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P edmluva 

Vážení a milí tená i,  
 
práv  v ruce držíte aktuální vydání sborníku Laborato  Evrop-
ské unie, který je výsledkem sout že o nejlepší diplomovou 
práci s evropskou tematikou. První íslo bylo vydáno p ed p ti 
lety jako pilotní projekt a od té doby se nám pravideln  hlásí 
vysoký po et absolvent  vysokých škol, kte í mají zájem  
aktivn  debatovat o evropských záležitostech.  

Redak ní rada sborníku se tentokrát zabývala diplo- 
movou prací Bc. Leny Stránské s názvem „Vztahy EU 
a Republiky Jižní Afrika“ (str. 140), která na p íkladu Jižní 
Afriky ukazuje d ležité hodnoty, jež Evropská unie p ed- 
stavuje pro ostatní zem , a také význam jejich možné spolu- 
práce. Autorka se neot ele soust edila na tzv. soft power, 
d ležitý analytický koncept mezinárodní politiky, a prokázala 
schopnost zpracovat zadané téma na vysoké úrovni a aplikovat 
teoreticky nabyté poznatky na konkrétní problém. Velmi 
inspirující je nap íklad sta  Mgr. Martina Farka e, který 
popisuje vztah mezi dv ma organizacemi s kompetencemi  
v oblasti evropské vesmírné politiky (str. 52), nebo práce Ing. 
Jany Cenkové, která se zabývá vývojem sob sta nosti v oblasti 
základních zem d lských komodit ve vybraných státech 
Evropské unie (str. 17).  

Zajímavé je sledovat, jakou roli hrají studenti v sou as-
ném sv t , kdy se k nám ve sv tle r zných mocenských zájm  
dostávají dezinformace a tzv. „fake news“. Nacházíme se 
v situaci, která nemá v historii Evropské unie obdoby. Ne- 
dávné p ípady ukázaly, jakým rizik m jsou ob ané vystaveni 
tvá í v tvá  masivním dezinforma ním kampaním, a  už jde  
o lživé výroky, mystifikace n kterých politických lídr  i 
zneužití osobních údaj  ob an  pro politické ú ely.  

V této souvislosti prob hnou volby do Evropského 
parlamentu v kv tnu 2019 ve zna n  odlišném kontextu, než 
tomu bylo p i všech p edchozích hlasováních. Evropská 
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komise chce rizika spojená s nadcházejícími volbami 
minimalizovat a v tomto roce navrhla adu nových pravidel, 
která mají náš demokratický systém lépe ochránit p ed mani- 
pulacemi.  

Ani Zastoupení Evropské komise v R nestojí stranou. 
Již delší dobu se snažíme vyvracet mýty v médiích, 
diskutujeme se st edoškoláky o r zných tématech, aby byli 
sami schopni rozeznávat ned v ryhodné zdroje informací, 
a nakonec také prost ednictvím tohoto sborníku dáváme 
vysokoškolák m možnost publikovat jejich názory a postoje.  

Budu velmi ráda, když se do debat o evropských 
a celosv tových tématech zapojí co nejvíce mladých lidí, 
nebudou se ve svém okolí bát íkat, v em jim Evropská unie 
pomáhá dnes a denn , a v em by naopak o ekávali zm nu. 
A v neposlední ad  doufám, že jejich ú ast v evropských 
volbách v kv tnu 2019 bude vyšší než p ed p ti lety, aby svým 
hlasem rozhodovali o budoucím vývoji Evropy, respektive 
Evropské unie.  

Na záv r bych cht la pod kovat všem, kte í zaslali své 
p ísp vky do tohoto projektu, a také hodnotitel m jednotlivých 
prací. 

 
Dana Kova íková 

vedoucí Zastoupení Evropské komise 
v eské republice 
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Úvod  

Diplomová práce je pro každého studenta náro ným  
dílem, které vzniká postupn . Je to výstup, který nejen proka-
zuje studentovy schopnosti samostatn  pracovat, analyzovat 
a vyvozovat záv ry, ale také ukazuje, jak je student schopen 
pracovat s teorií a poznatky, které v pr b hu studia získal.  
Diplomová práce rovn ž odráží p ipravenost studenta pracovat 
ve vystudovaném oboru. Krom  jiného je možno z diplomové 
práce vy íst náro nost a p ístup k hodnocení pracoviš-
t /univerzity, na kterém student studium absolvoval.  

V p ípad  studia evropské politiky, ekonomiky, spole -
nosti – obor  spjatých s Evropskou unií jako takovou – je p í-
prava diplomové práce velkou výzvou. Dynamická Evropa 
nabízí v r zných souvislostech nejen obrovské množství nám -
t  na p ípravu diplomové práce, ale také umož uje studentovi 
prezentovat asto originální perspektivu na vybranou proble-
matiku. Proto je nesmírn  zajímavé sledovat, jak je student 
schopen nahlédnout na téma, které se neustále vyvíjí.  
 Cílem pravidelné sout že o nejlepší diplomovou práci 
v oblasti EU je p ilákat autory – studenty, kte í svou diplomo-
vou práci obhájili na téma problematiky EU. Projekt též vytvá-
í prostor pro nové myšlenky, které studenti ve svých pracích 

nabízejí. V tomto kontextu se projekt snaží podnítit aktivní 
debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými stu-
denty a zvýšit jejich celkový zájem o d ní na úrovni Evropské 
unie i na mezinárodní úrovni jako takové. Pevn  také v íme, 
že autor m, jejichž kvalitní práce jsou sou ástí této publikace, 
napom že v jejich karié e.  
 Tento projekt, Laborato  Evropské unie: sborník nejlep-
ších diplomových prací s tematikou EU, vyhlášený a financo-
vaný Zastoupením Evropské komise v eské republice ve spo-
lupráci s Odborem informování o evropských záležitostech 
Ú adu vlády eské republiky, je realizován Katedrou sv tové 
ekonomiky Fakulty mezinárodních vztah  Vysoké školy  
ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií 
VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v R.   
 Sout ž má p ísná pravidla, která dbají na to, aby byly 
vybrány ty nejlepší práce. P ihlášené sylaby prací jsou  
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hodnoceny nezávislou komisí. Hodnotící komise ur í deset  
prací, které budou publikovány, a také po adí t í nejlepších 
prací, jejichž auto i navíc získají finan ní odm nu. Výb r  
jednotlivých sylab  má náro ná kritéria, která sleduje každý 
hodnotitel. Jde o stanovení cíl , hypotéz a jejich napln ní; po-
užité metody; obsahovou správnost a hloubku provedené ana-
lýzy; schopnost argumentace a kritického myšlení; citace 
a práci se zdroji; formální úpravu, jazykovou a stylistickou 
úrove . Sylaby nejlepších diplomových prací jsou pak  
vydávávány v tomto uceleném sborníku. Tento sborník je vý-
sledkem sout že, která se uskute nila v první polovin   
roku 2018 (11. kolo). 
 Texty jsou publikovány v originálním zn ní a byly upra-
veny jen sporadicky. Sylaby také prošly kontrolou jazykové 
správnosti Evropské komise – Ú adu pro publikace. Práce neby-
ly nijak pozm ovány ani sjednocovány, aby byla zachována 
r znorodost p ístupu, která se na jednotlivých vysokých školách 
m že lišit.  Celkové zn ní jednotlivých prací je ve ejné a je 
k nalezení na webových stránkách uvedených p i každém sylabu.  

Po adí prací, které byly ohodnoceny finan ní odm nou, 
je následovné:  

1. Lena Stránská, Univerzita Palackého v Olomouci,  
Filozofická fakulta, obor Evropská studia a mezinárod-
ní vztahy 

2. Martin Farka , Univerzita Karlova v Praze, Fakulta  
sociálních v d, obor Evropská studia 

3. Jana Cenková, Mendelova univerzita v Brn , Fakulta 
regionálního rozvoje mezinárodních studií, obor  
Mezinárodní teritoriální studia 

 
 
 

      Jarolím Antal 
      koordinátor projektu  

Laborato  Evropské unie 
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FISKÁLNÍ INTEGRACE ZEMÍ EUROZÓNY 

Ing. Simona Bilková 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních 
vztah , obor Mezinárodní obchod 
 
Zpracovatel sylabu diplomové práce: Ing. Simona Bilková 
 

Abstrakt: 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedostate né 
fiskální integrace v rámci eurozóny. Spole n  s monetární unií 
nevznikla i fiskální unie, pouze rámcová pravidla fiskální poli-
tiky. Diplomová práce si proto klade za cíl navrhnout potenci-
ální zp soby fiskální integrace zemí eurozóny, konkrétn  po-
mocí spole né fiskální instituce, emise eurobond  i schématu 
evropského pojišt ní v nezam stnanosti, v kontextu sou as-
ných problém  eurozóny. V první kapitole definuje monetárnía 
fiskální unii, nazna í jejich výhody a nevýhody a zabývá se 
problematikou optimální m nové oblasti. Ve druhé kapitole 
shrne historii jednotné evropské m nya problémy, které až do 
sou asnosti vyplynuly z nedostate né fiskální integrace. Ve 
t etí kapitole pak navrhne potenciální integraci pomocí evrop-
ské fiskální instituce, emise eurobond  i schématu pojišt ní  
v nezam stnanosti. 
 

Abstract: 
This diploma thesis deals with problems of insufficient fiscal 
integration among the euro area countries. A fiscal union was 
not created together with the monetary union; only some 
framework rules of the fiscal policy were established. There-
fore, the thesis aims to suggest some potential ways of ensur-
ing fiscal integration among the euro area countries, namely by 
using a common fiscal institution or through the issuance  
of eurobonds or the creation of a European unemployment 
insurance scheme, in the context of the current problems in  
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the euro area. The first chapter defines ‘monetary union’ and 
‘fiscal union’, indicates their advantages and disadvantages 
and deals with the term ‘optimum currency area’. The second 
chapter summarises the history of the common European  
currency and the problems which have so far emerged from 
insufficient fiscal integration. The third chapter suggests  
potential ways of integration via a European fiscal institution, 
the issuance of eurobonds or a European unemployment  
insurance scheme. 
 

Klí ová slova: 
fiskální integrace, evropská fiskální instituce, eurobondy, 
schéma pojišt ní v nezam stnanosti, eurozóna 

Klasifikace JEL: 
E62 

Diplomová práce dostupná zde: 
https://vskp.vse.cz/71622_fiskalni_integrace_zemi_eurozony 
 
 

Úvod 
Diplomová práce na téma „Fiskální integrace zemí eurozóny“ 
zpracovává v sou asnosti velice aktuální problematiku nedo-
state né fiskální integrace monetárn  integrovaných stát  eu-
rozóny. Národním fiskálním politikám jsou stanoveny ur ité 
mantinely v podob  Paktu stability a r stu a dalších navazují-
cích dokument , avšak nadnárodní fiskální integrace zcela 
absentuje. V odborných, ale i laických kruzích proto za íná 
p evládat názor, že eurozóna musí podstoupit reformu, aby 
nadále mohla nejen existovat, ale i efektivn  sloužit ú el m, 
pro které byla p vodn  vytvo ena. 

Diplomová práce si proto klade za cíl navrhnout poten- 
ciální zp soby fiskální integrace zemí eurozóny, konkrétn   
pomocí spole né fiskální instituce, emise eurobond  i sché-
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matu evropského pojišt ní v nezam stnanosti, v kontextu sou-
asných problém  eurozóny. Práce využívá p edevším metod 

deskripce, komparace a analýzy a vychází z oficiálních zdroj  
Evropské unie, knižních publikací a z prací p edních ekonom  
a profesor  ekonomie, dostupných na internetu. Pro v tší ná-
zornost a p ehlednost p edkládaných informací práce zobrazuje 
i n kolik graf , tabulek a schémat. 

První kapitola diplomové práce definuje pojem m nové 
unie, stru n  seznamuje s historií n kterých již zaniklých m -
nových unií a významn ji se zabývá problematikou optimální 
m nové oblasti, p edevším z pohledu Roberta Mundella,  
Ronalda McKinnona, Petera Kenena i George Tavlase.  
Seznamuje s výnosy a náklady lenství v m nové unii a nabízí 
zp sob, jak stanovit minimální hodnotu, od níž se již vyplatí 
lenství v ní. V nuje se problematice asymetrických šok ,  

definuje pojem fiskální unie, fiskální integrace a fiskální fede-
ralismus, stanovuje výhody a nevýhody lenství ve fiskální 
unii a zabývá se rozdílem v preferencích jednotlivých len-
ských stát  a porovnáním jejich náklad  s výnosy danými 
úsporami z rozsahu v p ípad  centralizace. 

Druhá kapitola popisuje proces vzniku eurozóny od po-
áte ní myšlenky až po sou asnost a kritéria pro p ístup k ní. 

Zabývá se problematikou rozdíl  v platebních bilancích, dlu-
hového financování spot eby a investic a p edevším fiskálního 
vývoje jednotlivých lenských stát . Fakticky popisuje pr b h 
krize a opat ení, ke kterým bylo na úrovni Evropské unie p i-
stoupeno k jejímu odstran ní. Shrnuje systematiku následného 
poskytnutí p j ek v rámci eurozóny a p edstavuje dokumenty, 
které m ly fiskálními pravidly zajistit makroekonomickou sta-
bilitu, konkrétn  Pakt stability a r stu, Šestibalí ek, Dvojbalí-
ek, Pakt euro plus, Smlouvu o stabilit , koordinaci a správ   

v hospodá ské a m nové unii a Evropskou fiskální radu.  
T etí kapitola se zabývá samotnou potenciální reformou, 

a to prost ednictvím spole né fiskální instituce (stanovuje její 
možnou konkrétní podobou, výhody a ú el, dále p edstavuje 
argumenty brojící proti jejímu zavedení a problematiku její 
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p ípustnosti z pohledu práva Evropské unie), prost ednictvím 
emise eurobond  jakožto spole ných dluhových cenných papí-
r  státu eurozóny (seznamuje s dosud p edloženými návrhy 
jejich fungování, tedy s modrými a ervenými dluhopisy 
Jacquese Delply a Jakoba von Weizsäckera, Evropským umo-
ovacím fondem N mecké rady ekonomických expert , Evrop-

skou dluhovou agenturou Henrika Enderleina, Evropským fis-
kálním institutem Ángela Ubida i návrhem George Sorose; 
vymezuje jejich ú el, význam i rizika s nimi spojená a mecha-
nismus fungování jednotlivých návrh ) a prost ednictvím 
schématu pojišt ní v nezam stnanosti (navrženého Sebastia-
nem Dullienem; uvádí potenciální zp sob jeho organizace, 
seznamuje s jeho ú elem, výhodami a nevýhodami). 

1. Teorie monetárn -fiskální integrace 
Již v dobách dávno minulých se vyskytovala samostatná území 
i oblasti, které se rozhodly p ijmout spole nou m nu,  

a vytvo ily tak monetární unii. Tento trend pokra oval  
i v modern jších d jinách až do sou asnosti, kdy jednu  
z pravd podobn  nejznám jších m nových unií p estavuje 
eurozóna, spole enství momentáln  devatenácti evropských 
stát  užívajících jednotnou m nu euro. K vytvo ení m nové 
unie vedou nejr zn jší d vody, z nichž n které uvádí tato kapi-
tola. Cíl jejího vzniku pak p estavuje snaha o efektivnost užití 
spole né m ny a o p evahu výhod jejího zavedení nad nevý- 
hodami.  

M nová unie je v sou asnosti typická p edevším pro fe-
derace, což ovšem není p ípadem eurozóny. Aby vznikla opti-
mální m nová oblast, jejíž pojem objas uje tato kapitola, musí 
monetární integrace být doprovázena i fiskální integrací. Ve 
federacích tato podmínka zpravidla spln na je, ne už tak  
v m nové unii evropských stát . Jednotlivými aspekty mone-
tární a fiskální integrace, které tvo í nezbytný p edpoklad pro 
existenci optimální m nové oblasti, se také zabývá tato  
kapitola. 
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Cílem této kapitoly je definovat monetární a fiskální unii 
a podmínky jejich optimálního fungování, pojem optimální 
m nové oblasti a uvést kritéria, která stanovují optimální m -
novou oblast. První podkapitola objasní pojem m nové inte-
grace a optimální m nové oblasti a stanoví podmínky optimál-
ního fungování m nové oblasti. Druhá podkapitola pak 
p edstaví pojem fiskální integrace jakožto podklad pro t etí 
kapitolu této práce. 

2. Monetární integrace zemí eurozóny s prvky fiskální 
integrace 

Již v prvních letech existence Evropského hospodá ského spo-
le enství za al vznikat ambiciózní projekt spole né m ny len-
ských stát  Evropské unie. Tato idea se zhmotnila v podob  
eura, které v roce 2017 tvo í oficiální m nu celkem devatenácti 
stát  Evropské unie, souhrnn  ozna ovaných pojmem eurozó-
na. Eurem denn  platí zhruba 338,6 milionu lidí. O m nové 
politice zemí eurozóny se rozhoduje na centrální, evropské 
úrovni; hlavního tv rce monetární politiky p edstavuje Evrop-
ská centrální banka. Fiskální politika je však ponechána dis-
kreci jednotlivých lenských stát , pouze jí jsou nastaveny 
ur ité mantinely zakomponované do primárního práva Evrop-
ské unie. Státy tak samostatn  rozhodují o státních rozpo tech, 
da ové politice, penzijních systémech i regulaci kapitálového 
trhu a trhu práce. Odd lení fiskální a monetární politiky  
v Evropské m nové unii s sebou p ináší n které zásadní pro-
blémy ovliv ující efektivní fungování eura.  

Cílem druhé kapitoly této diplomové práce je popsat 
proces vzniku jednotné evropské m ny, její historický vývoj  
a problémy, které b hem jejího užívání vyvstaly z d vodu ne-
dostate né fiskální integrace zemí eurozóny. Vzniku  
a historii eura se v nuje podkapitola 2.1, sou asné problémy 
zemí eurozóny vyplývající z nedostate né vzájemné fiskální 
integrace pak popisuje podkapitola 2.2. 

 
 



12 
 

3. Fiskální integrace zemí eurozóny 
Mezi jednu z podmínek bezproblémového fungování optimální 
m nové oblasti pat í i vysoká úrove  ekonomické, fiskální  
a politické integrace mezi lenskými státy. Makroekonomický 
vývoj v n kterých zemích eurozóny v posledních letech však 
prokázal, že fiskální integrace v rámci evropské m nové unie 
je nedostate ná. Tato kapitola nabídne n kolik teoretických 
koncept , jak fiskální integraci v rámci eurozóny zvýšit  
a zefektivnit tedy fungování spole né m ny. Všechna navržená 
ešení zatím z stávají pouze potencialitami, ke kterým nebylo 

v rámci Evropské unie p istoupeno, avšak o nichž již existuje 
ada teoretických prací, a která by mohla p estavovat alternati-

vu, jak fiskáln  integrovat m novou unii evropských stát . 
Jak již bylo uvedeno v p edchozích kapitolách, evropská 

m nová unie vznikla bez fiskální unie. Jednotlivé definice  
fiskální unie se r zní. Za velmi širokou definici lze považovat 
tu od Marka Dabrowského, kdy autor pod pojmem fiskální 
unie chápe transfery ástí fiskálních zdroj  a kompetencí  
v oblasti fiskální politiky a fiskálního managementu z národní 
na nadnárodní úrove  (Dabrowski 2015: 7). Za fiskální unii 
podle této definice tedy lze považovat jakýkoliv pokus centra-
lizovat fiskální politiku v evropské m nové unii. 

Cílem t etí kapitoly proto je analyzovat potenciální zp -
soby fiskální integrace zemí eurozóny, konkrétn  pomocí spo-
le né fiskální instituce zemí eurozóny, emise eurobond  i 
schématu evropského pojišt ní v nezam stnanosti. Jednotlivé 
prvky fiskální unie zobrazuje schéma 1. Podkapitola 3.1 p ed-
staví koncept potenciálního sdílení suverenity, podkapitola 3.2 
potom emisi sdílených cenných papír  a podkapitola 3.3 fis-
kální pojišt ní. 
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Schéma 1: Prvky fiskální unie 

 
Zdroj: THIRION, Gilles. European Fiscal Union: Economic rationale  

and design challenges. CEPS [online]. 2017. s. 3. Dostupné z: 
https://www.ceps.eu/system/files/WD2017-01GT%20FiscalUnion.pdf.  

 

Záv r 
Monetární unie stát  eurozóny s sebou nep inesla také fiskální 
unii. Ur itá podoba fiskální integrace mezi lenskými státy 
eurozóny by mohla pomoci potla it negativní jevy spojené  
s eurem a obnovit klesající d v ru ve spole nou m nu. Fiskál-
ní instituce by pomocí sdílení rizik vykonávala stabiliza ní 
funkci makroekonomických asymetrických šok  a p ispívala 
by ke konvergenci hospodá ských politik jednotlivých len . 
Mohla by nabývat podoby evropského ministerstva financí i 
fondu podléhajícího Evropské komisi. Jejím hlavním úkolem 
by byla redistribuce finan ních prost edk  krizím zasaženým 
stát m za ú elem stimulace poptávky a výkonu proticyklické 
politiky. Jako kritérium pro p erozd lování by mohla sloužit 
pr m rná hodnota produk ní mezery. Opozici zavedení spo-
le né fiskální instituce p edstavuje riziko morálního hazardu  
s ní spojeného, rozdílnost preferencí jednotlivých lenských 
stát  i politická neochota poskytovat finan ní prost edky  
jinému lenskému státu. 

Další mechanismus sdílení rizik v rámci fiskální integra-
ce by mohla p edstavovat emise spole ných dluhových papír  
lenských stát  jakožto spole ná a nerozdílná garance spln ní 

závazk  v itel m. lenské státy zasažené krizí by tak díky 
nižším úrok m získaly více finan ních prost edk  na stabiliza-
ci, zvýšila by se stabilita finan ních trh  a rozší ila úloha eura 
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jakožto rezervní m ny. Nevýhodu spole ných dluhopis  op t 
p edstavuje riziko morálního hazardu.  

Poslední navrhovanou reformu p edstavuje schéma pojiš-
t ní v nezam stnanosti, tedy fiskální pojišt ní ke sdílení rizik 
orientující se na krátkodobou cyklickou nezam stnanost. Ke 
spušt ní režimu výplaty dávek by mohla sloužit míra neza-
m stnanosti i zm na míry nezam stnanosti za ur ité období. 
Konkrétní schéma navrhuje nap íklad Sebastian Dullien,  
v n mž státy disponují pom rn  výraznou samostatností  
v rozhodování a mohou si tak ponechat národní systém sociál-
ního zabezpe ení, za p edpokladu garance minimálního stano-
veného standardu (Dullien 2014). 

Prostor pro další bádání v problematice ešení sou as-
ných problém  eurozóny p edstavuje nap íklad materie týkající 
se spole né bankovní unie i rozši ujícího se fenoménu  
makroobez etnostní politiky. A koliv je cesta k fiskální inte-
graci pro státy eurozóny dlouhá a plná p ekážek, lze doufat  
v úsp šné dosažení cíle, t eba pomocí n kterého ze zmi ova-
ných mechanism . 
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Abstrakt 

P ísp vek je zam en na zkoumání vývoje sob sta nosti zá-
kladních zem d lských komodit v rámci vybraných stát   
Evropské unie. Charakterizována je potravinová sob sta nost  
a její vzájemný vztah s potravinovou bezpe ností, její úlohu  
v rámci hospodá ství, míru zapojení do mezinárodní sm ny  
a další faktory, které ji ovliv ují. Dále je popsána potravinová 
sob sta nost z hlediska míry zapojení se do mezinárodní sm -
ny vzhledem k domácí produkci a schopnosti pokrýt domácí 
spot ebu dostate nou domácí produkcí. V rámci analýzy jsou 
zpracovávána statistická data takovým zp sobem, aby bylo 
dosaženo p ehledného vzájemného srovnání jednotlivých zemí 
a komodit ve sledovaném období let 2000 až 2015. 

Abstract 

The paper focuses on research into the self-sufficiency  
of basic agricultural commodities within selected EU Member  
States. This is characterised by food self-sufficiency and its  
interdependence with food security, its role within the econo-
my, the degree of involvement in international change and 
other factors that affect it. Furthermore, food self-sufficiency is 
described in terms of the degree of international exchange in 
relation to domestic production and the ability to cover domes-
tic consumption with sufficient domestic production. In the 
analysis, statistical data are processed in such a way as to 
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achieve a clear cross-country comparison of commodities in 
the monitored period from 2000 to 2015. 
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potravinová bezpe nost, potravinová sob sta nost, základní 
zem d lské komodity 
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Úvod 
Hlavním cílem práce je charakterizovat potravinovou sob sta - 
nost v základních zem d lských komoditách v rámci vybra-
ných stát  Evropské unie. 
Díl ími cíli jsou:  

– vysv tlení pojmu potravinové sob sta nosti  
– uvedení faktor , které potravinovou sob sta nost 

ovliv ují  
– ur ení metodiky pro výpo et potravinové sob sta nosti 
– analýza vývoje domácí produkce zem d lských komodit 

ve srovnání se spot ebou ve vybraných státech  
– vymezení podílu dovozu komodit na celkové domácí 

produkci vybraných stát   
– analýza vývoje míry potravinové sob sta nosti ve 

vybraných státech  

Státy pro komparaci byly vybrány na základ  podobnosti 
charakteru produkce a spot eby zem d lských komodit, geo-
grafické polohy a klimatických podmínek. Zvolenými zem mi 
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pro analýzu a vzájemné porovnání jsou eská republika,  
Slovensko, Ma arsko, Polsko, N mecko a Francie. Období,  
ve kterém jsou jednotlivé komodity v rámci vybraných zemí 
zkoumány, bylo stanoveno na rozmezí let 2000 až 2015. 

Pro vypracování analytické ásti práce jsou využity meto-
dy, které jsou vysv tleny ve druhé kapitole. Pro metodiku analýzy 
byl poté zvolen následující postup. Nejprve byla zjišt na produk-
ce a poté porovnána se spot ebou. Dále byla vymezována míra 
závislosti na dovozu neboli podílu dovozu daných komodit na 
celkové domácí produkci a saldo zem d lské obchodní bilance. 
Nakonec byly definovány a porovnávány míry sob sta nosti  
a koeficienty potravinové sob sta nosti pro vybrané zem   
a komodity. 

1. Hlavní text 

1.1 Rozlišení pojm  potravinové sob sta nosti  
a potravinové bezpe nosti 

Podle Thomsonové a Metze (1998) se pojetí potravinové 
sob sta nosti a zabezpe ení potravin zásadn  liší. Potravinová 
sob sta nost není vyjád ením potravinové bezpe nosti, a koli 
tyto dva pojmy interagují v mnoha d ležitých ohledech. Kon-
cept potravinové bezpe nosti nezahrnuje uvážení p vodu jídla 
a kapacitu produkce dané zem . Potravinová sob sta nost se 
týká zejména dostupnosti ve smyslu zásobování potravinami  
a soust edí se p edevším na jejich p vod, nebo alespo  na do-
mácí kapacitu vyprodukovat potraviny v dostate ném množství 
(Clapp, 2015). 

Potravinovou sob sta nost lze vysv tlit jako schopnost 
dané zem  vyprodukovat a zajistit v p ípad  nutnosti dostatek 
potravin pro obživu všech svých obyvatel (Thomson, Metz, 
1998). 

V širším slova smyslu jde o míru, do jaké zem  m že 
uspokojit pot eby potravin ze své vlastní domácí produkce. Na 
diagramu níže (obr. 1) je tento vztah znázorn n diagonální 
arou, která ozna uje úrove , kdy se výroba potravin rovná 

spot eb , a tedy p edstavuje 100% potravinovou sob sta nost. 
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Diagram by mohl být aplikován na jednotlivé státy, kdy n kte-
ré zem  by se nacházely nad linkou, což by znamenalo, že jsou 
více než sob sta né, a u zemí, které bychom nalezly pod lin-
kou, naopak. 

Obrázek 1: Základní schéma potravinové sob sta nosti 

 
 Zdroj: Clapp 2016 

1.2 Význam potravinové sob sta nosti pro stát 
V kontextu sou asného modelu rostoucího významu globál-
ních souvislostí se faktor potravinové jistoty stává jedním 
z klí ových faktor  národní bezpe nosti, ve smyslu zabezpe-
ení p ístupu k dostate nému množství potravin, pot ebné  

kvality a nutri ní hodnoty i rostoucího rizika národních 
i mezinárodních krizí (Be vá ová, 2008). 

Vlády historicky zahrnují potravinovou sob sta nost do 
svých zem d lských a hospodá ských politik jako národní 
bezpe nostní opat ení. Zajišt ní sob sta nosti v potravinách 
m že poskytnout vládám pojišt ní proti narušení dodávek, 
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které mohou vzniknout v souvislosti s válkou, poklesem do-
stupnosti potravin na mezinárodních trzích, nebo volatilních 
cen potravin na sv tových trzích. Proto lze tento druh sob s-
ta nosti považovat za ú elný politický nástroj, protože závis-
lost na druhých v kontextu potravin, m že uvést zemi do zrani-
telné pozice na sv tové politické scén  (Clapp, 2015). 

Havel (2016) vysv tluje, že zvýšit odbyt na tuzemském 
trhu je žádoucí z mnoha d vod . Nejde pouze o zachování 
možnosti tuzemských výrobc  potravin dávat práci lidem, ale  
i kv li zlepšení stavu životního prost edí díky nižší spot eb  
pohonných hmot nutných k transport m potravin, a také kv li 
samotnému spot ebiteli, protože potraviná ská produkce vyrá-
b ná a zárove  prodávaná v co nejt sn jší blízkosti spot ebite-
le znamená vyšší kvalitu z pohledu erstvosti, a tedy i složení, 
v n mž nemusí být asto v bec používány konzerva ní pro-
st edky a technologie. Nákup a produkce národních potravin je 
také d ležitým aspektem identity, hrdosti a patriotismu a mimo 
jiné i nástrojem ke skute nému rozvoji venkova i turismu. 

Velkou nevýhodou uvedeného druhu nesob sta nosti je 
také závislost na sv tovém vývoji cen potravin (Bašek, 2010). 

1.3 Potravinová sob sta nost v souvislostech 
mezinárodního obchodu 

N které pohledy na myšlenku potravinové sob sta nosti  
jsou stále nejasné – zda zem , která usiluje o potravinovou  
sob sta nost, se stále zapojuje do mezinárodního obchodu 
s t mito základními komoditami, které by m la být schopna si 
v dostate né mí e obstarat (Clapp, 2015). 

Jak uvádí Be vá ová (2008), otev enost státu v i sv to-
vé ekonomice má dv  stránky – vstupní (dovozní) a výstupní 
(vývozní). Stupe  a dynamika se obvykle vyjad uje podílem 
dovozu na vnit ní spot eb  a podílem vývozu na domácí výro-
b . Vztah dovozu a vnit ní spot eby je zárove  recipro ním 
ukazatelem míry sob sta nosti. 
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1.4 Definování potravinové sob sta nosti produk ními 
možnostmi státu 

Thomsonová a Metz (1998) uvádí, že domácí výroba potravin 
je nejd ležit jší kvantitativní složkou národní potravinové 
bezpe nosti pro tém  všechny zem . Fyzická úrove  produkce 
potravin je na národní úrovni ur ována faktory, jako je plocha 
vysazená na potraviná ské plodiny, p dní úrodnost a klima, 
dostupné technologie a využití vstup , jako je vysoce kvalitní 
osivo, hnojivo, pracovní a mechanické za ízení. N které  
z t chto faktor  nejsou kontrolovány jednotlivci nebo vládou, 
jako je nap íklad klima. Jiné jsou do jisté míry pod kontrolou 
jednotlivých zem d lc , ale rozhodnutí farmá e se d je v reak-
ci na strukturu cenových a necenových pobídek, kterým elí,  
a ty jsou ur ovány vládními politickými rozhodnutími. Nap í-
klad, množství zaseté zem d lské plodiny bude záviset na cen  
osiva, dostupnosti osiva, cen  a dostupnosti jakýchkoli dopl -
kových vstup , jako jsou hnojiva a pesticidy, a také na o eká-
vané cen  na trhu pro finální komoditu (Thomson a Metz 
(1998). 

Finan ní zisk, který je ur en finan ními toky v rámci po-
travinového et zce, m že hrát d ležitou roli p i rozhodování 
zem d lce o tom, jaké komodity se mají p stovat. Není to však 
jediný faktor. Mnoho farmá  p sobí v nejistém prost edí. 
R zné zem  a regiony mají r zné klimatické podmínky, n kte-
ré jsou náchyln jší k suchu nebo záplavám než jiné, vyzna ují 
se tedy velkou prom nlivostí a nevyzpytatelností. N které  
plodiny elit kolísajícím cenám na sv tových trzích nebo  
mohou mít vyšší pravd podobnost zásahu vlády (Thomson  
a Metz (1998). 
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2. Metodika 

2.1.1 M ení spot eby potravin 
Spot eba potravin se týká potravin ur ených ke spot eb  na 
vnitrostátní úrovni (Gerbens-Leenes, 2010). Je r zn  ovlivn na 
celou adou faktor , v etn  dostupnosti a výb ru potravin, což 
m že být ovlivn no mimo jiné geografickou a demografickou 
disponibilitou, dostupností, preferencemi, globalizací, nábo-
ženstvím, kulturou a spot ebitelskými postoji (Kearney, 2010). 

Organizace pro výživu a zem d lství (FAO) zhotovuje 
potravinové/komoditní bilance z národních zpráv o nabídce  
a užití potravin (Keyrney, 2010), které jsou nejb žn jšími 
a nej ast ji používanými datovými soubory v oblasti statistiky 
spot eby potravin. Poskytují odhady množství dostupných pro 
lidskou spot ebu v zemi. P i sestavování bilance potravin se 
provádí ada úprav základních údaj , jakož i odhady chyb jí-
cích dat. Poté se odhad množství potravin, které jsou 
k dispozici pro lidskou spot ebu, obvykle odvozuje podle ná-
sledující rovnice (FAO, 2017): 

 
potraviny k dispozici pro lidskou spot ebu = 

= celková zásoba – krmivo – osivo – pr myslové využití – 
odpad 
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Obrázek 2: Zjednodušený p ehled potravinového systému 

 

 Zdroj: Gerbens-Leenes, 2010 

Potravinový systém (viz obr. 2) zahrnuje celkovou pro-
dukci zem d lských komodit a nabídku komodit ur ených pro 
potraviná ské ú ely, a stejn  tak i spot ebu, která je zde defi-
nována jako skute n  konzumované potraviny. Zem d lská 
výroba poskytuje plodiny a živo išné komodity. Rozdíl mezi 
nabídkou a spot ebou p edstavuje mezeru zp sobenou ztrátami 
v potravinovém et zci. Výše zakreslené schéma ukazuje zjed-
nodušený p ehled tohoto systému (Gerbens-Leenes, 2010). 
Množství skute n  spot ebovaných potravin tedy m že být 
nižší než množství uvedené v bilanci potravin. Rozdíl odráží 
odpad, který se vyskytuje mezi maloobchodem a kuchyní, ztrá-
tami potravin v domácnosti, nap íklad p i skladování, p íprav  
a va ení, a také jako „talí ový odpad“ i množství použité jako 
krmivo pro domácí zví ata nebo které bylo vyhozeno  
(FAO, 2017). 

Je d ležité poznamenat, že množství komodit/potravin, 
které jsou k dispozici pro lidskou spot ebu, jež je odhadováno 
v bilanci potravin, se týká množství, které se dostává 
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ke spot ebitel m nejen v soukromých domácnostech, ale  
i v sektoru mimo domácnost – ve stravovacích za ízeních, ško-
lách, nemocnicích, v znicích atp. (FAO, 2017). 

Potravinové bilance poskytující data o spot eb  potravin 
na obyvatele tedy nep edstavují množství skute n  spot ebo-
vaných potravin a tém  vždy vedou k nadhodnocení spot eby 
(Kearney, 2010). P esnost potravinových bilancí také závisí na 
spolehlivosti základních statistik o zásobování a samotném 
využití potravin populací (FAO, 2017). 

Informace o skute né spot eb  nebo dostupnosti potravin 
jsou k dispozici také z pr zkum  spot eby i výdaj  domác-
ností. P i posuzování spot eby potravin celkovou populací je 
však potravinová bilance vhodn jším zdrojem než pr zkumy 
(FAO, 2017). Potravinové bilance poskytují údaje  
o národních zásobách a jsou vhodné pro odhad jejich nedostat-
ku nebo p ebytku zemi. Neposkytují žádné údaje o úrovni je-
jich spot eby lidmi žijícími v r zných geografických oblastech 
zem , pracujících v r zných profesích nebo mající rozdílné 
p íjmy. Takové informace lze získat pouze z pr zkum  do-
mácností (FAO, 2017). 

2.1.2 Dostupnost jídla pro spot ebu 
V následující analýze je spot eba potravin vzhledem k povaze 
diplomové práce zkoumána podle dostupných potravinových 
bilancí. Protože data o skute n  spot ebovaných potravinách  
i komoditách nejsou v t chto bilancích k dispozici,  

a s p ihlédnutím k tomu, že pro statistiku spot eby potravin 
neexistuje žádná závazná klasifikace – ani v eské republice 
ani v mezinárodním m ítku ( SÚ, 2016), a je proto nezbytné 
vycházet z potravinových rozvah, je v analýze použito dat 
o velikosti nabídky produkce ur ené k domácí spot eb . Tyto 
údaje jsou o išt ny od nepotraviná ského využití a ztrát a od 
skute né spot eby se liší mezerou zp sobenou ztrátami v po-
travinovém et zci (viz obr. 2). 
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2.1.3 Nabídka produkce ur ené pro spot ebu 
Nabídka produkce ur ené ke spot eb  z hlediska hmotnosti 
produktu je odvozena z celkové nabídky, která je  
k dispozici pro lidskou spot ebu. Její množství je vyd leno 
celkovým po tem obyvatel, kte í se na potenciální spot eb  
skute n  podílí v pr b hu sledovaného období – jsou p ítomni 
v oblasti sou asných geografických hranic zem  (FAO, 2010). 

Údaje o nabídce/zásobách na obyvatele jsou n kdy vyja-
d ovány také z hlediska jejich kalorické hodnoty, obsahu bíl-
kovin a tuku (FAO, 2017). V této analýze je spot eba potravin 
zkoumána na bázi množství komodity/potraviny na osobu. 

2.2 M ení potravinové sob sta nosti podle velikosti  
zahrani ního obchodu 

V rámci analýzy potravinové situace zem  je rovn ž velmi 
d ležité, jak velká ást dostupných potravin byla dovezena  
a jaká ást pochází z domácí produkce (FAO, 2001). 

2.2.1 M ení závislosti na dovozu 
P i analýze potravinové situace v zemi je d ležité v d t, kolik 
z dostupných zásob domácích potravin bylo dovezeno a kolik 
pochází z vlastní produkce zem  (FAO, 2001). Srovnání 
množství potravin, které jsou k dispozici pro lidskou spot ebu 
s importovanými potravinami, nazna uje, do jaké míry je 
zkoumaná zem  závislá na dovozu (FAO, 2017). 

Ukazatel míry závislosti na dovozu (Import Dependency 
Ratio – IDR) je vymezen jako (FAO, 2001): 

 

Výpo et souhrnné rovnice pro celkovou bilanci potravin 
je užite ným nástrojem. Umož uje nap íklad výpo et pom ru 
produkce i dovozu k celkové nabídce, což je užite né p i po-
suzování sob sta nosti nebo závislosti na dovozu. Zjišt ním 
podílu jednotlivých složek na celkovém využití lze nap íklad 
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odhadnout trendy domácího využití oproti vývozu. Podobným 
zp sobem m žeme vypo ítat i míru domácího využití  
(FAO, 2001). 

2.2.2 M ení míry sob sta nosti 
K výpo tu míry domácího využití slouží ukazatel míry sob s-
ta nosti. Vyjad uje rozsah výroby ve vztahu k domácímu vyu-
žití a je definován touto rovnicí (FAO, 2001): 

 

Stejn  jako koeficient míry závislosti na dovozu (IDR), 
m že být koeficient sob sta nosti (Self-Sufficiency Ratio – 
SSR) vypo ten jak pro jednotlivé komodity, skupiny komodit 
podobných nutri ních hodnot, a po p íslušné úprav  rovnic  
i pro celkové množství komodit (FAO, 2001). 

3. Výsledky 

3.1 Vývoj míry potravinové sob sta nosti 
Míra komoditní sob sta nosti vyjad uje vztah mezi výrobou  
a spot ebou. Za práh dostate né míry sob sta nosti je 
v analýze považována hodnota 100 %. Avšak asto se uvádí, 
že mírou sob sta nosti je již hranice 80 %, která je považována 
za reáln jší a dosta ující. 

3.1.1 Rostlinná výroba – Pšenice 
Ve všech sledovaných zemích je sob sta nost pšenice na 

dobré úrovni – nad úrovní 100 %. V eské republice, na Slo-
vensku a v Polsku byla sice nejnižší, ale zato zaznamenala 
nejrychlejší r st. V Ma arsku m la také p íznivý trend. Ve 
Francii má k ivka potravinové sob sta nosti pšenice velmi 
kolísala, ale sou asn  její hodnoty siln  p evyšují ostatní zem . 
V N mecku je sob sta nost pšenice konstantn  okolo 130 %. 
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Obrázek 3: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
pšenice 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.2 Rostlinná výroba – Brambory 
Potravinová sob sta nost brambor ve sledovaném období kle-
sala v eské republice, na Slovensku a v Ma arsku. V t chto 
zemích byla zárove  po celou dobu výrazn  nejnižší, a to pod 
úrovní prahu sob sta nosti (100), v p ípad  Slovenska dokonce 
i hloub ji pod úrovní 80 %. Ve Francii a N mecku se naopak 
nacházela nad touto prahovou hodnotou, navíc s pozvolna stoupa-
jícím trendem. Polské hodnoty jsou o n co nižší, ale konstantní, 
a také p evyšují úrove  100 %. 
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Obrázek 4: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
brambor 

 

Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.3 Rostlinná výroba – epka 
V p ípad  epky se míra potravinové sob sta nosti pohybovala 
na vysokých hodnotách, s výjimkou N mecka, kde se v druhé 
polovin  období dostala pod 80 %. N mecký export epky po 
celé období prudce klesal, a import, zejména z d vod  nepo-
traviná ského využití epky, naopak prudce stoupal, což se 
nep ízniv  projevilo v sob sta nosti, i když produkce samotná 
je v p epo tu na osobu na vysoké úrovni. V eské republice je 
ze sledovaných zemí produkce na osobu nejvyšší, i její sob s-
ta nost v této komodit  setrvává na vysokých hodnotách. 
Francie zaznamenala pokles sob sta nosti zejména kv li prud-
ce rostoucím objem m dovážené epky. 
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Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 
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Obrázek 4: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
brambor 
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Obrázek 5: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
epky 

 
 Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.4 Rostlinná výroba – Cukrová epa 
U cukrové epy je míra sob sta nosti ve sledovaných státech 
zpravidla konstantn  okolo hodnoty 100 i lehce nad ní, s jen 
mírn  klesající tendencí. Pouze u Ma arska je zm na výraz-
n jší, kde klesla až na hodnotu 90. Na Slovensku se naopak 
u této komodity da í míru sob sta nosti s ob asnými výkyvy 
zlepšovat. Nejvýrazn jší výkyv v roce 2008 byl zp soben eko-
nomickou a potravinovou krizí, kdy ve v tšin  stát  výrazn  
klesla produkce. 
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Obrázek 6: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
cukrové epy 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.5 Živo išná výroba – Mléko 
Potravinová sob sta nost mléka má v eské republice, Francii, 
N mecku a Polsku pozitivní vývojový trend v p íznivých hod-
notách. Pouze v p ípad  Ma arska a Slovenska došlo k pokle-
su. V posledních letech se ale míra sob sta nosti op t navrací 
do kladných pozic. 
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Obrázek 7: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
mléka 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.6 Živo išná výroba – Hov zí maso 
Sob sta nost hov zího masa dosáhla v pr b hu let zlepšení 
zejména v Polsku a eské republice. V eské republice, v jako 
jediné z t chto zemí, po celou dobu stoupaly objemy vyveze-
ného hov zího masa až na p tinásobek, avšak produkce klesla 
o více než 30 %. Na Slovensku, v N mecku a ve Francii sob s-
ta nost poklesla. Na Slovensku je d vodem zejména pokles 
produkce až o tém  t i tvrtiny, v N mecku bezmála zdvojná-
sobení dovozu. 
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Obrázek 8: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
hov zího masa 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.7 Živo išná výroba – Vep ové maso 
Vývoj sob sta nosti vep ového masa v eské republice za-
znamenal velký pokles produkce b hem sledovaného období 
až zhruba o dv  t etiny a zárove  prudký nár st dovoz . 
V eské republice proto není sob sta nost vep ového masa 
zdaleka dosta ující, je pod 60 %. Na Slovensku, ve Francii  
a Polsku také došlo k výraznému poklesu produkce, avšak Slo-
vensko se nestává zemí tolik závislou na dovozech a dováží jen 
malé procento vep ového masa ve srovnání s ostatními zem -
mi. V Ma arsku od po áte ního roku klesá produkce a zvyšují 
se importy, a tím pádem jeho sob sta nost klesala. Nejp ízni-
v jší vývoj m lo N mecko a s výkyvy dosahuje v posledních 
letech vysokých hodnot i Slovensko. 
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Obrázek 9: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
vep ového masa 

 

Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

3.1.8 Živo išná výroba – Dr beží maso 
eská republika, Slovensko, Francie a N mecko se stávají vý-

razn  závislými na dovozu dr bežího masa. První t i zmín né 
zem  však vykazují klesající produkci této komodity, kdežto 
v N mecku se za sledované období zdvojnásobila. Proto je 
sob sta nost eské republiky, Slovenska a Francie klesající.  
U eské republiky a Slovenska se však k ivka nachází dokon-
ce pod hodnotou 80. N mecko má p íznivý trend, ale plné 
sob sta nosti zatím nedosáhlo. V Ma arsku a Polsku je vývoj 
velmi pozitivní, vysoko nad hodnotou 100. 
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Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 
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Obrázek 10: Vývoj míry potravinové sob sta nosti (SSR) 
dr bežího masa 

 

Zdroj: vlastní zpracování z dat EAgri, Faostat, ITC a Knoema, 2017 

Záv r 
Potravinová sob sta nost je ovliv ována adou faktor , které 
do r zné míry ovliv ují její míru. Jsou jimi p edevším kvalita 
p dy pro p stování zem d lských plodin, klimatické podmín-
ky, úrove  rozvoje zem d lského hospoda ení, zm ny ve spo-
t ebitelském rozhodování, ale také nastavení domácí politiky  
a míra zapojení se do mezinárodního obchodu. 

Zem d lská politika je nejstarší a základní politikou  
Evropské unie a jedním z jejích hlavních cíl  je dosažení po-
travinové sob sta nosti Evropské unie jako celku. Charakter 
zem d lství v jednotlivých zemích i potravinová sob sta nost 
lenských stát  jsou proto do zna né míry ovliv ovány práv  

Spole nou zem d lskou politikou Evropské unie. 
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K provedení analýzy potravinové sob sta nosti byly zvo-
leny metody výpo tu na základ  míry zapojení do mezinárodní 
sm ny vzhledem k domácí produkci a schopnosti pokrýt do-
mácí spot ebu dostate nou domácí produkcí. 

Z analýzy potravinové sob sta nosti vyplývá, že v rámci 
vybraných stát  Evropské unie je potravinová sob sta nost 
v komoditách rostlinné výroby z celkového pohledu na vyšší 
úrovni než u komodit výroby živo išné. V živo išné výrob  
však u mléka dosahují všechny zem  potravinové sob sta - 
nosti. 

Tém  všechny sledované zem  jsou ve vybraných zá-
kladních rostlinných komoditách sob sta né. Výjimku tvo í 
v komodit  brambor Slovensko, Ma arsko a eská republika. 
Sob sta nost živo išné výroby v oblasti masných výrobk  je 
v rámci zkoumaných zemí mnohem více volatilní a mén  do-
state ná, a to p edevším v eské republice a na Slovensku. 

Srovnáním míry sob sta nosti pro hlavní zem d lské 
komodity v rámci celé Evropské unie bylo zjišt no, že Evrop-
ská unie jako celek je v sou asné dob  nejmén  sob sta ná 
v komodit  epky a nejvíce v komodit  pšenice. 

Bylo také zjišt no, že zem mi, které jsou nejvíce závislé 
na dovozu základních zem d lských komodit neboli zem mi, 
jejichž podíl na celkové domácí produkci je nejvýrazn jší, jsou 

eská republika, Slovensko a Ma arsko. 
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Abstrakt: 

Práce je v nována tématu zneužití dominantního postavení  
v oblasti internetových platforem. Cílem práce je vymezit pro-
blémy vyplývající ze specifi nosti p edm tné oblasti, které by 
z pohledu sout žních orgán  mohly v p ípad  zneužití domi-
nance komplikovat vymáhání sout žního práva, a v návaznosti 
na to nalézt odpov  na otázku, do jaké míry jsou tyto pro-
blémy reflektovány dosavadní rozhodovací praxí.  

Struktura práce je len na na ty i hlavní ásti. První ást je 
samotný úvod práce. Druhá ást poskytuje nezbytný úvod do 
oblasti internetových platforem. Vymezuje pojem „internetová 
platforma“, uvádí p ehled nejd ležit jších typ  internetových 
platforem a popisuje specifika p edm tné oblasti, jejichž p i-
blížení je podstatné pro následující ásti práce. Ve t etí ásti 
práce jsou analyzovány problémy, kterým dosavadní sout žní 
právo v souvislosti s možným zneužitím dominance ve smyslu 
l. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) m že  

v p edm tné oblasti elit. Tato ást je rozd lena podle t í zá-
kladních krok  sout žní analýzy zneužití dominance, tedy vy-
mezení relevantního trhu, ur ení tržní síly a posouzení naruše-
ní hospodá ské sout že ve form  zneužití dominance.  
V kapitole v nované hledisku narušení hospodá ské sout že je 
diskutovaná problematika demonstrována na konkrétních po-
tencionálních projevech zneužití dominance internetovými 
platformami.  
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tvrtá ást práce se prost ednictvím analýzy dosavadní rozho-
dovací praxe snaží nalézt odpov  na otázku, zda a do jaké 
míry jsou diskutované problémy v ásti t etí dosavadní rozho-
dovací praxí reflektovány. P edm tem analýzy jsou zejména 
dosavadní rozhodnutí týkající se fúzí internetových i mobil-
ních spole ností i velkých technologických podnik  a pro 
ú ely komparace dále rozhodnutí týkající se platforem z oblasti 
klasických „kamenných“ trh . Záv r práce obsahuje shrnutí 
výsledk  analýzy a poskytuje kritické zhodnocení dosavadního 
stavu 

Abstract: 

The thesis is dedicated to the topic of abuse of a dominant  
position in the area of internet platforms. Its aim is, firstly, to 
outline the challenges arising from the specific nature of the 
area, which might, from the competition authorities’ point of 
view, complicate the enforcement of competition law in the 
case of abuse of dominance. Secondly, the thesis tries to find 
the answer to the question of to what extent these problems 
have been reflected in the existing decision-making process.  

The structure of the thesis is divided into four main parts.  
The first part is an introduction. The second part provides  
an essential introduction to the area in question. It defines the 
term ‘internet platform’, provides an overview of the most  
important types of internet platform and describes the specifics 
of the area in question, a description of which is essential for 
the subsequent parts. The third part analyses the problems that 
competition law may face in the context of possible abuse of 
dominance within the meaning of Article 102 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union in the area of internet 
platforms. This section is divided according to the three basic 
steps of a competition analysis of abuse of dominance, i.e.  
definition of the relevant market, determination of market 
power and determination of the distortion of competition in the 
form of abuse of dominance. In the chapter on the distortion  
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of competition, the issue discussed is demonstrated using 
concrete potential forms of abuse of dominance. The fourth 
part analyses the existing decision-making process and tries to 
find answers to the issues discussed in the second part. The 
subject of the analysis is primarily the previous merger  
decisions regarding the internet and communication companies 
or large technological enterprises; decisions from the standard 
‘offline’ markets were also analysed for comparison purposes. 
The conclusion contains a summary of the analysis results and 
provides a critical evaluation of the prior art. 

Klí ová slova: 
zneužití dominance, internetové platformy, dvoustranné trhy, 
sí ové efekty, Big Data 

Klasifikace JEL: 
K21 

Diplomová práce dostupná zde: 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/189026/  

 

Úvod 
Hlavním cílem práce je vymezení problém  vyplývajících ze 
specifik oblasti internetových platforem, které by z pohledu 
sout žních orgán  mohly v p ípad  zneužití dominance kom-
plikovat vymáhání sout žního práva, a v návaznosti na to na-
lézt odpov  na otázku, do jaké míry jsou tyto problémy dosa-
vadní rozhodovací praxí reflektovány. 

Práce je rozd lena na ty i hlavní ásti. Po úvodu, který 
je ástí první, následuje ást druhá, která je spíše technického 
rázu a slouží jako nezbytný úvod do p edm tné oblasti.  
V druhé ásti je vymezen pojem „internetová platforma“, uve-
den p ehled nejd ležit jších typ  internetových platforem  
a jsou popsána specifika p edm tné oblasti, jejichž p iblížení je 
podstatné pro další ásti práce. Jsem si v dom toho, že této 
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ásti je v nován pouze omezený prostor, daný rozsah by však 
m l být pro ú ely práce zcela dostate ný. Detailní studie typo-
logie internetových platforem a specifik platformového pro-
st edí by vedla k nežádoucímu odklonu práce od oblasti právní 
do oblasti technologické. 

V t etí ásti jsou analyzovány problémy, kterým sou as-
né sout žní právo z d vodu specifi nosti p edm tné oblasti 
m že v p ípad  posuzování potenciálního zneužití dominance 
internetovými platformami elit. Struktura t etí ásti kopíruje 
klasický postup p i aplikaci l. 102 SFEU, tedy vymezení rele-
vantního trhu, ur ení tržní síly a kone n  ur ení možného na-
rušení hospodá ské sout že. 

tvrtá ást práce se prost ednictvím analýzy dosavadní 
rozhodovací praxe snaží nalézt odpov  na otázku, zda a do 
jaké míry jsou diskutované problémy v ásti t etí reflektovány 
dosavadní rozhodovací praxí. P edm tem analýzy jsou zejmé-
na rozhodnutí týkající se fúzí internetových i mobilních spo-
le ností i velkých technologických podnik  a pro ú ely kom-
parace dále rozhodnutí týkající se platforem z oblasti 
klasických „kamenných“ trh .  

1. Úvod do internetových platforem  
Tato kapitola slouží jako nezbytný úvod do oblasti interneto-
vých platforem. Vymezuje pojem „internetová platforma“  
a diskutuje jejich charakteristické rysy, uvádí p ehled nejd le-
žit jších typ  internetových platforem a popisuje specifika 
p edm tné oblasti, jejichž p iblížení je podstatné pro další ásti 
práce. 

T mito specifiky jsou mimo jiné (i) sí ové efekty, které 
p edstavují situaci, kdy se hodnota ur itého produktu i služby 
zvyšuje (v p ípad pozitivních efekt ) i snižuje (v p ípad  ne-
gativních efekt ) v souvislosti s nar stajícím po tem uživatel ; 
(ii) dynami nost internetového prost edí, která pro stávající 
sout žitele vytvá í neustálý tlak na vývoj a vylepšování dosa-
vadních technologií a produkt  a zárove  konstantní hrozbu 
vstupu nového konkurenta; (iii) Big Data, jejichž analýza na 
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jedné stran  p edstavuje možnost, jak mohou internetové plat-
formy optimalizovat své procesy, snižovat náklady i prediko-
vat vývoj na trhu a tímto tedy v obecné rovin  p ispívat k cel-
kovému blahobytu spot ebitel  (Evropská Komise 2015: 6), na 
druhé stran  však se správou a využíváním dat souvisí celá 
ada potencionálních právních problém , a to jak z hlediska 

problematiky ochrany osobních údaj  i ochrany spot ebitele, 
tak z hlediska ochrany hospodá ské sout že; a (iv) tendence 
k monopolizaci, nebo  pro oblast internetových platforem jsou 
typické situace, kdy pouze jedna i dv  internetové platformy 
ovládnou celý trh (tzv. winner-take-all markets ) a stanou se 
tak „virtuálními monopolisty“. 

2. Koncept zneužití dominance v oblasti internetových 
platforem – problémy pro sout žní právo 

V této ásti práce jsou analyzovány problémy, kterým dosa-
vadní sout žní právo v souvislosti s možným zneužitím domi-
nance ve smyslu l. 102 SFEU m že v p edm tné oblasti elit. 
Tato ást je rozd lena podle t í základních krok  sout žní ana-
lýzy zneužití dominance, tedy vymezení relevantního trhu, 
ur ení tržní síly a posouzení narušení hospodá ské sout že ve 
form  zneužití dominance. V kapitole v nované hledisku naru-
šení hospodá ské sout že je diskutovaná problematika demon-
strována na konkrétních potencionálních projevech zneužití 
dominance internetovými platformami. 

D lení jednotlivých kapitol t etí ásti voln  vychází  
z dokument  Komise, a sice ze Sd lení o definici relevantního 
trhu pro ú ely práva hospodá ské sout že Spole enství (Ú . 
v st. C 372, 9. 12. 1997, s. 5-13) a Pokyn  k prioritám Komise 
v oblasti prosazování práva p i používání l. 82 Smlouvy o ES 
na zneužívající chování dominantních podnik  vylu ujících 
ostatní sout žitele (Ú . v st. C 45, 24. 2. 2009, s. 7-20).  

V kapitole v nované hledisku narušení hospodá ské sou-
t že je diskutovaná problematika demonstrována na vybraných 
potencionálních projevech zneužití dominance internetovými 
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platformami. Ty jsou d leny na projevy vylu ující a vyko is- 
ující. 

Co se tý e vylu ujících projev  zneužití dominance, 
konkrétn  byly analyzovány predátorské ceny a vertikální 
omezení ve form  doložek nejvyšších výhod a exkluzivních 
smluv. V p ípad  potenciálních vyko is ujících projev  zneu-
žití dominantního postavení, byly zvažovány specifické proje-
vy, které lze o ekávat práv  v oblasti on-line platforem. 

Jako první projev bylo zvažováno donucování uživatel  
k p ijetí uživatelských podmínek. Z praxe totiž vyplývá, že 
uživatelé globálních sociálních sítí jako Facebook, Twitter i 
LinkedIn jsou p i registraci do dané služby obecn  nuceni ak-
ceptovat uživatelské podmínky, aniž by m li reálnou možnost 
tyto podmínky ovlivnit. P ijetím t chto podmínek však uživa-
telé mimo jiné paušáln  souhlasí s využitím jimi sdílených dat 
danou sociální sítí. Uživatelé, kte í by se rozhodli s takovými 
uživatelskými podmínkami nesouhlasit, zárove  v mnoha p í-
padech nemají z d vodu vysokého stupn  monopolizace panu-
jícím v oblasti sociálních sítí, silnému uzamykajícímu efektu 
p sobícím na stávající uživatele dané sociální sít  a silným 
p ímým sí ovým efekt m mezi nimi mnoho jiných alternativ 
kam p ejít. 

Jako druhý možný projev bylo zvažováno omezování 
odchodu uživatele. Uživatelé sociálních sítí jsou totiž asto 
nuceni zakládat si uživatelské ú ty pro plné využívání nabíze-
ných služeb. Založení takového uživatelského ú tu je zpravidla 
záležitostí n kolika málo okamžik . Následné zrušení uživatel-
ského ú tu je však asto déletrvajícím procesem sestávajícím  
z n kolika krok , p i emž snahou internetových platforem je 
p inutit uživatele k pouhé deaktivaci uživatelského ú tu a vy-
hnout se tak úplnému zrušení. V p ípad  deaktivace ú tu jsou 
totiž všechna uživatelská data stále v dispozici daného provo-
zovatele, který je m že nadále využívat, a uživatel m že navíc 
sv j ú et kdykoli jednoduše obnovit. Uživatelé tak asto elí 
systematické snaze internetových platforem udržet si jejich 
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p ítomnost, a  již v aktivní i alespo  latentní form  (v p ípad  
deaktivovaných ú t ).  

Dále byla analyzována praktika jednostranného provád -
ní zm n uživatelských podmínek. Poskytovatelé sociálních sítí 
asto jednostrann  provádí zm ny uživatelských podmínek ve 

form  zm n vizuální podoby, uživatelských prvk  nebo funkcí 
dané sociální sít , aniž by tyto zm ny byly s uživateli jakkoli 
diskutovány. Jak uvád jí Gebicka a Heinemann (2014), tyto 
zm ny kvality by mohly teoreticky p edstavovat zneužití do-
minance vyko is ující povahy v p ípad , že by vedly ke sníže-
ní uživatelské kvality a bylo by tak teoreticky možné je kvali-
fikovat jako „omezování technického vývoje na úkor 
spot ebitel “ ve smyslu l. 102 písm. b) SFEU. 

Kone n , v rámci p edm tné ásti byla uvažována prak-
tika extenzivního využívání sdílených uživatelských dat  
a nadm rné vyžadování pozornosti uživatel . Uživatelé sociál-
ních sítí totiž obecn  nemusí platit za užívání internetové služ-
by pen zi, ale práv  sdílením svých dat a „pozorností“, kdy 
jsou vystavováni reklamám inzerent  aktivních na druhé stran  
platformy. Lze nastínit hypotetickou situaci, kdy by zna ný 
objem uživatelských dat byl v neúm rné mí e využíván k ex-
cesivní cílené marketingové propagaci, která by uživateli 
zna n  „znep íjem ovala“ samotné užívání dané internetové 
platformy. Nelze zárove  vylou it, že zmín ní inzerenti nejsou 
aktivní i na jiných internetových platformách a získaná uživa-
telská data z jednoho zdroje nevyužijí pro cílenou inzerci na 
mnoha místech internetové sít . 

Na základ  rozboru p edm tné problematiky vyvstaly 
otázky, na které jsou hledány odpov di v následující ásti. Ty-
to otázky se obecn  týkají t chto okruh : (i) vymezování rele-
vantního trhu, (ii) ur ování tržní síly a (iii) konkrétní projevy 
zneužití dominance. 
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3. Odpov di dané dosavadní rozhodovací praxí 
Poslední ást práce se prost ednictvím analýzy dosavadní roz-
hodovací praxe snaží nalézt odpov  na otázku, zda a do jaké 
míry jsou diskutované problémy v ásti t etí reflektovány do-
savadní rozhodovací praxí.  

Analyzované otázky lze shrnout následovn : 

 Jak je dosavadní rozhodovací praxí zohled ována spe-
cifi nost p edm tné oblasti p i vymezování relevant-
ních trh ? 

 Na základ  jakých veli in jsou obecn  ur ovány tržní 
podíly dominantních sout žitel  v p edm tné oblasti  
a jakou váhu jim dosavadní rozhodovací praxe p ikládá? 

 Jak je v rámci ur ování tržní síly zohled ováno hledis-
ko dynami nosti p edm tné oblasti? 

 Jak je dosavadní rozhodovací praxí nahlížena role sí o-
vých efekt  jako p ekážek vstupu na trh? 

 Jak jsou dosavadní rozhodovací praxí p i posuzo- 
vání tržní síly zohled ovány tendence uživatel   
k single-homingu a multi-homingu? 

 Jaká je dle dosavadní rozhodovací praxe souvislost me-
zi Big Daty a tržní silou sout žitele? 

 Jaké byly dosavadní rozhodovací praxí zvažovány 
možné projevy zneužití dominance v p edm tné oblasti? 

 Jak byl dosavadní rozhodovací praxí v souvislosti 
s možným zneužitím dominance ur en vztah mezi sou-
t žním právem, ochranou osobních údaj  a ochranou 
spot ebitele? 

 
P edm tem analýzy byla zejména rozhodnutí týkající se 

fúzí internetových i mobilních spole ností i velkých techno-
logických podnik  a pro ú ely komparace dále rozhodnutí  
týkající se platforem z oblasti klasických „kamenných“ trh .  
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Za klí ové lze ozna it zejména rozhodnutí Komise ve 
v ci Google / DoubleClick; rozhodnutí Komise ve v ci Micro-
soft / Skype; rozhodnutí Komise ve v ci Facebook / WhatsApp; 
rozhodnutí Komise ve v ci Microsoft / LinkedIn; a rozhodnutí 
Komise ve v ci Microsoft / Yahoo! Search Business.  

Výsledky analýzy p edm tných rozhodnutí byly shrnuty 
v záv ru práce. 

Záv r 
Cílem práce bylo vymezit problémy vyplývající ze specifické 
povahy prost edí internetových platforem, které by z pohledu 
sout žních orgán  mohly v p ípad  zneužití dominance kom-
plikovat vymáhání sout žního práva, a v návaznosti na to na-
lézt odpov  na otázku, do jaké míry jsou tyto problémy  
reflektovány dosavadní rozhodovací praxí.  

Ješt , než p ejdeme k záv re nému shrnutí, je nutné 
uvést následující. P edm tná oblast p edstavuje pro sou asné 
sout žní právo dosud nepoznaný fenomén, který p ináší adu 
nových koncep ních i technických problém . Vyty ené poten-
cionální problémy v ásti t etí vychází z aktuální sout žn -
ekonomické diskuze, která z povahy v ci velmi pružn  a rych-
le na specifika p edm tné oblasti reaguje. Adaptace nástroj  
sout žního práva však logicky vyžaduje daleko více asu. Je 
tedy z ejmé, že odborná literatura bude v i rozhodovací praxi 
vždy o n co „nap ed“. Dále je nutné zmínit, a to zejména ve 
vztahu k provedené analýze potencionálních projev  zneužití 
dominance, že analyzovaná fúzová rozhodnutí, ve kterých již 
Komise byla se specifiky p edm tné oblasti konfrontována, 
nejsou asto tak detailní, jak by bývala byla rozhodnutí týkající 
se p ímo zneužití dominance.  

Co se tý e vymezování relevantních trh , lze seznat, že  
v této fázi byla specifi nost p edm tné oblasti dosavadní roz-
hodovací praxí zohled ována, avšak s ohledem na ší i diskuto-
vaných problém  pouze ve velmi omezené mí e. Koncep ní 
p ístup Komise k vícestrannosti platforem je obecn  v souladu 
s p evládajícím názorem odborné ve ejnosti. Vícestrannost 
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trh  však není pro sou asné sout žní právo fenoménem až tak 
novým, protože s ním bylo konfrontováno již v oblasti  
„kamenných“ trh .  

Velmi omezen  však dosud byly p i vymezování rele-
vantních trh  zohled ovány dopady sí ových efekt   
a dynami nost oblasti. Tato hlediska byla v drtivé v tšin  p í-
pad  brána v potaz až v rámci následného posuzování tržní 
síly. Je z ejmé, že se z povahy v ci jedná o hlediska abstraktní 
a výsledky pr zkum  trh , na jejichž základ  Komise rele-
vantní trhy vymezuje, berou v potaz již nabízené výrobky i 
služby. Nelze však vylou it, že takto staticky provád né analý-
zy nepovedou k úzkému vymezení relevantního trhu  
a v kone ném d sledku tak ke zkresleným záv r m ohledn  
reálné tržní síly dané internetové platformy. 

V souvislosti s posuzováním tržní síly internetových 
platforem lze v dosavadní rozhodovací praxi vysledovat ur itý 
pozitivní vývoj. V rámci posuzování jejich tržních podíl  jsou 
asto zohled ovány i rozli né nemonetární jednotky jako nap . 

objemy provedených hovor  i návšt vnost uživatel , které 
mohou o reálném tržním podílu lépe vypovídat. Samotný 
SDEU i Komise však v posledních letech jednotn  poukazují 
na relativnost jejich významu a v rámci posuzování tržní síly 
internetových platforem jsou stále ast ji zohled ována i jiná 
hlediska.  

Prvním z nich je p ítomnost sí ových efekt , jejichž do-
pad na tržní sílu sout žitel  se dosavadní rozhodovací praxe 
snaží ve velké mí e zohlednit. Jejich detailní posouzení poskyt-
la Komise nap . v nedávných rozhodnutích Facebook /  
WhatsApp a Microsoft / LinkedIn. V nich uvedla i faktory, které 
mají ve vztahu k sí ovým efekt m elimina ní dopad. T mi 
jsou tendence uživatel  k multi-homingu i single-homingu  
a dále pak dynami nost oblasti.  

Je však nutno podotknout, že a koli jsou tato hlediska  
v rámci sout žních analýz zohled ována (což p edstavuje bez-
pochyby pozitivní sm r), není úpln  z ejmé, jak, respektive na 
základ  eho a do jaké míry se tomu tak d je. Komise ve svých 
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rozhodnutích mluví pouze o obecných souvislostech mezi t -
mito hledisky a dosavadní rozhodovací praxe dosud nep edsta-
vila žádné analytické modely, na jejichž základ  by mohly být 
vzájemné vztahy mezi nimi exaktn  kvantifikovány.  

Co se poté tý e Big Dat a souvislosti s tržní silou interne-
tových platforem, lze konstatovat, že Komise dosud nijak vý-
znamn  nerozlišuje mezi kvalitou kontrolovaných dat. Dále ani 
nijak detailn  neanalyzuje možnost internetových platforem 
taková data skute n  využívat. Na tento initel p itom odborná 
literatura intenzivn  poukazuje. Na druhou stranu je nutné po-
dotknout, že takové detailní posuzování by elilo zna ným 
technickým a technologickým problém m. Povahu dat v dosa-
vadní rozhodovací praxi tak lze charakterizovat jako obecnou 
komoditu, takové zobecn ní však znamená riziko, že analýza 
povede k zavád jícím záv r m ohledn  reálné tržní síly inter-
netových platforem.  

Z d vodu absence rozhodovací praxe týkající se p ímo 
zneužití dominance v p edm tné oblasti byla v souvislosti  
s možnými projevy zneužití analyzována fúzová rozhodnutí,  
v jejichž rámci Komise n které tyto projevy taktéž posuzovala.  

Lze konstatovat, že zvažované vylu ující projevy se 
principiáln  neliší od projev  známých z oblasti „kamenných“ 
trh . Dosud byly zvažovány nap . praktiky typu vázaných i 
spojovaných prodej , na jejichž základ  mohou internetové 
platformy p enášet svojí tržní sílu z jednoho relevantního trhu 
na druhý. Ur itou novinkou jsou potenciální projevy zneužití 
dominance ve form  znep ístupn ní uživatelských dat nebo 
ztížení i znemožn ní interoperability mezi produktem a kon-
kuren ním uživatelským prost edím. Ty jsou z povahy v ci 
klasickým „kamenným“ trh m cizí.  

V souvislosti s možnými vyko is ujícími praktikami 
obecn  panují obavy ohledn  snížení kvality poskytovaných 
služeb i omezení investic do dalšího vývoje a inovací.  

Analýza dosavadní rozhodovací praxe pak p inesla jas-
nou odpov  na otázku, zda porušení pravidel ochrany osob-
ních údaj  i spot ebitele, respektive obecn  ochrany soukro-



50 
 

mí, m že být považováno za zneužití dominance ve smyslu  
l. 102 SFEU. Soudní dv r a v souladu s ním i Komise jsou 

toho názoru, že porušení specifických pravidel ochrany osob-
ních údaj  i spot ebitele by nem lo být p edm tem aplikace 
sout žních pravidel. Zde se evropská rozhodovací praxe roz-
chází s názorem n kterých sout žních orgán  lenských stát  
EU, které aplikaci sout žních pravidel na takové jednání do-
minantní internetové platformy a priori nevylu ují.  

Zdá se, že vymáhání sout žního práva v oblasti interne-
tových platforem je stále ovlivn no zna nou mírou nejistoty, 
která m že být dána zejména technologickou komplikovaností, 
dynami ností a komplexností p edm tné oblasti. Po et roz-
hodnutí detailn  analyzujících jednotlivá specifika je stále 
velmi nízký. asto navíc nelze z d vodu specifických podmí-
nek posuzovaného p ípadu záv ry obsažené v daném rozhod-
nutí zobecnit, což na mí e právní jistoty taktéž nep idává.  

Sou asné evropské sout žní právo dnes stojí p ed otáz-
kou, jak specifi nost p edm tné oblasti související s nep edví-
datelným vývojem produkt  a existencí revolu ních inovací do 
sout žn právních analýz promítnout. Jedná se o hlediska abs-
traktní, která jsou jen t žko uchopitelná dosavadními nástroji 
sout žního práva, ale která mohou mít pro rozhodování v kon-
krétním p ípad  zásadní význam.  

Jejich nedostate né zohledn ní povede k velmi úzkému 
vymezení relevantních trh  a v kone ném d sledku k nespráv-
ným záv r m ohledn  reálné tržní síly internetové platformy. 
P ílišný optimismus ohledn  technologického vývoje naopak 
m že vést k p íliš širokému vymezení relevantního trhu, k ne-
opodstatn n  vysokému o ekávání vstupu nových sout žitel   
a tedy v kone ném d sledku k podhodnocení reálné tržní síly 
internetové platformy.  

Souvisejícím problémem je pak délka p ípadných ízení 
pro zneužití dominantního postavení, která i v oblasti klasic-
kých trh  iní zpravidla n kolik let. Je velmi pravd podobné, 
že Komise bude po n kolikaletém ízení sankcionovat jednání, 
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které z d vodu dynamického vývoje technologií již nebude  
v dob  rozhodnutí uživatelsky i technologicky aktuální.  

V rámci rozhodování bude muset Komise taktéž prezen-
tovat svojí p edstavu ohledn  „ideálního“ fungování on-line 
prost edí. Práv  tento ideál bude výchozím bodem, se kterým 
bude potencionáln  zneužívající jednání dominantní interneto-
vé platformy pom ováno. Nastává však problém, jak defino-
vat „ideální“ algoritmus internetového vyhledáva e i „opti-
mální“ kvalitu služeb poskytovaných sociální sítí.  

Nabízí se tak otázka, zda dynami nost a komplexnost 
p edm tné oblasti v bec mohou být regulativn  uchopeny, 
když každá regulace reaguje až ex post na nastalou situaci  
a vede k ur itému „zafixování“ stavu. Za pomoci takové regu-
lace nelze reagovat na p ekotný vývoj, který v krátkém ase 
p ináší inovativní zm ny, dosud nepoznané obchodní modely  
a který zásadn  m ní i zcela ruší dosavadní trhy. Relevantní 
je tedy obava, zda regulatorní zásahy do p edm tné oblasti 
budoucímu vývoji a tím pádem i celkovému blahobytu spot e-
bitel  spíše neuškodí.  
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Abstract 
The aim of this master’s thesis is to assess the relationship 
between two organisations with competences in relation to 
European space policy that happen to be in dispute over such 
competences — the European Union (EU) and the European 
Space Agency (ESA). The main research question is whether 
the ESA hinders further supranationalisation of space matters 
within the EU framework, and the research uses the theory of 
rational design, which highlights the importance of the 
Member States1 as the decisive actors in this question who 
have to lean one way or the other. This thesis examines the 
relevant documents issued by the EU and the ESA, and the 
positions of the Member States of the European Space Agency 
with regard to this dispute, and concludes that the ESA indeed 
hinders further supranationalisation of space matters within the 
EU framework because supranationalisation goes against the 
positions and interests of the Member States. The only thing 
that the Member States are willing to do is to adjust the 
financial procedures with respect to the programmes run by the 
ESA and funded by the EU to ensure their efficient 
implementation in compliance with EU rules.  

Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je posoudit vztah mezi dv ma 
organizacemi s kompetencemi v oblasti evropské vesmírné 

                                                 
1 Member States with capital first letters will throughout the thesis 
always refer to the Member States of the European Space Agency. 
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politiky, které se nacházejí v konfliktu – mezi Evropskou unií 
(EU) a Evropskou vesmírnou agenturou (ESA). Hlavní 
výzkumná otázka se táže, zda a do jaké míry brání ESA další 
supranacionalizaci vesmírných záležitostí v rámci EU. 
Výzkum je založen na teorii racionálního designu, který 
zd raz uje klí ovou roli lenských stát  jakožto rozhodujících 
aktér  v této otázce. Práce zkoumá relevantní dokumenty 
publikované EU a ESA, jakož i pozice lenských stát  ESA 
s ohledem k tomuto problému a výzkumné otázce a dochází 
k záv ru, že ESA brání další supranacionalizaci vesmírných 
záležitostí v rámci EU, protože další supranacionalizace by 
byla proti pozicím a zájm m lenských stát  ESA. Tato 
p ekážka dosahuje takové úrovn , že jediné, v em jsou státy 
ochotné ustoupit, je upravit finan ní procedury ve vztahu 
k program m, které jsou provád ny ESA a financované EU,  
a zajistit jejich efektivní implementaci v souladu s pravidly 
EU. 

Keywords 
space policy, European Space Agency, European Union, 
supranationalisation, intergovernmentalism, European space 
policy, rational design theory 

JEL categories: 
F55 

Diplomová práce dostupná zde:  
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/94966 
____________________________________ 

Introduction 
This thesis is concerned with European space policy, and more 
specifically with the relationship between two bodies with 
competences in relation to European space policy that happen 
to be in dispute – the European Union (EU) and the European 
Space Agency (ESA). The European Commission exerts 
pressure on the European Space Agency to make it change its 
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financial regulations, at least in relation to EU space projects, 
or even to cede its sovereignty. If the Member States of the 
ESA refuse to accept this, then the European Union must 
implicitly acknowledge the limits of the scope of European 
integration with regard to space matters within the EU 
framework. This thesis looks at the relevant documents issued 
by the EU and the ESA, and at the positions of the Member 
States of the European Space Agency2 with regard to this 
dispute, through the lens of the rational design theory in order 
find out whether the Member States will favour the European 
Space Agency over the EU, or vice versa.  

Referring to the full thesis, chapters 1-4 look at the 
research problem, the current state of affairs, theory and 
methodology. Chapter 5 presents the institutional and political 
features of the EU and the ESA with regard to the space 
domain. Recent developments in the interinstitutional 
framework are described in Chapter 6, whereas the positions of 
individual Members States of the ESA are analysed in 
Chapter 7. The subsequent chapter compares the financial 
advantages of both bodies for their respective Member States 
and the last chapter offers conclusions (in Chapter 9 
‘Discussion’ and Chapter 10 ‘Conclusion’ of the thesis). 

1. Research problem 
The turn of the millennium proved to be significant in many 
aspects of life, but for space policy in Europe it was indeed  
a landmark. Where there once used to be just one major actor 
uniting the European countries with an interest in space and its 
exploitation – the European Space Agency, founded in 1975 – 
a second and bigger actor, the European Union, started to look 
at the domain of space as its own territory. 

Building mainly on the framework agreement between 
the EU and the ESA, signed in 2003, European space policy 
emerged in 2007 and established another level of cooperation 
                                                 
2 Member States with initial capital letters will always refer to the 
Member States of the European Space Agency throughout the thesis. 
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between the European Space Agency, the European Union and 
the Member States. Nevertheless, both actors still influence 
each other outside this agreement as the European Space 
Agency seems to be a privileged organisation in space industry 
matters and the European Union poses a threat to the very 
existence of the European Space Agency, or at least to its 
independence and procedures. Moreover, the ESA carries out 
the technical and operational parts of the space projects of the 
EU, such as Galileo or Copernicus, and should be obliged to 
ensure that its procedures in regard to those projects conform 
to EU rules. 

The European Space Agency is an intergovernmental 
organisation with a specific type of financing – the principle of 
a ‘geographical return’ ensures that at least 95 % of the 
contribution of all Member States of the European Space 
Agency to the agency’s budget will return to their country 
through the contracts with their national industry by the year 
2024.  

On the other hand, the European Union is a supranational 
body that prefers a more common approach to public 
procurement. The most cost-effective offer is favoured and any 
form of geographical return is prohibited (Ministerstvo 
dopravy R 2014: 23-25). Also, the EU wants to use space for 
defence purposes, which might be in contradiction to ESA 
requirements. There is also a difference in membership 
between these two organisations.  

That leaves us in a situation in which an inter- 
governmental organisation that operates independently of the 
European Union seems to be – thanks to its procedures –
prioritised by some Member States over the European Union, 
and as a result they may not be willing to concede the field of 
space technology and research, which is covered by the 
European Space Agency under the auspices of the European 
Union. In summary the European Space Agency, because of its 
very existence, may hinder any further shifting of powers  
and activities in the space domain towards their 
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supranationalisation within the framework of the European 
Union. 

This is a very significant problem not only in itself, but 
also for a broader discussion about the future of European 
integration. If it is confirmed that the Member States do 
ultimately reject the shifting of powers to the EU and the 
supranationalisation of one policy area that is not necessarily  
a part of the common foreign and security policy, this may be  
a very strong argument against some federalist and 
neofunctionalist assumptions3. It may also have a normative 
impact by showing the geographical return principle as  
a method of financing that the Member States consider to be  
a more just one in comparison with the common way of 
dealing with budget, investment and procurement. It would 
also highlight the importance of the European Space Agency 
for the future of Europe and the aptitude of the 
intergovernmental institutional setting in an industrial and 
research area. 

2. Matter untouched? 
The impact of the European Space Agency on the scale of 
European integration within space policy remains to a large 
extent untouched. The only articles that have covered this 
topic, at least partially, were published in the Space Policy 
journal and were later supported by the reports of the European 
Space Policy Institute, with the first papers appearing after the 
year 2000. The latter nevertheless only touched on this theme 
significantly in the security dimension, which has a different 
implication for the cooperation of both subjects and would 
serve only as a poor source for complex research4. 

                                                 
3 For the federalist and neofunctionalist assumptions see, for 
example, Bache, I., ‘Theories of European integration’, in Politics in 
the European Union, eds Bache, I., George, S. and Bulmer, S., 
Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 6-11. 
4 This is taken from the article by Nunzia Paradiso (2013). 
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To briefly sum up the current state of affairs, the authors 
are not of one mind as to whether the European Space Agency 
should become an agency of the European Union or whether 
the EU should become a member of the former, although we 
can say that the majority of authors prefer the first solution. 
None of those, unfortunately, assessed whether the European 
Space Agency could indeed have a direct impact on the level 
of integration within the European Union. Closest to this point 
was perhaps the working paper by Florent Mazurelle, Jan 
Wouters and Walter Thiebaut, entitled ‘The evolution of 
European space governance: Policy, legal and institutional 
implications’.  

3. Theory 
Barbara Koremenos et al. (2004) presented, in the book The 
rational design of international institutions, quite a new theory 
of the same name: the rational design theory. Their basic 
presumption is that states use international institutions to 
further their own goals, and that they design institutions 
accordingly. The most direct implication is that design 
differences are not random. They are the result of rational, 
purposive interactions among states and other international 
actors to solve a specific problem. The rational design theory 
does not contradict liberal intergovernmentalism. For the 
understanding of relations between the ESA and the EU, it is 
very important to acknowledge the decisive position of 
Member States’ governments who are the sole decision-makers 
in the ESA and who cannot be outvoted in the EU. 

This thesis looks at the research problem through the lens 
of the rational design theory. The liberal intergovernmentalism 
of Andrew Moravcsik is used as an additional theory to help us 
understand the processes in the European Union, where, in 
spite of the supranational actors such as the European 
Commission, it is the EU Member States who gave birth to the 
institutions for a reason and who retain control over them. The 
institutions of course take over some of the powers of the 
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member states but in the end it is only because the member 
states allow them to do so and they can change the institutions, 
modify their competences or even completely abolish them if 
necessary. 

4. Methodology 
The main, overarching research question is as follows: ‘Does 
the European Space Agency hinder further supranationalisation 
of European space policy within the European Union? If so, in 
what way?’ 

There are two additional research questions that should 
help answer the main research question:  

 
– Q1: Do individual Member States want to retain the 

ESA as an independent organisation under the status 
quo or do the Member States want to turn the ESA into 
an agency of the EU, or any other option proposed by 
the European Commission in the 2014 progress report 
on establishing appropriate relations between the 
European Union and the European Space Agency? 

– Q2: Do individual Member States want to retain the 
principle of geographical return and related procedures 
in the ESA? 

The aim of the research is also to understand the motive 
of the Member State in favouring one option or the other, and 
to try to connect the positions of the Member States with their 
argumentation. To achieve this, the positions of the Member 
States, set out in their strategies, policies and official 
statements, will be examined if they contain one or more of the 
following three lines of argumentation: (1) ever deeper 
integration within the EU as a norm (ideology); (2) profit from 
an economic perspective (gain); and (3) institutional suitability 
such as the willingness to solve problems within the best-
suited organisation, be it from the perspective of the Member 
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State, the EU or the ESA (institution). The data on the 
economic profit will be supported by a comparison of the 
amount of resources that individual Member States get back in 
the form of contracts and projects from EU funding and from 
the ESA through geo-return.  

5. Organisations 
When the Treaty of Lisbon was ratified in 2009, space policy 
became an area of interest of the European Union, and one with 
political, security and economic potential. Space policy falls 
under the regime of the ordinary legislative procedure, which 
uses the system of qualified majority voting. To achieve a 
majority, 55 % of member states must vote in favour (nowadays 
16 out of 28) and the proposal must be supported by member 
states representing at least 65 % of the total EU population. EU 
procurement rules rely on the best value for money, presuppose 
that there will be multiple potential bidders and are independent 
of the contributions that individual countries provide. 

The European Space Agency was established in 1975 as 
an intergovernmental organisation with the mission of providing 
for and promoting, for exclusively peaceful purposes, 
cooperation among European states in space research and 
technology and their space applications. The ESA coordinates 
and supports the global competitiveness of European industry 
by coordinating European and national space programmes and 
through its programmes, by maintaining and developing space 
technology and encouraging the rationalisation and development 
of an industrial structure appropriate to market requirements 
(Convention for the Establishment of a European Space 
Agency, Ministerstvo dopravy 2014: 19-21). 

The main feature of ESA spending is a principle called 
industrial return, geographical return (geo-return) or juste-
retour, which applies to the industrial policy of the ESA. 
Usually, 90-95 % of the ESA’s budget is spent on contracts 
with industry. Industrial policy is therefore an essential tool to 
motivate Member States to invest in ESA programmes. This 
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motivation is to a large extent supported by geo-return, 
ensuring that at least 84 %, although the ideal goal is 100 %, of 
Member State contributions return to it in the form of contracts 
with national industry. The ESA further guarantees that, when 
all activities are accounted for, the geo-return for each Member 
State will be at least 95 % by the end of 2024 at the latest 
(similarly, 91 % and 93 % are the targets for 2019 and 2022) 
(Convention for the Establishment of a European Space 
Agency, Ministerstvo dopravy 2014: 19-21). 

6. Recent development of the interinstitutional framework 
In 2014 the ‘Progress report on establishing appropriate relations 
between the European Union and the European Space Agency 
(ESA)’ was published by the European Commission and 
assessed four options. Under option 1, called ‘No change 
(baseline)’, the situation remains unchanged under the terms of 
the existing EU/ESA framework agreement. Option 2, 
‘Improved cooperation under the “status quo”’ envisages that the 
EU and ESA remain two separate entities, but the interface 
between them is adapted based on amendments to the existing 
EU/ESA framework agreement, and it envisages an 
improvement of delegation agreements. Option 3 prefers the 
establishment of a programmatic structure solely dedicated to the 
management of EU programmes (i.e. ‘EU pillar’) which would 
operate as an ‘EU-like’ environment. In the last option (No 4), 
the ESA becomes an agency of the EU. The agency would have 
an EU legal basis and be governed according to EU rules. 

The European Commission assessed that option 4 is the 
most effective option but, on the other hand, recognised the 
difficulty of its implementation and for the time being there is 
no consensus among ESA Member States. An external study 
found that option 3 could be the best option going forward, and 
the Commission’s response was that it sees merits in this 
option as an effective compromise.  

The 2016 space strategy for Europe brought new 
developments. It showed a weakened position of the European 
Commission while stating that the ESA remains an important 
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partner and that the Commission wants to examine potential 
improvements in governance and simplification measures, 
which would streamline the applicable rules and accountability 
requirements, seemingly referring to option 2. 

We have to regard this as a reaction to the unchanging 
position of the Member States of the ESA, who clearly 
indicated that the ESA’s prime position as an independent 
space agency for Europe governed together by the Member 
States on an intergovernmental basis with the procurement 
principle of geo-return shall not change.  

7. Positions of the ESA Member States 
If we sum up the data on the positions of the respective 
Member States in a summary table, we will receive the 
following results (see Table 1 below). The answers in italics in 
column Q1 – Options signify a less clearly identified position, 
as do the lower-case letters in the Gain and Institution 
columns. The upper-case letters, on the other hand, indicate  
a clearly stated argumentation along the given line. 
 

Table 1: Collated data 

 
 

Country Share of EU
population

Rank ESA budget
(%)

ESA budget
(EUR millions)

Rank Size Q1
Options

Q2
georeturn

Ideology Gain Institution

Germany 16,06% 1 22,7% 858,4 1 big 1 or 2 retain yes YES
France 13,05% 2 22,7% 855,9 2 big 4 abolish YES YES
Italy 12,00% 4 14,6% 550,0 3 big 1 or 2 retain YES
United
Kingdom

12,79% 3 7,9% 300,0 4 big 1, 2 or 3 retain YES

Belgium 2,21% 9 5,5% 206,0 5 medium 2, 3 or 4 YES yes

Spain 9,09% 5 4,0% 151,2 6 medium 2 or 3 retain but
modify

YES

Sweden 1,96% 13 1,9% 72,3 7 small yes
Netherlands 3,37% 8 1,9% 72,0 8 small 2 (or 3) retain YES
Austria 1,71% 15 1,2% 47,1 9 small 2 (or 3) retain YES YES
Poland 7,43% 6 0,9% 34,6 10 small 2 or 3 retain YES YES
Czech Republic 2,04% 11 0,9% 32,7 11 small 1 or 2 retain YES yes
Denmark 1,12% 17 0,8% 30,5 12 small yes
Romania 3,87% 7 0,8% 30,0 13 small
Luxembourg 0,11% 27 0,6% 22,3 14 small 1, 2 or 3 YES
Finland 1,07% 18 0,5% 19,4 15 small
Ireland 0,91% 20 0,5% 17,8 16 small 1, 2 or 3 yes
Portugal 2,02% 12 0,5% 17,0 17 small yes
Greece 2,11% 10 0,4% 14,6 18 small
Hungary 1,92% 14 0,2% 6,2 19 small
Estonia 0,26% 25 0,1% 2,5 20 small
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We can see that the only country that wishes to abolish 
geo-return is France, with Spain favouring a slightly modified 
or weakened regime but overall being in favour of keeping 
geo-return. Another seven countries have indicated that they 
wish to retain the principle of geo-return. The argumentation 
for retaining geo-return was most often connected with the 
economic gain argumentation (7 out of 8) and less often  
with institutional suitability (5 out of 8). No country, 
understandably, connected the argumentation for retaining it 
with the deepening of European integration, as France did 
when it argued for abolishing this principle.  

Belgium and France are the only countries that could 
possibly accept option 4, making the ESA an EU agency, with 
France being strong on this point. We can see that this option 
is thus connected with the ideology and institution line of 
argumentation. For the other countries, option 2, improved 
status quo, seems to be the most acceptable one based on their 
presented positions. Options 1 (status quo) and 3 (EU pillar) 
gained comparable support, which was slightly lower than for 
option 2. Option 1 was connected mainly to the gain line, 
option 2 to the gain and institution lines and option 3 to the 
gain line and to a lesser extent the institution line. 

It is also interesting to note that all three of the biggest 
contributors mentioned institutional suitability in their 
reasoning, thus underlining the presumption of the rational 
design theory that this aspect does indeed matter in the 
decision-making process of the states.  

If we now compare the data set with the first hypothesis, 
we can see that even the states that contribute the most are in 
favour of retaining the principle of geo-return, with only 
France being against and Spain favouring a partial change. On 
the other hand, as no countries with smaller contributions 
expressed a negative response in relation to retaining geo-
return, it would not thus be completely right to justify the null 
hypothesis. We can therefore conclude that only the second 
part of the hypothesis is correct and state that the smaller  
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the contributions of the Member State, the more likely it is 
to favour retaining geo-return. 

As regards the second hypothesis, the conclusion is very 
similar. The most populous states do not necessarily want to 
transform the ESA into an EU agency — only France (ranked 
2nd) and possibly Belgium (9th) would accept this option. 
There is no trend with regard to the specific option though. 
Similarly to the first hypothesis, we can conclude that the 
smaller the population of the Member State, the more 
likely it is to oppose the transformation of the ESA into an 
EU agency, as the null hypothesis will not be completely 
suitable to describe the situation. 

8. Comparison of financial advantages 
The aim of this part is to examine which ESA Member States 
have a higher return coefficient from the EU programmes than 
from the ESA, and thus to determine which organisation is, in 
financial terms, more advantageous for each Member State of 
the ESA. The data for the comparison were retrieved from 
calls for proposals on space under the seventh framework 
programme for research and technological development (FP7), 
from European Commission internet data on the budget of the 
EU/EC (including Galileo and national contributions to the 
budget) and from the annual reports of the ESA for 2012, 2013 
and 2014.  

The results prove that for the majority of Member States, 
the principles of the ESA prove to be more attractive and 
advantageous than the EU open competition. Only the 
countries with large budgets for space – the top four in Europe 
consisting of France, Germany, Italy and the United Kingdom 
– plus Luxembourg  seem to be able either to achieve a higher 
return coefficient from the EU, or at least to get quite close to 
the ESA geo-return. Nevertheless, the ESA budget still 
remains the main tool for space-related contracts in the EU that 
is incomparably more advantageous for new or small 
countries. Based on these facts, we could presume that the 
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ESA will probably remain the organisation with the larger 
share of the European ‘space economy’, and integration within 
the EU framework will have to deal with this limit. The 
outlook may of course change at the end of the 2014–2020 
financial period and we will be able to assess the returns from 
Horizon 2020 and other EU programmes. 

 
Table 2: Comprehensive comparison II – simulation 
(countries for which data are unavailable are given  
an estimated average of EUR 6 million from FP7) 

 

Conclusion 
The ESA indeed seems to hinder the shifting of powers to the 
EU to the extent that the only thing that the ESA is willing to 
modify in relation to the status quo is that it will ensure a better 
way of complying with the EU regulations with respect to the 
programmes funded by the EU, thus underlining what is 
already mentioned in the framework agreement and what the 
Commission proposes under option 2 of the 2014 progress 
report. Any further shifting of powers is unacceptable for the 
ESA as it clearly highlighted that its independence as  

Country
share of
EU budget

Galileo (G)
expenditure

return
coef.

FP7
expenditure

return
coef.

G+FP7
return
coef.

ESA aver.
weighted

amount p.a.

ESA
return
coef. G vs.ESA FP7 vs. ESA

G+FP7 vs.
ESA

Austria 2,33% 0,10 0,002 16,64 1,10 0,227 323,70 0,999 0,998 0,10 0,772
Belgium 3,16% 16,01 0,202 32,59 1,59 0,486 1392,20 0,980 0,778 0,61 0,493
Czech
Republic 1,24% 6,33 0,204 6,00 0,74 0,315 34,05 0,950 0,747 0,21 0,635
Denmark 2,10% 0,17 0,003 6,00 0,44 0,093 181,33 0,953 0,950 0,51 0,860
Finland 1,65% 0,16 0,004 18,79 1,75 0,363 131,10 0,954 0,950 0,80 0,591
France 17,75% 1 264,31 2,838 111,06 0,96 2,452 6034,27 1,017 1,821 0,05 1,435
Germany 19,89% 850,32 1,704 93,21 0,72 1,501 4530,00 1,016 0,688 0,30 0,485
Greece 1,99% 0,00 0,000 6,00 0,46 0,095 34,10 0,991 0,991 0,53 0,896
Ireland 1,27% 0,16 0,005 6,00 0,73 0,154 96,90 0,966 0,961 0,24 0,812
Italy 13,57% 179,57 0,527 63,01 0,71 0,566 3080,57 1,026 0,498 0,31 0,460
Luxembourg 0,26% 19,11 2,909 6,00 3,53 3,036 50,03 0,950 1,959 2,58 2,086
Netherlands 3,78% 3,10 0,033 33,43 1,36 0,306 673,57 1,117 1,084 0,25 0,811
Norway 21,38 280,30 0,953
Poland 3,07% 0,16 0,002 6,00 0,30 0,064 16,30 0,670 0,667 0,37 0,606
Portugal 1,49% 0,39 0,010 6,00 0,62 0,136 86,33 0,974 0,964 0,35 0,839
Romania 1,11% 0,00 0,000 6,00 0,84 0,172 13,55 0,707 0,707 0,13 0,535
Spain 9,14% 9,29 0,040 47,44 0,80 0,196 1235,97 1,009 0,969 0,21 0,813
Sweden 2,68% 0,10 0,002 6,00 0,34 0,072 514,87 0,981 0,980 0,64 0,909
Switzerland 784,50 0,980
United
Kingdom 10,70% 159,63 0,595 93,13 1,34 0,748 1873,10 0,988 0,394 0,35 0,241 

Country
share of
EU budget

Galileo (G)
expenditure

return
coef.

FP7
expenditure

return
coef.

G+FP7
return
coef.

ESA aver.
weighted

amount p.a.

ESA
return
coef. G vs.ESA FP7 vs. ESA

G+FP7 vs.
ESA

Austria 2,33% 0,10 0,002 16,64 1,10 0,227 323,70 0,999 0,998 0,10 0,772
Belgium 3,16% 16,01 0,202 32,59 1,59 0,486 1392,20 0,980 0,778 0,61 0,493
Czech
Republic 1,24% 6,33 0,204 6,00 0,74 0,315 34,05 0,950 0,747 0,21 0,635
Denmark 2,10% 0,17 0,003 6,00 0,44 0,093 181,33 0,953 0,950 0,51 0,860
Finland 1,65% 0,16 0,004 18,79 1,75 0,363 131,10 0,954 0,950 0,80 0,591
France 17,75% 1 264,31 2,838 111,06 0,96 2,452 6034,27 1,017 1,821 0,05 1,435
Germany 19,89% 850,32 1,704 93,21 0,72 1,501 4530,00 1,016 0,688 0,30 0,485
Greece 1,99% 0,00 0,000 6,00 0,46 0,095 34,10 0,991 0,991 0,53 0,896
Ireland 1,27% 0,16 0,005 6,00 0,73 0,154 96,90 0,966 0,961 0,24 0,812
Italy 13,57% 179,57 0,527 63,01 0,71 0,566 3080,57 1,026 0,498 0,31 0,460
Luxembourg 0,26% 19,11 2,909 6,00 3,53 3,036 50,03 0,950 1,959 2,58 2,086
Netherlands 3,78% 3,10 0,033 33,43 1,36 0,306 673,57 1,117 1,084 0,25 0,811
Norway 21,38 280,30 0,953
Poland 3,07% 0,16 0,002 6,00 0,30 0,064 16,30 0,670 0,667 0,37 0,606
Portugal 1,49% 0,39 0,010 6,00 0,62 0,136 86,33 0,974 0,964 0,35 0,839
Romania 1,11% 0,00 0,000 6,00 0,84 0,172 13,55 0,707 0,707 0,13 0,535
Spain 9,14% 9,29 0,040 47,44 0,80 0,196 1235,97 1,009 0,969 0,21 0,813
Sweden 2,68% 0,10 0,002 6,00 0,34 0,072 514,87 0,981 0,980 0,64 0,909
Switzerland 784,50 0,980
United
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an intergovernmental organisation and the preservation of  
geo-return will be the main pillars on which any future 
agreement should be built. 

With the space strategy for Europe, even the 
Commission seems now to be turning to option 2, possibly as  
a result of the lack of development and the opposition to the 
previous proposals aiming at options 3 and 4. It is also 
important to note that there is a difference in the positions  
of the Council of the European Union and the Commission as, 
in its conclusions and accepted documents, the Council did  
not adopt anything specifically asking for the further 
supranationalisation of the activities and processes of the ESA 
after the ratification of the Treaty of Lisbon. The Council 
always aimed at better and closer cooperation and 
rapprochement of the EU and the ESA. Therefore it is clear 
that the position of the member states differs from the position 
of the Commission. 

As regards the research hypotheses, the following 
statements seem to be true: (1) the smaller the contributions of 
the Member State, the more likely it is to favour retaining  
geo-return; and (2) the smaller the population of the Member 
State, the more likely it is to oppose the transformation of the 
ESA into an EU agency. 

Looking at the conclusions deriving from the analysis of 
individual Member States, most are behind the preservation of 
the intergovernmental nature of the ESA and of geo-return, 
with France being the only stakeholder openly supporting an 
option to the contrary. As the gain was the way of 
argumentation most often identified, the findings of the 
comparison of the return on investment become even more 
important. Remember that for all Member States except for 
Germany, France and Luxembourg, the ESA geo-return is 
more efficient than the EU programmes. But even Germany 
openly declares support for ESA independence and geo-return. 
Even for big countries with a strong and well-developed space 
industry and research sector, the security of return on 
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investment seems to prevail over the option to eventually gain 
more in a completely open competition. We should also not 
forget the strong argumentation praising the institutional 
suitability of the ESA to handle space-related activities. This 
further strengthens the position of the ESA as the preferred 
organisation for the near future. There was and still is  
a window of opportunity for the Member States to 
supranationalise space activities within the EU framework, but 
they simply refuse to use it because it does not suit their 
interests, thus confirming the salient role of the states and 
national governments for any decision on further and deeper 
integration. 
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Abstrakt:  
Cílem práce je zjistit, jakým zp sobem se prom oval koncept 
sla ování rodinného a pracovního života na úrovni Evropské 
unie v pr b hu let 1995 až 2016, a to na základ  toho, v jakém 
kontextu je zmi ován, a s jakými oblastmi politik je spojován. 
Sla ování je asov  stabiln  se vyskytující koncept, nejvíce 
v dokumentech Evropské strategie zam stnanosti a dokumen-
tech sociální politiky. Na základ  obsahové a kategorické ana-
lýzy je vyvozen záv r, že a koliv je sla ování definováno jako 
téma rovnosti mezi pohlavími, cíle ast ji sledují cíle ekono-
mické a cíle trhu práce. Jako nej ast jší politiky jsou zmi ová-
ny politiky rodi ovských dovolených a politiky související se 
službami pé e o d ti, které jsou asto kontextuáln  rámovány 
cílem v tšího zapojení žen na trhu práce.  

Abstract:  
The aim of this thesis is to analyse how the concept of  
work-life balance is constructed and defined at the European 
Union level. The European Commission’s working documents 
from 1995 to 2016 have been gathered and subjected to  
category and content analysis in order to analyse the  
definitions. Reconciliation policies and work–life balance  
occur in 152 documents over the period studied. Even though 
the ‘reconciliation policies are part of equality policies’  
argumentation is often stressed, the goals expressed are more 
connected to employment policies and economic policies, with 
economic growth being the main goal. The most represented 
policy areas are leave-related policies, mainly parental leave, 
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and childcare services, connected to the goal of bringing more 
women into the labour market. 

Klí ová slova:  
Sla ování rodinného a pracovního života; obsahová  
a kategorická analýza; Evropská unie; Evropská komise; kon-
strukce koncept ; rovné p íležitosti mezi muži a ženami 

Klasifikace JEL:  
I310 

Diplomová práce dostupná zde:  
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/87064 
 

Úvod: 
Evropská unie je považována za významného aktéra na poli 
rovných p íležitostí pro muže a ženy, pyšnící se historicky 
dlouhým závazkem v této oblasti již od po átk  Evropské unie, 
kdy ímská smlouva z roku 1957 hovo í o stejné odm n  za 
práci mezi pohlavími ( lánek 157 Smlouvy o EU (bývalý lá-
nek 141 Smlouvy o ES)). A koliv byl tento požadavek spíše 
spojen se zajišt ním spravedlivé sout že na trhu práce a tedy 
s požadavky trhu obecn , i tak p edstavuje d ležitý závazek na 
poli rovných p íležitostí (Lewis 2006: 420). asto sklo ova-
ným tématem, které je v evropské politice azeno do oblasti 
rovných p íležitostí, je pak sla ování rodinného a pracovního 
života, které pat í k centrálním témat m evropské genderové 
politiky (Stratigaki 2004: 30).  

Sla ování rodinného a pracovního života se b hem 70.  
a 80. let vyvíjelo spole n  s tématem rovných p íležitostí, 
nicmén  jeho užívání nabralo v 90. letech jako téma evropské 
politiky na intenzit . Tento vývoj a zvýšení zájmu o téma sla-

ování bývají spojovány se sílícími obavamiz demografických 
spole enských zm n, nových rodinných uspo ádání a silou 
tématu zam stnanosti v agend  Evropské unie, kdy lékem na 
nízkou zam stnanost m ly být práv  vhodné politiky umož u-
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jící slad ní rodinného a pracovního života (Lewis 2006: 421). 
N kte í dokonce tyto paralelní proudy obav z „demografické 
tikající bomby“ p ímo ozna ují za d vod zúžení zam ení poli-
tiky rovných p íležitostí p edevším jen na sla ování rodinného 
a pracovního života, rámované jako téma zam stnanosti a trhu 
práce (Duncan 2002: 309). Tato práce vychází z p edpokladu, 
že to, jak zvu ným tématem se sla ování stalo, není pouhým 
výsledkem t chto celospole enských zm n a vývoje. Téma 
bylo i zna n  protežováno a podoba této debaty ovliv ována 
inností nadnárodních organizací, v evropském prostoru pak 

p edevším práv  Evropskou unií (Mahon 2005). 
Koncept sla ování se stává jako významné téma evrop-

ské politiky p edm tem ady studií (nap . Broughton 2011; 
Lewis, Gambles a Rapoport 2007) a Evropská unie je na tomto 
poli považována za d ležitého aktéra (nap . Crompton 2005: 2). 
Mnoho studií se v nuje tomu, jaké politiky byly v této oblasti 
v pr b hu let prosazeny (nap . Caracciolo di Torella  
a Masselot 2010), jaké politiky sla ování rodinného  
a pracovního života jsou v dispozici v jednotlivých lenských 
státech (nap . Poelmans 2005; Daly 2005), p ípadn  do jaké 
míry se jim da í toto sla ování umož ovat (nap . Broughton 
2011). 

Mén  pozornosti je ale v nováno tomu, jak je koncept 
sla ování rodinného a pracovního života uchopován, v jakých 
kontextech je na úrovni Evropské unie explicitn  zmi ován,  
a jestli a jak se tento koncept v pr b hu let m nil. Práv  toto 
bílé místo si klade za cíl vyplnit tato diplomová práce. Práce 
zkoumá, jakým zp sobem se prom oval koncept sla ování 
rodinného a pracovního života na úrovni Evropské unie 
v letech 1995 až 2016. Samotný koncept je explicitn  defino-
ván jen z ídkakdy, a proto jeho prom ny ve smyslu posun , 
rozší ení i redukcí budou sledovány zejména prost ednictvím 
toho, v jakých souvislostech je zmi ován, a to se zam ením 
na 1) tematické oblasti politik a 2) pojmy, které jsou 
s konceptem sla ování rodinného a pracovního života spojo-
vány. Cílem práce je tedy zjistit, v jakých kontextech je pojem 
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sla ování rodinného a pracovního života používán, s jakými 
oblastmi politik spojován, a tedy jak je tímto kontextem defi-
nován v dokumentech Evropské unie.  
 Hlavní výzkumné otázky této práce jsou: 
 

1. V jakých typech a oblastech dokument  Evropské unie 
se objevuje koncept sla ování rodinného a pracovního 
života v pr b hu sledovaných 22 let? 

2. S jakými jinými pojmy je koncept sla ování rodinného 
a pracovního života spojován v dokumentech Evropské 
unie, jak asto a v jakém kontextu?  

3. S jakými oblastmi politik je koncept sla ování rodin-
ného a pracovního života spojován v dokumentech Ev-
ropské unie, jak asto a v jakém kontextu?  

4. Jaké jsou konkrétní zm ny v chápání konceptu sla o-
vání rodinného a pracovního života v pr b hu sledova-
ných 22 let na úrovni Evropské unie?  

1. Pojmy ve ve ejné politice a p ípad sla ování rodinného 
a pracovního života 

Jak hlásá tzv. argumentativní obrat ve ve ejné politice, jazyk 
není jen nezávislým vyjád ením názoru, ale m že sloužit i jako 
nástroj k ovlivn ní spole ného chápání problému a konstruovat 
to, jak se o problémech mluví a jak jsou chápány. Jak jsou 
koncepty popsány a podávány, ovliv uje nejen jejich definici, 
ale nap íklad i jejich úsp šnost ve ve ejném prostoru. Rámo-
vání pojm  ve ve ejné politice, prom ny jazyka a kontextu 
jsou proto d ležitou sou ástí ve ejn politického výzkumu  
(Rochefort a Donelly 2012: 190).  

 Z tohoto poznání vychází i interpretativní p ístup, který 
je založen na myšlence, že jako jeden z rozdíl  lidského sv ta 
v i sv tu p írody je práv  vytvá ení význam  a chápání toho, 
co se v tomto lidském sv t  odehrává. Toto vytvá ení význam  
je ale vid no jako zna n  živý proces plný interpretací závise-
jících na specifických kontextech (Yanow 2007: 405-407). 
Z toho d vodu je žádoucí sledovat m nící se kontexty  
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a definice pojm  ve ve ejné politice, jelikož není možné p ed-
pokládat, že kontext z stává nem nný. Interpretativní p ístup 
tedy zd raz uje roli slov (a  již mluvených i psaných), poj-
m , význam , jež nesou, a kontextuálních vztah  mezi nimi.  

Toto je i p ípad pojmu „sla ování rodinného a pracovní-
ho života“. Ustálená definice termínu chybí, stejn  tak konsen-
sus toho, co vše v sob  koncept zahrnuje. ást literatury tento 
nedostatek definice nereflektuje, a asto je tento termín použí-
ván jako n co samoz ejmého a daného (nap . Broughton 2011; 
Morgan 2009). Další ást si tohoto nedostatku všímá a proble-
matizuje užívání r zných pojm , které jsou v anglickém jazyce 
s touto oblastí spojovány, jako je „work life balance“, „work 
family balance“, „reconciliation policies“, „family friendly 
policies“ a další (Caracciolo di Torella a Masselot 2010: 4; 
Lewis, Gambles, Rapoport 2007: 360). Nap íklad v 90. letech 
p išel dle n kterých autor  jak lingvistický, tak i významový 
posun, když se místo „work-family policy“ za alo mluvit  
o „work-life balance“, ímž se význam rozší il z „rodinného 
života“ na celkov  „soukromý život“ (Lewis, Gambles  
a Rapoport 2007: 360). Koncept sla ování rodinného a pra-
covního života tedy rozhodn  není statický a i v pr b hu asu 
se m ní to, jak je chápán, stejn  jako sm r výzkumu a konkrét-
ní cílové politiky  

Nutnost sla ování rodinného a pracovního života je as-
to artikulováno nadnárodními organizacemi – jak Evropskou 
unií, tak i nap íklad Organizací pro hospodá skou spolupráci  
a vývoj (Mahon 2005: 1; Littig 2008: 4). A tyto vlivné organi-
zace mají následn  vliv na to, jak je s touto problematikou za-
cházeno, v etn  definice sla ování jako problému a násled-
ných ešení. Práce navazuje na Stratigaki, která ukazuje, jakým 
zp sobem se koncept vyvíjel do roku 2002. Sla ování bylo 
nejd íve sou ástí tématu rovnosti mezi pohlavími, kdy bylo 
používáno jako cíl genderové politiky a vyrovnání nerovného 
postavení žen souvisejícího s nep im en  velkým zatíže-
ním rodinnými povinnostmi. Autorka ale sleduje vývoj 
k cíli ist  tržnímu i ekonomickému, vážící se na cíl vyšší 
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zam stnaností žen (Stratigaki 2004). Vliv obav z demo- 
grafických zm n na téma sla ování reflektují i další auto i 
(Lewis 2006: 426; Duncan 2002).  

2. Metodologie 
Vzhledem k omezeným kompetencím Evropské unie na poli 
sociální politiky pat í k nejpoužívan jším nástroj m p edevším 
tzv. „m kké právo“, dokumenty asto ozna ované za infor-
ma ní a p esv d ovací. Jedná se o r zné politické aktivity  
a kampan  – rozli né programy, ak ní plány a politické prio- 
rity (Golinowska a Žukowski 2009: 300-303). Výzkum zahr-
noval jak analýzu legislativních návrh , tak i práv  dokument  
m kkého práva, které jsou v oblasti sociální v Evropské unii 
st žejními.  

 Politické kompetence na poli sociální politiky p ipadají 
p edevším Evropské komisi, proto se výzkum zam il na do-
kumenty Evropské komise, tzv. pracovní dokumenty – jedná se 
o návrhy politik, p ípadn  pozm n né návrhy, strategické do-
kumenty, reporty, programy sch zí a další dokumenty interní 
pot eby. V t chto dokumentech vydanými mezi roky 1995 až 
2016 bylo celkem 142 dokument  za azeno do výzkumu, jeli-
kož se v nich zobrazoval pojem sla ování rodinného a pracov-
ního života. Na t chto dokumentech byla provedená obsahová 
a kategorická analýza v ástech, kde se vyskytoval daný  
pojem. B hem výzkumu bylo kontrolováno na 18 644 doku-
ment , jelikož každý rok Evropská komise vydává na p ibližn  
800 t chto pracovních dokument  týkajících se r zných oblas-
tí. Dokumenty byly dostupné skrz databázi EUR-Lex, která je 
ve ejn  p ístupná, dokumenty jsou p idávány a aktualizovány 
pravideln , a jejich seznam by m l být vy erpávající. 

V za azených dokumentech byly vyzna eny tzv. citace – 
ásti, které mluvily o sla ování rodinného a pracovního života. 

U každé z citací byly hledány koncepty, které byly p ímo spo-
jeny s konceptem sla ování. Toto bylo provedeno odlišn  pro 
oblasti politik (nap . politiky a služby pé e o d ti) a pro ostatní 
koncepty (nap . rovnost pohlaví; moderní organizace práce). 



74 
 

Následn  byly tvo eny kategorie a podkategorie, které byly 
tvo eny induktivn . Cílem vždy bylo co nejvíce omezit po et 
hlavních kategorií, nicmén  zachovat co nejvíce možných vý-
znamových rozdíl  mezi pojmy. Hledaly se spole né významy 
a tematické oblasti, které spojují tyto pojmy. Na konci analýzy 
byly dva odlišné sety kategorií – jeden pro oblast politik  
a jeden pro pojmy spojené se sla ováním, s drobnými odliš-
nostmi mezi zkoumanými dv ma druhy dokument .  

3. Kategorická analýza: definice sla ování rodinného  
a pracovního života 

Kategorická a obsahová analýza se zam ila na dv  nejvý-
znamn jší oblasti, v nichž se koncept sla ování objevuje: 
Zprávy o rovných p íležitostech mezi muži a ženami a doku-
menty spojené s Evropskou strategií zam stnanosti. Pravideln  
vydávané dokumenty umožnily sledovat vývoj tohoto koncep-
tu v ase. Nap í  t mito dv ma druhy dokument  byly identi-
fikovány kategorie, které sestávaly z pojm , s nimiž je sla o-
vání rodinného a pracovního života spojováno, spole n  
s kontextem a zastoupením pojm  etnostn  a v pr b hu asu. 
To nám umož ovalo vid t významy, které jsou v EU se sla o-
váním rodinného a pracovního života spojovány. Tyto katego-
rie jsou (až na dv  okrajové kategorie nalezené ve Zprávách) 
zaznamenány v tabulce 1 níže.  

Jako ty i nejvýznamn jší kategorie, jež sdružují koncep-
ty spojované se sla ováním rodinného a pracovního života, 
byly identifikovány: Trh práce, Demografické a spole enské 
zm ny, Práce doma a pé e v rodin , a Rovné p íležitosti. Kaž-
dá z kategorií je specifická tím, jakým zp sobem je v nich vy-
sv tlován a rámován koncept sla ování a co nám tedy o jeho 
implicitní definici v dokumentech íká Evropské komise. Nej-
ast jší kategorií v obou sledovaných skupinách dokument  

byly Rovné p íležitosti, kdy pojmy z této kategorie se objevují 
opakovan  a stabiln  v ase ve sledovaných 22 letech. Nej as-
t ji se jednalo o jednoduché proklamování toho, že téma sla-

ování rodinného a pracovního života je tématem rovných 
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p íležitostí mezi muži a ženami. Dále také argumentace, které 
sla ování rámovala jako cestu, jíž by se dala zlepšit pozice žen 
na trhu práce – vyrovnání platových rozdíl , možností kariér-
ního r stu a dalších obtíží. Již mén  asto se jako cíl sla ování 
explicitn  definovalo zlepšení pozice žen ve spole nosti, tedy 
nap íklad v tší ú ast na rozhodování, v tší nezávislost a obec-
n  emancipace.  

Kategorie Práce v domácnosti a pé e v rodin  a pojmy 
v nich obsažené tuto emancipaci žen sledovaly, z pozice vy-
rovnávání rozdíl  mezi tím, kolik asu tráví ženy prací 
v domácnosti a okolo rodiny oproti asu, který nad touto ne-
placenou inností tráví muži. Politiky sla ování jsou z tohoto 
pohledu vid ny jako n co, co m že otc m a muž m umožnit 
strávit více asu s rodinou a ženám umožnit strávit více asu 
v placeném zam stnání, když jim od této pé e a práce 
v domácnosti bude uleveno.  

asov  stálá a druhá nejd ležit jší kategorie je Trh prá-
ce. Sla ování rodinného a pracovního života je definováno 
jako nutnost z hlediska míry zam stnanosti a ekonomického 
r stu. Sla ováním docílíme využití ženského (ekonomického) 
potenciálu na trhu práce.  

Zajímavou kategorií byly Demografické a spole enské 
zm ny. Tato kategorie sdružovala pojmy jako je plodnost, po-
rodnost, stárnutí populace i tlak na ve ejné finance. Sla ování 
je zde odpov dí na výzvy demografické krize a zm n 
v uspo ádání rodin (to ale v menším m ítku). Politiky sla o-
vání pot ebujeme z d vodu nízké porodnosti a snižování po tu 
populace v produktivním v ku, tedy pot ebujeme jak zvýšit 
touhu a možnosti pro to mít více d tí, tak i po et pracujících 
lidí a jejich závazek na trhu práce.  
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Spojení s jinou 
kategorií? Demografické a spol. zm ny

Spojení s jinou 
kategorií? Trh práce (ekonomický r st)

Kontext 

Sla ování jako sou ástí politiky 
rovnosti; sla ování jako ešení 
znevýhodn ní žen na trhu práce a 
ve spole nosti

Kontext 
Sla ování jako ešení nerovného 
podílu práce  v domácnosti a pé e v 
rodin  mezi pohlavími; 

Trh práce (pozice žen na trhu 
práce)

Rovné p íležitosti 

Práce v domácnosti a pé e v 
rodin Trh práce (znevýhodn ní žen)

Evropská strategie 
zam stnanosti

asov  stabilní; polovina pojm ;  
p edevším obecné rámování do 
rovných p íležitostí a pozice žen na 
trhu práce; ob as gender 
mainstreaming

Evropská strategie 
zam stnanosti

asov  nestabilní; okrajová 
kategorie

Kategorie Rovné p íležitosti Kategorie Práce v domácnosti a pé e v rodin

Spojení s jinou 
kategorií?

Spojení s jinou 
kategorií?

Zprávy o rovných 
p íležitostech

asov  stabilní; v každé Zpráv ; 
nejpo etn jší; p edevším obecné 
rámování do rovných p íležitostí a 
pozice žen na trhu práce

Zprávy o rovných 
p íležitostech

asov  stabilní; v tém  každé 
Zpráv ; pomoci otc m zpátky do 
rodin a ženám na trh práce

Zprávy o rovných 
p íležitostech

asov  stabilní kategorie; p tina 
všech pojm ; p edevším 
ekonomický potenciál žen a 
zam stnanost

Zprávy o rovných 
p íležitostech

asov  nestabilní; v polovin  
dokument ; p edevším demografické 
zm ny

Evropská strategie 
zam stnanosti

asov  stálá kategorie; t etina 
všech pojm ; p edevším 
ekonomický potenciál žen; ob as 
pracovní podmínky 

Evropská strategie 
zam stnanosti

asov  nestabilní; okrajová 
kategorie

Kategorie Trh práce Kategorie Demografické a spole enské zm ny

Kontext 

Sla ování nutné z hlediska míry 
zam stnanosti a ekonomického 
r stu; ženský potenciál na trhu 
práce; sla ování jako sou ást 
moderní organizace práce

Kontext

Sla ování jako ešení demografické 
krize a zm n v rodinách; sla ování 
jako odpov  na nízkou porodnost a 
snižování populace v produktivním 
v ku

Tabulka 1: Identifikované kategorie pojm  nalezených  
ve Zprávách a dokumentech EES, spole n  s kontextem  

a výskytem

Zdroj: autorka 
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Významy a kontext konceptu sla ování rodinného  

a pracovního života jsou také spolutvo eny oblastmi politik  
a konkrétními opat eními, s nimiž je spojován. R znorodé po-
litiky „dovolených“ a služby pé e o d ti a ostatní závislé osoby 
byly dv ma dominujícími kategoriemi. Ve Zprávách o rovných 
p íležitostech to byly p edevším politiky „dovolených“, nej as-
t ji a v ase nejstabiln ji zmi ovaná rodi ovská dovolená, 
kdežto mate ská a otcovská dovolená nabíraly na d ležitosti až 
v pr b hu let. V dokumentech Evropské strategie zam stna-
nosti byly ast ji zmi ované služby pé e o d ti a ostatní závis-
lé osoby, kdy tato kategorie tvo ila tém  polovinu ze všech 
nalezených oblastí politik, viz tabulka 2. Další d ležitou kate-
gorií v obou typech dokument  pak byly odkazy na flexibilní 
formy práce. Naprosto dominujícími kategoriemi jsou politiky 
„dovolených“ a politiky služeb pé e, dohromady tvo ící mezi 
60 až 75 % všech odkaz  k politikám nap í  zkoumanými  
dokumenty.  

 
 
 

TYP DOKUMENTU
Flexibilní formy 
práce Dovolené Služby pé e

Dan , penzijní 
systémy

Aktivní politiky 
zam stnanosti

Zprávy o rovných 
p íležitostech

D ležitá kategorie 
(15 %)

Dominantní 
kategorie (40 %); 

rodi ovská stabilní 
v ase, ostatní 
nár st v ase

D ležitá kategorie 
(30 %); pé e o d ti 

zmi ována 
pravideln ji

Okrajová kategorie 
(5 %)

Okrajová 
kategorie (1 %)

Evropská strategie 
zam stnanosti

D ležitá kategorie 
(20 %)

D ležitá kategorie 
(20 %); hlavn  

rodi ovská 

Dominantní 
kategorie (40 %); 

pé e o d ti i ostatní 
závislé osoby

Okrajov jší 
kategorie (10 %); 

souvislost 
s rovnými 

p íležitostmi

Okrajová 
kategorie (5 %)

OBLASTI POLITIK

Tabulka 2: Identifikované oblasti politik nalezené  
ve Zprávách o rovných p íležitostech a v dokumentech  

Evropské strategie zam stnanosti 

Zdroj: autorka 
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4. Záv r a diskuze 
Všechny tyto záv ry a výsledky nám ukazují, jak Evropská 
unie formuje a formovala definici, jaké rámce a významy vít -
zily a vít zí v procesu konstrukce, a jaká definice spole ného 
problému a jeho ešení byla vytvo ena v rámci proces  a ná-
stroj  Evropského sociálního modelu.  

Z vysledovaných význam  se nej ast ji objevovala pro-
klamace o tom, že sla ování pat í do politik rovných p íleži-
tostí a tak má být chápána. Rovné p íležitosti jsou chápány 
velmi úzce, se zam ením p edevším na problémy, které poci-
ují ženy v p ístupu na trh práce. I taková kategorie významu, 

která sla ování rámovala jako ešení nerovného podílu práce 
v domácnosti a v rodin  mezi pohlavími, toto asto nevid la 
jako kone ný cíl, ale jako umožn ní ženám více pracovat 
v placeném zam stnání. asto se vyskytující rámování sla o-
vání jako n eho, co umožní využití ekonomického potenciálu 
žen ve prosp ch ekonomického r stu a politiky zam stnanosti, 
pak jen tento sm r uvažování potvrzovalo. Toto ukazuje velmi 
silné zakotvení politiky sla ování rodinného a pracovního ži-
vota v politikách zam stnanosti a hospodá ských obecn . Na 
základ  výše uvedeného se tedy spíše zdá, že politiky sla ová-
ní jsou spojovány s politikami rovného zacházení spíše pro-
klamativn , kdežto ekonomická dimenze a význam sla ování 
jako nástroj hospodá ské politiky siln  dominuje.  

Sla ování pak lze interpretovat jako koncept, do kterého 
se promítají r zné zájmy i z jiných oblastí, a kde se m ní vý-
znamy i v pr b hu asu. Toto je nap íklad situace definování 
sla ování jako ešení demografické krize, tedy jako ešení 
porodnosti a menšího podílu produktivní populace. Zdá se ale, 
že kolem roku 2010 za alo toto rámování ubývat na intenzit .  

Problematizovat bychom ale nem li jen objevené pojmy  
a významy, ale také ty, které se naopak v bec neobje- 
vují. Krom  vytrácení rámování týkající se zájmu dít te je 
s podivem, že pouze jedinkrát se mezi zaznamenanými pojmy 
objevil pojem „well-being“, tedy spojování politik sla ování 
s cílem zvýšit obecn  spokojenost lidí. Sla ování dlouhou do-
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bu bylo a stále je p edm tem zájmu výzkumník  z d vodu, že 
s konfliktem mezi prací a osobním životem jsou spojovány 
negativní d sledky na život jednotlivc , jako je stres a konflik-
ty v rodin  (nap . Lane a Bäck-Wiklund 2011). Obdobn  se 
zde neobjevuje rámování sla ování jako negativního d sledku  
intenzifikace povinností na trhu práce, jak je asto debatováno 
ve výzkumné sfé e (nap . Chung 2012), ale naopak jsou nové 
formy a organizace trhu práce vid ny jako n co, co m že 
umožnit lepší možnosti sla ování rodinného a pracovního  
života.  

Jedno ze zjišt ní Stratigaki je to, že došlo k zúžení cíle 
zvyšování kvality života a rovného zacházení ve všech sférách 
k mnohem užšímu, vyjád enému i politikami, které se více 
soust edí na služby pé e o d ti a rozši ování rodi ovských do-
volených, tedy hlavn  nástroje zam ené na pracující matky 
(2004: 41). To tento výzkum potvrzuje, jelikož tyto oblasti 
politik jsou dominantními oblastmi ve zkoumaných dokumen-
tech EU. Nár st zájmu ale vidíme i u politik zam ených na 
muže, p edevším otcovská dovolená.  

Op t je zajímavé se ptát, jaké politiky se zde v bec neob-
jevují. A koliv sla ování se zpo átku objevovalo v kontextu 
úvah o snižování standardní pracovní doby (Naithani 2010: 
149), taková oblast zde zaznamenána nebyla. Ani nároky trhu 
práce na jednotlivce a možná politická ešení, jak již bylo zmí-
n no, nejsou p edm tem zájmu. Kvalita práce jako pojem se 
zde objevovala velmi z ídka. Neartikulované cíle, jako je zvy-
šování spokojenosti jednotlivc  a rodin a zájem o d ti, p ípad-
n  menší zájem o rovnost pohlaví v jiných oblastech než je trh 
práce, dávají za pravdu pesimistickým zjišt ním o zužování  
a prom n  konceptu sla ování rodinného a pracovního života.  
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Abstrakt:  
P edkládaná práce s názvem „Komparace p ístupu národních 
ústavních soud  k zásad  p ednosti unijního práva“ se zabývá 
zásadou p ednosti práva Evropské unie, jak ji ve své judikatu e 
postupn  dovodil a rozvinul Soudní dv r Evropské unie. Záro-
ve  analyzuje a srovnává i míru akceptace této zásady typické 
pro unijní právo národními ústavními soudy vybraných len-
ských stát  (Spolková republika N mecko, Ma arsko  
a eská republika), a to prost ednictvím jejich judikatury.  

Abstract:  
This diploma thesis entitled ‘Comparison of the approach 
adopted by national constitutional courts with the principle  
of primacy of EU law’ examines the principle of primacy of  
European Union law, which has been developed by the  
case-law of the Court of Justice of the European Union. The 
thesis analyses and compares the acceptance of this principle, 
which is typical for EU law, by the case-law of constitutional 
courts in selected Member States (Czech Republic, Federal 
Republic of Germany and Hungary). 

Klí ová slova: 
Evropská unie, zásada p ednosti unijního práva, zásada p ímé-
ho ú inku unijního práva, judikatura Soudního dvora Evropské 
unie, judikatura národních ústavních soud , základní práva 
svobody, ústavní identita 
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Úvod 
I když myšlenka spolupráce mezi evropskými zem mi se ne-
zrodila až ve 20. století, jedním z prvních krok  v této oblasti 
bylo až podepsání Smlouvy z izující Evropské spole enství uhlí 
a oceli dne 18. 4. 1951, v jejímž textu hrál klí ovou roli termín 
supranacionalita, která se podle Roberta Schumana nachází 
uprost ed mezi mezinárodním individualismem a federalismem 
stát , a tudíž instituce ozna ovaná jako supranacionální nemá 
rysy státu, nicmén  jí pat í n které svrchované pravomoci  
a jejich výkon (Malenovský 2012: 674).  

Protože je d ležité, aby supranacionální instituce, kterou 
EU je, mohla vykonávat jí sv ené pravomoci efektivn  a ve 
všech lenských státech stejným zp sobem, dovodil Soudní 
dv r Evropské unie (dále jen „SD“) ve své judikatu e více  
zásad, mj. i zásadu p ednosti unijního práva, která je ovšem 
v d sledku svého vlivu na vnitrostátní úrove  asto p edm tem 
zájmu i národních ústavních soud .  

 Daná diplomová práce nejen popisuje, ale i analyzuje 
judikaturu SD ohledn  zásady p ednosti unijního práva, a dále 
se pak zabývá i mírou akceptace této zásady ústavními soudy 
vybraných stát , a to SRN, Ma arska a R. Na to pak navazu-
je komparace judikatury vybraných soud , jakož i syntéza 
s formulací eventuálního ešení konflikt  vznikajících mezi SD 
a národními ústavními soudy kv li aplikaci této zásady.  
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1. Vymezení zásady p ednosti unijního  
 práva v judikatu e SD 
Protože zásada p ednosti unijního práva je spojena se zásadou 
p ímého ú inku, jelikož p ednost mohou mít pouze unijní 
normy mající p ímý ú inek (Ond ejová 2012: 32), bývá histo-
ricky jako první rozhodnutí SD v souvislosti s p edností práva 
EU uvád n rozsudek Van Gend en Loos (26/62) ze dne  
5. 2. 1963 (Schmitz 2011), v kterém SD dovodil, že právní ád 
EU (resp. tehdy ješt  Evropských spole enství) je nezávislý na 
lenských státech, a jeho subjekty jsou nejen lenské státy, ale 

i jednotlivci, kterým mohou být tímto právním ádem stanove-
ny povinnosti a také prop j ována práva. I když se zde SD 
vztahem unijního a vnitrostátního práva ješt  nezabýval,  
Komise ve svém stanovisku vyslovila názor, že unijní právo by 
m lo být aplikováno bezprost edn  i národními soudy, a to 
p ednostn  p ed právem vnitrostátním.  

V rozsudku Flaminio Costa proti E. N. E. L. (6/64) ze 
dne 15. 7. 1964 pak SD dovodil, že právo EU jako nový právní 
ád je vtaženo do práva vnitrostátního, a národní soudy jsou 

povinny aplikovat jej, a zárove  je lenským stát m zapov ze-
no, aby toto právo jednostrannými opat eními m nily, jelikož 
tím by mohly zpochybnit svým vlastním zákonodárstvím právo 
EU, které by nebylo více bezpodmíne né. SD pak dovodil  
i zásadu p ednosti unijního práva, podle které žádné vnitrostát-
ní právní p edpisy nemohou mít p ednost p ed právem EU, 
aniž by byl porušen jeho charakter.  

Dalším d ležitým milníkem v judikatu e SD bylo jeho 
rozhodnutí ve v ci Internationale Handelsgesellschaft mbH 
gegen Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 
(11/70) ze dne 17. 12. 1970, kdy byl vysloven názor, že unijní 
právo má p ednost p ed vnitrostátním právem bez ohledu na 
jeho charakter, a tedy i p ed právem ústavním.  

Další rozsudek SD ve v ci Staatliche Finanzverwaltung 
proti S. p. A. Simmenthal (106/77) ze dne 9. 3. 1978 (De Witte 
2016: 26) znamenal vyjasn ní otázky uplatn ní zásady lex 
posteriori derogat priori ve vztahu unijního a vnitrostátního 
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práva, kdy SD vylou il, aby byla aplikace unijního práva jak-
koli ovlivn na t eba i pozd ji p ijatou vnitrostátní úpravou.  

V p ípadech Andrea Francovich proti Italské republice  
a Danila Bonifaci a další proti Italské republice (6/90 a 9/90) 
ze dne 19. 11. 1991 rozší il SD zásadu p ednosti unijního prá-
va i na sm rnice, které nejsou p ímo aplikovatelnými unijními 
právními akty, protože pouze ur ují cíle, které mají být dosa-
ženy. Práv  proto m že mít dle SD sm rnice p ednost pouze 
v p ípad , že lenský stát porušil svou povinnost ohledn  
transpozice resp. implementace dané sm rnice, daná sm rnice 
je bezpodmíne ná a dostate n  konkrétn  formulovaná. P ed-
nost sm rnice v p ípad  porušení povinnosti lenským státem 
tkvící v její implementaci však neplatí, jedná-li se o spor dvou 
ob an  (rozsudek SD ve v ci Paola Faccini Dori proti Recreb 
Srl. (91/92) ze dne 14. 7. 1994).  

Jak je vid t na základ  rozhodovací praxe SD, snaží se 
tento (tém ) bez výjimky prosazovat p ednost unijního práva 
striktn  a bez ohledu na jeho charakter.   

2. N mecký Spolkový ústavní soud 
Spolkový ústavní soud (dále jen „BVerfG“) akceptoval p ed-
nost unijního práva již ve svém rozsudku ze dne 9. 6. 1971 
ozna ovaném jako Milchpulver nebo Lütticke (BverfG 31,  
145 – 2 BvR 255/69), a to v i vnitrostátnímu n meckému 
právu, ovšem s výjimkou spolkového ústavního práva, z n hož 
v pr b hu let BVerfG specifikoval t i oblasti, v souvislosti se 
kterými nemohl zcela p ednost unijního práva akceptovat, a to 
základní práva a svobody, jednání ultra vires a ústavní identita 
SRN (Schöbener 2011: 889).  

Ohledn  základních práv a svobod chrán ných n mec-
kou ústavou BVerfG nebyl na za átku ochoten akceptovat 
p ednost unijního práva, protože v prvních letech existence 
Evropských spole enství (dále jen „ES“) tyto nevykazovaly 
takový stupe  integrace, aby disponovaly katalogem základ-
ních práv, který by odpovídal n mecké ústav  (nález BVerfG 
Solange I ze dne 29. 5. 1974 – BverfGE 37, 271 – BvL 52/71).  
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V souvislosti s prohlubující se spoluprací unijních stát  
své stanovisko BVerfG p ehodnotil ve svém nálezu Solange II 
ze dne 22. 10. 1986 (BverfGE 73, 339, 2 BvR 197/83), kdy 
s ohledem na ES vyvinutý standard ochrany základních práv 
BVerfG zaujal stanovisko, podle kterého dokud budou EU 
chrán na základní práva alespo  v takové mí e n meckou ús-
tavou, nebude se BVerfG zabývat podáními týkajícími se sou-
ladu akt  unijního práva se základními právy garantovanými 
ústavou.  

Další nález BverfG ze dne 12. 10. 1993, BverfGE 89, 
155 – Maastricht, 2 BvR 2159/92, známý jako Solange III ne-
bo Maastrichtské rozhodnutí, byl chápán v dob  svého uve ej-
n ní jako krok zp t ohledn  akceptace zásady p ednosti unijní-
ho práva, jelikož v n m BVerfG uvedl, že SD sice garantuje 
ochranu základních práv v ES, ovšem v SRN tak iní BVerfG. 
Návrat ke stanovisku formulovaném v nálezu Solange II zna-
menal až nález BVerfG ze dne 7. 6. 2000 (BverfGE 102, 147, 
2 BvL 1/97) známý jako Bananenmarkt-Entscheidung.  

Další skupinu p ípad , kterou se BverfG ve vztahu 
k zásad  p ednosti unijního práva zabýval, tvo í vydávání akt  
orgány EU bez právního základu, tj. p ekro ení pravomocí 
orgány EU. Tak, jak judikuje BVerfG, i SD považuje tyto akty 
za nicotné, problémem ovšem je, který z daných soud  o tomto 
rozhoduje.  

Ve výše uvedeném Maastrichtském rozhodnutí týkajícím 
se tzv. Maastrichtské smlouvy, která zna n  prohlubovala in-
tegraci v EU, šlo o možnost orgán  EU s odkazem na její cíle  
a politiky p ivlast ovat si další kompetence ( l. F odst. 3), což 
by bylo p ekro ením pravomocí orgán  EU stanovených 
v ostatních ustanoveních smlouvy. Zde BVerfG uvedl, že  
N mecko a ostatní státy jsou nadále pány smluv a pravomoci 
orgán  EU jsou pouze odvozené od unijních stát , které  
mohou v SRN zavazovat pouze na základ  n meckých práv-
ních akt . Z toho vyplývá, že kdyby orgány EU aplikovaly 
unijní právo zp sobem, který n mecký ratifika ní zákon  
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nepokrývá, nemohly by být takové unijní právní akty  
v N mecku závazné.  

Podobn , jak se BVerfG zabýval Maastrichtskou 
smlouvou, byl nucen p ezkoumat i Lisabonskou smlouvu, a to 
v tzv. Lisabonském rozhodnutí ze dne 30. 6. 2009 (BverfGE 
123, 267, 2 BvE 2/08), které se podobá svou argumentací p í-
padu Maastrichtské smlouvy. Ohledn  jednání ultra vires pak 
BVerfG uvedl, že až v p ípad , není-li zaru ena právní ochrana 
proti takovému jednání na unijní úrovni (SD), zabýval by se jí 
sám.  

Konkretizaci podmínek, za kterých by se jednáním ultra 
vires BVerfG zabýval, pak obsahuje nález Mangold ze dne  
14. 1. 2014 (2 BvR 2728/13). Mezi tyto podmínky pat í, že se 
musí jednat o jednání v rozporu s kompetencemi, které byly 
sv eny EU, dále pak musí napadený akt vést ke strukturáln  
významnému posunu v neprosp ch kompetencí lenského stá-
tu, a daná v c byla p edložena SD. S ohledem na striktnost 
výše uvedených podmínek je nepravd podobné, že by se 
BVerfG jednáním ultra vires zabýval.  

Ústavní identita, která dle dosavadní judikatury Spolko-
vého ústavního soudu tkví v ochran  lidské d stojnosti, lid-
ských práv a vázanosti všech složek státní moci lidskými prá-
vy, jakož i základních pilí ích spolkového státu a subsidiárním 
právu všech N mc  na odpor proti každému, kdo by se pokusil 
odstranit ústavn právní po ádek, a jejíž ochrana je dle BVerfG 
práv  jeho úkolem, je s ohledem na vše výše uvedené 
v sou asné dob  tou nejpravd podobn jší oblastí spolkového 
ústavního práva, v rámci které by mohlo dojít k situaci, kdy by 
se BVerfG musel p ímo zabývat konfliktem a p edností unijní-
ho i ústavního práva (Schöbener 2011: 892).  

Nálezem, ve kterém se ochranou ústavní identity BVerfG 
zabýval již prakticky, je jeho rozhodnutí ze dne 15. 12. 2015  
(2 BvR 2735/14), ve kterém zaujal stanovisko, že kontrola 
ústavní identity, na jejímž konci mohou být konkrétní unijní 
normy prohlášené v SRN za neaplikovatelné, je výsadou 
BVerfG, což znamená, jak bylo uvedeno i výše, že možnost 
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ochrany ústavní identity si BVerfG ve srovnání s ochranou 
základních práv a proti jedná ultra vires omezit zatím nehodlá.  

3. Ústavní soud Ma arska  
Ma arsko p istoupilo k EU v roce 2004, a tudíž na rozdíl od 
BVerfG m l ten ma arský možnost být dlouhá léta pouze po-
zorovatelem vývoje zásady p ednosti unijního práva. Podobn , 
jak tomu bylo a je v N mecku, i v Ma arsku se dají konkreti-
zovat „oblasti“, ve kterých Ústavní soud Ma arska (dále jen 
„AB“) p ednost unijního práva neakceptuje, a to v souvislosti 
s ochranou základních práv a jednání ultra vires.  

AB se poprvé zabýval unijním právem ješt  v dob , kdy 
Ma arsko nebylo lenským státem, a to ve svých nálezech  
. 4/1997 (I. 22.) ze dne 21. 1. 1997 a . 30/1998 (VI. 25.) ze 

dne 22. 6. 1998, které spolu souvisejí a druhý by nemohl být 
vydán bez toho prvního (Stipta 2011: 306). V prvním z výše 
zmi ovaných nález  totiž AB dosp l k názoru, že v rámci tzv. 
represivní kontroly norem m že p ezkoumávat i ma arské 
právní normy vyhlašující mezinárodní smlouvy. Toho pak vy-
užil ve druhém zmi ovaném nálezu, když se zabýval právní 
normou vyhlašující Asocia ní dohodu uzav enou mezi Ma ar-
skem coby kandidátským státem a ES dne 16. 12. 1991. I když 
AB dosp l k záv ru, že daná dohoda v Ma arsku p ímý ú inek 
mít nem la, nep ímo se v konkrétních p ípadech její vliv p ece 
jen projevovat musel, a to sta ilo soudu na to, aby se v noval 
p ímému ú inku unijního práva. AB uvedl, že si je v dom to-
ho, že p ímý ú inek je charakteristickým znakem práva EU ve 
vztahu k lenským stát m, Ma arsko jím však zatím není,  
a tudíž p ímý ú inek dohody v ma arském právním ádu 
s ohledem na mezinárodn právní charakter této smlouvy není 
možný. Protože tedy Ma arsko ješt  nebylo v dob  vydání  
v EU, mohl AB p istupovat k rozporovaným právním akt m 
jako právu mezinárodnímu, a tudíž se vyhnul zodpov zení 
otázky, jak bude p istupovat a  již k zásad  p ímého ú inu neb 
p ednosti unijního práva, pakliže bude Ma arsko již lenským 
státem.  
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Jak bude p istupovat AB k unijnímu právu po vstupu, se 
mohlo ukázat v jeho nálezu . 17/24 (V. 25.) ze dne  
24. 5. 2004 týkajícím se zákona o usklad ování nadbyte ných 
zásob zem d lských produkt . Nicmén  posuzování p ípadné 
p ednosti unijního práva se AB vyhnul i v tomto p ípad , jeli-
kož dosp l k záv ru, že rozporovaná ustanovení zákona nejsou 
pouhým p ekladem unijních na ízení, nýbrž také realizací jimi 
stanovených cíl  prost ednictvím nástroj  ma arského právní-
ho ádu, což znamená, že se AB nezabýval ústavní konformi-
tou unijních norem, ale je provád jící ma arské právní úpravy. 
I když to AB nedeklaroval p ímo, z daného nálezu však vyplý-
vá, že je AB ochoten – v ideálním p ípad  bez konflikt  
s unijními orgány – dát p ednost hodnotám chrán ným ma ar-
ským ústavním po ádkem.  

Ovšem i pozd ji se snažil Ústavní soud najít cestu, jak se 
vyhnout otázce posouzení dopadu zásady p ednosti unijního 
práva dovozené SD na ma arský právní ád, jak je vid t  
i z jeho nálezu . 32/2008 (III. 12.) ze dne 11. 3. 2008 týkající-
ho se evropského zatýkacího rozkazu. Protože se v daném p í-
pad  jednalo o Dohodu mezi Evropskou unií a Islandskou re-
publikou a Norským královstvím o postupu p edávání mezi 
lenskými státy Evropské unie a Islandem a Norskem, argu-

mentoval AB tím, že se jedná o mezinárodní smlouvu. Tuto 
dohodu nakonec prohlásil AB za protiústavní, jelikož nepova-
žoval dodržování zásad nullum crimen sine lege a nulla poena 
sine lege na jejím základ  za dostate n  garantované. Ale pro-
tože text dané dohody byl podobný unijnímu Rámcovému roz-
hodnutí Rady ze dne 13. 6. 2002 o evropském zatýkacím roz-
kazu a postupech p edávání mezi lenskými státy 
(2002/584/SVV), nemohl se AB nevyjád it i k n mu, jelikož  
o n m d íve rozhodovat nemohl a tento se stal bez dalšího sou-
ástí ma arského právního ádu. K tomuto pak uvedl, že podle 

jeho názoru nebylo cílem unijního zákonodárce p ipravit len-
ské státy o možnost p ezkumu trestní odpov dnosti, ovšem 
dohoda uzav ená mezi EU, Norskem a Islandem by mohla být 
interpretována i tímhle zp sobem.  
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Na základ  výše uvedeného je však vid t, že i když se 
AB vždy snažil obejít konflikty s SD, jakož i hodnocení vztahu 
ma arského a unijního práva, vždy si našel cestu, a to jak 
p ed, tak po 1. 5. 2004, jak prosadit p ednost práva ma ar- 
ského.  

I když p edchozí nálezy se týkaly základních práv, která 
AB vždy chránil, i když musel, aniž by to p ímo vyslovil  
a p iznal, ignorovat p ednost práva unijního, ve vztahu 
k jednání ultra vires již jednal razantn ji, a to v nálezu  
. 22/2016 (XII. 5.) ze dne 30. 11. 2016, který je zatím jediný 

svého druhu a byl vydán v souvislosti s podáním ve ejného 
ochránce práv, který se týkal ustanovení ma arské ústavy, 
podle které je mj. skupinové vyhošt ní zakázáno, a pak roz-
hodnutí Rady . 2015/1601 ze dne 22. 9. 2015, kterým se sta-
noví do asná opat ení v oblasti mezinárodní ochrany ve pro-
sp ch Itálie a ecka, a na základ  kterého m lo být do 
Ma arska z t chto stát  p emíst no celkem 1 294 osob. Ve ej-
ný ochránce práv formuloval ve svém podání mj. i otázky, zda 
jsou ma arské orgány povinny provést úkony na základ  spo-
lupráce v rámci EU v rozporu s ma arskou ústavou, a jestli 
výkon kompetence související se zakládajícími smlouvami 
m že omezit realizaci takové právní normy, která se nezakládá 
na kompetenci p edané EU. První z dvou zmi ovaných otázek 
se tak týká toho, zda m že unijní norma porušovat základní 
práva garantovaná ústavou a otázka druhá pak jednání ultra 
vires. AB dosp l k záv ru, že ve výjime ných p ípadech 
s charakterem ultima ratio m že zkoumat, zda p i výkonu 
kompetencí unijními orgány nebyla porušena lidská d stojnost, 
podstatný obsah jiného základního práva nebo suverenita Ma-

arska resp. jeho ústavní identita. Z toho pak vyplývá, že dle 
AB nemá ma arská ústava jako celek p ed unijním právem 
p ednost, ovšem ta jeho ustanovení, která se týkají základních 
práv, suverenity a ústavní identity Ma arska, tuto p edost mají 
(Blutman 2017: 3). Konkrétn  pak k ochran  základních práv 
AB uvedl, že výkon ve ejné moci v Ma arsku je vázán zá-
kladními právy, jejichž ochrana je garantována i EU, tudíž AB 
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p ezkoumává unijní normy pouze s ohledem na povinnost spo-
lupráce v rámci EU, ímž se podle mého názoru AB ztotožnil 
s názorem BVerfG. Ve vztahu k jednání ultra vires je pak 
v daném nálezu uvedeno, že dojde-li k takovému jednání, je 
povinností parlamentu a vlády toto napravit v souladu se z i-
zovacími smlouvami, jelikož ani výkon kompetencí Ma arska 
prost ednictvím unijních orgán  není neomezený, protože su-
verenita a ústavní identita Ma arska, jejichž ochrana je úlohou 
zejména AB, nesmí být nikdy porušeny.  

4. Ústavní soud R 
Podobn , jak tomu bylo v Ma arsku, i Ústavní soud eské 
republiky (dále jen „ÚS“) se zabýval unijním právem ješt  
p ed vstupem R do EU, ovšem v jeho nálezu ze dne  
29. 5. 1997, sp. zn. III. ÚS 31/97, dosp l k úpln  jinému záv -
ru než AB. P edm tem byla i zde Evropská dohoda zakládající 
p idružení mezi eskou republikou na jedné stran  a Evrop-
skými spole enstvími a jejich lenskými státy na stran  druhé, 
ÚS sice také neumožnil p ímou aplikaci unijních akt , nicmé-
n  umožnil, aby na jejich základ  bylo interpretováno vnitro-
státní eské právo.  

I když bylo v prvních nálezech ÚS ve vztahu k unijnímu 
právu spat ováno zna né „europ átelství“, v nálezu týkajícího 
se tzv. cukerných kvót ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04, 
sv j postoj ÚS k unijnímu právu dále „konkretizoval“, a to tak, 
že on sám je povolán k ochran  ústavnosti a je oprávn n roz-
hodovat i o neaplikovatelnosti unijních norem, a to v p ípad  
ohrožení státní svrchovanosti R nebo podstatných náležitostí 
demokratického právního ádu, mezi které nepochybn  pat í  
i základní práva a svobody.   

Dalšími významnými nálezy ÚS jsou ty ze dne  
26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08, a ze dne 3. 11. 2009, sp. zn. 
Pl. ÚS 29/09, týkající se Lisabonské smlouvy, ve kterých  
vyslovil ÚS názor odpovídající i judikatu e BVerfG, podle 
kterého ÚS uznává funk nost institucionálního rámce EU pro 
zajišt ní kontroly rozsahu výkonu p enesených pravomocí, 
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jeho stanovisko se však m že v budoucnu zm nit, to znamená, 
že v p ípad  pot eby by „zakro il“.  

Další nález ÚS ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12, 
zabývající se mj. unijním právem souvisel s tzv. slovenskými 
d chody. V daném p ípad  ÚS ozna il s danou v cí související 
rozsudek SD za jednání ultra vires, a proto jej v bec nebral p i 
rozhodování v potaz. To, co ÚS avizoval v p edchozích roz-
hodnutích, tak v daném nálezu i realizoval, což je nepochybn  
výstrahou pro SD, aby tento neodmítal argumenty a nabízenou 
spolupráci ze strany národních ústavních soud .  

Záv r 
Tak, jak se m ní a vyvíjí EU, m ní a vyvíjí se i zásady typické 
pro unijní právo, které asto nejsou zachyceny v žádném práv-
n  závazném dokumentu, a zásada p ednosti unijního práva 
není výjimkou.  

Daná diplomová práce si proto kladla za cíl co nejpo-
drobn ji popsat, analyzovat a porovnat judikaturu SD a vybra-
ných národních ústavních soud  zabývající se touto zásadou. 
Dále byla p edm tem práce i syntéza takto získaných poznatk  
s formulací ešení, které by mohlo být nastoleno v souvislosti 
se sou asným stavem integrace v rámci EU, a to bu  zm nou 
primárního práva, kdy by se tato zásada dostala p ímo a jako 
jednozna n  formulována do zakládacích smluv, což je v sou- 
asné dob  s ohledem na politickou situaci tém  nemyslitelné, 

nebo nalezením ešení v rámci judikatury, které by bylo akcep-
tovatelné jak pro SD, tak pro jednotlivé národní ústavní soudy.  
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Abstract 
Regulation (EC) No 1/2003 empowers the European 
Commission to issue a decision by means of which it makes 
commitments offered by companies suspected of infringing 
EU competition rules legally binding. Although it is an 
alternative to the prohibition decision, it has become  
a predominant type of decision the Commission uses to tackle 
various antitrust issues, except in the area of secret cartels. The 
first aim of the thesis is to assess the relevant features of the 
commitment decisions which contribute to the effectiveness of 
this type of decision by the Commission. The thesis then 
focuses on the interrelationship between the effectiveness of 
commitment decisions and the principle of legal certainty.  

Abstrakt 
Na ízení (ES) . 1/2003 umož uje Evropské Komisi vydávat 
rozhodnutí, kterým m že u init právn  závaznými závazky 
nabídnuté od podnik  vyšet ovaných pro protisout žní jednání. 
P estože m la být rozhodnutí o závazcích alternativou ke 
standardním rozhodnutím zakazujícím protisout žní jednání, 
stala se dominantním typem rozhodnutí, které Komise využívá 
k ešení r zných druh  potenciálních protisout žních jednání, 
mimo oblast tvrdých kartel . Prvním cílem práce je analyzovat 
jednotlivé náležitosti rozhodnutí o závazcích, které zvyšují 
jeho efektivitu tohoto typu rozhodnutí Komise. Práce se 
následn  zam uje na vztah mezi efektivitou rozhodnutí  
o závazcích ve vztahu s principem právní jistoty.  
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Introduction 
The entry into force of Regulation (EC) No 1/2003 marked the 
start of an era of EU competition law also known as 
‘modernisation’. Partly influenced by the regime in the United 
States, the enforcement of rules protecting undistorted 
competition across the European Union changed dramatically. 
Among other changes, Regulation (EC) No 1/2003 equipped 
the European Commission with a modified set of enforcement 
tools, including the power to adopt decisions to make 
commitments offered by companies suspected of breaching 
Article 101 or Article 102 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union (TFEU) legally binding. Commitment 
decisions are an alternative to prohibition decisions and should 
serve for the Commission as a more rapid solution to 
competition issues identified by the Commission. Although 
commitment decisions were initially expected to be an 
instrument of antitrust enforcement which would be used only 
in exceptional cases, they have become the number one 
enforcement tool at the Commission’s disposal, except in cases 
of hardcore cartels. 
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The objective of the thesis is to evaluate commitment 
decisions based on two fundamental criteria: effectiveness and 
legal certainty. The effectiveness of the measure adopted by 
the Commission in order to resolve its anticompetitive 
concerns lies at the very heart of antitrust enforcement in the 
EU after Regulation (EC) No 1/2003. Based on this 
presumption, the first aim of this thesis is to define and explore 
the features contributing to the effectiveness of commitment 
decisions and to analyse their limits. The thesis argues that the 
effectiveness of commitment decisions is divided into their two 
interrelated principal components: the procedure leading to the 
adoption of the decision and the commitments. The envisaged 
purpose of the commitment procedure is to adopt a decision 
which makes the commitments binding while saving the time 
and resources of the enforcer. It follows that in order to be 
effective, the commitment decisions should be adopted in due 
course, considerably faster than ‘standard’ prohibition 
decisions under Article 7 of Regulation (EC) No 1/2003. The 
purpose of the commitments made binding by the decision is to 
address the Commission’s competition concerns and make  
a positive impact on the market. The thesis analyses features 
which contribute to the effectiveness of commitments, mainly 
in comparison with remedies that can be imposed in  
a prohibition decision. The second aim is to discover how the 
use of commitment decisions should be limited by the 
principle of legal certainty. Based on these two criteria the 
objective is to answer the question of what the appropriate 
extent of use of commitment decisions in EU competition law 
should be. 

For the scholarly research, the author used descriptive 
and deductive methods. The main method for the actual 
analysis was the analytical method, together with comparative 
and inductive methods. 
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1. Reshaping the enforcement of EU competition law 
Regulation (EC) No 1/2003 is commonly known as the 
cornerstone of the process of modernisation of EU competition 
law. The characteristic feature of the enforcement regime 
under Regulation No 17, which was replaced by Regulation 
(EC) No 1/2003, was a centralised notification and ex ante 
authorisation system for agreements under Article 101(3) of 
the TFEU. Regulation (EC) No 1/2003 brought a radical 
change to the system of enforcement of competition rules. 

Regulation (EC) No 1/2003 abolished the notification to 
the Commission of agreements seeking individual exemption 
and the Commission’s exemption monopoly based on the 
application of Article 101(3) of the TFEU as this provision 
became directly applicable. As a result, the modernised 
enforcement regime depends on market players’ self-
assessment of their compliance with EU competition rules and 
the ex post enforcement of these rules by the Commission, 
NCAs (National Competition Authorities) and national courts. 
For the purpose of the consistent application of EU 
competition law throughout the European Union, the European 
Competition Network was set up to mitigate the risk of 
different interpretations of similar principles. Regulation (EC) 
No 1/2003 also specified the Commission’s powers in the 
standard proceedings leading to the adoption of a prohibition 
decision, based on Article 7 of this regulation.  

Under Regulation No 17, the notification regime 
distorted the Commission’s enforcement priorities, forcing it to 
concentrate and spend its resources on dealing with 
notifications usually containing only minor infringements, 
instead of pursuing the most serious infringements of 
Articles 101 and 102 of the TFEU (Wills 2006: 345). The 
fundamental change in the enforcement regime under 
Regulation (EC) No 1/2003 enabled the Commission to 
prioritise the investigation of cases and inquiries in sectors 
with market distortions, but also to focus on emerging sectors 
with less ordinary forms of anticompetitive behaviour. These 
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adjustments to the administrative procedure brought about by 
Regulation (EC) No 1/2003 along with a new type of decision 
available to the Commission – a commitment decision – 
ultimately serve as tools for creating more space for 
prioritisation cases and allow the Commission to concentrate 
and focus its actions and resources on combating the most 
serious competition infringements, secret cartels and the most 
flagrant breaches of Article 102 of the TFEU. 

2. Commitment decisions 
Regulation (EC) No 1/2003 laid down the legal framework 
enabling the Commission to formally accept commitments by 
companies under investigation for anticompetitive behaviour. 
Although Regulation No 17 did not provide for the formal 
termination of antitrust proceedings by accepting commitments 
offered by undertakings under investigation, the Commission 
did in practice settle cases by way of accepting commitments 
without a formal decision. However, this practice had several 
significant drawbacks — the procedure was not transparent, 
there were no formal criteria for accepting commitments 
instead of a prohibition decision and the Commission could not 
effectively monitor whether the companies were in fact acting 
in accordance with the commitments.  

These issues were solved by Article 9 of Regulation (EC) 
No 1/2003, which formally empowered the Commission to 
adopt a decision to make commitments offered by companies 
under investigation legally binding instead of issuing  
a standard infringement decision based on Article 7 of 
Regulation (EC) No 1/2003. The necessary condition for 
adopting a commitment decision is that the commitments 
offered resolve the Commission’s competition concerns, which 
had been identified and subsequently expressed in  
a preliminary assessment. If these conditions are met, the 
Commission may adopt a decision which makes the 
commitments binding upon the undertakings without 
authoritatively stating whether the investigated behaviour 
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infringed Article 101 or Article 102 of the TFEU. The decision 
only concludes that there are no longer grounds for action by 
the Commission. It logically follows that commitment 
decisions do not include fines, as there is no finding of 
unlawful behaviour. Conversely, the mere breach of 
commitments became a legal offence (Cook 2006: 221). 

According to Regulation (EC) No 1/2003, commitment 
decisions are not appropriate in cases in which the 
Commission intends to impose a fine. Typically, these cases 
include secret cartels, for which, on the other hand, a special 
settlement procedure is available. Additionally, the most 
flagrant breaches of both Articles 101 and 102 of the TFEU 
should also fall within this group, although there is little 
guidance as to the necessary severity of such infringements 
(Dunne 2014: 403).   

3. In pursuit of effectiveness 
The modernisation of EU competition law encompasses three 
interrelated dimensions: substantive, institutional and 
procedural (Gerrard 2013: 2). The procedural dimension of the 
modernisation is portrayed by the departure from the 
adjudicative EU competition law towards negotiated 
procedures – commitments, settlements and leniency. From the 
standpoint of the Commission, the modernisation process 
emphasises that effectiveness of the resolution of the particular 
antitrust problem is the main objective of competition law 
enforcement (Gerrard 2013: 2). Regulation (EC) No 1/2003 
stresses the importance of effectiveness in relation to almost 
every aspect of enforcement. The principle of effectiveness is 
thus inseparable from commitment decisions, which was 
clearly confirmed by the Court of Justice of the European 
Union in the Alrosa judgment, where the court stated that 
commitment decisions are ‘intended to ensure that the 
competition rules laid down in the EC Treaty are applied 
effectively’. 
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The question the thesis aims to address is which aspects 
contribute to the effectivity of commitment decisions, mainly 
in comparison to the prohibition decision based on Article 7 of 
Regulation (EC) No 1/2003 as an alternative thereto. 

4. Effectiveness of the commitment procedure 
The speed of the commitment procedure is generally appraised 
as one of the main advantages of commitment decisions – the 
faster adoption of the decision brings a swifter change on the 
market to the benefit of consumers, while, at the same time, 
saving the Commission’s resources (Italianer 2013). The 
author of this thesis recognises speed as one of the aspects 
contributing to the effectiveness of commitment decisions. The 
idea is based on a presumption that only a decision which is 
adopted within a reasonable time frame may be considered 
effective, as only a decision which is adopted in good time 
brings the desired change to the market affected by the 
anticompetitive conduct (Mardsen 2015: 71). Aspects which 
contribute to the speed of commitment decisions are explored 
and analysed. Firstly, it is observed that the procedure as a 
whole contains fewer procedural steps in comparison with the 
standard procedure, leading to a streamlined process enabling 
the Commission to adopt the final decision sooner. 

On the other hand, the thesis identifies certain 
deficiencies that undermine the rapid adoption of  
a commitment decision. Firstly, although they are encouraged 
to contact the Commission to discover its readiness to discuss 
possible commitments as early as possible, the undertakings 
can do so at any point in time. It is observed that the biggest 
time lags are generated in cases where the Commission resorts 
to adopting commitments even after the statement of 
objections is adopted. Another shortcoming of the procedure is 
identified in the phase of market testing of proposed 
commitments and the outcome of the market test. The thesis 
then continues with an analysis of speed in the adoption of 
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commitment decisions in particular sectors, with a particular 
focus on the energy and IT sectors.  

The author analyses the length of the procedures in 
commitment decisions and standard prohibition decisions, and 
finds that the average time lag in the proceedings stated above 
suggests a marginal difference in the length of the two 
procedures. The analysis conducted showed that the 
Commission can benefit from the less formal procedure and 
that it reaches the final decision earlier than in cases where  
a prohibition decision is adopted. However, the procedure also 
involves several shortcomings, which have proved to 
negatively affect the speediness of the resolution of the 
Commission’s competition concerns.  

5. Effectiveness of commitments  
The essential component of commitment decisions, which 
makes the largest impact on the market, is enshrined in 
commitments, which are voluntarily offered by the undertaking 
and made legally binding by a decision by the Commission. As 
the commitment decisions aim to ensure that the EU 
competition rules are applied effectively, the commitments 
must ensure an effective resolution of the competition 
problem. The aim of the chapter is to analyse what contributes 
to the effectiveness of the resolution of a competition problem 
by commitments. Firstly, it outlines the basic rules relating to 
commitments. Then there is an analysis of the features 
contributing to the enhanced effectiveness of commitment 
decisions in comparison to remedies which can be imposed in 
prohibition decisions. The last part of this chapter is dedicated 
to the examination of the decisional practice of the 
Commission, with the aim of analysing how the possibility to 
accept commitments enhanced the effectiveness of the 
Commission’s antitrust enforcement. 

When assessing whether the commitments sufficiently 
address identified competition concerns, the Commission must 
determine whether the commitments are proportional and 
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whether or not they go beyond what is necessary to remedy the 
competition concern. This principle of proportionality, as  
a general principle of EU law, is a criterion for the lawfulness 
of any act of the EU institutions. Prior to the judgment of the 
Court of Justice in the Alrosa case the extent to which the 
principle of proportionality applies to commitments was rather 
unclear. In the event that the proportionality of the 
commitments were to be interlinked with the remedies which 
can be imposed by the Commission in a prohibition decision, 
the Commission would have to consider what remedies it 
could lawfully impose in an infringement decision while, at the 
same time, negotiating appropriate commitments with the 
undertaking concerned. The Commission would, in fact, carry 
out two distinct enforcement actions in parallel, which would 
have an adverse effect on speed and cost saving (Cavicchi 
2011: 5). Such an obligation would moreover limit the 
effectiveness of the commitments the Commission could 
impose. Such an approach was rejected by the Court of Justice 
in the Alrosa judgment, which ruled that the principle of 
proportionality is limited to verifying whether the 
commitments address the competition concerns expressed by 
the Commission and whether or not the undertaking concerned 
has offered less onerous commitments, which are also able to 
address the Commission’s concerns. In the context of the 
effectiveness of commitments, it was concluded that it is of the 
utmost importance that the Commission not be constrained by 
what remedies it could impose in prohibition decisions. 

The author also recognises that by having a wide margin 
of discretion and not being constrained by what remedies it 
could impose by virtue of a prohibition decision, the 
commitment procedure enables the Commission to accept 
commitments which can address identified competition 
concerns more effectively than remedies imposed in such  
a decision. Moreover, as commitments are offered by the 
undertaking itself, they are presumably implemented more 
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easily and quickly than remedies imposed unilaterally by the 
enforcer. 

The next section of the thesis aims to explore how the 
Commission enforced EU competition rules by accepting 
commitments by examining its decisional practice with a view 
to evaluating how commitment decisions enabled the 
Commission to effectively deal with its competition concerns.  

The initial cases, in which the Commission made use of 
commitment decisions, mirrored the notification procedure 
under Regulation No 17. As described in the second chapter of 
this thesis, under Regulation No 17 companies could seek an 
exemption to an agreement under Article 101(3) of the TFEU. 
In these cases, commitment decisions enabled the Commission 
to provide amendments to partially pro-competitive 
agreements to meet the requirements for granting the 
exemption under Article 101(3) (Rab 2010: 175). 

Commitment decisions also served as a tool to de facto 
specify the requirement of block exemption. A set of cases 
concerned the Commission’s preliminary view that four car 
manufactures did not abide by the rules set down in the motor 
vehicle block exemption regulation. By means of its decision, 
the Commission gave important guidance to other car 
manufacturers, which helped them to better assess whether 
their commercial conduct is in compliance with competition 
rules. 

Subsequently, the thesis analyses the Commission’s 
decision in the Coca-Cola case, in which the Commission 
accepted far-reaching commitments going beyond the 
geographic and substantial scope of the investigation. The 
Commission thus did not need to investigate the practices of 
the company in every single market, or the commitments that 
were made binding, because they ensure that the company’s 
conduct will not contravene competition rules in other markets, 
despite not being formally investigated, which enhanced the 
effectivity of the commitments. 
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The next part of the thesis is dedicated to commitment 
decisions in the energy sector, as it represents an area in which 
the Commission made extensive use of commitment decisions. 
The thesis thus aims to explore the reasons for the popularity 
of commitment decisions in this sector. Commitment decisions 
in this particular sector all had one thing in common: they were 
used to supplement the EU-wide objective of liberalisation of 
energy markets. In this way, the commitment procedure served 
as a ‘quasi-regulatory’ mechanism to foster liberalisation 
(Dunne 2015: 431). The commitment procedure enabled the 
Commission to negotiate possible solutions (in most cases) for 
the lack of competition on the market. The most prominent 
example of the quasi-regulatory use of commitment decisions 
is structural commitments, by virtue of which the Commission 
actively reshaped the markets according to its own competition 
and regulatory objectives (Temple Lang 2005: 293). However, 
the extended use of commitments — and mainly of structural 
commitments — in the energy sector raises some important 
issues. Firstly, the legitimacy of the practice of addressing the 
imperfections of liberalisation by competition enforcement 
rather than by regulation based on political decision-making, 
thus effectively bypassing the usual way of resolving these 
issues, is questionable. Moreover, as the Commission’s 
antitrust concerns are based merely on its preliminary views, 
some cases might be based on rather controversial merits and 
untested theories that may be harmful.  

6. Commitment decisions and the principle of legal 
certainty 

One of the most important limitations of the use of 
commitment decisions is the principle of legal certainty. This 
chapter analyses what impact commitment decisions have on 
the legal certainty of the undertakings active on the market and 
suggests an optimal balance between the effective use of 
commitment decisions and legal certainty.  
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The extensive use of commitment decisions has raised 
many important questions among professionals and scholars 
concerning the downsides and risks of commitment decisions. 
These drawbacks mainly include due-process considerations, 
detrimental effects on the private enforcement of competition 
law and a lack of transparency. Perhaps the most significant 
criticism is aimed at the limited precedential value of 
commitment decisions. Prohibition decisions adopted by the 
Commission authoritatively establish that the behaviour of the 
undertaking constitutes an infringement of EU competition 
rules. These decisions provide further details of the 
Commission’s assessment of a particular form of conduct and 
an exhaustive theory of harm, thus giving valuable guidance to 
other companies on the market. Conversely, by virtue of  
a commitment decision the Commission does not establish an 
infringement of EU competition rules, it merely concludes that 
there are no longer grounds for its action.  

Although the Commission acknowledges the lower 
precedential value of commitment decisions and proclaims that 
it favours prohibition decisions in cases which call for the 
establishment of an important precedent, it has adopted this 
type of decision where the law was unclear or the theory of 
harm was untested. In certain cases in the energy and IT 
sectors the Commission stated that the commitment decisions 
should serve as a model for addressing similar situations. 
However, the reliance on previous commitment decisions 
raises an issue of their precedential value. The decision itself 
does not amount to an authoritative statement of whether the 
behaviour investigated is unlawful under EU competition law; 
it is questionable to what extent the other undertakings should 
rely on it. Moreover, the Commission’s decision is not subject 
to a full investigation of the facts and evidence and does not 
provide for a full assessment of the allegedly anticompetitive 
conduct.  
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7. Conclusion  
The objective of this thesis was to evaluate the practice of 
adopting commitment decisions. The evaluation was based on 
two aspects deemed to be the most important by the author: 
effectiveness and the principle of legal certainty.  

It was observed that these rules should enable the 
Commission to resolve cases rapidly. There are several aspects 
of the procedure which contribute to its speed, mainly a less 
formalised process without an adversarial part, which is 
inherent to the infringement procedure. However, several 
shortcomings of the procedure which have a negative impact 
on its speed were identified. The author argued that the 
possibility of adopting a decision even after a statement of 
objection has been issued decreases the time saved by the 
whole procedure. The analysis of the decisional practice of the 
Commission has shown that the commitment procedure is in 
general faster, although there have been occasions where the 
Commission sought to accept commitments and the procedure 
took considerably longer.  

As for the effectiveness of commitments, it was argued 
that commitments must be effective to make the desired impact 
on the market. The author regarded the limited application of 
the principle of proportionality as the main aspect contributing 
to the effectiveness of commitments. The fact that the 
Commission is not obliged to compare commitments to 
remedies it could impose in a prohibition decision enables the 
Commission to freely accept commitments which can be far 
more flexible in addressing its competition concerns. 
Furthermore, commitments are offered by the parties to the 
proceedings themselves, which allows for a better tailoring of 
their design and easier implementation after the decision is 
issued.  

The aim of the last chapter was to explore the 
relationship between the effective use of commitment 
decisions and the principle of legal certainty. It was argued that 
the Commission should abstain from issuing a decision while 
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the case presents a novel theory of harm or an issue on which 
the law is not so unambiguous. On the other hand,  
a proposition that commitment decisions should only be used 
in clear-cut infringements is not optimal. Striking the balance 
between the effective use of commitment decisions and legal 
certainty thus presents a demanding task. Free from the 
scrutiny of the courts with unclear boundaries laid down in EU 
legislation, it is now for the Commission to show its self-
restraint when adopting commitment decisions. Excessive use 
of commitment decisions may lead to even greater demand for 
this alternative procedure and the law may slowly evaporate in 
favour of consensual resolutions. 
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Abstrakt 
P edložená práce se zam uje na zdan ní oxidu uhli itého  
v oblasti dopravy a energetiky ve vybraných severských 
státech. Pro analýzu environmentálního zdan ní je zvoleno 
asové období 1995–2015. Analýza korela ních koeficient   

a regresní analýza jsou využity pro vyhodnocení dopad  uh-
líkových daní. D raz je kladen na správné stanovení exogen-
ních prom nných a jejich následný vliv na výnosy ze zdan ní 
oxidu uhli itého. 

Abstract 
The thesis focuses on carbon dioxide taxation in both the 
transport area and the energy area across selected Nordic coun-
tries. Environmental taxation analysis is performed for the 
1995-2015 period. Correlation analysis and regression analyses 
are used in order to evaluate the carbon-tax impact. Emphasis 
is put on the right determination of exogenous variables and 
their influence on carbon dioxide taxation revenues. 
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Úvod 
Maurice King ekl, že „trvale udržitelný rozvoj vyžaduje kon-
trolovanou chudobu, redukci využívání p írodních zdroj   
a ízenou mortalitu,“ (Jeffrey, 2011, s. 45).  Severské státy 
Evropské unie jsou jedny z prvních zemí, které se otázkou  
využívání zdroj , trvale udržitelného rozvoje a ochrany život-
ního prost edí za aly zabývat. Byly to práv  severské státy, 
které za aly používat environmentální zdan ní jako nástroj pro 
ochranu životního prost edí a implementovaly ekologickou 
da ovou reformu do svých národních da ových systém   
b hem 70. let 20. století.  

Hlavním cílem tohoto p ísp vku je vyhodnotit environ-
mentální a fiskální dopady uhlíkových daní v oblasti energeti-
ky a dopravy v Dánsku, Finsku a Švédsku. Za ú elem napln ní 
cíle této práce jsou využity metody korela ní a regresní  
analýzy. 

Data a metody 
Pro ur ení faktor  ovliv ujících výnosy ze zdan ní oxidu uhli-
itého v Dánsku, Finsku a Švédsku je využíváno dat Evropské 

agentury pro životní prost edí, Organizace pro hospodá skou 
spolupráci a rozvoj a také Eurostatu. Na základ  analýzy kore-
la ních koeficient  byly vybrány prom nné, které tvo í sou ást 
regresních model . 

Vybrané ukazatele 
Mezi ukazatele, se kterými se dále pracuje, byly za azeny veli-
iny jak obecné, tak i specifické pro oblast dopravy a energeti-

ky. Jedná se o následující: 
 

 hrubý domácí produkt (HDP), 
 pr m rný p íjem domácností (INC), 
 celkový po et registrovaných vozidel (TOT), 
 po et nov  registrovaných vozidel (NEW). 
 emise CO2 v oblasti dopravy (CO2TR) 
 emise CO2 v oblasti energetiky (CO2EN), 
 pevná paliva (SOL), 
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 jaderná energie (NUC), 
 obnovitelné zdroje (REN), 
 elektrická energie (ELE). 

Stanovení scéná  
Dále bylo stanoveno celkem šest možných scéná , jež porov-
návají dopady zdan ní oxidu uhli itého v oblasti dopravy  
a v oblasti energetiky. Scéná e jsou rozd leny do dvou skupin 
podle toho, z jakého hlediska dopady zdan ní CO2 zkoumají.  

Hlavním d vodem zavád ní i realizace zm n v oblasti 
zdan ní CO2 v jednotlivých státech by m lo být zejména zmír-
n ní negativních dopad  produkce emisí oxidu uhli itého 
na životní prost edí, které vyplývá z povahy ekologického 
zdan ní.  Proto se první skupina stanovených scéná  zam uje 
na environmentální aspekty, konkrétn  na redukci celkového 
objemu emisí oxidu uhli itého.  

 
– S1: Pro daný stát je z hlediska snižování emisí CO2 

ú inn jší zdan ní oxidu uhli itého v oblasti dopravy než 
v oblasti energetiky, a to za jinak stejných podmínek. 

– S2: Pro daný stát je z hlediska snižování emisí CO2 
ú inn jší zdan ní oxidu uhli itého v oblasti energetiky 
než v oblasti dopravy, a to za jinak stejných podmínek. 

– S3: Pro daný stát je z hlediska snižování emisí CO2 stej-
n  ú inné zdan ní oxidu uhli itého v oblasti energetiky 
jako v oblasti dopravy, a to za jinak stejných podmínek. 

Dalším pozitivním motivem implementace zdan ní CO2 
v jednotlivých státech je zvýšení p íjm  ve ejných rozpo t . 
Tento p ístup se používá u v tšiny druh  zavedených i nov  
zavád ných daní. U ekologického zdan ní by se ale nem lo 
jednat o primární d vod jeho zavád ní i implementace zm n 
aktuálního fungování. Za výhodn jší je považována taková 
fiskální politika, která zaru í vyšší p íjem do ve ejných  
rozpo t . 
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S4: Pro daný stát je z fiskálního hlediska výhodn jší zda-
n ní oxidu uhli itého v oblasti dopravy než v oblasti energeti-
ky, a to za jinak stejných podmínek. 

S5: Pro daný stát je z fiskálního hlediska výhodn jší zda-
n ní oxidu uhli itého v oblasti energetiky než v oblasti dopra-
vy, a to za jinak stejných podmínek. 

S6: Pro daný stát je z fiskálního hlediska stejn  výhodné 
zdan ní oxidu uhli itého v oblasti energetiky jako v oblasti 
dopravy, a to za jinak stejných podmínek. 

 
Aby bylo možné porovnat výsledky dosažené pro oblast 

dopravy a pro oblast energetiky, je nezbytné stanovení p ed- 
pokladu, z n jž kompara ní analýza vychází. Hlavním p edpo-
kladem je, že zm na bude probíhat pouze u jedné z vybraných 
prom nných, kdežto všechny ostatní z stanou nem nné. Touto 
prom nnou je hrubý domácí produkt, a to ze dvou d vod  – 
jedná se o ukazatel, u kterého byl nalezen statisticky významný 
vztah s výnosy z environmentálního zdan ní ve všech sledo- 
vaných p ípadech, a také u hrubého domácího produktu bylo  
v tšinou dosaženo velmi vysokých hodnot korela ních  
koeficient . 

Faktory ovliv ující výnosy ze zdan ní CO2 
V této ásti jsou ur eny faktory, které ovliv ují výnosy ze zda-
n ní CO2. Pro každý stát, tedy Dánsko, Finsko a Švédsko, jsou 
vytvo eny dva regresní modely. Na základ  t chto model  jsou 
vyhodnoceny dopady na výnosy ze zdan ní CO2 a je taktéž 
ur en sm r pro další kroky v environmentální politice ve  
vybraných státech. 

Dánsko 

Zdan ní CO2 v oblasti dopravy 
Výsledná rovnice (2.1) ovliv ující výnosy z environmen-
tálního zdan ní v oblasti dopravy pro Dánsko je zobrazena 
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níže.1 Koeficient determinace pro výsledný model dosahuje 
hodnoty 0,9558. Tato hodnota je velmi vysoká a íká, že daný 
model vysv tluje pr b h endogenní prom nné z 95,58 %. 

 
TR = 0,211 · CO2TR + 51,377 · HDP + 1,495 · TOT  

– 299,178 · INC 
(2.1) 

Jak je možné vid t ve výsledné rovnici regresního mode-
lu (2.1), výnosy environmentálního zdan ní v oblasti dopravy 
jsou ovliv ovány celkem ty mi prom nnými, které byly ur e-
ny za statisticky významné p i analýze korela ních koeficient  
– objem emisí oxidu uhli itého produkovaný v oblasti dopra-
vy, hrubý domácí produkt, celkový po et registrovaných vozi-
del v Dánsku a také pr m rný p íjem domácností. 

Zdan ní CO2 v oblasti energetiky 
Výsledná rovnice pro oblast energetiky (2.2) je zobrazena  
níže.2 Koeficient determinace pro model vytvo ený pro oblast 
energetiky v Dánsku dosahuje hodnoty 0,9658. Tento model 
vysv tluje 96,58 % variability endogenní prom nné, tedy vý-
nos  z environmentálního zdan ní v oblasti energetiky. 

 
EN = 8475,03 – 47,5628 · CO2EN + 0,0214 · HDP – 0,0014 · SOL

 – 0,6151 · TOT – 1,8572 · ELE 
(2.2) 

Výnosy z environmentálního zdan ní v oblasti energeti-
ky v Dánsku závisí na objemu emisí oxidu uhli itého v oblasti 
energetiky, hrubém domácím produktu, celkovém po tu regis-
trovaných vozidel na území daného státu, spot eb  pevných 
paliv a spot eb  elektrické energie.  

 

                                                 
1 TR – výnosy environmentálního zdan ní v oblasti dopravy (mil. EUR), CO2TR – 
emise oxidu uhli itého v oblasti dopravy (mil. tun), HDP – hrubý domácí produkt 
(mil. EUR), TOT – celkový po et registrovaných vozidel, INC – pr m rný p íjem 
domácností (EUR) 
2 EN – výnosy environmentálního zdan ní v oblasti energetiky (mil. EUR), CO2EN 
– emise oxidu uhli itého v oblasti energetiky (mil. tun), HDP – hrubý domácí pro-
dukt (mil. EUR), TOT – celkový po et registrovaných vozidel, SOL – spot eba 
pevných paliv (TOE), ELE – spot eba elektrické energie (TOE) 
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Doporu ení pro environmentální politiku 
Jako první budou ob  dv  zvolené oblasti, doprava a energeti-
ka, porovnány z environmentálního hlediska. To je dáno hlav-
n  tím, že primárním cílem zavád ní environmentálního zda-
n ní by m l být pozitivní impakt na životní prost edí.  

 CO2TR = 4,739 · TR – 243,493 · HDP – 7,085 · TOT + 1417,905 · INC (

 

 
CO2EN = 177,8077 – 0,0210 · EN + 0,0004 · HDP – 0,00003 · TOT 

– 0,0129 · SOL – 0,0390 · ELE 
(2.4) 

Pro porovnání obou výše uvedených rovnic (2.3 a 2.4) 
bude p edpokládáno, že hodnota prom nné hrubý domácí pro-
dukt zvýší o 1 000 jednotek (mil. EUR), ostatní prom nné z -
stávají nem nné. Nejprve bude výpo et proveden pro oblast 
dopravy (TR), následn  pro oblast energetiky (EN). 

 
CO2TR = 4,739 · TR – 243,493 · HDP – 7,085 · TOT  

+ 1417,905 · INC  

 CO2TR = – 243 493  
 

 
CO2EN = 177,8077 – 0,210 · EN + 0,0004 · HDP – 0,00003 · TOT  

– 0,0129 · SOL – 0,0390 · ELE  

 CO2EN = 178,2077  
Z výše uvedených výsledk  vyplývá, že p i nár stu pro-

m nné hrubý domácí produkt zvýší o 1 000 jednotek (mil. 
EUR), dojde v oblasti dopravy o snížení celkového objemu 
emisí oxidu uhli itého o 2 434,93 tun. V p ípad  oblasti ener-
getiky dojde k navýšení objemu vyprodukovaného množství 
emisí CO2 o 178,21 tun. Z environmentálního hlediska, tedy 
snižování objemu emisí CO2, je výhodn jší zam it se na zda-
n ní emisí oxidu uhli itého v oblasti dopravy než v oblasti ener-
getiky. Z environmentálního hlediska tedy nastává scéná  S1. 

 TR = 0,211 · CO2TR + 51,377 · HDP + 1,495 · TOT – 299,178 · INC  

 TR = 51 377  
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EN = 8475,03 – 47,5628 · CO2EN + 0,0214 · HDP – 0,0014 · TOT  

– 0,6151 · SOL – 1,8572 · ELE  

 EN = 8 496,43  
Pokud se bude k environmentálnímu zdan ní p istupovat 

zejména z fiskálního hlediska, na základ  výše uvedených vý-
po t  je pro Dánsko výhodn jší zdanit oxid uhli itý v oblasti 
dopravy. A to z d vodu, že p i r stu HDP o 1 000 jednotek 
(mil. EUR) dojde ke zvýšení výnos  z environmentálního zda-
n ní v oblasti dopravy o 51 377 milionu EUR, kdežto v oblasti 
energetiky o 8 496,43 milionu EUR. Z fiskálního hlediska tedy 
probíhá stanovený scéná  S4. 

Finsko 

Zdan ní CO2 v oblasti dopravy 
Výsledná rovnice (2.5) modelu pro oblast dopravy ve Fisku 
je zobrazena níže.3 Na rozdíl od p ípadu Dánska byla do tohoto 
modelu zahrnuta i konstanta, která u tohoto regresního modelu 
zvyšuje koeficient determinace. Tento koeficient nabývá hod-
noty 0,9097. 

 TR = 1813,96 + 176,433 · CO2TR + 0,008 · HDP  (2.5) 

Z výše uvedené rovnice je patrné, že výnosy z environ- 
mentálního zdan ní v oblasti dopravy ve Finsku závisí na dvou 
prom nných – objem emisí oxidu uhli itého v doprav  a hrubý 
domácí produkt. Finský model pro oblast dopravy se liší od 
toho dánského zejména v po tu prom nných. Na rozdíl od 
Dánska pro tento model nejsou významné prom nné celkový 
po et registrovaných vozidel a pr m rný p íjem domác- 
ností. Toto m že být zp sobenou odlišnou konstrukcí dan  
v jednotlivých zemích.  
  

                                                 
3 TR – výnosy environmentálního zdan ní v oblasti dopravy (mil. EUR), CO2TR – 
emise oxidu uhli itého v oblasti dopravy (mil. tun), HDP – hrubý domácí produkt 
(mil. EUR) 
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Zdan ní CO2 v oblasti energetiky 
Oproti p ípadu oblasti energetiky v Dánsku nebyla do tohoto 
regresního modelu zahrnuta konstanta, jejíž výskyt snižoval 
výši koeficientu determinace. Ten dosáhl hodnoty 0,9648. To 
znamená, že tento model vysv tluje 96,48 % variability endo-
genní prom nné, tedy výnosy z environmentálního zdan ní 
v oblasti energetiky. Finální rovnice (2.6) pro oblast energetiky 
je zobrazena níže.4 

 
EN = -97,2787 · CO2EN – 0,0016 · HDP + 0,4203 · SOL  

+ 0,4888 · NUC + 0,2681 · REN 
(2.6) 

Z této rovnice vyplývá, že environmentální zdan ní 
v oblasti energetiky ve Finsku je ovliv ováno následujícími 
prom nnými – objem emisí CO2 vyprodukovaných v této ob-
lasti, hrubý domácí produkt, spot eba pevných paliv, jaderné 
energie a energie z obnovitelných zdroj . 

Na rozdíl od oblasti energetiky v Dánsku, ve Finsku 
v této rovnici nefiguruje celkový po et registrovaných vozidel 
na území daného státu. Naopak finský model navíc zahrnuje 
pevná paliva, jadernou energii a obnovitelné zdroje.  

Doporu ení pro environmentální politiku 
Aby bylo možné vytvo it doporu ení pro budoucí kroky politi-
ky ochrany životního prost edí, je nezbytné porovnat zdan ní 
oxidu uhli itého v oblasti dopravy a energetiky. Nejprve budou 
výsledné rovnice porovnány z environmentálního hlediska, 
následn  pak z fiskálního hlediska. 

 CO2TR = -10,2813 + 0,0057 · TR – 0,0001 · HDP (2.7) 

 

 CO2EN = 55,0899 + 0,0002 · HDP + 0,0001 · TOT (2.8) 

P edpoklad pro porovnání rovnic (2.7 a 2.8) z obou tes-
tovaných oblastí je, že pouze prom nná hrubý domácí produkt 
                                                 
4 EN – výnosy environmentálního zdan ní v oblasti energetiky (mil. EUR), CO2EN 
– emise oxidu uhli itého v oblasti energetiky (mil. tun), HDP – hrubý domácí pro-
dukt (mil. EUR), SOL – spot eba pevných paliv, NUC – spot eba jaderné energie, 
REN – spot eba energie z obnovitelných zdroj  
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zvýší o 1 000 jednotek (mil. EUR). Hodnota ostatních exogen-
ních prom nných z stává nem nná. Nejd íve bude pozornost 
zam ena na oblast dopravy (TR), následn  na oblast energeti-
ky (EN).  

 CO2TR = -10,2813 + 0,0057 · TR – 0,0001 · HDP 

 CO2TR = -10,3813 
 

 CO2EN = 55,0899 + 0,0002 · HDP + 0,0001 · TOT 

 CO2EN = 55,2889 

Pokud zvýší hodnota prom nné hrubý domácí produkt  
o 1 000 jednotek (mil. EUR), dojde v oblasti dopravy ke sní- 
žení celkového objemu emisí oxidu uhli itého, a to  
o 10,3803 milionu tun. Naopak, v p ípad  oblasti energetiky 
nedojde ke snížení celkového objemu emisí, ale k jeho zvýšení 
o 55,2889 milionu tun. V p ípad , že je hlavní prioritou envi-
ronmentálního zdan ní snižování vyprodukovaných emisí oxi-
du uhli itého, pro Finsko je výhodn jší více zdanit oblast do-
pravy než energetiky. Z ekologického hlediska jsou doporu ení 
pro Finsko i Dánsko stejná. Pro oblast dopravy ve Finsku je 
tedy možné hovo it o nastání scéná e S1. 

 TR = 1813,96 + 176,433 · CO2TR + 0,008 · HDP  

 TR = 1 812,96  
 

 
EN = -97,2787 · CO2EN – 0,0016 · HDP + 0,4203 · SOL  

+ 0,4888 · NUC + 0,2681 · REN 

 EN = -1,6 

V p ípad  r stu HDP o 1 000 jednotek (mil. EUR) se vý-
nosy environmentálního zdan ní v oblasti dopravy navýší  
o 1821,96 milionu EUR. U oblasti energetiky bude pokles cel-
kem o 1,6 milionu EUR. Z fiskálního hlediska je pro Finsko 
výhodn jší zam it se ve zdan ní na oblast dopravy než na 
oblast energetiky. Tento výsledek je z fiskálního hlediska stej-
ný jako v p ípad  Dánska. V oblasti energetiky ve Finsku na-
stal stanovený scéná  S4. 



120 
 

Švédsko 

Zdan ní CO2 v oblasti dopravy 
Do tohoto modelu byly zahrnuty všechny prom nné, u kterých 
byl analýzou korela ních koeficient  zjišt n statisticky vý-
znamný vztah. Navíc v tomto regresním modelu figuruje také 
konstanta. Ta tvo í nejv tší rozdíl mezi dánským a švédským 
modelem, protože v regresi pro Dánsko konstanta nefiguruje. 
V tomto modelu její p idání zvýšilo hodnotu koeficientu  
determinace. Ten nabývá hodnoty 0,9793. Pro oblast dopravy 
je nejvyšší hodnoty koeficientu determinace dosaženo práv   
u Švédska, kdy vytvo ený regresní model popisuje skute nost 
na tém  98 %. Výsledná rovnice pro výnosy z environmen- 
tálního zdan ní v oblasti dopravy (2.9) je níže.5 

 
TR = 2848,33 + 1,625 · CO2TR + 0,002 · HDP -  0,001 · TOT  

+ 0,118 · INC 
(2.9) 

Výnosy z environmentálního zdan ní v oblasti dopravy 
jsou ovliv ovány celkem ty mi prom nnými, které jsou stejné 
jako u modelu pro oblast dopravy pro Dánsko. Jedná se  
o objem emisí vyprodukovaných v oblasti dopravy, hrubý do-
mácí produkt, celkový po et registrovaných vozidel na území 
daného státu a také pr m rný p íjem domácností.  

Zdan ní CO2 v oblasti energetiky 
Na rozdíl od n kterých z p edchozích model  byla do modelu 
pro oblast energetiky pro Švédsko zahrnuta i konstanta, proto-
že zvyšuje koeficient determinace tohoto regresního modelu. 
Tento koeficientu dosahuje hodnoty 0,9444, což znamená, že 
výše uvedený regresní model umí vysv tlit 94,44 % variability 
endogenní prom nné. Výsledná rovnice pro výnosy environ-

                                                 
5 TR – výnosy z environmentálního zdan ní v oblasti dopravy (mil. EUR), CO2TR – 
emise oxidu uhli itého v oblasti dopravy (mil. tun), HDP – hrubý domácí produkt 
(mil. EUR), TOT – celkový po et registrovaných vozidel, INC – pr m rný p íjem 
domácností (mil. EUR) 
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mentálního zdan ní v oblasti energetiky pro Švédsko (2.10) má 
následující tvar.6 

 
EN = –438,456 + 80,6397 · CO2EN + 0,00832 · HDP + 0,1434 · INC

– 0,1313 · REN 
(2.10) 

V p ípad  oblasti energetiky jsou výnosy z environmen- 
tálního zdan ní závislé na celkem ty ech prom nných. Jedná 
se o celkový objem emisí oxidu uhli itého, hrubý domácí  
produkt, pr m rný p íjem domácností a spot eba energie 
z obnovitelných zdroj .  

Doporu ení pro environmentální politiku 
Jako první budou ob  dv  zvolené oblasti, dopravy a energeti-
ky, porovnány z ekologického hlediska. Hlavn  proto, že pri-
márním cílem zavád ní environmentálního zdan ní by m l být 
pozitivní impakt na životní prost edí.  

 
CO2TR = 1725,82 – 0,6154 · EN + 0,0012 · HDP -  0,0006 · TOT  

+ 0,0726 · INC  
(2.11) 

 

 
CO2EN = 5,437 + 0,0124 · EN – 0,0001 · HDP – 0,0017 · INC  

+ 0,0016 · REN 
(2.12) 

Pro porovnání obou výše uvedených rovnic (2.11 a 2.12) 
bude p edpokládáno, že hodnota prom nné hrubý domácí pro-
dukt zvýší o 1 000 jednotek (mil. EUR), ostatní prom nné z -
stávají nem nné. Nejprve bude výpo et proveden pro oblast 
dopravy (TR), následn  pro oblast energetiky (EN). 

 
CO2TR = 1725,82 – 0,6154 · EN + 0,0012 · HDP - 0,0006 · TOT  

+ 0,0726 · INC   

 CO2TR = 1 727,02  
 

                                                 
6 EN – výnosy environmentálního zdan ní v oblasti energetiky (mil. EUR), CO2EN 
– emise oxidu uhli itého v oblasti energetiky (mil. tun), HDP – hrubý domácí pro-
dukt (mil. EUR), INC – pr m rný p íjem domácností (EUR), REN – spot eba ener-
gie z obnovitelných zdroj  
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CO2EN = 5,437 + 0,0124 · EN – 0,0001 · HDP – 0,0017 · INC  

+ 0,0016 · REN  

 CO2EN = 5,337  

Z výše uvedených výsledk  vyplývá, že p i nár stu pro-
m nné hrubý domácí produkt o 1 000 jednotek (mil. EUR), 
dojde v oblasti dopravy o zvýšení celkového objemu emisí 
oxidu uhli itého o 1 727,02 tun. V p ípad  oblasti energetiky 
dojde ke zvýšení objemu vyprodukovaného množství emisí 
CO2 o 5,337 tun. Z environmentálního hlediska, pro snižování 
objemu emisí CO2, je výhodn jší zam it se na zdan ní emisí 
oxidu uhli itého v oblasti energetiky než v oblasti dopravy. 
Z environmentálního hlediska tedy nastává scéná  S2. 

 
TR = 2848,33 + 1,625 · CO2TR + 0,002 · HDP -  0,001 · TOT  

+ 0,118 · INC 
 TR = 2 850,33  

 

 
EN = –438,456 + 80,6397 · CO2EN + 0,00832 · HDP  

+ 0,1434 · INC – 0,1313 · REN  

 EN = - 475,136  

Pokud se bude p istupovat zejména z fiskálního hlediska, 
na základ  výše uvedených výpo t  je pro Švédsko výhod- 
n jší zdanit oxid uhli itý v oblasti dopravy. P i r stu HDP  
o 1 000 jednotek (mil. EUR) dojde ke zvýšení výnos  z environ- 
mentálního zdan ní v oblasti dopravy o 2 850,33 milionu 
EUR, kdežto v oblasti energetiky dochází ke snížení  
o 475,136 milionu EUR. Z fiskálního hlediska tedy probíhá 
stanovený scéná  S4. 

Diskuze a záv r 
Severské státy jsou charakteristické svým p ístupem k ochran  
životního prost edí, které v nují v tší pozornost než ostatní 
státy v Evropské unii. Dánsko, Finsko a Švédsko byly pr kop-
níky v zavád ní environmentálního zdan ní do národních da-
ových systém . Severské zem  mají pom rn  vysoké zdan ní 

p ímé i nep ímé.  
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Z výše uvedeného vyplývá, že v Dánsku je výhodn jší 
zam it se více na environmentální zdan ní v oblasti dopravy 
bez ohledu na to, zda bude up ednost ován environmentální 
i fiskální p ístup. Stejná situace nastává i pro Finsko, kde je 

z obou zmín ných hledisek doporu eno u zdan ní oxidu uhli i-
tého up ednostnit oblast dopravy p ed oblastí energetiky.  

Odlišnosti lze spat ovat pouze v p ípad  Švédska. Pokud 
bude tento stát preferovat environmentální hledisko, více po-
zornosti by m lo být v nováno na zdan ní oxidu uhli itého  
v oblasti dopravy. V opa ném p ípad , pokud Švédsko dává 
p ednost fiskálnímu hledisku, pozornost by m la být v nována 
zejména zdan ní oblasti dopravy.  

Za nejv tší nedostatek analýzy zdan ní CO2 je možné 
ozna it nedostupnost dat v mnoha ohledech. Nejprve je ne-
zbytné podotknout, že data ohledn  výnos  ze zdan ní oxidu 
uhli itého nejsou strukturovan  a dlouhodob  vykazována. To 
m že být zap í in no hlavn  faktem, že p ispívání dat do báze 
spravované EEA je pro všechny státy pouze dobrovolné. 

Existuje n kolik sm r , kterými by se mohl ubírat další 
výzkum zdan ní oxidu uhli itého. První možností je pokusit se 
ur it ješt  více faktor , které by mohly ovliv ovat vývoj výno-
s  z environmentálního zdan ní. A koliv regresní modely ob-
sažené v této práci vykazují vysoké hodnoty koeficientu de-
terminace, ur it  je zde prostor pro jeho zvýšení, a tím pádem  
i zp esn ní regresních model . Pro podrobn jší a p esn jší 
výzkum environmentální politiky v pozorovaných zemích by 
byla vítaná v tší dostupnost dat týkající se zdan ní CO2, nejen 
v asové, ale i kvalitativní rovin . 

Získané výsledky je dále možné využít také pro zavád ní 
daní založených na vyprodukovaném objemu emisí oxidu uhli-
itého v dalších evropských zemích. Severské státy, které mají 

obecn  v environmentální politice rozsáhlé zkušenosti i zave-
dené nástroje, mohou posloužit jako vzor pro další státy. Stejn  
tak mohou být p íkladem p i rozši ování harmonizace nep í-
mých daní s environmetálním aspektem, p ípadn  p i aplikaci 
zm n u t chto daní. 
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Zpracovatel sylabu diplomové práce: Ing. Jan Slana  

Abstrakt: 
Tato diplomová práce se v nuje problematice dota ního finan-
cování zem d lského sektoru, konkrétn  dota ního opat ení 
P ed asné ukon ení zem d lské innosti (dále jen „PUZ “)  
a jeho právním aspekt m. Její sepsání iniciovalo rozhodnutí 
Soudního dvoru EU ve v ci C-401/11, které vedlo ke zpo-
chybn ní správné implementace evropských sm rnic a na ízení 
do eského práva. Existovalo také d vodné podez ení, že po-
mocí zmín ného dota ního titulu byla desítkám eských zem -
d lc  p i knuta tém  stonásobn  vyšší dotace, než na kterou 
m li nárok. Analýza správné implementace a interpretace ev-
ropských na ízení a sm rnic zjistila adu rozdíl  na r zných 
úrovních implementace do eského práva a domn nka dota -
ního zneužití byla celkovým vyhodnocením PUZ  vyvrácena. 

Abstract: 
This diploma thesis deals with the issue of subsidy financing in 
the agricultural sector, namely the subsidy measure ‘Early  
termination of agricultural activity’ (hereinafter referred to as 
‘PUZ ’) and its legal aspects. The selection of this topic was 
initiated by the decision of the Court of Justice in Case  
C-401/11, which led to the question of correct implementation 
of European Union directives and regulations in Czech law. 
There was also a reasonable suspicion that, by means of the 
aforementioned subsidy title, dozens of Czech farmers were 
awarded almost 100 times the amount of subsidy than they 
were entitled to. The analysis of the correct implementation 
and interpretation of EU regulations and directives found  
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a number of differences at various levels of implementation in 
Czech law, and the presumption of subsidy abuse was refuted 
by the overall assessment of the PUZ . 

Klí ová slova: 
Politika rozvoje venkova, Horizontální plán rozvoje venkova, 
P ed asné ukon ení zem d lské innosti, Plán rozvoje  
venkova 

Klasifikace JEL: 
K49, Q14, Q18 

Diplomová práce je dostupná zde: 
https://vskp.vse.cz/71751_pravni_aspekty_dotacniho_opatreni
_predcasne_ukonceni_zemedelske_cinnosti 
 

Úvod: 
Tato diplomová práce se v nuje jednomu z nástroj  prosazo-
vání Spole né zem d lské politiky (dále jen „SZP“), kterým je 
dota ní opat ení PUZ .  
V souvislosti se stanovenými cíli jsem ov il následující  
hypotézy: 

1. Soudní dv r ve v ci C-401/11, v ízení Blanka Souku-
pová proti Ministerstvu zem d lství R, rozhodl, že 
„není v souladu s unijním právem a jeho obecnými zá-
sadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, aby 
na základ  ustanovení vnitrostátní právní úpravy d -
chod  doty ného lenského státu týkajících se v ku po-
t ebného pro nárok na starobní d chod byl „obvyklý 
v k pro odchod do d chodu“ […] stanoven rozdíln   
v závislosti na pohlaví žadatele o podporu z titulu 
p ed asného odchodu do d chodu v zem d lství […].“ 
Existovalo proto d vodné podez ení, že eská právní 
úprava nebyla ádn  implementována. 

2. Dle na ízení Rady (ES) . 1257/1999 se vzhledem 
k dobrým zkušenostem z provád ní na ízení (EHS)  
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. 2079/92 pokra uje v podpo e p ed asného odchodu 
do d chodu, což má sm ovat ke zlepšení životaschop-
nosti zem d lských podnik . 

3. Z informací, které poskytl SZIF 12. listopadu 2015 pro-
st ednictvím reportu PUZ  o stavu zpracování žádostí 
o dotace jasn  vyplývá, že 63 lidem byla schválena 
mnohem v tší podpora, než na kterou mají nárok. Nej-
vyšší schválená ástka byla v hodnot  19 145 133 K , 
p i emž maximální možná ástka podpory byla stano-
vena v hodnot  216 000 K . 

 
První hypotéza vedla v souladu s prvním cílem mé diplo- 

mové práce k d kladnému p ezkumu správné implementace  
a interpretace evropských na ízení a sm rnic do eského práva. 
Pro potvrzení druhé a t etí hypotézy bylo zpracováno hodno-
cení, nakolik byly a jsou dané cíle opat ení PUZ  napl ovány. 
Toto hodnocení bylo druhým cílem práce. 

Aby tená  lépe pochopil souvislosti, které vedly ke 
spušt ní tohoto opat ení, rozhodl jsem se na úvod sepsat kon-
textuální ást, která vysv tluje základní souvislosti vzniku to-
hoto opat ení. Druhá a t etí ást práce se v nuje právní analýze 
zmín ného opat ení v prvních dvou obdobích, po která bylo 
v eské republice realizováno a poslední ást se v nuje jeho 
celkovému vyhodnocení. 

I. Kontextuální podrobnosti 
Dota ní opat ení PUZ  je jedním z nástroj , kterými EU pro-
sazuje Spole nou zem d lskou politiku. SZP byla od po átku 
svého vzniku ur ená pro celé Spole enství. Její p vodní cíle, 
které byly výhradn  ur eny na podporu produkce zem d lství, 
byly postupn  rozší eny o další, jako je rozvoj venkova i udr-
žitelnost životního prost edí. Tyto cíle se pomalu zintenziv o-
valy, až z nich vznikly samostatné unijní politiky. 

Jak uvádí Bydžovská (2017) na základ  cíl  SZP byly 
stanoveny také její t i základní principy, které výrazným zp -
sobem ovliv ují sou asné fungování EU: 
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- jednotný trh, 
- preference Spole enství, 
- finan ní solidarita. 

 
SZP v ur itých obdobích velmi zat žovala evropský roz-

po et. V n kterých letech podíl zem d lství na financování 
dosahoval až 70% celého rozpo tu. Dle dat od Bydžovské 
(2007) pro dota ní období 2007–2013 šlo na zem d lství 43% 
z celkového rozpo tu EU, zatímco pro dota ní období  
2014–2020 byl podíl snížen na 37,8%. V absolutních íslech to 
znamená, že z ro ního p íd lu pro léta 2007–2013, který inil 
55 miliard EUR, klesly celkové dotace pro léta 2014–2020 na 
zhruba 51,8 miliard. 

eské zem d lství se SZP p ímo ú astní od kv tna roku 
2004. Jakožto sou ást Evropské unie vycházejí od té doby zá-
kladní kameny eského zem d lství z P ístupové dohody mezi 

R a EU. Pro eské zem d lce se od doby p ístupu k EU 
mnohé zm nilo. V d sledku p istoupení podle Königa (2009) 
„vzrostla úrove  d chod  zem d lc  v R v roce 2007 oproti 
roku 2006 o 20%. Lépe na tom byli ze všech lenských stát  
už jen Litevci a Estonci.“ Vývoj d chod  také práv  díky p i-
stoupení dosáhl oproti roku 2000 v roce 2007 dvojnásobku  
a v tomto sm ru jsou p ed R už jen pobaltské státy a Polsko. 
Celková hodnota produkce od p istoupení potom také roste  
o desítky procent. 

II. Právní analýza programového období 2004–2006 
Základním dokumentem pro provád ní politiky rozvoje ven-
kova se stal Horizontální plán rozvoje venkova, který obsahuje 
rámcový obsah pro provád ní SZP v R. Opat ení P ed asné 
ukon ení zem d lské innosti se z d vodu chyb jící legislativy 
na národní úrovni spustilo s ro ním zpožd ním. Hlavním zá-
m rem bylo zvýšit konkurenceschopnost prvovýroby zem d l-
ství tím, že se umožní za výhodných podmínek zem d lc m, 
kte í dosáhli v ku 55 let, ukon it zem d lskou innost. Samo 
na ízení Rady (ES) . 1257/1999 je napsané p ehledn , cíle 
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jsou jasné a podmínky korespondují s cíli na ízení. To se však 
o eské právní úprav  íct nedá. Spousta podmínek je pozm -
n na v neprosp ch jak nabyvatele, tak p evodce, n která usta-
novení jsou v eské právní úprav  zcela vynechána a s jinými 
zas nov  p ichází. V následujícím shrnutí p ikládám p ehled 
nejpodstatn jších zm n. 

Pozm n né podmínky 
Právní úpravy se v základních pojmech liší terminologicky. 
V mnoha bodech eská právní úprava zp ís uje tu evropskou  
a jinde naopak vlivem volného p enesení textu dochází 
k uvoln ní evropských podmínek. Nap íklad rozdíln  od bodu 
2. odst. 1 na ízení Rady (ES) . 1257/1999 nevytvá í HRDP 
na nabyvatele tlak, že „musí zlepšit hospodá skou života-
schopnost“ zem d lského podniku, nýbrž mu sta í, když „vy-
tvo í p edpoklady pro zvýšení jeho ekonomické životaschop-
nosti“. To souvisí i s lh tou, která m la být ur ena pro 
identifikování zlepšení hospodá ské životaschopnostiv souladu 
s na ízením Komise (ES) . 817/2004  také implementována, 
ale nestalo se tak. 

Další podstatnou podmínkou, která zásadn  omezuje ža-
datele o dotaci, je podmínka minimálního p evedení 5 hektar  
zem d lské p dy.  Takováto podmínka je v hrubém rozporu se 
sou asnou Spole nou zem d lskou politikou i Koncepcí agrár-
ní politiky R pro období po vstupu do EU (2004–2013).   

Vynechané podmínky 
Z ekonomického hlediska nejd ležit jší ustanovení, které es-
ká právní úprava nerespektuje, je ustanovení o výši maximální 
poskytované podpory.  

Neimplementovala ani ustanovení o pracovnících zem -
d lského podniku, kte í by za podobných podmínek jako p e-
vodci m li také nárok na dotaci z tohoto opat ení, ani o naby-
vateli nevykonávajícím zem d lskou innost. 



131 
 

Podmínky výhradn  eské právní úpravy 
eská legislativa p ináší prost ednictvím na ízení vlády  
. 69/2005 Sb. adu procesních a formálních podmínek. Nejd -

ležit jší z nich je ta, kdy explicitn  ur uje maximální v k na-
byvatele. Zde je maximální v ková hranice pro nabyvatele 
stanovena na 40 let, ímž je dáno jasné propojení mezi opat e-
ními PUZ  a Zahájení innosti mladých zem d lc , kde je 
stanovena stejná podmínka. 

III. Právní analýza programového období 2007–2013 
V druhém programovém období, jehož se R ú astnila, se 
st žejním dokumentem pro prosazování SZP stal Program  
rozvoje venkova. Programové období 2007–2013 p ináší 
s opat ením PUZ  adu zm n. Ty prob hly jak na evropské 
úrovni, tak na ta té eské. áste n  se zm nily typy dokumen-
t , kterými je opat ení PUZ  primárn  vázáno. Nejpodstatn jší 
zm nou z tohoto hlediska je zm na typu normy vládního na í-
zení . 69/2005 Sb., kterou nahradila Pravidla, vytvo ená  
Ministerstvem zem d lství R. Evropské dokumenty jsou 
v tomto období výrazn  p ehledn jší a Pravidla jsou o poznání 
obsáhlejší, než jak tomu bylo v p edešlém období. 

Pozitivní zm ny 
P estože eská právní úprava m la i v minulém programovém 
období tendence podmínky pro získání dotace spíše zp ís ovat, 
došlo v tomto období k dv ma zajímavým skute nostem. Pra-
vidla zavedla zp ís ující podmínku maximální hranice nabyva-
tele, když ji snížilo z 50 na 40 let. Je tak v rozporu jak s PRV, 
tak s na ízením Rady (ES) . 1698/2005, ale v tomto bod  jed-
nozna n  lépe reflektuje opat ení Zahájení innosti mladých 
zem d lc , na které navazuje. Dalším pozitivním posunem 
vp ed je zm na povinnosti postupitele p edat alespo  5 ha p dy 
na p edání 0,5 ha p dy, což více odpovídá SZP. 
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Zp ís ující podmínky 
Pravidla p icházejí v mnoha bodech se zp ís ujícími podmín-
kami, které navazují p ímo na ustanovení v na ízení Rady (ES) 
. 1698/2005. Jedná se nap íklad o povinnost doložení p íjm  

ze zem d lské prvovýroby ve výši nejmén  55% v posledních 
3 letech p ed podáním žádosti o dotaci a pr m rného p íjmu 
postupitele za toto období ze zem d lské prvovýroby alespo  
ve výši 500 000 K  za rok. Pravidla také oproti HRDP m ní 
podmínky pro nabyvatele jakožto právnické osoby.  

Neimplementované podmínky 
eská právní úprava stejn  jako v p edcházejícím období ne-

zavádí podporu pro pracovníka zem d lského podniku. Co 
však považuji za jedno z nejv tších selhání p enesení právní 
úpravy z evropské úrovn  na eskou, je op tovné nestanovení 
maximálních možných ástek na postupitele. 

IV. Evaluace 
Horizontální plán rozvoje venkova (programové období  
2004–2006) 
Revidovanou sumu ur enou na PUZ  se v rámci HRDP by  se 
zpožd ním, ale poda ilo vy erpat. U postupitel  se docílilo 
pr m rného v ku 58 let a u nabyvatel  31 let. Z plánovaných 
500 zapojených osob se nakonec do opat ení PUZ  v tomto 
opat ení p ihlásilo 372 zem d lc . Množství mladých zem -
d lc , kte í pobírali podporu na zahájení podnikání a zárove  
se ú astnili opat ení PUZ , bylo pouze 2,4% všech nabyvate-
l . Prokázalo se, že ím starší nabyvatel byl, tím dokázal lépe 
se sv eným majetkem hospoda it. Zárove  se ukázalo, že drti- 
vá v tšina nabyvatel  pocházela ze stejné rodiny jako postupi-
tel a p edání p dy prob hlo asto jen administrativn . Nakonec 
pr zkum ukázal, že postupitelé jsou s výší erpaných dotací 
spokojeni a byl to pro n  dostate ný stimul k tomu, aby podni-
kání zanechali. 
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PRV (programové období 2007–2013) 
Toto druhé období je zajímavé p edevším zm nou majetkové 
struktury již hospoda ících nabyvatel . Rozloha jejich p dy je 
zhruba 30krát v tší, než jak tomu bylo p ed p evzetím zem -
d lského podniku v minulém období. Jejich velikost se po p e-
vzetí postupnického podniku zdvojnásobila a po p evzetí dále 
rostla. Z plánovaných 19 000 uvoln ných hektar  se postoupi-
lo 30 958 ha a dotazníkovým šet ením se zjistilo, že starší ze-
m d lci ukon ili svou innost díky opat ení PUZ  o 11,2 let 
d íve. Výrazn  se zvýšil podíl nabyvatel , kte í erpali podpo-
ru pro za ínající zem d lce a zárove  se ú astnili opat ení 
PUZ . 

Záv r 
Opat ení PUZ  u nás bylo realizováno po první dv  progra-
mová období, tj. v letech 2004–2006 a 2007–2013. V dalším 
programovém období již spušt no nebylo. Ex-post hodnocení 
PRV tvrdí, že jeho koncept naráží na politiku zvyšování v ku 
odchodu do d chodu (IREAS centrum, s.r.o. 2016: 149). Další 
argument pro neobnovení tohoto opat ení je podle n j ten, že 
p ed asný odchod do d chodu s možností získání finan ních 
prost edk  je v rozporu s vládní d chodovou reformou. Tisko-
vá zpráva Ministerstva zem d lství R ze dne 9. 2. 2012 p i-
stupuje ke zrušení opat ení PUZ  z jiného úhlu, když tvrdí, že 
stanovené cíle opat ení byly napln ny a zárove  že došlo 
k napln ní závazk  odpovídajících výši rozpo tu.  

Když se na výše zmín né d vody podívám podrobn ji, 
docházím k záv ru, že cíle, kterých se m lo opat ením PUZ  
dosáhnout, z staly bu to po celou dobu realizace PUZ  nepo-
chopeny nebo byly ve druhém programovém období nastaveny 
tak, aby se mohlo íci, že byly spln ny nebo jejich realizace 
vycházela ze špatn  nastavených podmínek a kritérií, emuž 
odpovídá i p íliš rychle vy erpaný rozpo et. 

Základní problém spo ívá v tom, že podpora v rámci 
PUZ  je nároková. Každý, kdo o ni požádá, ji p i spln ní sta-
novených podmínek má právo dostat. Tím se dostávám k první 
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hypotéze této diplomové práce, která zpochyb uje ádné  
p enesení právního významu evropských právních dokument  
do eského právního ádu. Jedna z podmínek, kterou eská 
právní úprava neimplementovala, p estože se v p eneseném  
lánku 11, odst. 2 první odrážce na ízení Rady (ES)  
. 1257/1999 nachází, je podmínka, která íká, že nabyvatel 

zem d lského podniku musí v dané lh t  zlepšit životaschop-
nost podniku. P estože se zmín ná životaschopnost p edaných 
podnik   
následn  zkoumá, v žádném eském právním p edpisu není  
zakotvena povinnost, že se musí zlepšit. Zakotvení takovéto 
podmínky by dle mého názoru pomohlo zvýšit kvalitu  
vybraných projekt  a zvýšila by se tím i ú elnost této dotace. 
Musím však podotknout, že tato podmínka se vyvíjela v ase. 
V následujícím období ji již na evropské úrovni doplnil  
lépe kvantifikovatelný, nikoliv však lépe stanovený cíl. 
V programovém období 2007–2013 podmínku „zlepšení živo-
taschopnosti“ nahradila podmínka „zv tšení velikosti podni-
ku“. Nov  definovaná podmínka má dle na ízení Rady (ES)  
. 1698/2005 lépe splnit cíl zvýšení konkurenceschopnosti. 

Takto nastavená strategie však p ichází do p ímého rozporu se 
snahou Ministerstva zem d lství R dosáhnout dalšího cíle 
PUZ , ímž je nutná restrukturalizace zem d lství. MZe R 
se snaží p ímo prost ednictvím programového dokumentu PRV 
pro období 2007–2013 bojovat s nedostatkem pracovních p í-
ležitostí a odchodem mladých zem d lc  tím, že podporuje ve 
venkovských oblastech zakládání a rozvoj mikropodnik  
(IREAS centrum, s.r.o. 2016: 34). Tím jdou však strategie do-
sažení stanovených cíl  naprosto proti sob . 

Podpora mikropodnik  je v ad  lenských stát  EU 
up ednost ována p ed podporou velkovýrobc . Dokáží se totiž 
lépe postarat o svou p du a tím lépe napl ují politiku trvalé 
udržitelnosti. V rámci nastavení podmínek PUZ  b hem prv-
ního programového období však došlo v eské právní úprav  
ke z ejmé diskriminaci t chto mikropodnik , když byla ve 
vládním na ízení . 69/2005 Sb. stanovena podmínka, že  
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minimální možná velikost p evád ného podniku musí být 5 ha. 
Pozitivní zm nou v dalším programovém období je však sní-
žení tohoto limitu na 0,5 ha, ímž se nov  dává šance  
i mikropodnik m zapojit se do tohoto opat ení. 

Když se vrátím k prvním dv ma tvrzením, které zastávají 
zrušení opat ení PUZ , a totiž že koncept PUZ  naráží na 
politiku zvyšování v ku odchodu do d chodu a to, že jeho fi-
nancování je v rozporu s vládní d chodovou reformou, musím 
konstatovat, že se jedná pouze o d vody zástupné. Opat ení 
PUZ  totiž zat žuje státní rozpo et minimální ástkou 
v pom ru s tím, jakých cíl  se snaží dosáhnout. Stejn  tak vy-
chází vst íc politice zvyšování v ku odchodu do d chodu tím, 
že v programovém období zavádí podmínku, kdy postupitel 
musí být maximáln  o 10 let mladší, než jaká je hranice pro 
b žný odchod do d chodu. Pozitivní efekty p edb žného od-
chodu do d chodu dle nastavených podmínek opat ení PUZ  
p itom jasn  p evládají. 

P i pohledu na vyhodnocení PUZ  za ob  programová 
období docházím k záv ru, že opat ení bylo úsp šné. Zvýšila 
se ekonomická životaschopnost p evzatých podnik , v sektoru 
se díky genera ní obm n  výrazn  zvýšila vzd lanost vedou-
cích podnik  a p evzaté podniky podle všech ukazatel  nadále 
prosperují. Co se však opat ení PUZ  nepoda ilo, je v ková 
restrukturalizace zem d lského sektoru. eské zem d lství 
stárne. Podíl v kové skupiny 55 let a více byl v roce 2000 
13,6%, zatímco v roce 2010 to již bylo 30,9%! P i celkové výši 
1 008 podpo ených postupitel  se jedná pouze o 2,4% lidí star-
ších 55 let zam stnaných v eském zem d lství k roku 2010, 
kte í napomohli v kové restrukturalizaci. íci tedy, jak uvádí 
již zmi ovaná tisková zpráva MZe, že stanovené cíle byly na-
pln ny, je zna n  zavád jící. Strategické cíle byly napln ny jen 
z ásti. Opera ní cíle byly pro druhé období ve srovnání 
s prvním nastaveny tak nízko, až to budí dojem, že tak byly 
nastaveny ú eln , aby se bez problém  mohly v následujícím 
období splnit. To by poskytlo záminku, aby se další programo-
vé období nemuselo opat ení PUZ  již znovu spustit. 



136 
 

S tímto názorem souhlasí i auditorská zpráva Evropského 
ú etního dvora, která konstatuje, že podpora pro mladé zem -
d lce je až p íliš asto špatn  nastavena a nejsou dostate n  
stanoveny zamýšlené ani cíle, ani jejich dopad, a dokonce ani 
jejich ukazatele (Evropský ú etní dv r 2017: 2). P íprava do-
ta ních nástroj  SZP p itom není asto dotažena již na evrop-
ské úrovni, p estože, jak uvádí White (2017), se o ni stará 
zhruba 1 100 zam stnanc  Komise. Pro programové období 
2007–2013 byla nap íklad p íliš pozd  zavedena kritéria pro 
výb r projekt , a z toho d vodu se zpozdilo i vydání Pravidel, 
což vedlo k ro nímu zpožd ní spušt ní opat ení PUZ . Janusz 
Wojciechowski, len Evropského ú etního dvora odpov dný 
za zprávu, se ale shoduje s Evropskou komisí, když íká, že 
„ú inná podpora pro mladé zem d lce je naprosto nezbytným 
p edpokladem udržitelného zem d lství pro další generace“ 
(Evropský ú etní dv r 2017: 2). 

Jediným relevantním d vodem, pro  tedy nebylo opat e-
ní PUZ  v programovém období 2014–2020 znovu spušt no, 
je vy erpání finan ních prost edk  na toto opat ení. Jejich 
p ed asné vy erpání je d sledkem ne vždy správn  nastave-
ných podmínek a na vin  je i vysoká ztráta mrtvé váhy1, která 
dosahuje v evropských státech až ¼ výše všech vyplacených 
podpor na opat ení PUZ  (Paula Caskie 2008: 44). 

Touto diplomovou prací jsem potvrdil dv  stanovené hy-
potézy a jednu jsem vyvrátil. Prokázal jsem fakt, že eská 
právní úprava nebyla ádn  implementována. P evládala usta-
novení, která byla zp ísn na v neprosp ch žadatel , v n kolika 
bodech byla diskriminující (nap . specifická definice b žného 
v ku pro odchod do d chodu i minimální rozloha p edávané 
p dy) a n která ustanovení chyb la zcela. Na druhou stranu je 
t eba íci, že porušení ádné implementace vedlo v n kterých 
bodech i k logi t jšímu stanovení podmínek (nap . stanovení 
horní v kové hranice nabyvatele v programovém období 
2007–2013). 
                                                 
1 Ztrátu mrtvé váhy zde p edstavují ti farmá i, kte í by brzy beztak odešli 
do d chodu. 
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Dále jsem ov il skute nost, že opat ení PUZ  má pozi-
tivní vliv na životaschopnost p edaného zem d lského podni-
ku, p estože asto docházelo pouze k administrativ-
ním p evod m podniku v rámci rodiny (IREAS centrum, s.r.o. 
2016: 148). Tím se potvrdila i má druhá hypotéza. 

Co se však nepotvrdilo, je t etí hypotéza, která vycházela 
z reportu PUZ  o stavu zpracování žádostí o dotace, který 
poskytl SZIF dne 12. listopadu 2015. Byla zde domn nka, že 
63 lidem byla schválena n kolikanásobn  vyšší podpora, než 
na kterou m li nárok. Na základ  vyžádaných dokument   
o stavu reáln  vyplacených dotací se však ukázalo, že u t chto 
63 zvláštních p ípad  došlo k administrativní chyb , b hem níž 
se u dot ených ástek posunula desetinná árka o dv  desetin-
ná místa. V d sledku toho to posléze vypadalo, že byla žadate-
l m namísto stovek tisíc schválená ástka k vyplacení v ádech 
desítek milión . 

Na úplný záv r bych rád konstatoval, že evropská verze 
opat ení PUZ  byla ve zkoumaných obdobích velmi konkrétn  
zam ená a snažila se vy ešit jasn  definovanou situaci. Kom-
plikace p evážn  vznikly v p enesení na národní úrove .  
B hem obou programových období se vlivem pozd  schvále-
ných podmínek zpozdilo i spušt ní opat ení vždy o jeden rok  
a b hem reformulace p vodního opat ení vznikly zásadní  
odlišnosti. 
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Abstrakt: 
Tato diplomová práce analyzuje vzájemné vztahy EU a JAR 
optikou teorie soft power Josepha Nye. Prost ednictvím této 
teorie bylo cílem nalézt komplexní balí ek d vod  motivují-
cích JAR k navázání a postupnému prohlubování vzájemných 
vztah  s EU. Za tímto ú elem byla hloub ji zkoumána vzá-
jemná obchodní vazba, poskytování rozvojové pomoci ze stra-
ny EU a spolupráce v oblasti v dy, technologií a výzkumu. 
Záv re ná kapitola nabízí stru ný výhled do budoucnosti  
a nástin další možné spolupráce. Text je uzav en syntézou po-
znatk  shrnující jak faktory motivující JAR, tak klí ové cha-
rakteristiky soft power EU. Jejich množství a rozdílnost ukazu-
jí, že EU je nejen velmi atraktivním aktérem mezinárodních 
vztah , ale zárove  poskytuje adu konkrétních aspekt , které 
JAR motivují k posilování vztah  a další spolupráci. 

Abstract: 
This master’s thesis analyses the relationship between the EU 
and South Africa using Joseph Nye’s soft-power theory. It 
aimed at finding a complex package of reasons motivating 
South Africa to maintain and deepen its bonds with the EU. In 
order to achieve this, this master’s thesis offers a deeper analy-
sis of mutual trade relations, development aid and cooperation 
in science, technologies and research. Furthermore, the last 
chapter provides a short outlook on the future relationship be-
tween the two actors and other possible areas of cooperation. 
The thesis concludes with a summary consisting of factors 
motivating South Africa to have such close ties with the EU 
and key characteristics of the EU’s soft power. Their number 
and range suggest not only that the EU is a very attractive actor 
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in international relations, but also that it provides many con-
crete aspects motivating not only South Africa to establish  
a relationship with the EU. 

Klí ová slova: 
Evropská Unie, Republika Jižní Afrika, soft power, EU, JAR, 
bilaterální vztahy, spole ná obchodní politika, rozvojová spo-
lupráce, mezinárodní vztahy 
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F53 

Diplomová práce dostupná zde: 
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Úvod 
A koliv je JAR objemem až sedmnáctým nejd ležit jším ob-
chodním partnerem EU, v Africe jí s výrazným odstupem pat í 
první p í ka. Toto umíst ní a statistiky však vypovídají velmi 
málo o problematické minulosti jejích vztah  s EU, stejn  jako 
o d vodech, které jejich navázání a následné prohloubení na 
sou asnou úrove , definovanou smlouvou o Strategickém 
partnerství, motivovaly a ovlivnily. 

Tato diplomová práce identifikuje jednotlivé d vody 
v kontextu historického vývoje vzájemných vztah  i jejich 
nejd ležit jších obsahových kapitol. Cílem je zodpov zení 
dvou hlavních výzkumných otázek:  

 
– „Z jakých d vod  je partnerství s EU pro JAR atraktiv-

ní a p ínosné?“ 
– „Jaké jsou hlavní motivy JAR pro prohlubování vzájemné 

spolupráce?“ 
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Hlavní výzkumné otázky jsou dopln ny ty mi podotáz-
kami. Jejich ú elem je rozm ln ní celé analýzy na menší, te-
maticky unifikované celky, což nejenže zvyšuje p ehlednost 
textu, ale také strukturovanost finální syntézy poznatk . Pod- 
otázky pokrývají celé spektrum vztah , kterému se práce v nuje:  

 
– „Jak se vzájemný vztah EU a JAR vyvíjel a jaké jsou 

jeho hlavní charakteristiky?“ 
– „Do jaké míry jsou napl ována o ekávání JAR?“ 
– „Došlo k významné zm n  po podepsání smlouvy 

z Cotonou?“ 
– „Jaké jsou perspektivy dalšího vývoje?“ 

Pro analýzu je využita teorie soft power od Josepha Nye. 
Teorie svým p ístupem k charakteru moci jednotlivých aktér  
mezinárodních vztah  velmi p esn  reflektuje specifika EU 
coby aktéra mezinárodních vztah , kdy se EU pro dosažení 
svých cíl  nem že uchýlit k vojenskému nátlaku, neboli hard 
power, a musí se spoléhat na jiné nástroje. Soft power, mírn  
upravena pro pot eby nestátního aktéra, se proto nabízí jako 
vhodný nástroj schopný uchopit jednotlivé charakterové znaky 
EU, p edevším pak ekonomickou sílu, poskytování rozvojové 
pomoci a d raz na dodržování specifických norem. 

Z metodologického hlediska je práce interpretativní p í-
padovou studií (Lijphart 1971: 692). U tohoto typu p ípado-
vých studií je zvolená teorie aplikována na jeden konkrétní 
p ípad, ímž je umožn no jeho detailní zkoumání a pochopení. 
Práce je rozd lena na dv  teoretické kapitoly, tvo ící teoretic-
ko-analytický rámec, a t i kapitoly analytické, poskytující 
v mantinelech daného rámce odpov  na výzkumné otázky. 

1. Teorie soft power a soft power EU 
První kapitola stru n  p edstavuje historii teorie soft power  
a její základní principy. Konkrétn  se jedná o klí ovou podmín-
ku, zdroje a vzorce chování soft power podporující v takovém 
rozsahu, v n mž je ve svých dílech definoval Joseph Nye. 
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Mezi zdroje soft power se nej ast ji adí kultura, sm o-
vání a charakter zahrani ní a domácí politiky, a prosazované 
normy (Cammack 2008: 6; Nye 2004: 11; Nye 2008: 96; Hall 
2010: 192). Formy chování, které soft power mohou podpo it, 
jsou rovn ž t i. Tou nejrozpracovan jší je atraktivita a r zné 
varianty p itažlivosti daného aktéra. Druhou formou je p e-
sv d ování neboli vhodné „… použití argument  za ú elem 
ovlivn ní mín ní a aktivit ostatních bez hrozby silou nebo slibu 
platby.“ (Nye 2011: 92-4; 104). Poslední formou chování je 
tzv. framing, nejlépe charakterizovaný jako zasazení tématu do 
vhodného kontextu nebo jeho vykreslení. Zdroje i formy cho-
vání protíná jedna klí ová podmínka, která m že nabývat 
mnoha podob. Jedná se o aktérovu d v ryhodnost (tamtéž: 83). 
Ta se m že projevit jako neuchylování se ke dvojím standar-
d m, nebo nesnižování se k p íliš klamavému vykreslování 
témat v rámci framingu. 

Teorie soft power však k sob  váže také adu kritik. Jed-
nou z klí ových je kritika p ílišného zam ení teorie na USA  
a státní aktéry (Cammack 2008: 7). Nye sice p ipouští, že  
i nestátní akté i mohou mít soft power, konkrétních p íklad  
však poskytuje minimum. Další kritika se týká nap . problema-
tického využívání kultury coby zdroje soft power. Podle n kte-
rých autor  neznamená popularita n jaké kultury automaticky 
také silnou soft power (Ferguson 2009). Zárove  mohou exis-
tovat p ípady, kdy je možné zam nit atraktivitu kultury, a tím  
i sílu aktérovy soft power, a vlastní zájmy jedince (Hall 2010: 
198). Existuje také riziko, že podpora získaná pomocí soft 
power bude jenom p edstíraná (Nye 2004: 17). 

Bližší aplikace teorie na EU nabízí n kolik konkrétních 
znak  definujících její soft power. Jasn  viditelný je atraktivní 
vnit ní trh, což dokazuje mj. stále nar stající po et lenských 
zemí (Nye 2004: 77-9; Tulmets 2007: 201; Nye 2011: 85, 98; 
Özer 2012: 82). Taktéž normativní složka soft power je u EU 
jasn  z etelná. Jedná se o normy za len né do obchodních  
a jiných dohod nebo jejich využití p i podmi ování poskytová-
ní rozvojové pomoci (Michalski 2005: 136-7; Nye 2011: 76; 



144 
 

Özer 2012: 69, 84). Za ú elem zodpov zení výzkumných otá-
zek se diplomová práce omezila na n kolik vybraných aspekt  
soft power EU. Konkrétn  se jedná o: vzájemnou hospodá -
skou provázanost a její význam pro JAR; politiku EU v i 
JAR a její legitimitu; normy prosazované nejen v JAR, ale na 
celém africkém kontinentu a jejich konzistentnost. 

2. Spole ná obchodní politika a vztahy se zem mi  
Afriky, Karibiku a Pacifiku 

Druhá kapitola dopl uje teoretický rámec definovaný v první 
ásti praktickými mantinely, do nichž vztahy EU a JAR logic-

ky zapadají. Prvním pomyslným mantinelem je spole ná ob-
chodní politika EU, v jejímž rámci se bilaterální vztahy EU se 
t etími zem mi odehrávají. Kapitola stru n  p edstavuje vývoj 
této politiky. Soust edí se primárn  na r zné typy obchodní 
spolupráce a jejich modality. S ohledem na další kapitoly je 
mj. cílem ukázat, jaké možnosti se pro JAR v po áte ních  
fázích vzájemných vztah  nabízely, a které naopak nemohly 
být z r zných d vod  v bec zvažovány. 

 Druhým pomyslným mantinelem jsou vztahy EU se 
zem mi Afriky, Karibiku a Pacifiku (AKP) navázané krátce po 
vzniku Spole enství. Ve vztahu k vývoji vztah  EU a JAR 
rozebraných ve t etí kapitole p edstavuje tato ást práce 
smluvní úpravu vztah  EU a zemí AKP do takové míry, aby 
bylo možné následn  jasn  specifikovat, v em se vztahy EU  
a JAR liší nebo naopak podobají. D raz je kladen p edevším 
na charakterovou prom nu vztah  mezi smlouvami z Lomé  
a Cotonou, p edstavena je ale také institucionální úprava této 
spolupráce. 

3. Historický vývoj vztah  ES/EU a JAR 
První více analytická kapitola zasazuje historický vývoj vztah  
ES/EU a JAR do kontextu obou politik p edstavených 
v kapitole 2. Na základ  historicko-politického vývoje v JAR 
jsou vztahy rozd leny do t í asových období. První, do roku 
1990, je definováno velmi omezenými kontakty ze strany ES. 
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D vodem byl apartheid, který ES odmítlo jakýmkoliv zp so-
bem podporovat i legitimovat. Spolupráce byla proto velmi 
omezená a soust edila se p edevším na podporu nenásilného 
boje proti režimu a r zné formy sankcí (Holland 1995a: 39). 

 Druhé období, 1990-1994, bylo definováno jihoafric-
kým p echodem k demokracii. EU se b hem t chto let ukázala 
být JAR nepostradatelným partnerem. Na pomoc s bojem 
s r znými formami násilí bylo do JAR vysláno n kolik stovek 
expert  a policist . Ti byli v roce 1994 dopln ni o n kolik  
desítek dalších a o tzv. volební komisi, která m la za cíl dohled 
nad pr b hem prvních demokratických voleb naplánovaných 
na 24. dubna 1994 (Holland 1995a: 65; Margaritis 2012: 764). 
B hem tohoto období se také za ala vzájemná spolupráce insti-
tucionáln  ustavovat. Na po átku roku vzniklo v JAR Zastou-
pení Evropské komise (Holland 1995a: 104-5), jehož úkolem 
bylo nejen posilování obchodní vazby, ale také zvyšování  
pov domí o EU v JAR. 

 Poslední etapa vzájemných vztah , od roku 1994 do 
sou asnosti, je definována exponenciálním nár stem jejich 
intenzity i objemu. Než však byla spolupráce smluvn  uprave-
na, muselo být vy ešeno její nastavení jak v rámci spole né 
obchodní politiky, tak v rámci spolupráce EU se zem mi AKP. 
Z hlediska obchodní politiky bylo nutné, aby se JAR rozhodla, 
jakou kvalifikaci hodlá používat – zda chce být vnímána jako 
rozvinutá nebo rozvojová zem  (Holland 1995a: 151; Seddon 
1995: 585). Nakonec z toho vzešla kombinovaná klasifikace 
reflektující rozvinutost jednotlivých sektor  hospodá ství. 
V rámci vztah  se zem mi AKP se JAR snažila dosáhnout 
svého plného za len ní do smlouvy z Lomé, které by pro ni 
bylo velmi výhodné. EU to však odmítla (Holland 1995b: 269; 
Akinkugbe 2000: 95). Od vodnila to mj. vysokým rozdílem 
v rozvinutosti mezi JAR a zbylými zem mi AKP, který by 
mohl ostatní zem  diskriminovat. Výsledkem vyjednávání se 
stalo áste né zapojení JAR do smlouvy z Lomé, a to pouze 
v politických a n kterých institucionálních otázkách (Seddon 
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1995: 587; Margaritis 2012: 767). Ekonomiku, obchod a další 
témata upravují separátní dohody. 

 Ze smluv upravujících vzájemné vztahy obou aktér   
je pot eba zmínit Trade, Development and Cooperation  
Agreement (TDCA) z roku 1999 a dohodu o Strategickém 
partnerství podepsanou o sedm let pozd ji. TDCA se primárn  
zam uje na liberalizaci vzájemného obchodu prost ednictvím 
vytvo ení zóny volného obchodu (TDCA 1999: 6; Margaritis 
2012: 768; Smis, Kingah 2014: 794). Obzvlášt  v pr myslu 
m la po uplynutí p echodných období nastat velmi vysoká 
úrove  liberalizace (Akinkugbe 2000: 97; Strategické partner-
ství 2006: 5; Smis, Kingah 2014: 798). Smlouva dále upravuje 
aspekty rozvojové pomoci, na niž byl JAR rovn ž p iznán ná-
rok. Strategické partnerství na TDCA navazuje a v n kterých 
oblastech jej rozši uje. Prohlubuje p edevším složky politické 
spolupráce a reaguje na akutní výzvy, kterým JAR elí (Strate-
gické partnerství 2006: 3). Povýšením do pozice Strategického 
partnera také staví spolupráci s JAR na vyšší úrove , srovna-
telnou se vztahy s nejd ležit jšími aktéry sv tové politiky. 

4. Nejd ležit jší oblasti spolupráce EU a JAR 
Vzájemné vztahy EU a JAR objímají prakticky celé spektrum 
oblastí, kterých se bilaterální vztahy mohou týkat. Pro tuto 
diplomovou práci tak byly z asových a rozsahových d vod  
vybrány ty, které jsou d ležité bu  svým objemem, nebo dél-
kou trvání navázané spolupráce. 

 Z hlediska objemu je zdaleka nejvýznamn jší oblastí 
vzájemný obchod. V kontextu celkového zahrani ního obcho-
du EU se sice o závratné íslo nejedná, ovšem pro JAR p ed-
stavuje import i export z/do EU vždy okolo p tiny celkového 
objemu (Rada EU 2017: 2). Pro JAR byla klí ovou liberalizace 
obchodu. TDCA ji pro JAR definovalo na 81 % zem d lských 
a 86,5 % pr myslových výrobk . Na stran  EU byla liberaliza-
ce pr myslových výrobk  nastavena na 99,98 %. V p ípad  
zem d lských produkt  je však z etelný vliv Spole né zem -
d lské politiky. EU se zavázala liberalizovat p ístup na evrop-
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ský trh pouze pro 61,4 % jihoafrických zem d lských produk-
t  (Akinkugbe 2000: 97; Smis, Kingah 2014: 798). Oba akté i 
spolu také uzav eli n kolik dalších dodatkových smluv dále 
konkretizujících spolupráci v ur itých oblastech. 

 Co se týká konkrétních obchodovaných produkt , EU 
JAR dlouhodob  chválí za nár st diverzifikace. JAR se ím dál 
více odklání od obchodu s primárními komoditami a zam uje 
se na pokro ilejší výrobky. Jedná se p edevším o produkty 
strojního a dopravního pr myslu (Stoneman, Thompson 2007: 
229; Evropská komise 2017). 

 Vzhledem k úrovni rozvinutosti JAR p edstavuje zahr-
nutí rozvojové pomoci do spolupráce s EU zajímavou oblast. 
JAR není na rozvojové pomoci nijak závislá a jedná se spíše  
o vítaný finan ní dopln k, který m že být využit na ešení nej-
pal iv jších problém . D ležitou roli hraje kontext JAR z po-
átku 90. let, kdy se zem  pot ebovala vypo ádat s adou soci-

oekonomických problém  spojených s apartheidem. Práv  do 
t chto oblastí je rozvojová pomoc poskytovaná EU nej ast ji 
sm ována. Již p ed rokem 1990 EU podporovala nenásilné 
aktivity namí ené proti apartheidu (EU 2016a). V letech po 
prvních demokratických volbách se dále zam ila nap . na 
vzd lávání, dostupnost sociálních a zdravotních služeb nebo 
vodní infrastruktury. D ležitým je také boj proti chudob ,  
která dodnes strukturáln  p edstavuje d dictví apartheidu  
(tamtéž). 

 Spolupráce ve v d  a výzkumu je velmi významná  
i s ohledem na budoucí sm ování vztah  obou aktér . Od sa-
mého po átku spolupráce s EU drží JAR v této oblasti jeden 
primát. S výjimkou jaderných za ízení dostala okamžit  p ístup 
do všech výzkumných a technologických za ízení v EU.  Žád-
ný jiný v decký partner EU nem l od po átku takové p íleži-
tosti (Hugo-Hamman 1997). Spolupráce ve v d  a výzkumu je 
také ošet ena samostatnou dohodou podepsanou již roku 1997. 
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5. Vzájemné vztahy po roce 2014 a budoucí vývoj 
Poslední kapitola reflektuje nejaktuáln jší vývojové trendy 
nejen ve vztahu EU a JAR, ale do ur ité míry také v i zbylým 
zemím skupiny AKP. V otázce vzájemného obchodu, který  
se tentokrát týká celé skupiny AKP zemí, jsou p edstaveny 
zm ny p inesené smlouvou z Cotonou, p edevším pak tzv. 
Economic Partnership Agreements. Jejich regionální charakter 
je zasazen do bližšího kontextu jižní Afriky, kde JAR nad 
svými partnery jednozna n  dominuje. Zhodnoceny jsou také 
p ípadné výhody a nevýhody, které by tato dohoda m la  
JAR p inést. 

 Ve dvou dalších zkoumaných oblastech, rozvojové po-
litice a spolupráci ve v d  a výzkumu, jsou zhodnoceny sou-
asné trendy vyplývající z finan ního rámce 2014-2020. 

Pro rozvojovou spolupráci znamená sou asné programové ob-
dobí významný pokles finan ních prost edk . Zárove  však 
platí, že se jedná o výlu n  dopl kové zdroje, na nichž JAR 
není závislá. P edstavují však stále velmi atraktivní p ínos 
z partnerství s EU. V p ípad  technologické spolupráce je vid t 
trend zcela opa ný. JAR je jedním z nejv tších a nejstabil- 
n jších v deckých partner  EU, hned za giganty USA, Rus-
kem, Kanadou a ínou (EU 2016b). Finan ní prost edky  
a portfolio spolupráce se zárove  rozši ují. 

 Vzhledem k neustále se zvyšující úrovni rozvoje JAR 
p edstavuje tato kapitola také jednu další oblast spolupráce, na 
níž se JAR a EU spole n  podílí, a kde se dá v budoucnu o e-
kávat nár st intenzity. Konkrétn  se jedná o spolupráci na  
africkém kontinentu, kde se možností spolupráce nabízí celá 
ada: trojstranná rozvojová spolupráce, kdy jsou coby dárci 

zapojeny i rychle se rozvíjející státy globálního jihu; podpora 
demokracie a zemí v tranzici; nebo asistence p i budování  
regionální institucionální architektury, p edevším pak ve vzta-
hu k Africké unii (Fejerskov 2013: 12-16; Masters 2014: 1–6). 
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Záv r 
Cílem diplomové práce je analyzovat vzájemné vztahy EU  
a JAR a zodpov d t sadu výzkumných otázek stanovených 
v jejím úvodu. K dosažení cíl  byl využit teoretický rámec 
vycházející z teorie soft power od Josepha Nye. Ten byl dopl-
n n praktickým vymezením v podob  spole né obchodní poli-
tiky EU a vzájemných vztah  EU se skupinou zemí Afriky, 
Karibiku a Pacifiku. Jednotlivé podotázky celkovou analýzu 
zp ehlednily a usnadnily srozumitelné p edstavení výsledk , 
na n ž se zam ily hlavní otázky. 

Analýza ukázala, že je možné vysledovat adu aspekt , 
které mají potenciál JAR ve vztahu k EU motivovat. T mi jed-
nozna n  nejviditeln jšími jsou veškeré p ínosy ze vzájemné 
obchodní spolupráce. Velikost unijního trhu, jeho stabilita, 
vysp lost nebo množství spot ebitel  jsou nezpochybnitelné 
výhody pevné obchodní vazby, která oba aktéry spojuje. S ní 
úzce související je problematika technických, sanitárních  
a dalších norem. Soulad s unijními normami JAR otevírá p í-
stup na sv tové trhy, což bezpochyby atraktivitu spolupráce 
s EU posiluje. 

Další zdroje motivace, které diplomová práce podrobn ji 
p edstavuje, jsou rozvojová pomoc a spolupráce ve v d  a vý-
zkumu. Navzdory klesajícímu objemu finan ních prost edk  
poskytovaných v rámci rozvojové politiky se v tomto p ípad  
stále jedná o siln  motiva ní faktor. D vodem je absence jaké-
koliv závislosti JAR na rozvojové pomoci. Pokles tohoto zdro-
je motivace je zárove  kompenzován rostoucím významem 
spolupráce ve v d  a výzkumu, kde JAR pat í k nejd leži- 
t jším unijním partner m. 

Co se týká konkrétních znak  soft power EU, které byly 
vymezeny v první kapitole, ve všech t ech p ípadech je možné 
nalézt adu aspekt , které z EU iní atraktivního partnera 
v mezinárodních vztazích. Velmi detailn  byla p edstavena 
hospodá ská provázanost obou aktér . Politickým oblastem, 
tedy politice EU v i JAR, její legitimit  a prosazovaným 
normám se jednotlivé kapitoly v novaly p edevším v rámci 



150 
 

analýzy historického vývoje. Legitimita a konzistentnost se 
velmi výrazn  projevily p edevším v dob  apartheidu, kdy EU 
nejenže trvala na dodržování základních hodnot typu lidská 
práva, v souladu s postojem OSN se také p ipojila k uvaleným 
sankcím. Toto období ve vzájemných vztazích také nejlépe 
dokládá roli EU coby normativního aktéra. 

Záv rem je možné konstatovat, že se všechny stanovené 
výzkumné otázky i podotázky poda ilo zodpov d t, ímž byl 
cíl diplomové práce napln n. 
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Abstrakt: 
Práce zkoumá význam dobrých sousedských vztah  v p í- 
stupovém procesu EU. Jejím hlavním cílem je tuto podmínku 
konceptualizovat, p i emž rozsah konceptualizace je definován 
trojicí výzkumných otázek, které se zam ují na kondicionalitu 
lenství, podstatu napln ní podmínky a na postavení kandidáta 

v i sousednímu státu a EU. Druhou ást práce tvo í p ípadová 
studie, v níž je koncept aplikován na normalizaci vztah  mezi 
B lehradem a Prištinou v rámci p ístupového procesu Srbska. 
Výsledky potvrzují, že povinnost kandidátské zem  udržovat 
dobré vztahy se svými sousedy tvo í plnohodnotnou podmínku 
lenství v EU, která m že dokonce udávat rychlost p ístu- 

pového procesu. P i její aplikaci též existují významné rozdíly  
mezi spory se lenskou zemí a t mi vedenými se státem  
mimo EU. 

Abstract: 
The thesis examines the importance of good neighbourly  
relations in the EU accession process. Its main objective  
is to conceptualise this condition, with the scope of the  
conceptualisation being defined by three research questions 
which focus on membership conditionality, the essence of  
fulfilling the condition and the position of a candidate vis-à-vis 
the neighbouring country and the EU. The second part of the 
thesis consists of a case study in which the concept is applied 
to the normalisation of relations between Belgrade and Pristina 
within the accession process of Serbia. The results confirm that 
the obligation of a candidate to maintain good relations with its 
neighbours constitutes a fully fledged condition for EU  
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membership which can even determine the speed of the  
accession process. Its application is also characterised by  
significant differences between the disputes with an EU  
Member State and those involving a state outside the EU. 

Klí ová slova: 
rozši ování EU, kondicionalita, dobré sousedství, Srbsko,  
Kosovo 

Klasifikace JEL: 
F51, F53 

Diplomová práce dostupná zde: 
https://is.muni.cz/th/d0qnr 
 

Úvod 
Vzhledem k tomu, že p ístupové rozhovory s Tureckem  
a Islandem se nacházejí na mrtvém bod , jsou nyní na agend  
rozši ování EU výhradn  státy západního Balkánu. Tyto státy 
p inášejí do rozši ovací politiky novou p ekážku, kterou je 
d dictví etnických konflikt  z doby násilného rozpadu Jugo-
slávie, a s tím nar stá význam dobrých sousedských vztah  
coby jedné z podmínek vstupu do EU. Tato podmínka se b -
hem posledních dvou desetiletí stala asto kladeným požadav-
kem, nicmén  s její skute nou rolí v rámci p ístupových jedná-
ní je spojena ada nezodpov zených otázek. 

Je z ejmé, že stejn  jako ostatní kritéria lenství, taktéž 
podmínka dobrého sousedství podléhá principu kondiciona- 
lity, který p edstavuje klí ový nástroj Unie ve vztazích 
s kandidátskými zem mi. Z toho d vodu je tento princip využit 
jako výchozí bod pro výzkum podmínky, p i emž cílem práce 
je s pomocí existující literatury konceptualizovat tuto podmín-
ku a zasadit ji do kontextu p ístupové kondicionality. Práce 
však neusiluje o konceptualizaci podmínky v celé její ší i; na-
místo toho se zam uje na konkrétní výzkumné otázky, jejichž 
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zn ní je následující: 1) ím se vyzna uje kondicionalita len-
ství v rámci podmínky dobrého sousedství? 2) eho je t eba 
dosáhnout k napln ní podmínky? 3) V jakém postavení je kan-
didátská zem  v i sousednímu státu a EU? Takto vymezený 
koncept je následn  aplikován na normalizaci vztah  mezi  
B lehradem a Prištinou coby sou ást p ístupového procesu 
Srbska. Smyslem této p ípadové studie je ov ení platnosti 
konceptu a jeho p ípadné dopln ní. 

1. Konceptualizace podmínky dobrého sousedství 
Ješt  p ed samotnou konceptualizací je t eba vyjasnit n která 
její východiska a vymezit klí ové pojmy, které jsou s ní spoje-
ny. Prvním takovým pojmem je kondicionalita. Ta je zde chá-
pána jako princip, jehož dominantní logikou je racionální vol-
ba aktér . Pro kondicionalitu je totiž p ízna né, že se snaží 
zm nit chování cílového státu nikoli ovlivn ním jeho postoj   
a preferencí, ale spíše ovlivn ním jeho kalkulace náklad   
a zisk  (Koch 2015: 98). Zárove  je však t eba zd raznit, že 
p ítomnost kondicionality ješt  nemusí znamenat její ú innost. 
Z tohoto d vodu se práce primárn  soust edí na nastavení kon-
dicionality ze strany EU, a nikoli na její úsp šnost v praxi. 

Konceptualizace dále pracuje s trojicí pojm , které jsou 
klí ové pro charakteristiku p ístupové kondicionality: závaz-
nost, v rohodnost a konzistentnost. Závaznost popisuje tu 
složku kondicionality, která je adresována kandidátskému státu 
a vysílá mu signál, že bez spln ní podmínky se nem že stát 
lenem Unie. Naproti tomu v rohodnost znamená, že po spl-

n ní všech stanovených podmínek bude kandidátská zem  sku-
te n  odm n na lenstvím v EU. Konzistentnost lze potom 
definovat jako jednotnou aplikaci podmínky v i r zným kan-
didátským zemím, respektive v i jedné kandidátské zemi b -
hem celého p ístupového procesu. 

V souvislosti s podmínkou dobrého sousedství je t eba 
zmínit, že konceptualizace se omezuje jen na situace, kdy je 
vy ešení bilaterálního sporu stanoveno jako sou ást p ístupové 
kondicionality. Podle toho, zda je v daném sporu zastoupen 
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lenský stát, jsou pak po vzoru Basheskové (2014: 94) rozlišo-
vány tzv. vertikální spory (mezi lenskou a ne lenskou zemí)  
a horizontální spory (mezi dv ma ne lenskými zem mi). 

1.1. Kondicionalita lenství 
V následující podkapitole jsou nejprve identifikovány d vody 
pro existenci podmínky, jakož i specifické faktory, které jsou 
s ní spojeny a které mohou mít za následek odlišné fungování 
kondicionality oproti ostatním p ístupovým kritériím. Pozor-
nost je dále v nována trojici klí ových složek kondicionality, 
tj. její závaznosti, v rohodnosti a konzistentnosti, i významu 
podmínky pro dynamiku p ístupového procesu. 

Cíle, které EU prost ednictvím podmínky sleduje, se do 
ur ité míry odvíjejí od statusu sousední zem . Zatímco 
v p ípad  vertikálních spor  je hlavní motivací snaha vyhnout 
se vnesení nestability dovnit  Unie (Van Elsuwege 2015: 224), 
jiné d vody se naopak týkají jen horizontálních spor . Nap . 
má-li sousední zem  rovn ž status (potenciálního) kandidáta, 
aplikace podmínky m že zajistit neblokování její budoucí in-
tegrace. EU by nicmén  m la mít zájem na tom, aby kandidát-
ská zem  udržovala dobré vztahy se všemi svými sousedy, což 
lze podložit následujícími d vody: možné zhoršení vztah  me-
zi Unií a sousední ne lenskou zemí kv li p istoupení kandidát-
ské zem ; odstran ní potenciálních problém  na budoucí vn j-
ší hranici EU; snazší uzav ení jiných vyjednávacích kapitol; 
vyšší šance na úsp šnou ratifikaci p ístupové smlouvy. Dalším 
d vodem m že být zn ní primárního práva, jež podle n kte-
rých autor  zavazuje Unii prosazovat princip dobrého soused-
ství ve své rozši ovací politice (Kochenov and Basheska 
2015b: 396). V neposlední ad  je pak t eba vzít v úvahu mož-
nost, že cílem EU je zajišt ní dobrých sousedských vztah  jako 
takových. 

Co se tý e specifických rys  podmínky, nalezeny byly 
celkem ty i. Prvním z nich je nelegislativní povaha vyjedná-
vací kapitoly „Jiné otázky“, do níž bývají bilaterální spory 
kandidátských zemí zpravidla za len ny. Toto specifikum je 
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d ležité zejména z hlediska možného zhoršení sousedských 
vztah  po p istoupení kandidátské zem , nebo  Unie má 
v takovém p ípad  výrazn  omezené možnosti, jak tuto zemi 
p im t k pokra ujícímu dodržování podmínky. Druhým speci-
fickým faktorem je trilaterální povaha p ístupových jednání. 
Tato jednání totiž neprobíhají jen mezi uchaze em o lenství  
a Unií, ale do hry vstupuje rovn ž sousední stát, takže výsle- 
dek jednání nezáleží ist  na kandidátské zemi. Zat etí,  
u podmínky dobrého sousedství dochází k p ekrývání rozši o-
vací politiky Unie a zahrani ní politiky lenských stát .  
Existuje zde tedy i vyšší pravd podobnost, že se zahrani n po-
litické postoje EU i jednotlivých len  promítnou do nastave-
ní kondicionality. A za tvrté, za specifikum podmínky lze 
ozna it též její implicitní charakter. Podmínka se sice vztahuje 
na všechny kandidátské zem , nicmén  explicitn  je stanovena 
až na základ  konkrétního bilaterálního sporu. 

D sledkem posledního uvedeného jevu je fakt, že pod-
mínka není ve všech p ístupových procesech akcentována stej-
nou m rou, a že tudíž není sou ástí „tvrdé“ kondicionality (Ui-
lenreef 2010: 13). To ovšem neznamená, že by byla její 
závaznost jakkoli oslabena. Další ze složek kondicionality, 
v rohodnost, je v p ípad  podmínky dobrého sousedství ob-
zvlášt  d ležitá, nebo  ešení bilaterálního sporu zpravidla 
vyžaduje ústupky v i sousednímu státu, ke kterým by jinak 
kandidátská zem  nem la d vod. lenské státy však mají po-
m rn  široký prostor pro uvážení, zda kandidátská zem  již 
splnila náležitosti dobrého sousedství (Van Elsuwege 2015: 
224), a jsou-li tedy požadavky EU definovány p íliš vágn , 
p íslib lenství tím m že být oslaben. Pokud jde  
o konzistentnost unijní kondicionality, ta má vždy dvojí  
rozm r – jednak coby jednotné uplat ování podmínky v i 
r zným kandidátským zemím, jednak coby jednotné nasta- 
vení kondicionality po dobu celého p ístupového procesu. 
V praxi se p itom ukázalo, že ani v jedné z t chto dimenzí ne-
byla podmínka aplikována konzistentn , což m že vážn   
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podkopávat ú innost kondicionality (Kochenov and Basheska 
2015a: 23). 

Poslední ást této výzkumné otázky se v nuje významu 
podmínky pro pokrok v rámci p ístupového procesu. Obecn  
lze íci, že požadavek dobrých sousedských vztah  není stan-
dardn  uplat ován jako podmínka pro zahájení rozhovor , a na 
významu tak nabývá až v jejich pr b hu. Postoj Komise je 
p itom dlouhodob  takový, že bilaterální otázky by nem ly 
zdržovat p ístupový proces (Evropská komise 2011: 23), takže 
p íslušná vyjednávací kapitola by m la být v ideálním p ípad  
otev ena hned zkraje jednání. EU navíc u n kterých kandidát-
ských zemí ozna ila dobré sousedství za jednu z podmínek, 
podle kterých bude posuzován celkový pokrok v rámci vyjed-
návání (Gateva 2015: 139), a v zásad  na n j m že navázat  
i sank ní mechanismy umož ující áste né i úplné pozasta-
vení jednání. 

1.2.  Podstata napln ní podmínky 
Druhá ást konceptualizace se zabývá otázkou, za jakých 
okolností lze podmínku považovat za spln nou. Cílem je zjis-
tit, jaké skute nosti mohou p edstavovat p ekážku pro její spl-
n ní (obsahová složka), respektive v i kterým zemím je t eba 
ji spl ovat (geografická složka). P edm tem zájmu je též mi-
nimální cíl podmínky, tj. zda musí být v jednáních se sousední 
zemí dosaženo konkrétního výsledku, nebo zda ke vstupu do 
Unie sta í konstruktivní p ístup kandidátského státu. 

Základní náležitosti podmínky definovala již Záh ebská 
deklarace z roku 2000, podle níž m la být politika dobrého 
sousedství založena na vyjednaném ešení spor , respektování 
práv menšin, respektování mezinárodních závazk , trvalém 
ešení problému uprchlík  a vysídlených osob a na respekto-

vání mezinárodních hranic stát  (Gateva 2015: 21). Vedle 
t chto požadavk  lze ovšem identifikovat i n které další typy 
jednání, kv li kterým by mohla být podmínka aktivována: ne-
blokování budoucí integrace sousední zem  do EU, respektive 
do jakékoli jiné mezinárodní organizace; respektování národní 
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identity sousední zem  (viz spor mezi Makedonií a eckem  
o oficiální název státu); zajišt ní p eshrani ní bezpe nosti 
(nap . v souvislosti s provozem jaderné elektrárny); nezasaho-
vání do vnit ních záležitostí (Arraiza 2015: 125–126); uznání 
nezávislosti sousední zem . 

 V rámci geografické složky je potom t eba se ptát, jak 
je definována skupina stát , v i kterým musí kandidátská 
zem  podmínku spl ovat. K aplikaci podmínky lze totiž p i-
stupovat z n kolika pohled , které se od sebe liší chápáním 
pojmu „sousedství“ a významem (potenciálního) lenství sou-
sední zem  v EU. U obou t chto prom nných lze identifikovat 
užší a širší p ístup, takže celkem se nabízejí ty i r zné varian-
ty, jež jsou znázorn ny v Tabulce 1. 
 
Tabulka 1: Státy, v i kterým je t eba spl ovat podmínku 

dobrého sousedství 

 
Vztah sousední zem  k EU 
užší p ístup širší p ístup 

Definice 
sousedství

užší 
p ístup 

sousední lenské a 
kandidátské státy 

všechny sou-
sední státy 

širší 
p ístup 

lenské a kandidátské 
státy v regionu 

všechny státy 
v regionu 

 
Z dosavadní praxe bohužel nelze jednozna n  vyvodit, 

zda je podmínka relevantní i pro vztahy s p ímo nesousedícími 
zem mi. Pokud jde o faktor lenství sousední zem  v EU, zdá 
se, že v pr b hu asu došlo ke zm n  unijního p ístupu od šir-
šího k užšímu. Lze tedy konstatovat, že za sou asného nasta-
vení kondicionality se podmínka dozajista vztahuje na soused-
ní lenské a kandidátské zem  a potenciáln  i na další lenské 
i kandidátské zem  v daném regionu. 

V souvislosti s trilaterální povahou p ístupových jednání 
se pak nabízí otázka, zda se kandidátská zem  m že stát le-
nem EU až poté, co vy ešila všechny významné spory se svý-
mi sousedy, nebo zda k jejímu p ijetí posta uje už pouhé úsilí 
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o ešení t chto spor . Podle Van Elsuwegeho (2015: 224–231) 
se odpov  na tuto otázku m ní v závislosti na tom, zda je 
jednou ze stran sporu lenský stát; zatímco v p ípad  vertikál-
ních spor  je minimálním cílem podmínky nalezení uspokoji-
vého ešení, b hem horizontálních spor  zpravidla sta í kon-
struktivní p ístup kandidátské zem . 

1.3. Postavení kandidátské zem  
Poslední výzkumná otázka má za cíl zodpov d t, v jaké pozici 
je kandidátský stát b hem jednání vedených za ú elem spln ní 
podmínky. Pozornost je nejprve v nována jeho postavení v i 
druhé stran  sporu, kde jsou zohledn ny jednak status sousední 
zem  ( lenský stát, kandidát, t etí zem ), jednak formální od-
pov dnost za napln ní podmínky. Druhá ást kapitoly se pak 
zabývá postavením kandidátské zem  v i samotné EU a je 
v ní sledována míra zapojení Unie do ešení sporu v závislosti 
na jeho okolnostech. 

 Status sousední zem  v i EU se do vzájemného posta-
vení obou aktér  promítá dv ma zp soby. Prvním je jejich 
mocenský vztah, který je v p ípad  vertikálních spor  výrazn  
asymetrický ve prosp ch lenského státu, a to díky možnosti 
ovliv ovat nastavení kondicionality a podílet se hodnocení 
kandidátské zem  p i pln ní dané podmínky. Druhým faktorem 
je pak zájem obou zemí na vy ešení sporu, jenž m že být r zn  
velký, zejména je-li spor veden s lenským nebo nekandidát-
ským státem. Pro tyto státy totiž p ípadný neúsp ch jednání 
nemá žádné závažné d sledky, a díky tomu mohou v i kandi-
dátské zemi uplat ovat zdržovací taktiku i „politiku vydírá-
ní“. Naopak stejn  vysoký zájem na vy ešení sporu lze o eká-
vat v p ípad , že má sousední zem  rovn ž status kandidáta,  
a to tím spíše, pokud se oba uchaze i nacházejí v podobné fázi 
p ístupového procesu. 

Do postavení obou zemí se promítá též názor Unie na je-
jich roli b hem p ístupových jednání. Klí ová otázka v tomto 
p ípad  zní, zda EU p istupuje k ob ma stranám sporu rovno-
cenn , nebo zda je v tší odpov dnost za napln ní podmínky 
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kladena na kandidátský stát, respektive na ten kandidátský stát, 
který je blíže p istoupení. Pádnou odpov  na tuto otázku  
m že dát až p ípadová studie, nicmén  vzhledem k politic- 
kému zájmu na procesu rozši ování lze o ekávat, že Unie  
bude usilovat o vytvo ení takového prost edí pro jednání, které 
by alespo  áste n  vyrovnávalo p ípadnou asymetrii mezi  
ob ma státy. 

Vztah mezi kandidátskou zemí a samotnou EU je sice 
p irozen  asymetrický, nicmén  míra zapojení Unie do ešení 
jednotlivých spor  se m že výrazn  lišit v závislosti na n koli-
ka faktorech. Prvním z nich je povaha doty ného sporu, nebo  
Unie vykazuje zjevnou neochotu angažovat se v záležitostech, 
které spadají mimo oblast jejího práva. Klasickým p íkladem 
jsou spory o hranice, jež Komise považuje za ryze bilaterální,  
a up ednost uje u nich proto ešení bez formální ú asti EU 
(Geddes and Taylor 2016: 938). S tím úzce souvisí druhý 
z faktor , kterým je dohodnutý zp sob urovnání sporu. Pokud 
již na za átku p ístupového procesu existuje mezi kandidát-
skou a sousední zemí shoda na tom, jak by m lo dojít ke zlep-
šení vzájemných vztah , je logické, že Unie nebude mít zájem 
do tohoto procesu zbyte n  zasahovat. A zat etí, zdá se, že role 
EU se zvyšuje také v d sledku nedostate né reciprocity ve 
vztazích mezi kandidátskou a sousední zemí, jako je tomu 
v p ípad  Turecka a Kypru (Laulhé Shaelou 2015: 213). 

2. P ípadová studie 
Zbývající ást práce tvo í jednop ípadová studie, jež je zam -
ena na podmínku normalizace vztah  s Kosovem v rámci p í-

stupového procesu Srbska. Je ovšem t eba poznamenat, že zvo-
lený p ípad není relevantní pro všechny ásti konceptu,  
a n které výzkumné podotázky – zejména ty, které se týkají 
ist  vertikálních spor  – proto nejsou v práci operaciona- 

lizovány. 
K zodpov zení výzkumných otázek je využita analýza 

primárních zdroj  týkajících se p ístupového procesu Srbska. 
P esn ji e eno jde o 24 dokument  Rady a 26 dokument  
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Komise, datovaných od roku 2004 až do sou asnosti. Obecn ji 
zam ené dokumenty jsou p itom analyzovány jenv souvislosti 
s p ístupovým procesem Srbska; do analýzy tedy nejsou zahr-
nuty pasáže, které se k dobrému sousedství vyjad ují pouze 
obecn  nebo které zmi ují normalizaci vztah  v rámci p ístu-
pového procesu Kosova. Dokumenty jsou zpracovány pomocí 
kvalitativní ( ízené) obsahové analýzy (Hsieh and Shannon 
2005: 1281–1283), p i emž kódovanou jednotkou je kvaziv ta, 
tj. ást v ty obsahující p esn  jedno sd lení (Werner, Lacewell 
a Volkens 2011). Kategorie a jejich hodnoty, podle kterých 
jsou relevantní kvaziv ty kódovány, vycházejí z jednotlivých 
výzkumných podotázek. 

Vedle analýzy primárních zdroj  pak byla využita ješt  
jedna metoda sb ru dat, a sice polostrukturovaný rozhovor 
s bývalým komisa em pro rozši ování Štefanem Fülem, jehož 
ú elem bylo poskytnout dodate né informace a p sobit jako 
ur itý kontrolní prvek v i výstup m obsahové analýzy. Roz-
hovor byl veden primárn  o p ípadu Srbska a Kosova, sekun-
dárn  pak i v obecn jší rovin , a to zejména o t ch ástech 
konceptu, pro n ž nebyl zvolený p ípad relevantní. 

2.1. Výsledky p ípadové studie 
V p ípadové studii se potvrdily ty i z navržených d vod  pro 
existenci podmínky: neblokování budoucí integrace Kosova, 
zajišt ní dobrých sousedských vztah  jako takových, riziko 
vnesení sporu dovnit  Unie a nezhoršení vztah  mezi EU  
a Kosovem. Zárove  byla identifikována jedna nová kategorie, 
a sice zlepšení života obyvatel. Ostatní p eddefinované d vody 
z staly nepotvrzeny. Z obsahové analýzy dále vyplynulo, že 
podmínka je pro Srbsko pln  závazná a že kondicionalita s ní 
spojená je také nanejvýš v rohodná. Pokrok Srbska p i jedná-
ních s Kosovem byl již n kolikrát odm n n posunem jeho  
p ístupového procesu do další fáze a problém nep edstavují  
ani vágní požadavky ze strany EU. Lze též konstatovat, že 
podmínka byla uplat ována vcelku konzistentn ; mezi posto-
jem Rady a Komise neexistovaly žádné rozpory a nastavení  
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kondicionality se od doby, kdy Srbsko požádalo o lenství, 
nijak nezm nilo. V neposlední ad  se pak potvrdilo, že na 
podmínku m že být navázán pokrok jak v rámci p íslušné  
kapitoly, tak v rámci p ístupového procesu jako celku. V pod- 
stat  žádný formální krok Srbska na cest  ke lenství se neobe-
jde bez pr b žného pln ní podmínky, a v p ípad  nedostate -
ného pokroku m že dokonce dojít k áste nému pozastavení 
rozhovor . 

Co se tý e obsahové složky podmínky, v p ístupovém 
procesu Srbska byly jednozna n  p ítomny ty i typy poža-
davk  vymezené již b hem konceptualizace: vyjednané ešení 
sporu, postavení menšin, respektování mezinárodních závazk  
a mezinárodní integrace Kosova. Epizodn  byl zmín n též po-
žadavek spadající do kategorie respektování mezinárodních 
hranic. Do konceptu je dále t eba doplnit t i nové kategorie: 
spolupráce s institucemi v sousední zemi, zajišt ní nezbytné 
infrastruktury a vzájemné uznávání dokument . Sou ástí pod-
mínky naopak není neblokování vstupu Kosova do EU i 
uznání jeho nezávislosti a v obecné rovin  ani respektování 
národní identity sousední zem . P ípadová studie bohužel ne-
dokázala s jistotou zodpov d t, v i kterým zemím musí kan-
didátský stát podmínku spl ovat, nebo  se nepotvrdila žádná 
z variant navržených v rámci konceptu. Odpov dí by nicmén  
mohl být seznam zemí, jejichž vztahy s kandidátským státem 
jsou sou ástí každoro ních zpráv o pokroku, tj. sousední len-
ské zem  a všichni (potenciální) kandidáti. V otázce minimál-
ního cíle podmínky lze potom konstatovat, že nastavení kondi-
cionality je v tomto p ípad  nepochybn  zam eno na kon- 
krétní výsledek jednání, kterým je právn  závazná dohoda. 
P ípadová studie tedy vyvrátila tvrzení, že v rámci horizontál-
ních spor  sta í ke vstupu do EU konstruktivní p ístup kandi-
dátské zem . 

V nastavení kondicionality jsou p ítomny dva prvky,  
které mohou posilovat postavení Srbska v i Kosovu. Zaprvé, 
unijní instituce se v dokumentech opakovan  odkazovaly  
na význam normalizace vztah  pro evropskou budoucnost  
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Kosova, což by m lo vyrovnávat zájem obou aktér  na urych-
leném vy ešení sporu. A zadruhé, EU k t mto zemím p istupu-
je zcela rovnocenn , bez ohledu na to, která z nich se nachází 
blíže lenství. Co Unie naopak neu inila, je p ipušt ní vzájem-
né závislosti mezi ob ma p ístupovými procesy. Posledním 
sledovaným faktorem bylo p ímé zapojení EU do dialogu mezi 
B lehradem a Prištinou, který je v sou asnosti jedinou vý-
znamnou platformou, na níž je usilováno o normalizaci vzá-
jemných vztah . Konceptuální ást práce p itom p edpokládá, 
že takový scéná  u iní vztah mezi EU a kandidátským státem 
ješt  více asymetrickým. 

Záv r 
Za hlavní p ínos práce lze ozna it konceptuální propojení 
podmínky dobrého sousedství s poznatky týkajícími se p ístu-
pové kondicionality EU. Vedle zodpov zení výzkumných otá-
zek se p itom práce vyjad uje též k definici p ípad , p i nichž 
lze hovo it o aktivaci podmínky, i k nutnosti rozlišovat mezi 
kolektivní aplikací podmínky ze strany EU a jednostrannými 
kroky lenského státu, jenž vede bilaterální spors kandidát- 
skou zemí. 

A koli se pomocí p ípadu Srbska a Kosova poda ilo ov -
it a doplnit vymezený koncept, je z ejmé, že v d sledku neu-

kon enosti doty ného p ístupového procesu a n kterých jeho 
specifik nemusejí být záv ry studie zobecnitelné pro všechny 
obdobné p ípady. Dalším logickým krokem ve výzkumu pod-
mínky by tak mohla být komparace r zných p ípad , pomocí 
které by bylo možné vysv tlit n které odlišnosti v aplikaci 
podmínky. 
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