if the minister faces upcoming national legislative elections.
Finally, the probability increases for the ministers representing
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the governments with the lowest position towards the EU (3)
from 49 % to 71% for those representing the most pro-European
cabinets (7). The overall explanatory power of the model is,
however, quite low – more precisely, 4 – 7%. The success rate of
the model is 65 %. The model fulfills all the statistical
assumptions and can thus be regarded as statistically reliable.
Dependent variable
(1)

(2)

Attendance
(3)
(4)

(5)

Presidency 1.744***
(0.181)

1.805***
(0.183)
0.083***
(0.005)

Agenda

0.085***
(0.005)
– 0.303***
(0.060)

Elections
EUdifferen
ce

– 0.268***
(0.061)
0.003***

0.001

(0.001)

(0.001)

Govaverag
e
Constant

0.529***
(0.021)

(6)

– 0.024
(0.043)

0.615***
(0.023)

0.208***

0.227***

(0.023)

(0.024)

0.532*** – 0.646*** – 1.386***
(0.026) (0.135) (0.148)

Observatio
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
9.900
ns
Log
–
–
–
–
–
–
Likelihood 6 400.843 6 335.676 6 459.571 6 468.555 6 430.995 6 204.711
Akaike Inf. 12 805.68 12 675.35 12 923.14 12 941.11 12 865.99 12 421.42
Crit.
0
0
0
0
0
0
*

p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01

Note:

Table 1: The logistic regressions outcomes
Source: author
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An interesting piece of information, furthermore, is that 34
(i.e. 9 %) of ministers representing the Council presidency did
not utilise the possibility to exercise the power which the office
offers. The configurations which lacked the minister from the
presidency country were mostly GAC (nine cases), FAC (eight
cases) and Ecofin (six cases). The absences in Ecofin occur every
year in a November Council session which deals with the EU
budget and is generally ignored by the national ministers.
6.
Ministers’ participation and the democratic deficit
The final results are framed by the debate on the democratic
deficit of the EU. This concept has been developed, for instance,
by Follesdal and Hix (2006) and has been opposed by Majone
(1998) and Moravcsik (2002, 2008). Follesdal and Hix (2006)
consider the EU illegitimate because there is a lack of political
contestation which would reflect changing preferences of the EU
citizens. On the other hand, Majone (1998) argues that the EU is
legitimate as long as its primary function is of regulatory nature
with no redistributive consequences. Finally, Moravcsik (2002,
2008) focuses on the accountability of national governments and
argues that the EU is democratic as long as the Member States
are as well.
A proponent of the intergovernmental theory would
suggest that the participation of the ministers is not important
because both ministers and their substitutes are just agents of the
particular national governments which are, at the same time,
directly accountable to the national parliaments.
Supporters of the democratic deficit idea would, however,
answer that this accountability is not sufficient because it does
not mean that public preferences are reflected and transmitted
through the national government to the Council, especially when
national issues dominate the domestic political discourse, when
people are not informed about the EU policies and when the
ministers or their substitutes can thus do whatever they want in
the Council. This opinion is supported by the results of the thesis.
Firstly, the variable EUdifference is not relevant, which implies
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that the public attitude towards the EU is not taken into account
when the ministers decide about going to the meetings. Secondly,
the results of the variables Elections and Govaverage implt that
ministers prefer to stay at home before national elections and that
the cabinet’s attitude towards the EU is more crucial than public
opinion.
Conclusion
The aim of this thesis was to explore the participation of national
ministers in Council meetings and to identify some factors which
may influence their attendance. In conclusion, it is argued that the
effort was mostly successful.
The analysis of the data revealed that 64 % of ministers had
participated in Council meetings, which is significantly less
compared to the previous study published by Gron and
Salomonson (2015). Secondly, the thesis argued that there was
a considerable variation in the participation among Member
States and among Council configurations. In terms of the
individual factors, inferential statistics proved that the hypotheses
were mostly right. Four out of five independent variables had
a great impact on the ministers’ attendance. The ministers
representing the presidency country came to the Council
meetings more often; participation was more likely if there were
many points on the agenda and pro-European orientation of the
national governments motivated the particular ministers to travel
to Brussels more often. On the contrary, the ministers who faced
upcoming legislative elections preferred to stay at home.
However, the results did not support the assumption regarding the
variable EUdifference.
Finally, the results were interpreted with regards to the
‘democratic deficit’ of the EU. The conclusion supports the
proponents of the idea but also stresses that the democratic
legitimacy of the Council should not be evaluated based only on
the ministers’ participation. Moreover, the results confirm the
current trend of bureaucratisation of the decision-making process
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in the Council, which is pointed out by several scholars (Häge,
2008; Parízek, Plechanovová, Hosli, 2015).
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