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ÚVOD

Evropská unie je součástí každodenního života občanů 
27 členských států. Ačkoliv členské státy nadále zůstá-
vají svrchovanými a nezávislými zeměmi, se vstupem 
do EU se rozhodly odevzdat část své suverenity do ru-
kou nadnárodní organizace a vzdát se svých kompe-
tencí v oblastech, v nichž je spolupráce smysluplná. 
Rozhodnutí přijatá na půdě EU tak mají i na to, co se 
řeší na národní úrovni, zásadní vliv, a není tedy možné 
aktuální dění a budoucí vývoj Unie opomíjet jako cosi 
vzdáleného, nebo dokonce cizího. 

S prohlubující se evropskou integrací však EU postup-
ně čelí vzrůstající kritice jednak ze strany členských 
států, jednak ze strany samotných občanů. Tento 
trend je patrný převážně ve středoevropských zemích. 
Konkrétně česká veřejnost patří dlouhodobě mezi 
nejvíce euroskepticky naladěné země v EU (European 
commission –  Standard Eurobarometer 89 2018). Pro 
mnoho občanů představuje EU pouze byrokratický 
aparát vydávající nepřeberné množství nesmyslných 
nařízení, která lidem v každodenním životě pouze 
znesnadňují, nebo dokonce přidělávají práci. „Brusel“ 
představuje pro občany cosi vzdáleného, v podstatě 
neznámého a často nepochopitelného, a je tudíž velmi 
jednoduché označit právě EU za původce veškerých 
negativních jevů. 

K tomu, že se postoj k evropské integraci zhoršu-
je, přispívají nejen média, ale také euroskeptické 
(ve smyslu neeurorealistické) názory části politické 
reprezentace. Navíc situace, ve které se EU dnes 
nachází, negativní vnímání ještě umocňuje. Evropa čelí 
nárůstu populismu, Unii opouští Velká Británie, jeden 
z klíčových členů, eurozóna nenaplnila očekávání 
a nadále ji provázejí problémy. Migrační krize odkryla 

vážné nedostatky a rozdílné názory mezi členskými 
státy. 

Současná situace, kdy EU stojí před řadou výzev, které 
určí její další směřování a podobu, poskytuje vhod-
nou příležitost ohlédnout se za jejími dosavadními 
úspěchy. Aktuální debaty ohledně budoucnosti EU 
se vedou převážně kolem toho, je-li vůbec schopna 
se s danými výzvami vypořádat. Je přitom důležité 
nahlédnout i na dosavadní úspěchy integračního pro-
cesu, jako bylo postupné budování celní unie a jednot-
ného trhu, které přinesly růst životní úrovně občanů 
všech zemí ES/EU (Eurostat-National accounts and 
GDP 2018). Důvodem je nejen to, že tyto (a nejen 
tyto) výsledky projektu evropské integrace jsou dnes 
všeobecně považovány za samozřejmé, ale především 
to, že jejich zevrubná analýza umožňuje defi novat 
podmínky a způsoby, jak v evropské integraci pokra-
čovat dál, aniž by to mezi EU a členskými státy a/nebo 
mezi členskými státy navzájem vyvolávalo odstředivé 
tendence. Nehledě na to, že rok 2018 se nese v duchu 
oslav 60 let od podpisu Římských smluv, které se 
staly základem evropské integrace. Při této příležitosti 
se vedoucí představitelé všech unijních zemí znovu 
přihlásili k myšlence, že EU musí být jednotná a nedě-
litelná. Musí se ale také změnit tak, aby byla bezpečná, 
prosperující a konkurenceschopná. S čímž úzce souvisí 
i navrácení důvěry v její budoucnost. 

První část studie nastiňuje základní fakta a souvislos-
ti o EU. Zahrnuje stručný historický vývoj evropské 
integrace, za jakým účelem vznikla, co mělo být jejím 
posláním a k jakým změnám postupem času došlo. 
Věnuje se také obecnému zhodnocení nastavení 
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fungování a rozhodování v EU jako celku. Cílem druhé, 
hlavní části je popis a analýza (1) projektů, na kte-
rých EU „stojí“ (například vnitřní trh nebo dopravní 
politika), a (2) oblastí, které bývají s EU nejčastěji 
spojovány a/nebo ztotožňovány s jejími největšími 
přínosy (například schengenský systém nebo pro-
gram Erasmus). Východiskem je jednotný trh, který 
představuje v rámci evropského integračního procesu 
komplexní cíl, jehož součástí jsou jak společné politiky, 
tak i navazující aktivity seřazené dle zmínek v pri-
márním právu. Z toho důvodu byla do výčtu projektů 
zařazena rovněž Společná zemědělská politika (SZP), 
která představuje nedílnou součást nejen společného 
trhu, ale celé evropské integrace. Následuje kapitola 
věnovaná třetímu pilíři v podobě schengenského sys-
tému. Poslední kapitolou je program Erasmus jakožto 
vzdělávací program EU, který podporuje spolupráci 
a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. 

Jednotlivé případové studie jsou strukturovány 
stejným způsobem. Úvodní část nastiňuje historický 
kontext a základní fakta. Druhá část se zabývá pozi-
tivními aspekty, záměrně primárně z pohledu insti-
tucí EU (tj. Evropské komise, Rady EU či Evropského 
parlamentu). Argumentace je podpořena statistickými 
údaji, vztaženými jednak ke Společenství jako celku, 
jednak k České republice. Z důvodu různého vzniku 
jednotlivých politik a rozdílné dostupnosti dat není ča-
sové rozmezí pevně stanoveno pro všechny případové 
studie. Primárním hlediskem je tedy dostupnost dat 
publikovaných převážně ze strany Evropské komise. 
Ve třetí části jsou pak identifi kovány problematické 
body, které jsou s danou otázkou spjaty. Všechny ana-
lytické postřehy jsou shrnuty v závěru studie a dopro-
vázejí je možné způsoby řešení sporných bodů s cílem 
zajistit, aby EU fungovala efektivněji, tedy efektivněji 
především z pohledu členských států.
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1

SOUČASNÉ NASTAVENÍ 
INTEGRAČNÍHO PROCESU

Idea evropské jednoty se objevuje již ve středověku, 
avšak z důvodu politické a kulturní roztříštěnosti 
nepřipadala po několik staletí v úvahu. Realističtější 
obrysy integrace začala dostávat po druhé světo-
vé válce, kdy byla mírová spolupráce považována 
za nejlepší prostředek, jak zabránit agresivnímu 
prosazování ambicí jednotlivých evropských států. 
Tuto funkci EU plní pod „štítem“ NATO dodnes. Uply-
nulých 73 let je dosud nejdelším obdobím v dějinách 
Evropy, kdy nedošlo na jejím území k žádnému váleč-
nému konfl iktu. 

Postupem času se evropská integrace rozrostla 
do mnoha oblastí, jakými jsou například hospodářská 
spolupráce, měnová unie či společná zahraniční a bez-
pečnostní politika. Sjednocená Evropa je silnějším 
mezinárodním aktérem, než by byly jednotlivé člen-
ské státy. Konkrétně pro středně velkou a otevřenou 
ekonomiku, jakou je Česká republika, je export nutnou 
podmínkou dlouhodobé a udržitelné prosperity 
a zvyšování konkurenceschopnosti. I z geopolitického 
hlediska představuje EU pro ČR v současnosti jedi-
nou relevantní možnost, jak se (nejen) na evropském 
kontinentě prosadit.

Evropská unie vznikla na principu spolupráce mezi 
členskými státy v oblastech společného zájmu, čímž 
se Evropa stala konkurenceschopnějším a mocnějším 
hráčem na mezinárodním poli. EU může v praxi, i pro-
ti vůli menšiny, přijímat závazné právní akty s přímým 
účinkem pro členské státy a má také značné pravo-
moci v aplikaci a výkladu unijního práva. Na druhou 
stranu je však nutné mít na paměti, že členské státy 
přenesly část své zákonodárné, výkonné a soudní 
moci na tuto supranacionální organizaci především 

proto, aby mohly prosazovat své zájmy a zvýšit svou 
bezpečnost a prosperitu (Evropská komise – Evropská 
unie: co je a co dělá 2018). 

V posledních letech jsme však svědky opačné 
situace, kdy nadnárodní instituce posilují svůj vliv 
na úkor členských států. Evropská komise má tenden-
ci upevňovat svůj vliv i v citlivých oblastech národní 
suverenity, kam spadají například zahraniční nebo 
sociální politika, ale i daňová politika nebo politika 
zaměstnanosti. 

Jedním z hlavních problémů OMK je však skutečnost, 
že EU se snaží aplikovat danou metodu v oblastech 
spadajících do výlučné pravomoci členských států, aby 
tak postupně rozšiřovala své pravomoci (Lapšanská 
2016: 25–26). Ačkoliv se tedy jedná o právně nevyma-
hatelný nástroj bez nutné účasti nadnárodních institu-
cí, některým členským státům se zdá, že daná metoda 
porušuje zásady subsidiarity, podle které „jedná Unie 
v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomo-
ci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými 
státy“ (článek 5). Navíc EU často prosazuje jednotný 
přístup i za předpokladu, že dané návrhy neodpovídají 
potřebám či zájmům všech členských států a/nebo 
nevedou ke splnění vytyčených cílů (Fiala 2017: 57). 
Příkladem z praxe je právě sociální politika a politika 
zaměstnanosti, se kterými je OMK nejvíce spojována. 
Vzhledem k rozdílnosti, která mezi členskými státy 
panuje – z hlediska fi nančních možností, ale také 
z hlediska národních tradic – lze národní politiky a sys-
témy harmonizovat jen obtížně. Například Rumunsko 
samozřejmě těžko může realizovat takovou sociální 
politiku jako Švédsko. 
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OTEVŘENÁ METODA KOORDINACE

BOX 1

Vhodným příkladem je tzv. otevřená metoda koordinace (OMK), která funguje na mezivládní úrovni a produkuje ne-

závazná legislativní opatření. Cílem OMK je skrze vzájemné učení, sdílení poznatků a co nejlepší praxi harmonizovat 

národní politiky a systémy, a dojít tak ke „společnému cíli EU“ v dané politice (EUR-lex-Glosář shrnutí: Otevřená metoda 

koordinace 2018).

Z výše popsané situace je patrné, že krize, kterým 
EU čelí, konkrétně hospodářská krize, migrační krize 
Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlou-
vy, bezpečnostní krize a krize důvěry, vyplývají ze 
současného nastavení integračního procesu. EU již 
není pouze prostorem pro vyjednávání a koordinaci 
pozic, v jejímž zájmu je odstranit překážky v Evropě 
a rozšířit možnosti členských států. Naopak jsme 
svědky prosazování konceptu „ever closer Union“, 
tedy stále těsnější unie, která vylučuje jakoukoliv 
fl exibilitu a dobrovolnost spolupráce mezi členskými 
státy EU (Fiala, Zahradil et al. 2017). Integrační proces 
přestal refl ektovat rozdíly mezi členskými státy, pře-
vážně mezi původní evropskou patnáctkou a „novou“ 
evropskou dvanáctkou. EU ztratila uměřenost a snaží 
se prosazovat princip „one size fi ts to all“. Instituce 
EU se po Lisabonské smlouvě defi nitivně staly aktéry 
s vlastními zájmy, což často brání svobodné a harmo-
nické spolupráci mezi členskými státy. Snaha o stále 
větší centralizaci navíc opomíjí skutečné potřeby 
a problémy členských států, což v EU následně vyvolá-
vá odstředivé (nacionalistické) tendence (Fiala 2017). 
Tato mainstreamově propagovaná vize jedné velikosti 
či jednoho integračního tempa však nerespektuje 
historický vývoj EU, protože evropská integrace byla 
fl exibilní. 

Z hlediska sekundárního práva je druhým negativ-
ním trendem, který EU zbytečně podkopává, příliš 
rychlá integrace. EU neustále předkládá a schvaluje 
nepřeberné množství nové legislativy. Snaha institucí 
vyvíjet aktivity ve všech oblastech se ale následně 
odráží na vlastním provádění dané legislativy (Fiala 
2017). Důvodem je nedodržování zásad politického 
cyklu, jehož podstatou je předpoklad, že politika je 
opakující se, vnitřně logický proces, přibližování se 
naposled zvolenému řešení. V rámci politického cyklu 
se zpravidla rozlišuje mezi fázemi iniciace, estimace, 
selekce, implementace, evaluace a konečně termi-
nace (Fiala a Schubert 2000:75). Hlavním kritériem 
úspěšnosti se namísto kvality legislativy stala kvan-

tita. Opomíjena je především fáze evaluace, kdy EU 
vydává různá opatření v krátkém časovém sledu, aniž 
by měla k dispozici data o jejich konkrétním dopadu 
v praxi. Často chybí tzv. impact assessments, která 
udávají, jaký fi nanční, ekonomický, fi skální a struk-
turální dopad bude dané opatření mít. Zjednodušeně 
řečeno, EU nezřídka přichází s řadou dobrých iniciativ, 
které však často ztroskotávají na špatném provedení. 
Na úrovni primárního práva se jedná například o snahu 
rozdělit kompetence mezi EU na jedné straně a její 
členské státy na straně druhé.

Přestože se jednalo o krok správným směrem, vý-
sledek je tristní. Hlavním důvodem je především 
defi nice kategorie tzv. sdílených pravomocí, která 
ale fakticky představuje rovněž výlučné pravomoci 
EU. Politiky EU mají navíc širší přesah a vzájemně 
se prolínají, v praxi tedy není možné rozdělení kom-
petencí zcela jasně ohraničit. Dané tvrzení je možné 
demonstrovat opět na oblasti sociální politiky. Ačko-
liv v článku 5 Smlouvy o fungování Evropské unie je 
stanoveno, že Unie může členské státy podněcovat 
k posilování spolupráce v oblasti sociálních politik 
a koordinovat politiku zaměstnanosti a hospodářskou 
politiku členských států, jedná se o velmi vágní pojmy, 
jež přesně neurčují, do jaké míry se EU může angažo-
vat (Lapšanská 2016: 26). 

Vlivem postupného rozšiřování a prohlubování ev-
ropské integrace se do popředí debaty dostává také 
otázka demokracie a legitimity rozhodování v Evrop-
ské unii. V rámci diskuze o existenci tzv. demokratic-
kého defi citu se stala důležitým tématem role národ-
ních parlamentů v EU a jejich kontrola evropských 
záležitostí. Posílení kontrolních pravomocí národních 
parlamentů započala Lisabonská smlouva, která 
zavedla mechanismus včasného varování v podobě 
tzv. žlutých karet. Ty umožňují národním parlamentům 
vyjádřit svůj nesouhlas s novou iniciativou už ve fázi 
legislativního procesu na úrovni EU. Skutečnost, že 
ke spuštění daného mechanismu je potřeba více než 
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Ačkoliv tedy EU představuje ojedinělý projekt, který 
má pro členské státy hospodářské, zahraniční a geo-
politické výhody, současné směřování a prohlubování 
integrace EU se potýká s řadou problémů. Důsledkem 
současného nastavení stále těsnější centralizované 
a byrokratické Unie tak dochází k dlouhodobé-
mu odcizení občanům a k růstu nacionalistických 
tendencí. I přes výše uvedené problémy však existuje 
řada pozitivních příkladů, kde díky evropské integraci 
došlo k praktické a výhodné spolupráci mezi členský-
mi státy.

jedna třetina všech parlamentních komor, či jedna 
čtvrtina v případě aktu týkajícího se prostoru svobody, 
bezpečnosti a práva, a to ve lhůtě osmi týdnů, má tak 
daná možnost v praxi velmi nízkou přidanou hodnotu 
(Euroskop 2017). Nejenže v dosavadní praxi používání 
systému včasného varování nastaly pouze tři případy, 
kdy byla žlutá karta udělena, ale ani v jednom případě 
nevedla ke změně či stažení příslušného návrhu (Fiala, 
Zahradil et al 2017: 15). Z dosavadní praxe tak vyplý-
vá, že za nefunkčností nástrojů posilujících demokra-
tičnost politického systému EU tak do značné míry 
stojí samotná EU, které chybí vůle posílit význam 
těchto instrumentů. Nakonec se tedy vždy jedná 
pouze o konzultační mechanismy, nikoliv o skutečné 
zapojení národních aktérů do rozhodovacího procesu. 

BOX 2

PRAVOMOCI EU DLE ČLÁNKU 3 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU REVIDOVANÉ LISABONSKOU SMLOUVOU
Zdroj: Článek 3 Smlouvy o fungování Evropské unie revidované Lisabonskou smlouvou

Výlučné pravomoci Sdílené pravomoci Podpůrné, koordinační 
a doplňkové pravomoci

celní unie 

stanovení pravidel hospodářské 
soutěže nezbytných pro fungování 
vnitřního trhu 

měnová politika pro členské státy, 
jejichž měnou je euro 

zachování biologických mořských 
zdrojů v rámci společné rybářské 
politiky

 společná obchodní politika 

vnitřní trh

sociální politika
hospodářská, sociální 

a územní soudržnost

zemědělství a rybolov, vyjma zacho-
vání biologických mořských

zdrojů

životní prostředí

ochrana spotřebitele

doprava

transevropské sítě

energetika

prostor svobody, bezpečnosti a práva

společné otázky bezpečnosti v oblas-
ti veřejného zdraví

činnost v oblasti výzkumu, technolo-
gického rozvoje 

a vesmíru

společná politika v oblasti rozvojové 

spolupráce 

a humanitární pomoci

ochrana a zlepšování

lidského zdraví

průmysl

kultura

cestovní ruch

všeobecné vzdělávání, 
odborné vzdělávání,

mládež a sport

civilní ochrana

správní spolupráce



ANETA KYNČLOVÁ

11www.europeanreform.org     @europeanreform

2

JEDNOTNÝ TRH: NEJCENNĚJŠÍ 
VÝDOBYTEK EVROPSKÉ INTEGRACE

2.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 

Jednotný trh EU, též nazývaný vnitřní či společný 
trh EU, je bezpochyby nejcennějším výdobytkem 
evropské integrace. Základním kamenem jednotné-
ho trhu jsou tzv. čtyři svobody:1 volný pohyb osob, 
zboží, služeb a kapitálu, jejichž hladkému fungování 
je podřízeno a přizpůsobeno prohlubování evrop-

1  Od roku 2008 se navíc hovoří o volném pohybu znalostí jako 
tzv. páté svobodě s cílem posílit mobilitu vědeckých pracovníků, 
studentů a akademiků v rámci EU i ze třetích zemí, vybudovat 
moderní vědeckou infrastrukturu, zajistit volný přístup ke 
znalostem a inovacím či ochraňovat průmyslové a duševní 
vlastnictví (Urban 2018).

ské integrace v souvisejících oblastech (dopravní 
politika, regionální politika, ochrana spotřebitele 
apod.). Idea propojit trhy jednotlivých členských zemí 
v jeden společný trh se v evropské integraci obje-
vuje již v Římských smlouvách (1957). Původní plán 
dobudování jednotného trhu do roku 1969 se vzhle-
dem k nutnosti odstranit stovky technických, právních 
a administrativních překážek ukázal jako nereálný. 
Poměrně bezproblémovou záležitostí bylo odstranění 
cel a kvót ve vzájemném obchodě, což se stalo již 
v roce 1968. Jednotný trh začal nakonec fungovat až 
od 1. ledna 1993. Zcela dobudován však není dodnes 
(Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 494–510). Volný pohyb 
čtyř svobod zahrnuje rovněž země ESVO (s výjim-
kou Švýcarska), které tak musí dodržovat plná práva 
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a povinnosti, avšak pouze ve vybraných odvětvích 
vnitřního trhu (Bartczak a Fayos 2018). 

Vybudování jednotného trhu však nesleduje pouze 
ekonomické cíle v podobě zvyšování ekonomického 
růstu a vzájemného obchodu, ale rovněž cíl politický: 
stále úžeji propojenou Evropu. Z toho jasně vyplývá, 
že jednotný trh má pro EU rovněž silný symbolický 
rozměr jednoty a míru. Aby tak byla zachována jed-
nota EU, na rozvoji jednotného trhu se musejí podílet 
všechny členské státy stejně. 

2.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Jednotný trh, který je považován za nejúspěšněj-
ší projekt evropské integrace, s sebou samozřejmě 
přináší celou řadu individuálních i systémových výhod. 
Evropané se již 25 let mohou díky jednotnému trhu 
dobrovolně rozhodnout, v které zemi EU chtějí 
žít, pracovat či studovat. Díky odstranění překážek 
hospodářské soutěže mohou navíc nakupovat za vý-
razně nižší ceny. Pro představu: rodinný výlet z Milána 
do Paříže by v roce 1992 stál 16krát více než dnes. Mi-
nimální cena za jízdenku na této trase klesla z více než 
400 eur na přibližně 25 eur (European Commission 

 PRŮMĚR PROHLUBOVÁNÍ INTEGRACE V OBLASTI VNITŘNÍHO TRHU NAPŘÍČ ČLENSKÝMI STÁTY EU 
MEZI LETY 1995-2015

GRAF 1

BOX 3

• Hospodářství s největším HDP na světě 

• 500 milionů spotřebitelů

• 20 milionů malých a středních podniků 

• Symbol evropské integrace 

• Největší světový vývozce a dovozce potravin a krmiv 

• 7% podíl na světové populaci 

• 20% podíl na světovém dovozu a vývozu

JEDNOTNÝ TRH VE ZKRATCE: FAKTA A ČÍSLA 
Zdroj: Evropská komise – Vnitřní trh 2014. URL: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/

f85c0e8f-4cdf-4859-be26-f9c17e7fbb6f. 
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– EU Aviation: 25 years of reaching new heights 2018). 
Z odstranění překážek vnitřního trhu těží i jednotlivé 
fi rmy, které mohly rozšířit působnost svého podniká-
ní přes hranice a lépe konkurovat na světovém trhu. 
Pro spotřebitele to navíc znamená rozšíření nabídky 
o nepřeberné množství kvalitního zboží a služeb z celé 
Evropy (European Commission: Vnitřní trh 2018). 
Dnešní přínos jednotného trhu se stal již pro všechny 
občany EU samozřejmostí a součástí jejich každoden-
ního života. 

Z ekonomického hlediska má dle Evropské komise 
prohloubení jednotného trhu pozitivní dopad na zvy-
šování růstu HDP, životní úrovně, přímých zahraničních 
investic a zaměstnanosti. Od svého vzniku tak napří-
klad podpořil růst HDP o 2,2
% a vytvořil přibližně 3,6 
milionů pracovních míst, čímž zvýšil zaměstnanost 
v EU o 2,8 milionů (Muller, Julius et al 2017: 7 The EU 
Single Market: Impact on Member States). Od roku 
2013, kdy nezaměstnanost dosáhla rekordní úrovně, se 
také daří snižovat nezaměstnanost na 7,3
% na konci 
roku 2017 (Eurostat-Unemployment statistics 2017). 
Nutné je ovšem brát v potaz i další faktory, které ovliv-
ňují vývoj makroekonomických ukazatelů.

Jednou z nejvýznamnějších svobod jednotného trhu 
je volný pohyb zboží mezi členskými státy EU, který, 
mimo období ekonomické krize mezi léty 2008–2010, 
zaznamenává téměř konstantní nárůst.

Odstranění technických překážek bránících volnému 
pohybu zboží vyžadovalo podrobnou harmonizaci 
technických požadavků a přísné dodržování evrop-
ských norem. Díky tomu dnes evropské výrobky patří 
mezi nejbezpečnější na světě. V případech, kde není 
z hlediska bezpečnosti výrobku či jeho zdravotní 
nezávadnosti nutné postupovat dle pravidel harmo-
nizace a evropských norem, představuje důležitý 
krok zavedení principu vzájemného uznávání výrob-
ků. Velkou zásluhu na odstranění netarifních omezení 
má Evropský soudní dvůr, který v návaznosti na spo-
ry Dassonville (8/74 Sb.SD) z roku 1974 a Cassis de 
Dijon (120/78 Sb. SD) z roku 1978 stanovil, že výrobek 
legálně vyrobený a nabízený v jednom členském státě, 
musí mít volný vstup i na trhy ostatních členských 
států. Zároveň však stanovil konkrétní „naléhavé po-
žadavky“ (ochrana zdraví, životního prostředí, kultury 
apod.), za kterých mohou členské státy volný pohyb 
daného výrobku omezit (Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 
485–487). 

EU BEZ JEDNOTNÉHO TRHU
Zdroj: E uropean Consilium-Infographic-EU without the 

single market 2018. URL: https://www.consilium.europa.

eu/en/infographics/single-market/. 

SCHÉMA 1
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Co se týká volného pohybu osob, do tohoto kontex-
tu spadá nejen volný pohyb pracovníků, studentů, 
důchodců,2 ale i právo podnikatelů usadit se v jiném 
členském státě za účelem podnikání. Možnost praco-
vat v jiném členském státě za stejné sociální, daňové 
a bytové podmínky jako pracovníci z hostitelského 
státu mohou občané EU využívat již 50 let (Evropský 
účetní dvůr – Volný pohyb pracovníků 2018: 10). 

2  Díky tomu občané jednoho členského státu mohou s platným 
dokladem totožnosti pobývat na území jiného členského 
státu po dobu prvních tří měsíců. Po uplynutí této doby se 
zpřísňují požadavky na dostatečnou výši fi nančních prostředků 
a sjednaného zdravotního pojištění. Právo na trvalý pobyt 
v hostitelské zemi občan nabývá poté, co v dané zemi legálně 
pobýval nepřetržitě po dobu 5 let (Kraatz 2018).

RŮST REÁLNÉHO HDP, 2005–2018 (ZMĚNA OPROTI PŘEDCHOZÍMU ROKU V %)
Zdroj: Eurostat-GDP and main aggregates estimate for the second quarter of 2018. URL: https://ec.europa.eu/

eurostat/documents/2995521/9102849/2-07092018-AP-EN/5ee25c3b-4e58-40df-9be9-7671859d6f37.

GRAF 2

Velkým přínosem je v dané oblasti Směrnice 
2005/36/EC (později 2013/55/EU) o uznávání 
odborných kvalifi kací a automatickém uznávání 
vysokoškolských diplomů. Nadto byl zřízen evropský 
rámec pro regulovaná povolání a od ledna 2016 Ev-
ropský profesní průkaz (EPC) jako nástroj usnadňující 
uznávání diplomů. Důležitým nástrojem pro výměnu 
informací o volných pracovních místech a žádos-
tech o zaměstnání v členských státech EU, v Norsku, 
Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku je Evropská 
síť služeb zaměstnanosti (EURES), která funguje již 
od roku 1993 (Evropský účetní dvůr – Volný pohyb 
pracovníků 2018: 4–24). 

BOX 4

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

• V roce 2002 v rámci EU-15 činila hodnota exportu zboží 152,514 milionů eur.

• Po velkém rozšíření v roce 2005 činila hodnota exportu zboží EU-25 celkem 185,966 milionů eur.

• Na konci roku 2010 činila hodnota exportu zboží EU-27 celkem 230,806 milionů eur.

• Nejnovější hodnota exportu zboží v rámci EU-28 dosahuje částky 291,031 milionů eur.

(Eurostat-Intra-EU trade in goods-recent trends 2018).
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GRAF 3

RŮST OCHODU SE ZBOŽÍM V RÁMCI EU, 2002–2018

Zdroj: Eurostat-Intra-EU trade in goods-recent rends 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-_recent_trends#Evolution_of_intra-EU_trade_in_goods:_2002-2018.

GRAF 4

VÝVOZ ZBOŽÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU ZA ROK 2017
Zdroj: Eurostat-Intra-EU trade in goods-recent rends 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Intra-EU_trade_in_goods_-recent_trends#Evolution_of_intra-EU_trade_in_goods:_2002-2018
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V rámci vytváření jednotného digitálního trhu EU 
dlouhodobě usiluje o to, aby občané i podniky mohli 
plně využít potenciál digitální ekonomiky v oblasti 
integrace vnitřního trhu a sociální a územní soudrž-
nost. Pro samotné spotřebitele je jedním z nejhmata-
telnějších pozitiv v dané oblasti zrušení roamingových 
poplatků. Problematika roamingu spadá do sféry 
telekomunikační politiky, která je součástí jednotného 
vnitřního trhu EU a jedná se o jednu z oblastí, která by 
měla napomoci k propojení EU. Z hlediska míry vlivu 
EU se jedná o nejvíce regulovanou oblast. Od roku 
2007 proto v EU probíhala rozsáhlá jednání ohledně 

VÝVOJ PODÍLU PRACOVNÍKŮ Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ VZHLEDEM K CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI
Zdroj: Muller, P., Julius, J. et al. 2017. URL: http://www.amchameu.eu/publications/eu-single-market-impact-member-

-states.

GRAF 5

snižování roamingových cen za volání, SMS a postup-
ně také za využívání mobilních dat za účelem odstra-
nit bariéry při využívání výhod jednotného evropského 
trhu. Ačkoliv se tak jednalo o zdlouhavý proces, od 
15. června 2017 byly nakonec poplatky za roaming 
v EU odstraněny. V rámci systémového dopadu pak 
EU vyzdvihuje jednak zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského průmyslu a hospodářské soutěže, jed-
nak rozvoj a šíření nových technologií. Jedná se také 
o další krok směrem k vytvoření jednotného digitální-
ho trhu EU (European Commission – v roce 2017 končí 
poplatky za roaming při cestách po EU 2017). 

BOX 5

VOLNÝ POHYB OSOB V RÁMCI JEDNOTNÉHO TRHU ZA ROK 2016

•  11,8 milionu mobilních pracovníků z EU-28 v produktivním věku dlouhodobě žilo v členském státě EU, který 

není zemí jejich státní příslušnosti.

• Kontinuální růst od velkého rozšíření EU v roce 2004. 

• Roční tok mobilních pracovníků z EU-28 a ESVO v produktivním věku činil 1,8 milionu.

•  Z hlediska příchodu kvalifi kovaných pracovníků žilo v členském státě EU, který není zemí jejich státní přísluš-

nosti, 184 tisíc kvalifi kovaných zdravotnických pracovníků a dalších 168 tisíc odborníků v dané oblasti (Tersch, 

Turgan et al. 2018: 12).

•  1,3 milionu osob dojíždělo do jiného členského státu za prací každý den (Evropský účetní dvůr – Volný pohyb 

pracovníků 2018: 12).
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SCHÉMA 2

VÝVOJ POPLATKŮ ZA ROAMING PRO LIDI CESTUJÍCÍ PO EU
Zdroj: Evropská komise – EU v roce 2017. URL: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/

publication/4d16193a-25a7-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-cs. 

V návaznosti na zrušení roamingových poplatků se 
Evropský parlament téměř po ročním jednání dohodl 
s členskými státy EU na nové legislativě týkající se 
zlevnění cen volání z domácí sítě do jiných zemí EU 
jako na prvním kroku směrem ke stanovení naprosto 
stejných cenových podmínek domácích a mezinárod-
ních hovorů v rámci EU. Dle daného návrhu by tak 
od května 2019 neměly hovory po všech zemích EU 
stát více než 19 centů za minutu (4,87
Kč) plus DPH 
a cena SMS by neměla přesáhnout 6 centů (1,54
Kč) 
plus DPH (Evropský parlament – Po zrušení roamingu 
si poslanci berou na mušku ceny za mezinárodní hovo-
ry 2017).

S cílem uspokojit rostoucí potřebu občanů v oblas-
ti konektivity představuje krok správným směrem 
Směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů 
na budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Ačkoliv se nejedná o přímé snižování ná-
kladů, cílem je především usnadnit a zrychlit zavádění 
vysokorychlostních sítí za využití již existující fyzické 
infrastruktury jiných veřejných služeb a koordinací 
stavebních prací. Tato meziodvětvová koordinace 
může navíc podstatně snížit společenské a ekologické 
náklady spojené s budováním sítí elektronických ko-
munikací (EUR-lex – Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/61/EU).

 Pokud se zaměřím na ČR, vstup do EU přispěl k tomu, 
že od roku 2005 vykazuje kladnou bilanci zahranič-

ního obchodu. Česká ekonomika: získala mezi léty 
2004–2013 díky vnitřnímu trhu zhruba 770 mld. Kč. 
Dle dostupných údajů publikovaných Úřadem vlády 
ČR měl vstup na vnitřní trh pozitivní dopad na vývoj 
makroekonomických ukazatelů ČR, ačkoli je nutné 
znovu zdůraznit, že na ně působí více faktorů než 
jen samotné přistoupení ČR k EU. V letech 2002 až 
2013 tak například česká ekonomika rostla v průměru 
o 1,1
% rychleji, než by rostla bez vstupu do EU, čímž si 
od roku 2004 kumulativně přišla na zhruba 3,1 bilio-
nu korun (Chmelař, Novotný et al 2014: 7). Pozitivní 
vývoj zaznamenalo i HDP ČR. Před vstupem do EU 
dosahovalo hodnoty 2 681,6 mld. Kč, v roce 2008 to 
již bylo 4 024,1 mld. Kč, po mírném poklesu mezi léty 
2009–2010 vlivem hospodářské krize začalo HDP zno-
vu stoupat na hodnotu 4 059, 9 mld. Kč v roce 2012 
a o pět let později vyšplhalo na 5 045,2 mld. Kč (ČSÚ  
Základní ukazatele národního hospodářství v České 
republice 2018). V 1. čtvrtletí 2018 se HDP rovněž 
meziročně zvýšilo o 2,5
%. ČR má rovněž v posledních 
letech mezi členskými státy nejnižší míru nezaměstna-
nosti, 2,5
% v srpnu 2018 (Krček 2018). 

Pro ČR jako proexportně orientovanou zemi měl 
vstup na jednotný trh zcela zásadní přínos z hlediska 
volného pohybu zboží. Úplné otevření trhů starých, 
ale i nových členských zemí totiž znamenalo nové 
exportní příležitosti pro české výrobce. Vývoz zboží 
v rámci EU-28 tak opět, mimo období hospodářské 
a ekonomické krize, zaznamenal konstantní nárůst. 
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VÝVOJ HDP V ČR 2004–2016
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ – Základní ukazatele národního hospodářství v České republice 2018.

GRAF 6

VÝVOJ EXPORTU ČR DO ZEMÍ EU-28, 2004–2016
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ – Databáze zahraničního obchodu 2018.

GRAF 7
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Pro zajímavost, ČR například patřila v roce 2017 mezi 
deset členských zemí (Belgie, ČR, Německo, Fran-
cie, Španělsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, 
Spojené království), jejichž vývoz zboží v rámci EU-28 
přesáhl částku 100 mld. eur (Eurostat – free move-
ment of goods 2018).

Z hlediska volného pohybu osob žije v ČR 208 tisíc 
občanů jiné země EU z celkového počtu 493 tisíc 
legálně pobývajících cizinců, tedy přibližně 42
% všech 
cizinců tvoří občané EU. Nejpočetnější skupinou jsou 
Slováci (85 800), dále Poláci (19 200), Němci (17 100) 
a menší skupiny Bulharů, Rumunů, Britů, Rakušanů 
a Italů (CZO – Czech Republic in Figures 2017). 

2.3 PROBLEMATICKÉ BODY 

Přestože jednotný trh patří bezpochyby mezi největší 
úspěchy EU, nadále existuje řada překážek, které brání 
jeho dokončení a využití plného potenciálu. Svůj po-
tenciál tak dosud nenaplnila svoboda volného pohybu 
osob. Ačkoliv tak dostupná data ukazují postupný 
nárůst mobilních pracovníků v rámci EU-28, aktuální 
číslo 11,8 milionu osob představuje z celkového počtu 
obyvatel EU-28 pouze 3
%. Významnou překážkou 
mobility zůstává problematika uznávání odborných 

a vysokoškolských diplomů, která z důvodu odliš-
ných národních předpisů není řádně dodržována. 
Významné nedostatky má i portál EURES, na kterém 
není zveřejněna podstatná část volných pracovních 
míst. Informace o volných pracovních místech jsou 
navíc často nedostatečné. O jeho neefektivitě svědčí 
například skutečnost, že podle údajů Komise bylo 
například v roce 2016 díky portálu EURES obsazeno 
celkem 28 934 pracovních míst, což ovšem představu-
je pouze 3,7
% kontaktů mezi uchazeči o zaměstnání 
a poradci EURES (Evropský účetní dvůr – Volný pohyb 
pracovníků 2018). V praxi dostatečně nefunguje 
rovněž princip vzájemného uznávání. Problémy mají 
převážně výrobky jednoho členského státu na trzích 
jiných členských států, pokud nepodléhají společným 
pravidlům. Jedná se zejména o nábytek, boty či nádo-
bí, kterým v prodeji v jiné členské zemi mohou bránit 
odlišné rozměry, složení nebo označení (Hosnedlová 
2018). 

Poměrně revolučním řešením bylo zrušení roamingo-
vých poplatků. Ačkoliv přinášejí výhody pro samotné 
spotřebitele, mobilní operátoři měli pouze dva roky 
na to, aby se na jejich ukončení připravili. Společně se 
zavedením levnějších mezinárodních hovorů se tak EU 
soustředila primárně na zájmy a potřeby spotřebitelů 

GRAF 8

OBRAT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR SE STÁTY EU-28, 2004–2016
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ – Databáze zahraničního obchodu 2018.
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s cílem získat si jejich přízeň, spíše než na snahu nalézt 
správnou rovnováhu mezi zájmy a postoji různých 
zainteresovaných aktérů.

Mezi nejproblematičtější body však patří evrop-
ský trh služeb a neadekvátní prosazování směrnice 
o službách, čímž EU přichází o růst HDP až o 1,8�%. 
Ačkoliv tedy služby tvoří více než 65
% HDP EU 
a na celkové zaměstnanosti se podílí 70
%, v Evropě 
nadále existuje více než 5 000 regulovaných povolání 
vytvářejících regulační překážky pro více ne 50 milio-
nů osob (European Consilium – Strategie pro jednotný 
trh se zbožím a službami 2018). 

V oblasti propojování trhu a zvyšování konektivity je 
nevhodně zvolená realizace projektu WiFi4EU spuš-
těného od května 2018. V rámci daného programu je 
evropským obcím a městům do roku 2019 k dispozici 
celkem 120 milionů eur na vybavení a instalaci WiFi-
-hotspotů s cílem zavést internet zdarma na veřejných 
místech. Možnost čerpání dotací z daného programu 
je však velmi omezená, a záleží tedy na rychlosti po-
dání. Začátkem ledna 2019 tak EU zveřejnila seznam 
celkem 2 800 obcí, které získají poukázku na 15 000 
eur na budování WIFI-hotspotů. V rámci první výzvy 
se tak má například rozdělit každé zemi minimálně 
15 poukázek, do roku 2020 by tak mělo dosáhnout 
na dotace 6 000 až 8 000 místních komunit v rám-
ci celé EU (European Commission – WiFi4EU Portal 
2018). To má však v konečném výsledku zanedbatelný 
dopad. Negativní vnímaní dané iniciativy ještě více 
umocňují přísně nastavené podmínky EU pro čerpání 

dotací, které by mohly v konečné fázi způsobit to, že 
reálný počet podporovaných obcí bude ještě nižší. Vý-
sledná efektivita daného projektu je tak podkopávána 
silnou regulací ze strany EU. Ačkoliv tak jde EU v rám-
ci budování digitální unie a spotřebitelských trendů 
správným směrem, samotné provedení nijak možnosti 
členských států nerozšiřuje, jelikož poskytnuté dotace 
pocházejí z příspěvků členských států. 

Výše uvedené nedostatky, které brání volnému 
pohybu čtyř svobod, obecně pramení především 
z nesprávné a pomalé implementace ze strany 
členských států. Přestože průměrný defi cit implemen-
tace směrnic stabilně klesá, od roku 2012 se nadále 
pohybuje mezi 0,5–0,7
%. Příčinou jsou především 
slabé nástroje institucí EU monitorovat a prosazovat 
evropské právo. Celou situaci navíc komplikuje snaha 
EU posilovat své pravomoci pod záminkou odstranění 
překážek jednotného trhu v citlivých oblastech, jako 
jsou telekomunikace, poštovní služby, ochrana dušev-
ního vlastnictví či energetika, s čímž některé členské 
státy nesouhlasí (Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 511). 
Navíc, ačkoliv Evropská komise zavádí opatření 
vedoucí k odstranění těchto překážek, často opomíjí 
fázi hodnocení a dodržování těchto opatření v praxi, 
a to především po velkém rozšíření v roce 2004. Jak 
ukazuje zrušení roamingových poplatků či realizace 
projektu WiFi4EU, dané iniciativy rovněž postrádají 
jakýkoliv impact assessment z hlediska analýzy mož-
ných dopadů řešení, efektivity či možností jednotli-
vých obcí, které se liší napříč členskými státy, plnit 
přísně stanovené podmínky.
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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA: 
JEDNA Z NEJSTARŠÍCH 

A NEJKONTROVERZNĚJŠÍCH 
POLITIK EU

BOX 6

REFORMY SZP

Na svém počátku se SZP potýkala s celou řadou problémů pramenících z nevhodného nastavení 

a neefektivního vynakládání fi nančních prostředků. To následně vedlo k dotování drahé nadprodukce namísto 

původního cíle podpory zemědělské produkce. Zásadní zlom v reformně SZP představovala Fischlerova 

reforma z roku 2003, která zavedla jednotnou platbu na farmu/plochu namísto původní jednotné platby na 

plochu (SAPS) a dále redukovala garantované ceny. Daná reforma také poprvé podmínila získání podpory 

EU plněním kritérií ochrany životního prostředí. Stávající pravidla SZP se řídí souborem nařízení platných 

v rámci víceletého fi nančního rámce 2014–2020, který přímé platby defi nuje jako platby: základní platba (BPS) 

a podpora udělovaná na plochu (SAPS), platby podmíněné dodržováním environmentálních opatření tzv. 

greening, platba pro mladé zemědělce a dobrovolná podpora vázaná na produkci (Fialová, Krutílek a Pitrová 

2018: 514–548).

3

3.1  HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 
SZP

Společná zemědělská politika (SZP) je nejstarší ko-
munitární politikou uplatňovanou v rámci Evropské 
unie. Její původní obrysy byly formovány již v roce 
1957 a od té doby prošla řadou významných reforem 
v návaznosti na měnící se podmínky evropského 
zemědělství a funkce, které měla zastávat. Potřeba 
ustavit SZP postupně získala strategický, politic-
ký, ekonomický i sociální rozměr. Na základě toho 
byly defi novány základní cíle SZP: zvýšit produkci 
zemědělské výroby, zajistit slušnou životní úroveň 
venkovského obyvatelstva, stabilizovat trhy, zaručit 
spolehlivost dodávek potravin, zajistit přiměřené 
ceny zboží dodávaného spotřebitelům (čl. 39 Smlou-
vy o EHS). 

Od roku 2002 tvoří druhý pilíř SZP politika rozvoje 
venkova (PRV), která má potenciál přispět k eko-
nomickému růstu a zvýšení počtu pracovních míst 
na venkově. V rámci období 2014–2020 mohou napří-
klad mladí zemědělci získat zvláštní podporu s cílem 
pozastavit jejich přesídlování z venkova do měst. 
Politika rozvoje venkova tak úzce souvisí nejen se 
společnou zemědělskou politikou, ale také s politikou 
životního prostředí a regionální politikou (Fiala, Krutí-
lek a Pitrová 2018: 543–548).

SZP patří od počátku k nejnákladnějším politikám 
a dlouhodobě podléhá kritice vzhledem k jejímu podí-
lu na celkovém rozpočtu EU. Již několik let se EU daří 
výdaje snižovat, ale tlaky na redukci rozpočtu neustá-
vají. Počátkem osmdesátých let tvořila SZP téměř 
66
% rozpočtu Unie, ve fi nanční perspektivě 
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BOX 7

SPECIFIKA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI SZP

Zemědělství v ČR je nejvíce koncentrované v celé EU, což ilustruje průměrná velikost farem v ČR, která činí 

133 ha, zatímco v EU je průměr 16 ha. Z toho důvodu si ČR v EU vyjednala výjimku povolující přímé platby na 

plochu, nikoliv na farmu. I přes nátlak Evropské komise ČR dlouhodobě vystupuje proti krácení přímých plateb 

pro velké zemědělské podniky. V důsledku toho je však směřování dotací v ČR neefektivní a nerovnoměrné. 

Pro představu: V ČR například až 85 % přímých plateb putuje velkým farmářům obhospodařujícím více než 100 

hektarů, kdežto v Rakousku směřuje až 65 % přímých dotací malým zemědělcům s méně než 50 hektary. Sku-

tečný rozvoj venkova je tedy v ČR opomíjen na úkor podpory ekonomických zájmů převážně velkých zeměděl-

ských podniků. V rámci PRV si ČR navíc vyjednala specifi kum, kde pro léta 2014–2020 může dotovat projekty 

až o výši 150 mil. Kč, zatímco v EU byl tento strop stanoven na 30 mil Kč. Dotování velkých podniků a podpora 

„průmyslového zemědělství“ navíc odporuje současné politice EU upřednostňující ekologický a sociální rozměr 

zemědělství a zachování charakteru krajiny (ODS – Politika pro lepší venkov 2018).

2007–2013 tvořila 43
% celkových výdajů, v období 
2014–2020 „jen“ 37,8
%. V aktuálním fi nančním rámci 
je tedy vyčleněno na výdaje v rámci SZP celkem 
408,31 mld. eur, z toho 312,74 mld. eur na 1. pilíř 
(76,6
% rozpočtu SZP = 29
% rozpočtu EU) a 95,58 
mld. eur na 2. pilíř (23,4
% rozpočtu SZP = 9
% roz-
počtu EU). Na celkovém HDP EU-28 se přitom SZP 
podílela kolem 1,5
% v roce 2015 (Massot 2018). 

ČR se po vstupu do EU začala svým zemědělstvím 
a jeho strukturou podobat vyspělým zemím Západní 
Evropy. To je hlavně dáno trendem snižování podílu 
zemědělství na HDP a snižováním zaměstnanosti. Na-
příklad v roce 2015 se zemědělství podílelo na tvorbě 
HDP pouze 1,68
%. Klesající tendenci má rovněž za-
městnanost v zemědělství, rybářství a lesnictví, která 
v roce 2015 činila 97,8 tisíc obyvatel. Na druhou stranu 
je pokles zaměstnanosti kompenzován zvyšováním 
produktivity práce, díky podporám do modernizace 
a restrukturalizace zemědělství (Ministerstvo zeměděl-
ství: Zelená zpráva 2015: Zpráva o stavu zemědělství 
ČR za rok 2015 a 2016). 

3.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Ačkoliv úspěchy a pozitivní dopady SZP jsou zastí-
něny dlouholetou diskusí ohledně vysokých výdajů 
z unijního rozpočtu a jejím uspořádáním a fungováním 
kvůli odlišným národním specifi kům, EU často vyzdvi-
huje následující pozitivní dopady SZP:

Ačkoliv SZP čelila od 80. let velkým problémům 
a kritice, kvůli čemuž hrozilo, že celý projekt SZP se 
rozpadne, současné tendence naznačují, že EU se 

vydává tím správným směrem. Zmínit je možné pře-
devším to, že Evropská komise pracuje od roku 2016 
na zjednodušení a menší regulaci SZP. To se konkrétně 
projevilo například zrušením defi nice aktivního země-
dělce, u které hrozilo, že z podpory budou vyřazeny 
zemědělské podniky, které diverzifi kovaly své ekono-
mické aktivity a kvůli podílu nezemědělských činností 
tak nebudou moci požádat o podporu z prvního pilíře. 
Podobně v deklarovaném centru zájmu SZP po roce 
2020 stojí malé a střední podniky a podpora mla-
dých začínajících zemědělců. Komise proto navrhuje 
snížení přímých plateb nad 60 000 € se zastropová-
ním od 100 000 € (za současného zachování odečtu 
mzdových nákladů), či alokaci nejméně 2
% přímých 
plateb pro mladé zemědělce (doplněno o fi nanční 
podporu v rámci PRV a opatření usnadňující přístup 
k půdě). 

Významným pokrokem, ačkoliv v samotném začátku, 
je rovněž stanovování standardů týkajících se veřej-
ných služeb (životní prostředí, venkov, sociální rozměr 
apod.) Nadto se v rámci debaty o novém víceletém 
fi nančním rámci objevují prvky fl exibility pro členské 
státy, které by měly vypracovat vlastní strategické 
plány dle individuálních potřeb, ale zároveň respek-
tovat obecné zásady SZP. Vše je ovšem na samotném 
začátku, a není tedy možné dělat konkrétní závěry 
a hodnocení. Zvláště když klíčová bude až implemen-
tace těchto opatřeních.

Vstup ČR do EU a zavedení pravidel SZP znamenalo 
pro české zemědělce značné výhody v podobě fi nanč-
ních dotací a mnoha dalších podpor. V roce 2016 byl 
pro ČR celkový příjem plateb ze zdrojů EU v rámci 
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BOX 8

POZITIVNÍ DOPADY SZP

• EU společně představuje jednoho z předních světových výrobců a vývozců zemědělsko-potravinářských výrobků.

• V roce 2017 dosáhla roční hodnota zemědělsko-potravinářského exportu EU-28 rekordní úrovně 137,9 mld. Eur.

•  EU rovněž zůstává největším dovozcem zemědělských potravin z třetích zemí, který v roce 2017 činil 117,4 mld. eur 

(nárůst o 4,5 % ve srovnání s rokem 2016).

• Evropa dováží více potravin z rozvojových zemí než Spojené státy, Japonsko, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

• Přebytky potravin v EU slouží rozvojovým zemím jako zdroj levných potravin.

• EU jako světový lídr v oblasti podpory bezpečnosti potravin a rozvoje ekologických produktů.

•  V roce 2016 tak bylo například 6,7 % zemědělské plochy EU využíváno ekologicky (11,9 milionu ha) v porovnání 

s 2, 6 % v roce 2002 a 5,6 % (10,1 milionu ha) či 2, 6 % v roce 2012.

(European Commision – Annual Activity Report 2017: 40–50).

• Díky SZP je v EU až 12 milionů zemědělců na plný úvazek a vytváří 46 milionů pracovních míst.

• V rámci SZP je chráněno 750 tradičních místních potravin a 2 000 vín a lihovin.

•  Dotací na nové strojní zařízení, pohonné hmoty, hnojiva, zdravotní péči, přírodní zdroje podporující ekologicky 

udržitelné zemědělství

• Podporuje školení zemědělců a pomoc mladým začínajícím zemědělcům.

•  Během období 2014–2020 EU navíc v rámci SZP plánuje dotovat výstavbu vysokorychlostních technologií ke 

zlepšení přístupu k internetovým službám a infrastruktuře pro 18 milionům venkovských občanů (6,4 % venkov-

ského obyvatelstva EU).

(Debating Europe – Arguments for and against the Common Agricultural Policy 2018). 

SAPS určen ve výši 455,8 mil. eur (12 181 mil. Kč).
Celkem o tuto platbu v roce 2016 požádalo 29,6 tisíc 
zemědělských subjektů na 3,55 mil. ha. Druhý pilíř 
také získal na významnosti. ČR v období 2004–2006 
čerpala 250 mil. eur, v období 2007–2013 prostředky 
na podporu rozvoje venkova činily 3,6 mld. eur a v ob-
dobí 2014–2020 téměř 3,5 mld. eur. V rámci platby 
pro mladé zemědělce bylo v roce 2015 celkem 3,6 
tisícům mladých zemědělců vyplaceno 59,7 mil. Kč. 
V roce 2016 požádalo o tuto platbu 4,3 tisíce subjektů 
na výměru 84 tisíc ha v celkové částce 73,8 mil. Kč 
(Ústav zemědělské ekonomiky: Zelená zpráva: Zpráva 
o stavu zemědělství ČR za rok 2016). Ihned po vstupu 
do EU docházelo rovněž k růstu agrárního zahranič-
ního obchodu, a to jak v dovozech, tak ve vývozech. Pro 
představu: v roce 2003 čítal export necelých 49 mld. Kč.
V porovnání s exportem v roce 2004, který činil 
necelých 62 mld. Kč, což představuje velký nárůst. 
Tento trend pokračuje i v následujících letech, kdy 
data například ukazují, že v roce 2015 činil vývoz přes 
200 mld. eur a dovoz 220 mld. eur. Výhodou přijetí 
SZP EU je rovněž zavedení mimoprodukční funkce 
zemědělství. Začal být kladen daleko větší důraz na 
podporu ochrany životního prostředí, rozvoje ven-

kovských oblastí, zvýšení technické a technologické 
vybavenosti zemědělských podniků a vůbec celkovou 
modernizaci českého agrárního sektoru. Se vstupem 
do EU se také začalo rozvíjet ekologické zeměděl-
ství. V roce 2015 bylo evidováno 4096 ekologických 
zemědělců, stejně tak vzrostl i počet biopotravin na 
hodnotu 542 produktů.

3.3 PROBLEMATICKÉ BODY 

Z výše popsané situace jsou patrné jisté pozitivní 
tendence ve směřování budoucí SZP, hlavní proble-
matické body však nadále přetrvávají. Obecně tedy 
nejproblematičtějším bodem zůstává skutečnost, že 
většina fi nančních prostředků na přímé platby i v sou-
časném období putuje největším zemědělským hrá-
čům, konkrétně 80
% fi nančních prostředků putuje 
20
% největších zemědělských podniků. Takto nasta-
vený systém přímých plateb je však nejen dlouhodobě 
neudržitelný, ale v konečném důsledku i v protikladu 
s deklarovanými cíli EU. Podpora udělovaná na plochu 
totiž podporuje koncentraci půdy, velké průmyslové 
podniky, tvorbu monopolu a zabraňuje vstupu nových 
podnikatelů do odvětví. Příklad špatné praxe je v tom-
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VÝVOJ ČESKÉHO ZAHRANIČNÍHO AGRÁRNÍHO OBCHODU ČR (V MIL. KČ)
Zdroj: eAGRi: Zahraniční vztahy. 2016. URL: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-

-vztahy/agrarni-zahranicni-obchod/v-roce2015-pokracoval-pozitivni-trend.html. 

GRAF 9

to případě právě ČR. Peníze na přímé platby působí 
navíc negativně i vně, jelikož evropští zemědělci se 
neumí orientovat dle tržní ceny, a nejsou tedy konku-
renceschopní na vnějším trhu. 

Do praxe se zatím zcela nepovedlo přenést ani nástro-
je EU pro řešení či zmírnění negativních dopadů pří-
mých plateb jako zastropování či redistributivní platby. 
Nedostatky spočívají zejména v jejich dobrovolnosti 
a benevolentnosti při zavedení. To dokazuje skuteč-
nost, že v praxi tyto nástroje začaly uplatňovat pouze 
ty členské státy, pro které je to z hlediska struktury 
zemědělství výhodné. 

Dalším zásadním problémem je skutečnost, že pilíř 
rozvoje venkova stále představuje pouze jakýsi 
doplněk k prvnímu pilíři, což se projevuje na nízkých 
fi nančních prostředcích vyčleněných ze SZP. Ani 
v případě přidělování dotací na projektová opatření na 
venkově se reálný stav věcí v čase až tolik nezměnil, 
jelikož EU na ně vyčleňuje relativně málo peněz, které 
navíc v praxi pořád putují především velkým farmám. 
Požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin a na 
ochranu životního prostředí tedy pro EU slouží spíše 
rétoricky s cílem obhájit vysoké výdaje na SZP (Mi-

chalčáková 2017). I přes deklarované snahy EU o roz-
voj venkovských oblastí a podporu mladých zeměděl-
ců se tedy podíl zemědělství na venkově dále snižuje.

Evropská komise tak obecně dlouhodobě upřed-
nostňuje one-size-fi ts-all řešení v rámci SZP, jednak 
kvůli široké škále požadavků (zemědělské, chemické, 
environmentální či spotřebitelské lobby), které jsou na 
SZP kladeny, jednak kvůli nutnosti naplňovat globál-
ní politické cíle EU (zabezpečení dodávek potravin, 
péče o životní prostředí, pomoc při řešení problémů 
spojených s migrací). Vhodným příkladem je platba za 
dodržování environmentálních opatření, tzv. greening, 
která se v praxi neosvědčila, a navíc přinesla zeměděl-
cům neúměrnou administrativní zátěž. Rovněž znovu 
narážíme na problematiku absence silných nástrojů 
vymahatelnosti stanovených pravidel jako v případě 
zastropování přímých plateb a redistributivní platby. 
Tento univerzální přístup by se měl nicméně s novou 
SZP prostřednictvím strategických plánů změnit. 
Negativně působí rovněž množství a kvalita právních 
předpisů a administrativní a byrokratická náročnost, 
tu se ani přes neustálé „zjednodušování“, nepodařilo 
eliminovat, spíše naopak.
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DOPRAVNÍ POLITIKA: NEDÍLNÁ 
SOUČÁST JEDNOTNÉHO TRHU

4

4.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY

Dopravní politika patří mezi nedílnou součást spo-
lečného trhu a principu volného pohybu zboží, osob 
a služeb. Jedná se tedy o jednu z nejstarších aktivit 
Společenství, která byla zahrnuta již do Smlouvy o za-
ložení EHS v roce 1958. Ačkoliv v této době patřila do-
pravní politika do tzv. společných politik, kdy členské 
státy vyjádřily vstupem do EU souhlas s delegováním 
pravomocí v oblasti dopravy na nadnárodní orgány, 
v praxi se svých pravomocí vzdát nechtěly. K inten-
zivnější koordinaci na evropské úrovni tedy došlo 
až v návaznosti na vytvoření jednotného trhu v roce 
1992, což pomohlo vyřešit problematiku omezení 
silničních dopravních služeb na vnitrostátní doprav-
ce tzv. „kabotáž“. V návaznosti na zavedení volného 
pohybu čtyř svobod přijala Rada nařízení (č.881/1992), 
které opravňuje kamionové přepravce poskytovat své 
služby s odpovídající licencí v rámci celého společné-
ho trhu. Na to navázalo v roce 1998 nařízení Rady 
(č. 112/1998) týkající se osobní dopravy. K uvolnění 
kabotáže v rámci celé EU následně došlo v roce 2009. 

Prvotním impulsem EU pro budování společné do-
pravní politiky byl vedle odstranění překážek volného 
pohybu nárůst intenzity dopravy, což v kombinaci 
s roztříštěností dopravních systémů členských států 
EU vedlo nejen k přetížení silnic a leteckých cest, ale 
také ke snížení hospodářské účinnosti. Za nejvhod-
nější východisko z dané situace tedy EU považovala 
otevření dopravních trhů, vytvoření rovných podmí-
nek hospodářské soutěže a harmonizaci dopravních 
předpisů u všech druhů dopravy. Kvůli specifi kům, 
kterými se jednotlivé druhy dopravy vyznačují, však 
 EU směřuje k naplňování svých cílů různým tempem 

a liberalizační proces tak stále není u konce (Euroskop 
– Doprava 2018).

Společná dopravní politika v oblasti letecké dopravy 
je tak prvním, a do značné míry stále jediným, druhem 
dopravy, který byl víceméně liberalizován a podroben 
hospodářské soutěži. Rozšířený byl rovněž o Norsko, 
Island a Švýcarsko. 

V oblasti silniční dopravy se EU primárně soustředí 
na zajištění rovných pravidel pro přístup k povolání 
a na trh, harmonizaci sociálních norem (pracovní 
doba, doba řízení, doba odpočinku apod.), technic-
kých norem, daňových systémů (minimální roční daně 
z motorových vozidel apod.) a společných pravidel 
pro výběr mýtného a poplatků za užívání těžkých 
nákladních vozidel tzv. Euroviněta.1 

Nejproblematičtější je budování jednotného trhu 
v sektoru železničním, který patří mezi citlivé národní 
oblasti. S cílem vytvořit jednotný železniční prostor, 
který přispěje k obnovení konkurenceschopnosti, 
z výší využívání tohoto způsobu dopravy a odstraní 
technické i politické překážky, byl v EU v roce 2001 
přijat první železniční balík, jenž podrobil hospodářské 
soutěži mezinárodní nákladní dopravu. V roce 2004 
na něj navázal druhý balík týkající se vnitrostátní 
nákladní dopravy a v roce 2007 třetí balík věnovaný 
liberalizaci mezinárodní osobní železniční dopravy. 

1  Směrnice (2011/76) o tzv. eurovinětě stanovuje poplatky za 
využívání silnic, založený na výpočtu všech externích nákladů, 
jakými jsou hluk, dopravní zácpy a znečištění. Směrnice je 
tedy založená na aplikaci principu „znečišťovatel platí" (Fiala, 
Krutílek a Pitrová 2018: 579). 
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VÝVOJ NÁKLADNÍ A OSOBNÍ DOPRAVY VŠECH DRUHŮ A HDP UVNITŘ EU-28, 1995–2016
Zdroj: European Commission - EU Transport in Figures, 2018. URL: https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/

statistics/pocketbook-2018_en. 

GRAF 10

Zatím poslední, čtvrtý železniční balík, který po neleh-
kém vyjednávání nakonec vstoupil v platnost v roce 
2016, předpokládá úplné otevření vnitrostátního trhu 
se železničními službami a úplné vlastnické oddělení 
provozovatelů infrastruktury a poskytovatelů služeb 
(Ratcliff  2018).

4.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Jak ukazují dostupná data, kromě let 2008–2009, 
všechny druhy dopravy v EU-28 zaznamenaly od vzni-
ku jednotného trhu konstantní nárůst v přepravě zboží 
a osob, což mělo následně pozitivní dopad i na růst 
HDP EU (Evropská komise – EU Transport in Figure 
2017: 21–23). Doprava tvoří přibližně 4,8
% HDP EU 
a zaměstnává přes 5
% pracovní síly (11,2 mil. osob) 

a dle Evropské komise tak přispívá k dalšímu hospo-
dářskému růstu, tvorbě pracovních míst a podpoře 
konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a územ-
ní soudržnosti. Prosperující a konkurenceschopná 
doprava je navíc klíčová pro volný pohyb osob, zboží 
a služeb, a tedy i dostupnost trhu.

Harmonizace vnitrostátních silničních předpisů přinesla 
výhody nejen pro společnosti, ale také pro samotné 
občany. Dopravcům to v první řadě přineslo možnost 
svobodně provozovat vnitrostátní přepravu zboží v ji-
ných členských státech. Společný režim licencí (naří-
zením (ES) č. 1071/2009), udělovaný provozovatelům 
v oblasti přepravy zboží z členských států nebo do nich 
a na dopravu přes území jednoho nebo více členských 
států navíc zrušil všechna kvantitativní omezení (kvóty) 
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BOX 10

a dvoustranná povolení. V neposlední řadě došlo, i přes 
přetrvávající komplikovanost legislativních opatření, 
k posunu v dodržování pravidel tzv. kabotáže, která 
umožnila dopravcům vlastnícím licenci Společenství 
dočasně poskytovat služby silniční přepravy zboží2 
a cestujících v jiném členském státě, v případě, že kabo-
táž není hlavním účelem přepravní služby, ale následuje 
po vykonání přepravy v rámci mezinárodní dopravy3 
(Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 577). 

Do souvislosti s daným vývojem je možné dát pozitiv-
ní dopad na výkonnost evropského obchodu se zbo-
žím (viz Graf 3). Ze strany spotřebitelů je za benefi ty 
možné považovat právo dopravních společností EU 
poskytovat služby mezinárodní silniční přepravy ces-
tujících (autobusy a autokary) pro více než devět osob 
mezi členskými státy. Díky tomu sektor silniční osobní 
dopravy, zahrnující osobní automobily a autobusy, 

2  Tunokilometr (tkm) – představuje přepravu jedné tuny zboží 
na jeden kilometr. Vypočítá se jako součin dopravního výkonu 
a hmotnosti nákladu.

3  V roce 2009 však EU přijala nařízení zavádějící restriktivnější 
pojetí kabotáže, kdy může dojít nejvýše ke třem kabotážním 
přepravám do sedmi dnů od poslední vykládky navazující na 
mezinárodní přepravu směřující do hostitelské země (Fiala, 
Krutílek a Pitrová 2018: 577). 

BOX 9

• V roce 1995 bylo v rámci silniční dopravy v EU-28 převezeno celkem 1289 mld. tkm2 zboží.

• V roce 2005 bylo v rámci silniční dopravy v EU-28 převezeno celkem 1755 mld. tkm zboží. 

• Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2007, a to 1876 mld. tkm.

•  V roce 2015 se hodnota zastavila na 1814 mld. tkm zboží, což je nejvyšší dosažená hodnota za posledních 5 let 

a představuje nárůst o 40 % oproti roku 1995. 

(European Commission – EU Transport in Figures 2018: 36).

NÁKLADNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA V RÁMCI EU-28, 1995–2016

zaznamenává od roku 2006 téměř kontinuální rozvoj. 
Pro představu mezi léty 1995–2015 došlo k nárůstu 
silniční osobní dopravy o 20,9
% (European Commis-
sion – EU Transport in Figures 2017: 50). To může mít 
následně opět vliv na pozitivní vývoj v oblasti cestov-
ního ruchu. (viz Tabulka 1). 

Vytvoření jednotného trhu mělo pozitivní dopad 
i na oblast letecké dopravy. Letečtí dopravci tak 
mohou například bez povolení nebo schválení vyu-
žívat libovolné trasy v rámci EU. Díky řadě opatření 
přijatých na půdě EU se tak z původně roztříštěných 
vnitrostátních leteckých trhů stal konkurenceschopný 
jednotný trh s leteckou dopravou.

Mimo to se EU v roce 2007 podařilo podepsat do-
hodu o leteckých službách s USA, označovanou jako 
Open Sky (Otevřené nebe), což představuje nejdů-
ležitější dohodu svého druhu na světě. Tato dohoda 
zavedla volný přístup na trh s leteckými službami pro 
všechny letecké společnosti tehdejší EU-27 a USA, což 
umožnilo evropským i americkým aerolinkám létat 
z kteréhokoliv letiště v EU na kterékoliv letiště v USA 
a obráceně (Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 579). 

VÝHODY DOPRAVNÍ POLITIKY EU V SEKTORU LETECKÉ DOPRAVY

Díky společné dopravní politice EU je dnes provozováno téměř 8krát více cest, než kolik bylo v roce 1992. Dob-

rým příkladem je letiště v Dublinu, kde počet tras v rámci EU vzrostl z původních 36 v roce 1992 na 127 v roce 

2016 (European Commission – EU Aviation: 25 years of reaching new heights, 2018). Zavedení nových tras 

a zlepšení celkové propojitelnosti vzdušného prostoru mělo dle Evropské komise zároveň pozitivní dopad i na 

ekonomiku EU, kdy v roce 2014 sektor letecké dopravy vytvořil 8,8 milionu pracovních míst v EU a přispěl k HDP 

EU více než 621 mld. eur (Eurostat: Air transport statistics 2017).
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BOX 11

VÝHODY DOPRAVNÍ POLITIKY EU V SEKTORU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

VÝVOJ SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ A NÁMOŘNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY V EU-28 
Zdroj: Vlastní zpracování dle European Commission – EU Transport in Figures, 2017. URL: https://ec.europa.eu/

transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2017_en.

GRAF 11

Výhody plynoucí z liberalizace a hospodářské soutěže 
začala EU pociťovat také v sektoru železniční a námoř-
ní dopravy, kdy od roku 1995 došlo, až na malé výkyvy, 
k většímu využívání těchto módů dopravy z hlediska 
přepravy zboží a v železniční dopravě i z hlediska 
přepravy osob.4 

4  Osobokilometr – představuje přepravu jedné osoby na vzdálenost 
jednoho kilometru. Vypočítá se jako součin vzdálenosti, kterou 
ujede daný dopravní prostředek a počtu přepravených osob.

ČR je díky své geografi cké poloze uprostřed Evropy 
křižovatkou obchodních cest a významných přeprav-
ních proudů. Tato strategická poloha má o to větší vý-
znam právě v době jednotného trhu. Dle dostupných 
dat je tak pozitivní dopad společné dopravní politiky 
v rámci všech druhů dopravy do jisté míry patrný 
rovněž v ČR. K největšímu nárůstu tak došlo v případě 
železniční osobní dopravy, a to z hodnoty 6,7 mld. 
pkm v roce 2005 na 8,7 mld. pkm v roce 2016. Mírný 
nárůst zaznamenala rovněž mezinárodní a národní 
nákladní přeprava zboží z 43,4 mld. tkm v roce 2005 

•  V roce 1995 sektor železniční nákladní dopravy přepravil 388 mld. tkm zboží. V roce 2015 to bylo celkem 418 mld. 

tkm zboží (European Commission – EU Transport in Figures 2017: 38). 

•  V sektoru železniční osobní dopravy se ve stejném období jednalo o nárůst z 350 mld. pkm4 v roce 1995 na 448 

mld. pkm v roce 2015.

•  Po moři bylo v roce 2015 přepraveno celkem 1111 mld. tkm zboží oproti 930 mld. tkm v roce 1995, čímž se námořní 

sektor stal druhým nejvyužívanějším druhem dopravy se zbožím (European Commission – EU Transport in Figures 

2017: 50).
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GRAF 12

VÝVOJ SILNIČNÍ, ŽELEZNIČNÍ A LETECKÉ OSOBNÍ DOPRAVY V EU-28
Zdroj: Vlastní zpracování dle Zdroj: European Commission- EU Transport in Figures, 2017. URL: https://ec.europa.

eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2017_en. 

MAPA 1

 LETECKÁ DOPRAVA CESTUJÍCÍCH MIMO EU-28 V ROCE 2016
Zdroj: Eurostat: Air transport statistics, 2017.URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Air_transport_statistics. 
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na 50,3 mld. tkm v roce 2016 a silniční osobní doprava 
z 68,6 mld. pkm v roce 2005 na 72,3 mld. pkm v roce 
2016 (European Commission-EU Transport in Figures 
2018: 40–45).

Slabé propojení západní a východní části evropské-
ho kontinentu, které brání volnému pohybu zboží 
a osob, se snaží EU řešit pomocí budování tzv. trans-

evropských sítí (TEN-T) od roku 1993. V souvislosti 
s budováním TEN-T EU navíc předpokládá redukce 
přetížení dopravy, kde se do roku 2050 odhaduje 
nárůst o 80
% u nákladní dopravy a více než 50
% 
u osobní dopravy, zvýšení bezpečnosti a posílení 
multimodální dopravy šetrné k životnímu prostředí 

BOX 12

TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ (TEN-T)

Do roku 2020 má tato síť zahrnovat 90 000 km dálnic a kvalitních silnic. Cílem projektu je do roku 2030 vybudovat 

tzv. hlavní síť, která propojí 94 nejdůležitějších evropských přístavů železnicemi a silnicemi, 38 hlavních letišť 

s významnými městy pomocí železnice, 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na vysokorychlostní tratě, 

35 významných přeshraničních projektů. Ambiciózním cílem je pak do roku 2050 tzv. globální (širší) síť, od které by 

neměl být nikdo v EU vzdálen více jak 30 minut jízdy autem.

DEVĚT KORIDORŮ TEN-T
Zdroj: European Commission – Mobility and Transport: Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe. 

URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en. 

MAPA 2
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BOX 13

Koridory hlavní sítě Krátký popis

Baltsko-jaderský koridor

Je jednou z nejdůležitějších transevropských silničních a železničních os, jelikož spo-
juje Baltské moře s Jaderským a probíhá napříč průmyslovými oblastmi na jihu Polska 
(Horní Slezsko), Vídní a Bratislavou, východní oblastí Alp a severní Itálií. Jeho součástí 
jsou důležité železniční projekty, jako např. semmeringský patní tunel a koralmská že-
lezniční trať v Rakousku, jakož i přeshraniční úseky mezi Polskem, Českou republikou 
a Slovenskem.

Severomořsko-baltský 
koridor

Spojuje přístavy na východním pobřeží Baltského moře s přístavy nacházejícími se 
v oblasti Severního moře. Koridor spojí pomocí trajektu Finsko s Estonskem na jedné 
straně a Polskem, Německem, Nizozemskem a Belgií na straně druhé. Nejdůležitěj-
ším projektem v jeho rámci je vybudování tratě „Rail Baltica“ mezi Tallinnem, Rigou, 
Kaunasem a severovýchodním Polskem.

Středomořský koridor

Propojí Iberský poloostrov s maďarsko-ukrajinskou hranicí. Jeho trasa povede podél 
středomořského pobřeží Španělska a Francie, dále pak napříč Alpami směrem na vý-
chod přes severní Itálii, po jaderském pobřeží ve Slovinsku a Chorvatsku a poté odbočí 
směrem do Maďarska. Klíčové železniční projekty v rámci tohoto koridoru představují 
spojení Lyon–Turín a Benátky–Lublaň.

Koridor Východ-východní 
Středomoří

Spojuje námořní rozhraní Severního, Černého a Středozemního moře, což pomocí 
vnitrozemské vodní cesty zlepší multimodální propojení mezi severním Německem, 
Českou republikou, panonskou oblastí a jihovýchodní Evropou a dál po moři a propojí 
Řecko s Kyprem.

Skandinávsko-středo-
mořský koridor

Představuje z hlediska evropského hospodářství klíčovou severojižní osu. Protíná Balt-
ské moře od Finska ke Švédsku a prochází Německem, Alpami a Itálií, spojuje velká 
městská centra a přístavy ve Skandinávii a v severním Německu a pokračuje přes vy-
soce průmyslová výrobní střediska jižního Německa, Rakouska a severní Itálie dále 
k italským přístavům a hlavnímu městu Malty Vallettě. Nejdůležitějšími projekty v tom-
to koridoru jsou fi xní Fehmarnova úžina a Brennerský tunel. 

Rýnsko-alpský koridor

Je jednou z nejfrekventovanějších tras přepravy zboží v Evropě, která přes Švýcarsko 
spojuje severomořské přístavy Rotterdam a Antverpy s oblastí Středozemního moře 
v Janově a některými z hlavních hospodářských center v Porýní a Porúří, s oblastmi 
Rýnu, Mohanu a Neckaru a aglomerací města Milána v severní Itálii. Klíčovými projekty 
jsou částečně dokončené patní tunely ve Švýcarsku a jejich přístupové cesty v Němec-
ku a Itálii.

Atlantický koridor
Spojuje za pomoci vysokorychlostní železniční tratě a vnitrozemské vodní cesty zá-
padní část Iberského poloostrova a přístavy Le Havre a Rouen s Paříží a pokračuje dále 
k Mannheimu a Štrasburku. Klíčovým prvkem tohoto koridoru je jeho námořní rozměr.

Severomořsko-středo-
mořský koridor

Tento multimodální koridor se táhne od Irska a severních částí Spojeného království 
přes Nizozemsko, Belgii a Lucembursko k pobřeží Středozemního moře na jihu Fran-
cie. Zaměřuje se nejen na zlepšení nabídky různých druhů dopravy mezi severomoř-
skými přístavy, povodím Mázy, Rýna, Šeldy, Seiny, Saony a Rhóny a přístavními městy 
Fos-sur-Mer a Marseille, ale také na lepší propojení Britských ostrovů s evropskou 
pevninou.

Rýnsko-dunajský koridor

Páteř tvoří průplav Mohan–Dunaj, spojuje centrální regiony kolem Štrasburku a Frank-
furtu přes jižní Německo s Vídní, Bratislavou, Budapeští, a nakonec s Černým mořem. 
Nadto k němu patří významná odbočka spojující Mnichov s Prahou, Žilinou, Košicemi 
a ukrajinskou hranicí.

DEVĚT KORIDORŮ TEN-T 
Zdroj: European Commission – Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury, 2013
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z hlediska snižování emisí produkovaných dopravními 
prostředky v EU. 567

Od roku 2004 se realizace hlavní sítě, která se stane 
páteří dopravy na jednotném evropském trhu a pod-
poří zlepšení dostupnosti a přeshraničního spojení, 
opírá o budování devíti hlavních dopravních koridorů. 
Podmínkou je, aby každý z koridorů zahrnoval tři dru-
hy dopravy, tři členské státy a dva přeshraniční úseky. 
V roce 2015 EU schválila výstavbu dalších jedenácti 
evropských koridorů, které by měly být dokončeny 
v roce 2030 (European Commission – Nová politika 
EU v oblasti dopravní infrastruktury 2013).

Díky strategické poloze ČR protínají tři z devíti kori-
dorů hlavní sítě TEN-T. Součástí koridoru Východ–vý-
chodní Středomoří je spojení německých přístavů 
a železnic se zeměmi střední Evropy (úsek Drážďany–
Ústí nad Labem–Mělník/Praha–Kolín–Pardubice–Brno–
Vídeň). Díky Rýnsko-dunajskému koridoru je ČR také 
účinně spojena s jižním Německem (Praha–Norim-
berk–Frankfurt a Praha–Mnichov–Stuttgart). Baltsko-
-jaderský koridor vytváří spojení Katovice–Ostrava–
Brno–Vídeň (Euroskop – Doprava 2018). 

5  Evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu z  roku 2016, 
Strategii průmyslové politiky z roku 2017 (Ratcliff  2018).

6   Bílá kniha z roku 2001 s názvem „Evropská dopravní politika 
do  roku 2010: čas rozhodnout“(COM(2001) 0370), Bílá 
kniha o  dopravě z  roku 2011 „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM(2011) 
0144) (Ratcliff  2018). 

7   Legislativní balíčky s  názvem Evropa v  pohybu z  roku 2017 
a 2018 (Ratcliff  2018).

4.3 PROBLEMATICKÉ BODY

Zásadním problematickým bodem jsou v dané oblas-
ti striktní pravidla, kvůli kterým se dopravní politika 
postupem času dostala do vleku politiky ochrany 
životního prostředí. Kladením velkého množství bře-
men se tedy postupně vytratila celá podstata vzniku 
dopravní politiky za účelem zvýšení přepravy zboží 
a osob a odstranění překážek vnitřního trhu. 

 Z výše uvedených grafů navíc vyplývá, že EU v napl-
ňování těchto nových cílů stále není na dobré cestě. 
Namísto přechodu k multimodální dopravě je silniční 
doprava nadále nejvyužívanějším druhem dopravy. 
Dostupná data ohledně vzrůstajícího trendu vypouště-
ní emisí CO2 ze sektoru dopravy rovněž ukazují, že EU 
není schopna naplňovat své cíle ani v oblasti snižování 
emisí CO2 z dopravy.8 

Hlavním problémem v dané oblasti je totiž absen-
ce refl exe politické vůle a ekonomických možností 
všech zainteresovaných stran. Ačkoliv se členské 
státy v říjnu 2018 dohodly na podobě nové legislativy, 
podle které by měly osobní automobily vyráběné v EU 
od roku 2030 vypouštět o 35
% méně CO2 a dodáv-
ky o 30
% méně než v roce 2021 (Hosnedlová 2018), 
neznamená to však, že to budou automobilové fi rmy, 
kterým jde primárně o ekonomické zisky, dodržovat. 
Vzpomeňme si na nedávnou aféru Dieselgate, v rámci 
které se zjistilo, že automobilka Volkswagen, pozdě-
ji i další fi rmy, úmyslně podváděly při laboratorním 
měření emisí ze svých dieselových motorů. Navíc dle 
závěrů nezávislé vyšetřovací komise o těchto prakti-

8  V Bílé knize o dopravě z roku 2011 například doporučuje snižování 
emisí o 20 % v období 2008–2030 a přinejmenším o 60 % 
v období 1990–2050. Pro mezinárodní námořní dopravu pak 
platí snížení emisí o 40 % v období 2005–2050 (Ratcliff  2018).

BOX 14

EU A UDRŽITELNÁ MOBILITA

Rostoucí mobilita a dopravní provoz znamenaly větší zátěž pro životní prostředí. S cílem ochrany životního pro-

středí se proto EU ve svých aktivitách začala zaměřovat na budování takzvané udržitelné mobility. Především pak 

na přesun silniční dopravy na železniční dopravu či vnitrozemské vodní cesty šetrnější k životnímu prostředí. Mezi 

další strategie5 EU patří přechod na vozidla s nízkými či nulovými emisemi. Evropská komise také navrhla řadu bí-

lých knih6 a legislativních balíků,7 které obsahují mimo jiné návrh na zavedení norem pro emise CO2 u všech nových 

osobních vozidel, dodávek, autobusů a nákladních automobilů v EU (Ratcliff  2018). Avšak právě tato nová strategie 
nejenže dopravní politiku EU podvazuje, ale rovněž ji činí znovu nekonkurenceschopnou, tedy nákladnou. 



ANETA KYNČLOVÁ

33www.europeanreform.org     @europeanreform

GRAF 13

GRAF 13 VÝVOJ EMISÍ CO2 ZE VŠECH DRUHŮ DOPRAVY V EU-28
Zdroj: Vlastní zpracování dle Evropská komise – EU Transport in Figures 2017.

kách členské státy i Komise věděly již dříve (Euroskop 
– Doprava 2018).

V s ektoru železniční dopravy liberalizace přináší určité 
zvýšení v počtu využívání tohoto druhu dopravy, 
přesto celkový podíl železnic na osobní dopravě v EU 
dosahuje od roku 1995 téměř stejně nízkých hodnot, 
tedy přibližně 6,6
% (European Commission – EU 
Transport in Figures 2017: 48). EU s e rovněž nedaří 
odstranit technické, administrativní a další překážky 
interoperability železnic členských států, což následně 
negativně ovlivňuje aspekty jako spolehlivost, pruž-
nost, orientaci na zákazníky, přepravní čas a cenu. 
Z těchto důvodů železniční doprava není schopna 
účinně reagovat na konkurenci silniční dopravy (Ev-
ropský účetní dvůr – Železniční nákladní doprava v EU: 
stále není na správné cestě 2016: 10).

Podobně jako v případě silniční dopravy, i v želez-
ničním sektoru EU při vytváření evropských norem 
nedbá na důkladný impact assessement, přestože 
otevř ení domácího trhu železniční osobní dopravy 
je nejen politicky citlivou otázkou z hlediska národní 
suverenity, ale také ekonomickou z hlediska kal-
kulace nákladů a přínosů a silného tlaku národních 
dominantních dopravců. EU na víc ve snaze prosadit 
one-size-fi ts-all řešení zcela opomíjí heterogenitu 
členských států. Přitom dle studie vydané Spole-
čenstvím evropských železničních společností (CER) 
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například vertikální separace vlastníků infrastruktury 
a provozovatelů železničních služeb nepřináší všem 
členským státům nutně ekonomické výhody. Výsle  d-
ky jsou naopak individuální dle příslušné vnitrostátní 
struktury, konkrétně například dle historických spe-
cifi k, přístupu státu k železničním dopravcům či dle 
objemu dotací poskytovaných dopravcům z veřejných 
rozpočtů (Kvizda 2016: 11).

Skutečná podstata problému tak netkví na straně 
fi rem či členských států, ale v nadměrně regulova-
ném prostředí ze strany EU. S přechodem od negativ-
ní integrace k pozitivní integraci se tedy pojí všechny 
negativní důsledky. 

Jedním z nich je právě defi nování nových, často velmi 
ambiciózních projektů vyžadujících revoluční změny 
v krátkém časovém horizontu. Taková opatření jsou 
však v praxi těžko realizovatelná a dodržovaná. S tím 
se ruku v ruce pojí nepromyšlené a rychlé prohlubo-
vání evropské integrace a produkování stále nové 
legislativy, která postrádá jakoukoli evaluaci dodržo-
vání a naplňování cílů stávajících předpisů. Typickým 
příkladem je právě příliš rychlé zpřísňování limitů CO2, 
spojené s krátkými časovými lhůtami, které nedávají 
fi rmám prostor se adaptovat. Na problém příliš ambi-
ciózních projektů postrádajících realistické plánování 
narážíme rovněž v sektoru železniční dopravy, jelikož 
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na jejich plnění EU nemá dostatečné množství fi nan-
čních prostředků.

Typicky evropský, regulační, a hlavně z EU neufi nanco-
vatelný je projekt TEN-T. Ačkoliv se tedy principiálně 
jedná o dobrý koncept, v praxi je obtížně naplnitelný, 
jelikož EU nemá k dispozici potřebný obnos fi nančních 
prostředků a členské státy, které projekt spolufi nan-
cují, nejsou ochotny posílat do rozpočtu více peněz. 
Odhaduje se totiž, že v rámci probíhajícího sedmile-
tého období vystoupají investice do hlavní sítě na 250 
mld. eur. Z toho bylo ze strany EU v rámci fi nančního 
období 2014–2020 na dopravní infrastrukturu vyčle-
něno 26 mld. eur z Nástroje pro propojení Evropy, 
z nichž 11,305 mld. eur bylo vyhrazeno na investice 
do dopravních infrastruktur v členských státech, které 
jsou způsobilé9 pro fi nancování z Fondu soudržnosti. 
Ačkoliv se tak jedná o trojnásobek fi nančních pro-
středků oproti předchozímu období, přesto je nutné 
stimulovat potřebné investice ze strany členských stá-
tů a soukromého sektoru.10 V období 2021 až 2030 by 
investiční potřeby mohly navíc dosáhnout výše zhruba 
500 mld. eur na hlavní síť a přibližně 1,5 bilionu eur, 
započítá-li se i globální síť (Evropský účetní dvůr – Vy-
sokorychlostní železnice v EU 2018). Z dlouhodobého 
hlediska tedy není možné vytvoření hlavní a následně 
globální sítě za daných okolností ufi nancovat, jelikož 
členské státy tolik peněz na spolufi nancování prostě 
nemají. Zkušenosti navíc ukazují, že při výstavbě dosa-
vadních sítí TEN-T bylo překročení nákladů hrazených 
ze strany členských států spíše pravidlem než výjim-

9  Jedná se o všechny členské státy přistoupivší po roce 2004, 
Portugalsko a Řecko, které nedosáhly 90 % průměru HNP 
Evropské unie a které zároveň realizují program „hospodářské 
konvergence.

10  Dle dosavadních zkušeností každý milion eur vyčleněný 
z EU stimuluje vlády členských států k příspěvku 5 milionů 
eur a 20 milionů eur ze soukromého sektoru (Evropská 
komise: Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury — 
souvislosti 2013: 7). 

kou. Při analýze nákladů a přínosů budování vysoko-
rychlostní železniční infrastruktury se rovněž zjistilo, 
že každá ušetřená minuta stojí minimálně 100 mil. 
eur a že u dokončených tratí byl počet přepravených 
cestujících mnohem nižší, než bylo původní očekávání 
(Evropský účetní dvůr – Vysokorychlostní železnice 
v EU 2018). Dle nejnovějších studií tedy není v součas-
né době pravděpodobné, že stávající dlouhodobý plán 
EU pro výstavbu hlavní sítě TEN-T do roku 2030 bude 
realizován.

Podobně ambiciózním projektem, který zatím nenašel 
u členských států podporu, je od roku 2000 Jednotné 
evropské nebe. Cílem dané iniciativy je omezit roz-
tříštěnost evropského vzdušného prostoru a současně 
zvýšit jeho kapacitu a bezpečnost (Fiala, Krutílek 
a Pitrová 2018: 582). Ačkoliv je tak pro Komisi tento 
projekt v oblasti letectví prioritou a daný návrh je 
detailní a technicky propracovaný, Komise opět nebe-
re v potaz jeho politickou citlivost, jestliže převážně 
členské státy s velkými státem vlastněnými poskyto-
vateli provozních leteckých služeb zaujímají k návrhu 
negativní postoj. 

BOX 15

NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ INTEGRACE

Negativní integrace je přístup spočívající v odbourávání (zejména) legislativních překážek mezi členskými státy (pro 

pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) namísto tvorby explicitních, preskriptivních pravidel zaměřených na sjednoce-

ní právního prostředí v rámci integračního celku (tedy namísto pozitivní integrace). Negativní integraci lze realizovat 

jak prostřednictvím normotvorby na úrovni EU, rušící národní pravidla, tak prostřednictvím judikatury Soudního 

dvora EU (srov. např. známé případy Dassonville a zejména Cassis de Dijon) (Euractiv 2006).
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6.1  HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 
POLITIKY OCHRANY SPOTŘEBITELE 

Díky jednotnému trhu, který poskytuje občanům a 
podnikům možnost volného obchodování v členských 
zemích EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, mají 
spotřebitelé v EU přístup k široké nabídce zboží a slu-
žeb. Hlavní úlohou spotřebitelské politiky EU je proto 
zajistit zvýšení příležitostí pro spotřebitele z hlediska 
ceny, výběru, kvality, různorodosti, dostupnosti a 
bezpečnosti zboží a služeb, aby tak mohli co nejlépe 
využívat příležitostí, které jim nabízí jednotný trh. 
Kvalitní zboží a služby navíc přilákají více spotřebitelů, a 
tedy následně podpoří hospodářský růst, jelikož výdaje 
spotřebitelů tvoří největší podíl (57 %) HDP celé EU 
(European Commission – Spotřebitelé 2016).

Cílem harmonizace technických a bezpečnostních 
parametrů v rámci ochrany spotřebitele je zajistit 
účinnou ochranu spotřebitele před nebezpečnými 
výrobky, poskytovat spotřebitelům přesné informace 
o jejich nákupech, nabízet efektivní a levné způsoby 

řešení případných konfl iktů s prodejci, zajistit dodržo-
vání práv spotřebitelů a rovné podmínky pro podniky. 
EU tak například jako jediná disponuje minimálními 
normami týkajícími se práv cestujících v rámci všech 
druhů dopravy (European Commission – Spotřebitelé 
2016). V reakci na ekonomický a sociální vývoj, zejmé-
na v oblasti digitálních a fi nančních služeb, Evropská 
komise předložila v dubnu 2018 návrh nové politiky 
pro spotřebitele. Snahou EU je převážně podpořit spo-
třebitele v nakupování zboží přes internet v rámci celé 
EU, které by mohlo podpořit dodatečný ekonomický 
růst a nová pracovní místa, zejména pro mladší ucha-
zeče o zaměstnání. K tomu má napomoci efektivnější 
poskytování on-line služeb včetně on-line řešení sporů 
při nákupu a bezpečnost plateb na internetu. Jako pří-
klad lze uvést cestovní kanceláře, kde se EU snaží, aby 
zákazníci na internetu měli stejný stupeň ochrany jako 
v případě nákupu v kamenných prodejnách, z čehož 
by měli těžit nejen spotřebitelé, ale celý sektor ces-
tovního ruchu (European Commission – Nová politika 
spotřebitele 2018).

POLITIKA OCHRANY SPOTŘEBITELE: 
PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NADE VŠE

5
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5.2  POZITIVNÍ DOPADY POLITIKY OCHRANY 
SPOTŘEBITELE 

tedy dojde k závažnému porušení spotřebitelských 
práv, záleží na každém státu samostatně, jak se ke 
kauze postaví. Příkladem je výše zmíněná aféra Die-
selgate, která se týkala téměř 8,5 milionů spotřebitelů 
v EU a která odkryla nedostatky v případě vymahatel-
nosti spotřebitelských práv napříč hranicemi EU 
a rovnoprávného odškodnění ( ČTK – Komise zveřej-
nila závěry k případu VW, fi rma mohla pro zákazníky 
udělat víc 2018). EU v reakci na kauzu Dieselgate 
začala připravovat novou legislativu umožňující podat 

BOX 16

POZITIVNÍ VÝSLEDKY ČINNOSTI EU V DANÉ OBLASTI

•  Právo na přeshraniční nákup zboží či služeb v jakékoliv členské zemi EU za stejných podmínek jako při nákupu v 

zemi svého pobytu. 

•  Bezpečnost výrobků (zejména kosmetické výrobky, hračky, elektrická zařízení a vozidla), které procházejí přísný-

mi bezpečnostními kontrolami, aby mohly být následně uvedeny na trh EU.

• Hračky zakoupené v Evropě patří k nejbezpečnějším na světě.

•  Zvýšení množství sdílených informací o nebezpečných výrobcích na trhu, a to zejména prostřednictvím systému 

RAPEX, do kterého jsou mimo všechny státy EU zapojeny také Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

•  Od zavedení systému RAPEX v roce 2004 vzrostl počet upozornění mezi členskými státy EU na nebezpečné 

výrobky na trhu ze 460 na 2 044 v roce 2016, což mělo za následek celkem 3 824 následných opatření.

• Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů bez jakýchkoliv důsledků nebo sankcí.

• Dvouletá záruční lhůta na výrobky.

•  Boj proti nekalým obchodním praktikám – zákaz skrytých nákladů, triků a lstí, nepravdivých tvrzení či zavádějí-

cích informací.

•  Zastropování výše mezibankovních poplatků, které by neměly být vyšší než 0,2 % hodnoty transakce v případě 

debetních karet a 0,3 % hodnoty transakce u kreditních karet

(Evropská komise – Spotřebitelé 2016).

BOX 17

ČINNOST EVROPSKÉ AGENTURY PRO LÉČIVÉ PROSTŘEDKY (EMA)

V rámci problematiky ochrany spotřebitele hraje neopomenutelnou roli Evropská agentura pro léčivé prostředky 

(EMA), jejímž úkolem je prostřednictvím nezávislých vědeckých hodnocení, doporučení a kontroly bezpečnosti 

humánních i veterinárních léčivých přípravků v EU a EHS chránit a podporovat lidské zdraví i zdraví zvířat. Díky 

centralizovanému postupu pro vyřizování žádostí ohledně registrace výrobků a širokému záběru podporuje 

a usnadňuje výzkum nových léků a jejich dostupnost v rámci EU a EHP (Europa.eu – Evropská agentura pro léčivé 

přípravky 2018). Ačkoliv je tak EU často oprávněně terčem kritiky za nadbytečné množství nejrůznějších agentur, 

EMA jako jedna z mála evropských agentur pracuje velmi dobře a svou činností napomáhá pokroku v lékařské 

vědě a zdraví občanů EU.

5.3  PROBLEMATICKÉ BODY POLITIKY 
OCHRANY SPOTŘEBITELE 

Ačkoliv EU vytvořila jedny z nejpřísnějších pravidel 
na ochranu spotřebitele na světě, nedávné případy 
jako skandál Dieselgate ukázaly, že je obtížné je v 
praxi plně uplatňovat. Evropská unie jako taková totiž 
nemá možnost vymáhat práva spotřebitelů, může 
pouze koordinovat úřady jednotlivých členských 
států a podpořit výměnu informací mezi nimi. Pokud 
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hromadnou žalobu, díky které by spotřebitelé získali 
větší vyjednávací sílu. Tento zákon však opět nezo-
hledňuje dva základní aspekty. Prvním z nich jsou 
zájmy zainteresovaných stran, kdy například samotné 
fi rmy argumentují tím, že daný zákon povede 
k nadměrnému výskytu hromadných žalob a nadby-
tečné regulaci, která uškodí jejich odbytu. (Hosnedlová 
2018). Druhým aspektem je otázka reálné proveditel-
nosti legislativy týkající se možnosti podat hromadnou 
žalobu ve všech členských státech, která na rozdíl od 
USA nemá v EU tradici.

Obecně problematickým bodem je tedy to, že Evrop-
ská komise se snaží být v dané oblasti co nejaktivnější 
a prosazovat práva spotřebitelů za každou cenu. Ve 

svých krocích se tedy soustředí spíše na jejich kvanti-
tu. Tím však opomíjí skutečnost, že mimo ekonomické 
výhody má daná oblast rovněž význam politický, tudíž 
velmi záleží na postoji a požadavcích členských států. 
Následkem toho pak EU vydává celou řadu robustních 
regulací v oblastech, ve kterých o to členské státy ne-
stojí, jako například v oblasti fi nančních služeb (směr-
nice o hypotékách), namísto pouhé koordinace, což by 
členské státy uvítaly například v případě problematiky 
dvojí kvality potravin. Opět tak narážíme na absenci 
tzv. impact assessments předkládaných legislativních 
návrhů, které zkoumají, zda je (legislativního) zásahu 
ze strany EU vůbec potřeba, a které analyzují možný 
dopad dostupných řešení.
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6.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 

Kohezní politika, též nazývána politika hospodářské 
a sociální soudržnosti, se dostala do centra pozor-
nosti EU v reakci na vzrůstající heterogenitu regionů 
v jednotlivých členských státech v kontextu rozšiřo-
vání. Jejím úkolem se tedy stalo vyrovnávat rozdíly 
mezi méně rozvinutými regiony a napomáhat tak 
dokončení myšlenky jednotného evropského trhu. 
Cílem kohezní politiky EU je zvyšování konkuren-
ceschopnosti a zaměstnanosti na regionální úrovni, 
a tedy i celkové životní úrovně nových členských států. 
Vzhledem k tomu, že logika regionální politiky spočívá 
na redistribuci fi nančních prostředků od rozvinutějších 
bohatších států směrem k těm zaostalejším, za její 
základní principy je možné považovat jednak solidari-
tu, jednak soudržnost. Snižování rozdílů mezi jed-
notlivými regiony totiž ve výsledku přinese pozitivní 
dopad pro všechny členské státy. Mezi další základní 
principy politiky soudržnosti patří princip koncentrace, 
programování, partnerství a doplňkovosti (European 
Commission – Regionální politika 2014).

V rámci jednotlivých programových období EU sta-
novuje specifi cké cíle regionální politiky a podmínky 
čerpání ze zdrojů EU tak, aby napomáhaly naplnění 
obecnějších cílů EU. Finanční prostředky, kterými jsou 
fi nancovány projekty vedoucí k naplnění cílů regionál-

ní politiky EU, jsou přerozdělovány skrze strukturální 
fondy a Fond soudržnosti. Vzrůstající roli kohezní 
politiky tak dokazuje právě navyšování přidělených 
prostředků určených na strukturální fondy v jednot-
livých obdobích. Regionální politika tak představuje 
druhou nejvýznamnější rozpočtovou položku (Evrop-
ská komise – Hlavní investiční politika EU 2018).

6.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Jak již bylo řečeno, v rámci regionální politiky EU 
sama deklaruje vytváření pracovních míst, hospodář-
ský růst a konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj 
a zlepšování kvality života občanů. 

Možnost čerpání fi nancí z regionální politiky je jednou 
z největších příležitostí, kterou Česká republika vstu-
pem do EU získala. Na plnění cílů regionální politiky 
má Česká republika k dispozici čtvrtý největší ko-
hezní rozpočet v EU, který pokrývá dokonce až 60
% 
veřejných investic v regionu. ČR v roce 2004 vstoupila 
do již probíhajícího sedmiletého programového ob-
dobí 2000–2006, v rámci kterého vyčerpala přes 1,69 
mld. eur. V programovém období 2007–2013 byly ČR 
přiděleny příspěvky ve výši 26 mld. eur a v současném 
programovém období se přidělené prostředky pohy-
bují ve výši 24 mld. eur (DotaceEU.cz 2018).

KOHEZNÍ POLITIKA EU: 
ODRAZ PRINCIPU SOLIDARITY

6
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GRAF 14

STRUKTURA EVROPSKÉHO ROZPOČTU PRO OBDOBÍ 2014–2020
Zdro j: DotaceEU.cz- EVROPSKÁ UNIE a politika soudržnosti 2018. URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-

-a-analyzy/Publikace.

GRAF 15

VÝVOJ PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KOHEZNÍ POLITIKU 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Europ ean Commission – Co je to regionální politika? 2018. URL: http://ec.europa.

eu/regional_policy/cs/policy/what/history/.
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BOX 18

ÚSPĚCHY KOHEZNÍ POLITIKY, 2007–2013

•  Ve fi nančním období 2007–2013 bylo vytvořeno 70 900 nových dlouhodobých pracovních míst.

• V oblasti výzkumu a inovací bylo podpořeno celkem 125 687 výzkumných projektů a 45 371 projektů spolupráce.

•  V rámci podpory malých a středních podniků dosáhlo v období 2007–2013 na přímou investiční podporu z EU 

celkem 356 800 projektů a dalších 141 145 začínajících podniků.

• Přístup k vysokorychlostnímu internetu získalo 20,6 milionu občanů EU.

•  Modernizace systémů zásobování vodou přinesla užitek 15 milionům občanů a z projektů zaměřených na odpadní 

vodu mělo prospěch více než 19,7 milionu občanů.

• Výroba energie z obnovitelných zdrojů vzrostla z 1 882 MW na 5 309 MW.

• Spolufi nancováno bylo 6 700 km nových a 41 300 km opravených silnic.

(European Commisson – Kl íčové úspěchy regionální politiky 2018).

GRAF 16

ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ V RÁMCI OPERAČNÍCH PROGRAMŮ KOHEZNÍ POLITIKY
Zdroj: DotaceEU.cz Politika soudržnosti v České republice. URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-

a-analyzy/Publikace.

6.3 PROBLEMATICKÉ BODY 

Cíl snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi 
jednotlivými členskými státy, kvůli kterému kohezní 
politika vznikla, je bezesporu krok správným směrem. 
Avšak reálné provedení a nastavení kohezní politiky 
a čerpání prostředků ze strukturálních fondů má stále 
větší slabiny. Jednou z hlavních příčin je skutečnost, 
že ten, kdo určuje formální, ale především pak obsa-

hové podmínky čerpání dotací je EU, nikoliv členské 
státy. Poněkud absurdní je navíc skutečnost, že se 
jedná o přerozdělování fi nančních příspěvků od sa-
motných členských států, jelikož příjmy EU plynoucí 
z cel a zemědělských dávek jsou nedostatečné.1 Nadto 

1  Mezi příjmy, které se odvádějí do rozpočtu EU, patří mimo 
tradiční vlastní zdroje v  podobě zemědělských dávek (tj. cla 
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BOX 19

ČESKÁ REPUBLIKA A KOHEZNÍ POLITIKA V ČÍSLECH, 2007–2013

• Vybudování 159 nových, rekonstruovaných a intenzifi kovaných čistíren odpadních vod a 733 km kanalizací.

• Rekonstrukce 675 km železničních tratí.

• Postavení nebo modernizaci 30 km tramvajových tratí.

•  Vybudování 8 nových výzkumných center mezinárodního významu a 40 regionálních vědeckovýzkumných 

center, pomoci 90 % základních a 75 % středních škol.

• Zřízení či zmodernizování 368 pracovišť záchranného systému.

• Realizace 556 projektů přispívajících k udržení produkce sladkovodních ryb v ČR.

• Rekonstrukce 309 památkových objektů.

• Výstavba či rekonstrukce 1 184 km cyklostezek a cyklotras.

(DotaceEU.cz – Kde fondy EU pomáhají 2018).

SCHÉMA 3

ÚSPĚCHY KOHEZNÍ POLITIKY V ČR
Zdroj: DotaceEU.cz – Kde fondy EU pomáhají 2018. URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Publikace
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GRAF 17

PODÍL EU FONDŮ NA VYBRANÝCH OBLASTECH VEŘEJNÝCH INVESTIC 2007–2015
Zdroj: Zdroj: DotaceEU.cz – Kde fondy EU pomáhají 2018. URL: https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-

-a-analyzy/Publikace.

Evropská komise s cílem zajistit účinné využívání 
dotací zaměřených na výsledky stanovila vcelku přísné 
podmínky přidělování dotací. Přestože se tedy jedná 
v podstatě o peníze členských států, nemají prostor 
s nimi nakládat dle vlastních zájmů a potřeb. Bohužel 
Evropská komise při nastavování těchto podmínek 
nerefl ektuje nerovnosti mezi regiony a odlišné potřeby 
starých a nových členských států. V ČR tak napří-
klad plyne málo fi nančních prostředků podporujících 
stavbu dálnic, jelikož na Západě již moderní infra-
strukturou disponují, a naopak plynou nadále peníze 
na podporu zaměstnanosti, přestože nyní má nejnižší 
nezaměstnanost v EU.

Další překážkou, která ohrožuje konkurenceschopnost 
a vede k neúspěchu kvalitních projektů, je problemati-
ka čerpání evropských dotací. Jednou z příčin je složi-
tý a časově a administrativně náročný proces. Zpráva 
Účetního dvora EU navíc přichází se zjištěním, že příči-
nou je rovněž pozdní přijetí současného legislativního 
rámce, a tedy i pozdní přijetí operačních programů, 
což následně začátek vynakládání přidělených fi nan-
čních prostředků oddálilo. Ačkoliv Evropská komise 
vytvořila řadu opatření, aby se čerpání prostředků 
zlepšilo, jako například revizi operačních programů, 
rozfázování projektů do více programových období 

uvalená na dovoz zemědělských produktů) rovněž příspěvky 
členských zemí (podíl na dani z přidané hodnoty (DPH), podíl 
z hrubého národního důchodu (HND) členských států a pokuty 
uložené podnikům za porušení pravidel EU. 

či zpětné spolufi nancování projektů, soustředila se 
primárně na dodržování pravidel, nikoliv na výsledky 
(Evropský účetní dvůr – Zvláštní zpráva 2018).

Otázkou tedy zůstává, zda takto nastavená kohez-
ní politika směřuje ke svému cíli. Současný proces 
redistribuce fi nančních prostředků od členských 
států do EU a poté zpět do členských států na různé 
projekty, je ze systémového hlediska neefektivní. 
Tato redistribuce totiž nepřispívá ke snižování rozdílů 
mezi regiony, ale společně s vlivem rozšiřování EU 
se rozdíly mezi regiony spíše prohlubují. Členské 
státy tedy nejenže nemohou rozhodovat o tom, jak 
rozdělovat prostředky na národní úrovni, ale navíc 
nepružnost daného procesu znemožňuje refl ektovat 
aktuální situaci a potřeby jednotlivých členských zemí. 
S tím zároveň souvisí opomíjení fáze evaluace pro-
střednictvím analýz, které jsou základem pro proces 
plánování a revize vzhledem k rozšíření zemí s méně 
rozvinutými regiony.
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OBCHODNÍ POLITIKA: 
EU JAKO SILNÝ EKONOMICKÝ HRÁČ

7

7.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 

Vznik jednotného vnitřního trhu, jenž se ve vztahu 
k ostatním státům stojícím mimo EU projevuje jako 
celní unie, vytvořil logické předpoklady pro společný 
postup členských států v otázkách vnějších obchod-
ních vztahů. Členské státy se tedy vzdaly pravomoci 
provádět vlastní, nezávislou zahraničně obchodní 
politiku a uzavírat vlastní bilaterální hospodářské 
vztahy se státy mimo EU. V rámci společné obchodní 
politiky tak všechny členské státy uplatňují společný 
celní sazebník vůči třetím zemím, podnikají společ-
né kroky směrem k liberalizaci světového obchodu, 
společně uzavírají smlouvy o hospodářské spolupráci 
se státy i organizacemi a v neposlední řadě udržují 

preferenční obchodní vazby (Fiala, Krutílek a Pitrová 
2018: 561–563).

Díky společnému postupu je dnes EU největší obchod-
ní velmocí na světě z hlediska dovozu a vývozu zboží 
a investic. Dominantní postavení si drží především 
v podílu na světovém trhu se službami, který v roce 
2013 činil 22,7 % (v porovnání s USA 15,8 %, Čínou 7,7 % 
či Japonskem 4,4 %). Podíl na světovém obchodu se 
zbožím v roce 2013 představoval 15 % (v porovnání 
s Čínou 13,7 %, USA 12,9 % a Japonskem 5,1 %). Nej-
většími obchodními partnery jsou USA, Čína, Švýcar-
sko, Rusko a Turecko (Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 
564–565).

BOX 20

OBCHOD EU: ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZA ROK 2014
Zdroj: Evropská komise – Obchod 2016. URL: https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/

publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.

• Podíl zahraničního obchodu se zbožím a službami na HDP EU: 34 %.

• Podíl EU na světovém vývozu a dovozu: 16,6 %. 

• Přímé zahraniční investice v EU: 4 583 miliard eur.

• Přímé investice EU v zahraničí: 5 749 miliard eur.

• EU jako největší obchodní partner pro 59 zemí.

•  Přebytek obchodu s produkty zpracovatelského průmyslu, vyjma ropy: přibližně 350 miliard eur — Přebytek 

obchodu se službami: 163 miliard eur. 

• Rozvojová pomoc EU: 56,5 miliardy eur.
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MAPA 3

OBCHODNÍ MAPA EU, 2017
Zdroj: European Consilium - I nfografi ka :Obchodní mapa EU 2017. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/

infographics/eu-trade-map-2017/.

7.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Společná obchodní politika EU je dlouhodobě ozna-
čována za jednu z nejvíce úspěšných politik. EU je 
jednou z nejotevřenějších ekonomik světa a v současné 
době má vytvořenou intenzivní síť obchodních vztahů 
po celém světě. Díky tomu tak například tři čtvrtiny 
dovozu do EU jsou buď od cel zcela osvobozeny, nebo 
podléhají sníženým clům (průměrná sazba je 2,3 % u 
průmyslových výrobků a 3,6 % u veškerého zboží obec-
ně). Společná obchodní politika má tedy z hlediska 
systémového rozměru výrazný pozitivní dopad, jelikož 
rozšiřuje možnosti členských států. Nejenže společně 
mají členské státy při jednání o mezinárodním obcho-
du mnohem větší váhu, navíc užívají výhod v podobě 
lepších obchodních podmínek a větších exportních 
možností, než kdyby vystupovaly jako samostatní 
hráči. Otevírání nových trhů následně přispívá k hos-
podářskému růstu, tvorbě pracovních míst a vzhledem 

k vyšší atraktivnosti a důvěryhodnosti ke zvyšování 
zahraničních investic (Evropská komise – Obchod 2016: 
3–5). Obrat zahraničního obchodu EU-28 byl například 
v roce 2017 odhadnut na 3 735 mld. eur (pro porovnání 
tato hodnota bylo o 103 mld. eur vyšší než v případě 
Číny a o 239 mld. eur vyšší než v USA, v Japonsku ob-
rat dosáhl částky 1 212 mld. eur) (Eurostat – Internatio-
nal trade in goods 2018).

Mezi nejvýznamnější mezinárodní obchodní dohody 
patří komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi 
EU a Kanadou CETA, jejíž přínosy jsou jasně patrné na 
výsledcích vzájemného obchodu již po ročním pro-
zatímním provádění. Výhody zaznamenali především 
výrobci a poskytovatelé služeb, jelikož do současnosti 
bylo odstraněno 98 % veškerých cel a do roku 2023 
má dojít ke kompletní liberalizaci obchodu s průmyslo-
vým zbožím, pouze u 6 % nejcitlivějších zemědělských 
položek mají být uplatňována cla a kvóty (8 %). Zcela 



ANETA KYNČLOVÁ

45www.europeanreform.org     @europeanreform

zásadní význam však daná dohoda přináší v oblasti 
trhu se službami, jelikož zvyšuje příležitosti evrop-
ských poskytovatelů z hlediska pohybu, zjednodušení 
pravidel pro vysílání zaměstnanců a zlepšení přístupu 
ke kanadským veřejným zakázkám (Odbor zahraničně 
ekonomických politik – Obchodní dohoda CETA slaví 
první výročí svého provádění 2018). 

Z hlediska snahy o liberalizaci světového obchodu 
byl velkým úspěchem EU podpis Dohody o hospo-
dářském partnerství (EUJEPA) s Japonskem v čer-
venci 2018, jelikož se jedná o zatím nejrozsáhlejší 
bilaterální obchodní dohodu v historii. Dohoda tak 
například odstraňuje většinu dosud uplatňovaných cel1 
(vyjma některých zemědělských výrobků) a regula-
torních překážek mezi EU a Japonskem, což oběma 
stranám přinese výrazné úspory. Konkrétně zmizí 
okamžikem ratifi kace dohody cla o ročním objemu 
jedné mld. eur. Mezi výhody plynoucí z přijetí dohody 
dále patří zvýšení zahraničních investic, snazší přístup 
k japonským veřejným zakázkám, větší příležitosti pro 
podnikání na japonském trhu a pro poskytovatele slu-
žeb. Dle studie vypracované pro Evropskou komisi by 
se tak díky této dohodě mělo zvýšit tempo růstu HDP 
EU o 0,76 % a zvýšit vývoz EU do Japonska až 

1  Ihned po vstupu dohody v  platnost se Japonsko zavázalo 
liberalizovat 91 % dovozů z EU (tj. 86 % celník položek ze 
současných 9  574) a po 15 letech dokonce 99 % (tj. 97 % 
všech celních položek). Naproti tomu EU se zavázala ihned 
liberalizovat 75 % japonských importů (tj. 96 % celních položek 
z celkových 14 782) a po 15 letech zbývajících 25 % (Kocourek 
a Šimanová 2018: 28).

GRAF 18

VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU EU-28, 2006–2017
Zdroj: Eurost at – International trade in goods 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php/International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_Chi-

na_and_the_USA.

o 34 %, a tím i celkový vývoz o 4 % (Kocourek a Šima-
nová 2018). 

Zapomínat nelze ani na dohody o volném obchodu se 
Singapurem, podepsané v říjnu 2018 a s Vietnamem, 
k jejímuž defi nitivnímu podpisu by mělo dojít v nej-
bližší době. Důležitost těchto dohod spočívá mimo 
jiné ve skutečnosti, že se jedná o první bilaterální 
dohody, které EU uzavře se členy Sdružení národů 
jihovýchodní Asie (ASEAN). Navíc se jedná o dva nej-
větší obchodní partnery v rámci zemí ASEAN.2 EU tak 
reaguje na neúspěch původního plánu sjednat dohodu 
o volném obchodu s ASEAN jako celkem. Z hlediska 
strategického je navíc Singapur pro EU důležitým 
partnerem pro navázání obchodních vztahů s celým 
tichomořským regionem (Hendrych, 2018).

Pokud se zaměříme na přínosy konkrétních obchod-
ních dohod, dle studie dopadů by měla prozatímně 
uzavřená dohoda CETA přinést českým vývozcům 
roční úspory 103 mil. Kč a na netarifních překážkách 
odhadem dalších 77–109 mil. Kč ročně (Kocourek 
a Šimanová 2016: 4). V případě dohody EUJEPA 
zrušení dovozních cel vygeneruje pro české vývozce 
úspory ročně až 1 130 mil. Kč a odstranění netarifních 
překážek dalších 1 359 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že 
ČR je velkým příjemcem japonských přímých zahranič-

2  Vzájemná obchodní výměna mezi EU a Singapurem dosáhla 
v roce 2017 více než 53 mld. eur, mezi EU a Vietnamem to bylo 
téměř 50 mil. eur (Hendrych 2018). 
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ních investic, nejvýhodnějším aspektem dohody je tak 
zvýšení příležitostí pro přístup českých dodavatelů 
k japonským veřejným zakázkám, snazší udělování po-
volení k pracovnímu pobytu či vzájemné uznávání pro-
fesních kvalifi kací (Kocourek a Šimanová 2018). Pro ČR 
je rovněž významné dosažení obchodní dohody mezi 
EU a Vietnamem, jednak kvůli samotným historickým 
vazbám, jednak značnému růstovému potenciálu, kte-
rý vietnamská ekonomika skýtá (Zahradil 2018). 

7.3 PROBLEMATICKÉ BODY 

Řadě problematických bodů čelí EU naopak při 
jednání o dohodě o volném obchodu se svými dvě-
ma nejdůležitějšími partnery, USA a Čínou. V rámci 
obchodních vztahů s USA bylo významným počinem 
zahájení jednání o Transatlantickém obchodním a in-
vestičním partnerství (TTIP) v roce 2013, kdy doposud 
bylo ukončeno již čtrnáct kol. S nástupem prezidenta 
Trumpa, který zaujal k obchodním vztahům EU a USA 
zcela odlišný postoj, však byly rozhovory zastaveny. 
Celou situaci navíc zkomplikovalo rozhodnutí USA 
uvalit na EU cla na dovoz oceli ve výši 25 % a na dovoz 
hliníku ve výši 10 % od června 2018 za účelem ochra-
ny domácího trhu. EU v reakci na dané rozhodnutí 
přijala odvetná opatření zavedením cel ve výši 25 % na 
americké zboží dovážené do EU v objemu 2,8 miliar-
dy eur. Ačkoliv následně obě strany vyjádřily zájem 

BOX 21

ČR A OBCHODNÍ POLITIKA EU

Pro Českou republiku jako vysoce otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku je společná obchodní politika 

mimořádně důležitá a výhodná. Dle Světové banky tak například ČR, co se týká obratu zahraničního obchodu, 

fi gurovala v roce 2004 na 47. pozici. Naopak v současné době se ČR s hodnotou 152 % HDP řadí na 15. místo 

světového žebříčku. Stejně tak poměr vývozu zboží a služeb k HDP ČR se z 57 % v roce 2004 zvýšil až na 80 % 

v roce 2016 (Kocourek a Šimanová 2018).

dojednat nulová cla a nulové subvence na průmyslové 
zboží vyjma automobilů, další vývoj je těžké předvídat. 
(Euroskop – Spojené státy 2018). Kritici dané dohody 
již dříve upozorňovali na posilování role nadnárodních 
korporací na úkor národních vlád a na zatajování infor-
mací z vyjednávacích kol ze strany Evropské komise 
(Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 572). Dosažení dohody 
mezi EU a USA je i v zájmu ČR, jelikož dle národní 
dopadové studie by měla TTIP na ČR pozitivní dopad 
z hlediska nových příležitostí, nárůstu objemu exportů 
a zvýšení HDP a mezd3 (Rezková, Kruliš et al. 2016). 
Podobně se EU nedaří dojednat dohodu o volném 
obchodu s Čínou. I přes pevné vzájemné obchodní 
vazby, kdy například obchodní výměna dosáhla v roce 
2017 částky 505,3 mld. eur, tak panuje mezi oběma 
stranami nadále velké množství obchodních opatření 
(Euroskop – Čína 2018). 

Faktem totiž je, že obchodní politika EU je nadále 
ovlivněna velkým množstvím exportních omezení, 
a má tedy protekcionistický charakter. Tato omezení 
jsou nejvíce patrná v oblasti zemědělství, kdy uzavře-
nost trhu se zemědělskými produkty částečně brání 
liberalizaci obchodní politiky. Liberalizace a zvyšování 
konkurence tak často neprobíhá za účelem lepších vý-
robků nebo služeb, ale formou opatření nebo hledání 
důvodů, proč neliberalizovat obchod s danou zemí pro 
konkrétní komodity.

3  Pokud by tak například došlo k úplné eliminaci cel a netarifních 
překážek, z dlouhodobého hlediska by se mohlo jednat 
o navýšení HDP o téměř 1 %, nárůst reálné mzdy pro 
zaměstnance o 0,9 % a dodatečných až 800 mil. USD pro 
obchodní bilanci (Rezková, Kruliš et al. 2016).
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SCHENGEN: JEDEN 
Z NEJHMATATELNĚJŠÍCH ÚSPĚCHŮ EU

8

8.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 

Volný pohyb osob, společně s dalšími třemi základ-
ními svobodami jednotného trhu, se stal základním 
stavebním kamenem evropské integrace. Aby však 
mohli občané EU právo žít, studovat, pracovat a odejít 
do důchodu kdekoliv v EU plně využívat, bylo nutné 
zjednodušit pohyb mezi jednotlivými členskými státy 
a vyřešit nekonečné fronty na hraničních přechodech. 

MAPA 4

SCHENGENSKÝ PROSTOR V ROCE 2017
Zdroj: Evropský parlament. URL: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/

security/20180216STO98008/schengen-rozsireni-evropskeho-prostoru-bez-vnitrnich-hranic

Jako nejvhodnější řešení se nabízelo postupné rušení 
kontrol na vnitřních hranicích členských států, což 
v roce 1985 vyústilo v podpis Schengenské dohody 
mezi Německem, Francií a státy Beneluxu. Původně 
se však jednalo o mezivládní spolupráci mimo rámec 
Smlouvy o založení ES. Podpis schengenské prová-
děcí úmluvy o pět let později a odstranění hraničních 
kontrol v roce 1995 znamenaly defi nitivní potvrze-
ní vzniku prostoru bez vnitřních hranic a naplnění 
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principu volného pohybu mezi sedmi zeměmi (kromě 
pěti výše uvedených ještě mezi Portugalskem a Špa-
nělskem). Dnes zahrnuje schengenský prostor většinu 
členských států kromě Irska a Spojeného království, 
které mají výjimku a vlastní režim společného pro-
storu volného cestování, a Bulharska, Chorvatska, 
Kypru a Rumunska, které se nicméně k přistoupení 
do Schengenu zavázaly.1 K schengenskému prostoru 
se navíc připojily země Evropského hospodářského 
prostoru – Island, Norsko a Lichtenštejnsko a Švý-
carsko (European Consilium – Schengen: Vaše brána 
k volnému pohybu v Evropě 2015). 

Odstranění hraničních kontrol na vnitřních hranicích 
schengenských států je nejviditelnějším, nikoliv však 
jediným znakem schengenské spolupráce. Schen-
genská spolupráce totiž přímo souvisí s otázkou 
vnitřní bezpečnosti. Z tohoto důvodu zrušení kontrol 
na vnitřních hranicích znamená pro členské státy 
nutnost zavést účinné kontroly na hranicích vnějších. 
S cílem minimalizovat negativní dopady volného 
pohybu na bezpečnost občanů členských států proto 
EU zavedla řadu opatření v oblastech  vízové, azylové, 
policejní, celní a justiční spolupráce. Mezi státy schen-
genského prostoru tak například probíhá výměna 
informací o organizované přeshraniční trestné činnosti 
a terorismu. Hlavním nástrojem je Schengenský infor-
mační systém (SIS, od roku 2013 SIS II), což je společ-
ná databáze shromažďující informace o pohřešova-
ných lidech, odcizených autech, dokladech, zbraních 
nebo penězích. Nový systém navíc umožňuje ukládat 
pasové fotografi e, otisky prstů či porovnávat DNA. 
Díky SIS se tak například zvyšuje šance nalézt ukrade-
né vozidlo v jiném státě schengenského prostoru.

1  Všechny čtyři jmenované země každopádně uplatňují některá 
schengenská pravidla (European Consilium – Schengen: Vaše 
brána k volnému pohybu v Evropě 2015). 

V souvislosti se vzájemným uznáváním soudních 
rozhodnutí je významným nástrojem také evropský 
zatýkací rozkaz, který opravňuje justiční orgán jedné 
země vyžádat si na jiné zemi zatčení vyžádané osoby 
a její předání za účelem výkonu trestu odnětí svobody 
či ochranného opatření spojeného se zbavením svobo-
dy (Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 847–848).

V reakci na migrační krizi a teroristické útoky v Ev-
ropě přijala EU rovněž řadu dalších opatření s cílem 
zefektivnit ochranu vnějších hranic a navrátit důvěru 
v Schengen. Byla tak například vytvořena Evropská 
pohraniční a pobřežní stráž disponující rozsáhlejšími 
pravomocemi a schopnostmi v porovnání s Frontex. 
Od roku 2020 by také měl začít nově fungovat systém 
vstupu/výstupu (EES), který by měl urychlit, zjedno-
dušit a zlepšit hraniční kontroly státních příslušníků 
třetích zemí, přijíždějících do EU a zároveň zlepšit 
odhalování padělaných dokladů (Evropský parlament 
2018). Od roku 2021 by měl být také spuštěn Evropský 
systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS). 
Úkolem daného systému by mělo být ověřovat infor-
mace o občanech třetích zemí, osvobozených od vízo-
vé povinnosti a vyhodnocovat, zda nepředstavují rizi-
ko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo 
veřejné zdraví, a na jejich základě vydávat cestovní 
povolení. (Euroskop 2018, protiteroristická politika). 

8.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Právem na volný pohyb v schengenském prostoru 
dnes disponuje více než půl miliardy občanů EU. 
Odhaduje se, že v rámci Schengenu uskuteční Evro-
pané každoročně více než 1,25 mld. přeshraničních 
cest (Evropský parlament 2018 – Schengen: rozšíření 
evropského prostoru bez vnitřních hranic). Vznik 
schengenského prostoru má jednak dopad celounijní, 
jednak dopad individuální. Vliv Schengenské dohody 
na jednotlivce je nejvíce vidět při překračování hranic 
mezi členskými státy schengenského prostoru – již se 

BOX 22

SCHENGENSKÝ SYSTÉM

Postupným zvyšováním počtu schengenských států narůstal i politický význam celého projektu. Amsterodamská 

smlouva v roce 1999 proto tyto čistě mezivládní aktivity přesunula do právního a institucionálního rámce EU, 

čímž se naplňování schengenského acquis stalo pro signatářské státy plně závazným. Schengenská spolupráce 

se tedy stala jednou z podmínek členství v EU; každý nový členský stát EU musí bez výjimek splnit požadavky 

dané příslušnými právními předpisy.

(Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 822–824).
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nemusí prokazovat cestovními pasy. Odstranění paso-
vých kontrol na vnitřních hranicích přineslo zkrácení 
doby cestování po Evropě, ať už autem, autobusem, 
vlakem, letadlem či trajektem. Občané navíc mo-
hou překračovat hranice členských států Schengenu 
v jakémkoli místě a v jakoukoli denní či noční hodinu. 
S tím souvisí i platnost řidičských průkazů po celé 
EU, evropské karty zdravotního pojištění či zavedení 
jednotného evropského čísla tísňového volání 112. 
Vstupem České republiky do Schengenu v roce 2007 
se tak například českým domácnostem otevřely mož-
nosti snadno nakupovat kvalitnější zboží v Německu či 
dojíždět za prací do Německa a Rakouska. 

Sama EU často vyzdvihuje, že volný pohyb osob 
v rámci schengenského prostoru má nejpozitivnější 
vliv na cestovní ruch členských států (a s ním souvi-
sející příjmy z turistiky) a potenciál pro hospodářský 
rozvoj a zvýšení zaměstnanosti. Obecně je ovšem nut-
né poznamenat, že není možné dávat tento pozitivní 
trend do přímé korelace s členstvím v Schengenu. 
Zavedení jednotného schengenského víza s sebou 
navíc přináší nové výzvy pro cestovní ruch zaměřený 
na země s vízovou povinností vůči EU; cizinci třetích 
zemí mohou v rámci jednoho vydaného víza s platnos-
tí 90 dnů navštívit všechny země Schengenu. Pozitivní 

GRAF 19

TENDENCE OHLEDNĚ POČTU PŘENOCOVÁNÍ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH CESTOVNÍHO RUCHU 
V EU-28, 2005–2016
Zdroj: Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/cs.

dopad dokazují statistiky z posledních let, kdy počet 
přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního 
ruchu v EU-28 vykazuje rostoucí tendenci.2 Nejvyšší 
poměr příjmů z cestovního ruchu k HDP v členských 
státech EU byl v roce 2016 zaznamenán v Chorvatsku 
(18,6 %), na Kypru (13,7
%) a na Maltě (13,2 %). V ab-
solutním vyjádření měli v daný rok nejvyšší příjmy 
z mezinárodního cestovního ruchu ve Španělsku (54,7 
mld. eur), ve Francii (38,3 mld. eur), Spojeném králov-
ství (37,4 mld. eur), Itálii (36,4 mld. eur) a Německu 
(33,8 mld. eur) (E urostat 2017 – Statistika cestovního 
ruchu). Přesto i v tomto případě je nutné poznamenat, 
že statistiky pojednávající o ekonomických výhodách 
schengenského prostoru jsou stavěny na nepřímých 
důkazech.

Cestovní ruch představuje významné odvětví i pro 
Českou republiku. V roce 2016 se cestovní ruch podílel 
na HDP 2,9
% a zaměstnával 231,5 tis. osob. Celkový 
příjem z cestovního ruchu tvořeného zahraničními tu-
risty činil necelých 58
%, tj. 157 mld. Kč (přibližně 5 703 
mil. eur) (Lejsek 2018). V roce 2016 zavítalo do Česka 

2  K mírnému poklesu došlo pouze v  letech 2008–2009 vlivem 
fi nanční a hospodářské krize (Eurostat 2017).



EU: dobrá praxe. Co EU dělá dobře a jak to zachovat i do budoucnosti

50 New Direction - The Foundation for European Reform

31,1 mil. zahraničních návštěvníků, což představuje 
nárůst o 11,7
% oproti předchozímu roku. Za poslední 
čtyři roky pak jejich počet vzrostl o 25,7
%. Dostupné 
statistiky tedy ukazují, že Česká republika se stává 
atraktivnější destinací pro zahraniční turisty (Vančura 
2017). Opět však není možné dávat tento pozitivní 
trend do přímé korelace s členstvím ČR v Schengenu.

Ekonomické výhody členským státům přináší také 
zvyšování pracovní mobility a příchod kvalifi kovaných 
pracovníků vlivem zrušení hraničních kontrol. (viz Box 
5). Pro zajímavost, celkové odhady ohledně nákladů 
na opětovné zavedení hraničních kontrol se tak pohy-
bují od 1,3 do 5,2 mld. eur.

 Ekonomické výhody jsou patrné také v nárůstu 
obchodu mezi členskými státy (viz Box 4 a Graf 3). 
Ačkoliv schengenský prostor nijak nemění pravidla 
EU v oblasti pohybu zboží a služeb, díky odstranění 
kontrol na vnitřních hranicích se obchod se zbožím 
a službami stává jednodušší, rychlejší a snížením 
přepravních nákladů levnější. Občané EU tak mohou 
nakupovat a volně převážet zboží pro soukromé účely 
mezi jednotlivými členskými zeměmi, určitá omezení 
platí pouze u takového zboží, které podléhá spotřební 
dani, jako jsou např. tabákové výrobky, alkoholické ná-
poje či pohonné hmoty. Podle statistik je přes vnitřní 

hranice schengenského prostoru ročně posláno 1 700 
mil. tun zboží v hodnotě 2 800 mld. eur. Odstranění 
hraničních přechodů a možnost volného pohybu přes 
jakoukoli část státní hranice vytváří impuls také pro 
posílení přeshraniční spolupráce a pro další možnosti 
rozvoje příhraničních regionů. 

Mimo pozitivní dopady v podobě volného pohybu 
osob a ekonomických zisků, přináší řadu výhod také 
spolupráce v oblasti vízových, policejních, celních 
a justičních záležitostí v rámci schengenského prosto-
ru. Díky SIS se tak například zvyšuje šance nalézt ukra-
dené vozidlo v jiném státě schengenského prostoru. 
Podle dostupných údajů proběhlo v roce 2013 více než 
119 000 úspěšných nálezů, bylo vypátráno přibliž-
ně 86 000 osob a 33 000 předmětů, včetně téměř 
16 000 odcizených vozidel. Rovněž přeshraniční sledo-
vání a pronásledování v rámci Schengenu umožňuje 
policejním orgánům jednoho státu pokračovat za urči-
tých okolností ve svých aktivitách na území sousední-
ho státu (European Consilium – Schengen: Vaše brána 
k volnému pohybu v Evropě 2015). 

Samotná Komise taktéž kladně hodnotí nástroj ev-
ropský zatýkací rozkaz. Ačkoliv se jedná o relativně 
kontroverzní postup z hlediska národní suverenity 
a několik členských států si vymínilo určitá ochranná 

TAB. 1

ODHAD POČTU ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V ČR
URL. http://www.statistikaamy.cz/2017/05/popularita-ceska-u-zahranicnich-navstevniku-roste/. 
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opatření,3 podle dostupných údajů je určitá efektivita 
daného principu patrná.

8.3 PROBLEMATICKÉ BODY 

Začlenění do schengenských struktur přináší řadu 
výhod a pozitiv. Na druhou stranu však s uvolněním 
vnitřních hranic přicházejí i (reálné) obavy z volného 
pohybu trestně stíhaných osob, a tedy zvyšování trest-
né činnosti, přílivu nelegálních migrantů či snazšího 
pašování drog. Zrušení kontrol na společných pozem-
ních hranicích proto vyžaduje vzájemnou spolupráci 
na posílení ochrany hranic vnějších. Mezi členskými 
státy musí navíc panovat vzájemná důvěra. Ta však 
byla od samého počátku slabá, jelikož panovaly po-
chyby ohledně plnění předepsaných pravidel ze strany 
všech signatářů. V případě Itálie se jednalo o volnější 
přístup k ochraně hranic a v případě Řecka o celkově 
pomalou implementaci pravidel (Fiala, Pitrová, Krutí-
lek 2018: 813). A jak následně ukázala migrační krize, 
tyto pochyby byly naprosto oprávněné. 

3  Mezi nimi byla i Česká republika, která se rozhodla aplikovat 
evropský zatýkací rozkaz až na činy spáchané po 1. 11. 2004 
(Fiala, Krutílek a Pitrová 2018: 848). 

Vypuknutí migrační krize v roce 2015 tak odkrylo 
neefektivitu nástrojů, které má EU v této oblasti 
k dispozici. Příkladem je Evropská agentura pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích (Fron-
tex), která kvůli nedostatečné kapacitní vybavenosti 
a nedostatečným pravomocem nebyla schopna plnit 
úlohu stanovenou legislativním aktem. Rovněž se uká-
zalo, že řada opatření nebyla uzpůsobena případným 
krizovým situacím. Mezi ně patří především dublinský 
systém, který určuje jediný stát odpovědný za vyří-
zení žádosti cizince o mezinárodní pohyb, a systém 
EURODAC pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl 
s cílem identifi kovat žadatele o azyl a osoby, které 
byly zadrženy v souvislosti s nezákonným překroče-
ním vnější hranice. Tyto systémy fungovaly v případě 
malého počtu osob přicházejících na vnější hranice 
EU, avšak při velké zátěži nebyly státy v první linii, 
jako Itálie, Řecko, Malta a Španělsko, z kapacitních 
a administrativních důvodů schopny tyto tlaky samy 
ustát. V důsledku slabých míst v úpravě těchto oblastí 
tedy selhala ochrana vnějších hranic schengenského 
prostoru, přestala být dodržována kritéria dublinského 
systému a absentovala registrace mnoha migrantů. 
(Bux 2018). Nadto se znovu potvrdila neschopnost 
institucí EU monitorovat a vynucovat dodržování 
dohodnutých pravidel a evropské legislativy. 

BOX 23

DOPADY ZNOVUZAVEDENÍ PŘESHRANIČNÍCH KONTROL MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EU

Znovuzavedení přeshraničních kontrol by tedy mělo okamžitý dopad převážně na odvětví dopravy, kde by vznik-

ly dodatečné náklady na přepravu zboží v hodnotě od 1,7–7,5 mld. eur ročně. Z dlouhodobého hlediska by se dle 

odhadů snížil obchod mezi státy Schengenu o 10–20 %, negativní dopad na HDP Společenství by se pohyboval 

v rozmezí od 0,8–2,7 %. V odvětví cestovního ruchu by se jednalo například o ztráty v rozmezí 5–25 %, což před-

stavuje snížení přibližně o 13 mil. nocí ročně v hodnotě 1,2 mld. eur, které turisté v schengenském prostoru stráví. 

Náklady na odvětví cestovního ruchu by se tak mohly zvýšit o 10–20 mld. eur ročně.

(European Movement International-Free Movement and Schengen: A No Borders Europe 2016)

TAB. 2

VYUŽÍVÁNÍ EVROPSKÉHO ZATÝKACÍHO ROZKAZU V LETECH 2005–2015
Zdroj: E-justice. URL: https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-cs.do

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Předáno 6 894 6 889 10 883 14 910 15 827 13 891 9 784 10 665 13 142 14 948 16 144

Vykonané EZR 836 1 223 2 221 3 078 4 431 4 293 3 153 3 652 3 467 5 535 5304
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Ačkoliv tedy EU s cílem zmírnit negativní dopady 
schengenského systému, nyní již na základě nadná-
rodní spolupráce EU, vyvíjela řadu aktivit v oblasti 
vízové, azylové, policejní, celní a justiční spolupráce, 
vymahatelnost některých opatření se ukázala jako ob-
tížná. V této souvislosti je taktéž nutné vznést kritiku 
z hlediska špatného načasování jednotlivých opatření. 

Z výše popsané situace tedy vyplývá, že migrační 
krize, která následně vedla ke krizi celého schengen-
ského systému, byla způsobena především vynuce-
nou spoluprací v případě azylu, která vznikla za úče-
lem posílení moci EU v citlivých národních oblastech. 
Snaha o co největší a nejrychlejší integraci však měla 

z dlouhodobého hlediska na celou oblast negativní 
dopad z hlediska udržitelnosti. EU totiž ve svých kro-
cích zcela opomněla refl ektovat zájmy a politickou vůli 
členských států. Problematickým bodem je navíc to, 
že mimo přijímání nových členů se ve všech oblas-
tech spadajících do schengenského systému hlasuje 
kvalifi kovanou většinou. Členské státy tak mají nízkou 
šanci prosadit své vlastní zájmy, což v případě mi-
grační krize následně podkopalo i samotnou solidaritu 
mezi státy. Se snahou o co nejrychlejší prohlubování 
supranacionální spolupráce se zároveň pojí nedodr-
žování politického cyklu, kdy EU v dané oblasti téměř 
opomenula fázi zhodnocení daných nástrojů vzhle-
dem k měnící se situaci a rozšíření.

BOX 24

NEDOSTATKY SCHENGENSKÉHO SYSTÉMU

Migrační krize ukázala nedodržování zásady solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti tzv. „burden 

sharingu“, na kterých je schengenská spolupráce postavena, jelikož mezi členskými státy panovaly diametrálně 

odlišné vize řešení dané situace. Země středního a východního bloku tak byly připraveny pomoci personálně, 

technicky a fi nančně, avšak převzetí části uprchlíků jinými státy, aby bylo společně možné dostatečně rychle 

zvládnout potřebný velký počet rozhodnutí o azylu, odmítaly. Navíc se ukázalo, že centrální vedení není kvůli 

těžkopádným rozhodovacím procesům schopné pružně reagovat a přijímat rychlá a účinná opatření v řešení 

migračních toků a bezpečnostních otázek. EU se tak dostala do situace, kdy členské státy pro udržení bezpeč-

nosti svých občanů přestaly migrační krizi vnímat jako celoevropský problém a začaly v řadě případů podnikat 

separátní kroky. Mezi tyto kroky patří především uzavření vnějších hranic ze strany Maďarska a Chorvatska, za-

vedení kontrol na hranicích Slovinska, ČR a Slovenska a Rakouska a Německa a přerušení spojení mezi Dánskem 

a Německem a Rakouskem a Maďarskem.
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9

PROGRAM ERASMUS: IKONA EU

9.1 HISTORICKÝ KONTEXT A ZÁKLADNÍ PRVKY 

Vedle systémového rozměru aktivit EU, které nějakým 
způsobem ovlivňují EU a členské státy jako celek, má 
celá řada aktivit EU i dopad individuální. Nejviditel-
nějším projektem z hlediska individuálního rozměru 
je program Erasmus, který v roce 2017 oslavil 
30. výročí od svého vzniku. Program Erasmus je sou-
částí vzdělávací politiky, která patří do výlučných pra-
vomocí členských států. Přestože má tedy Unie v dané 
oblasti pouze doplňkové a koordinační pravomoci, 
poskytuje nemalé investice do vzdělávání, jelikož ty 
mají následně pozitivní dopad nejen na profesní rozvoj 
evropských občanů, ale v konečném důsledku také 
na celkový hospodářský rozvoj a růst EU a sociální 
soudržnost. 

Od svého vzniku v roce 1987 se záběr daného progra-
mu rozšířil z pouze vysokoškolské mobility na další 
aktivity. Od roku 2014 došlo k přejmenování programu 
na Erasmus+, což signalizuje jeho rozšíření o fi nanč-
ní podporu pracovních stáží, odborného vzdělávání 
a přípravy, základního školství, vzdělávání dospělých, 
mládeže a sportu, projektů spolupráce mezi univerzi-
tami, výzkumnými či nevládními organizacemi a míst-
ními regionálními a vnitrostátními orgány. Od roku 
2016 je navíc program mobility řazen mezi iniciativy 
na podporu sociálního začleňování, tolerance, nedis-
kriminace a integrace migrantů vlivem poznávání no-
vých kultur, zvyklostí a socializace. V současné době 
je do programu zapojeno celkem 34 zemí včetně 
Norska, Islandu, Švýcarska, Lichtenštejnska a Turec-
ka a nově také bývalé jugoslávské republiky Makedo-
nie (Evropská komise – Od Erasmu k Erasmu+: příběh 
trvající 30 let, 2017).

Na programové období 2014–2020 vyhradila EU 
na program Erasmus částku ve výši 14,7 mld. eur, což 
představuje 40% nárůst v porovnání s předchozím ví-
celetým fi nančním rámcem, v rámci kterého bylo alo-
kováno 3,1 mld. eur. Kromě podpory mobility studentů 
a akademiků jsou fi nanční příspěvky EU vynaloženy 
také na projekty strategického partnerství, zaměřené 
na realizaci inovativních způsobů a sdílení a výměnu 
osvědčených postupů mezi organizacemi působící-
mi v oblasti vzdělávání a práce s mládeží (European 
Commission – The EU programme for education, 
training, youth and sport (2014–2020), 2017).

9.2 POZITIVNÍ DOPADY 

Ze systémového hlediska je program Erasmus důleži-
tým pilířem podpory kvalitních a efektivních systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, které následně po-
skytují mladým lidem více příležitostí na trhu práce, 
a rovněž tedy přispívají k celkově vyšší zaměstnanosti, 
hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti na svě-
tovém trhu. Díky programu Erasmus, který je založen 
na procesu vzájemného učení a výměny nejlepší 
praxe, může totiž docházet k modernizaci a zvyšování 
efektivity výukových metod v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání a navazování nových forem spolupráce, 
které studentům rozšiřují příležitosti za hranice svého 
státu. Dle vedených průzkumů tak například každému 
třetímu studentovi bylo po ukončení jeho zahraniční 
stáže nabídnuto pracovní místo danou hostitelskou 
institucí (Evropská komise – Od Erasmu k Erasmu+: 
příběh trvající 30 let, 2017). 

V době vzniku v roce 1987, kdy program Erasmus čítal 
celkem 11 členských zemí, odcestovalo do zahraničí 
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SCHÉMA 4

ERASMUS+ TŘICET LET EXISTENCE
Zdroj: European Commission – Erasmus+. URL: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/

factsheets_en. 

GRAF 20

 PLÁNOVANÝ ROČNÍ ROZPOČET DO ROKU 2020
Zdroj: European Commission – The EU programme for education, training, youth and sport (2014–2020), 2017. 

URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en.

2/3 rozpočtu plynoucího na vzdělávání jednotlivců v zahraničí

1/3 rozpočtu plynoucího na podporu partnerství a reforem v sektoru vzdělávání a mládeže
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celkem 3 244 studentů. Program se však poměrně 
rychle začal těšit zájmu studentů, jelikož další rok 
se ho zúčastnilo téměř 10 000 studentů a ve třetím 
roce fungování to bylo již necelých 20 000 studentů. 
K dalšímu nárůstu docházelo v návaznosti na po-
stupné rozšiřování počtu zapojených zemí a rozpočtu 
programu. V posledních letech se počet vyjíždějících 
studentů pohybuje ročně kolem 300 000 (European 
Commission – Erasmus – Changing lives, opening 
minds for 25 years). Údaje za rok 2016 ukazují, že 
celkově 725 000 studentů a pracovníků účastnících se 
21 000 projektů ze všech oblastí vzdělávání, odborné 
přípravy a mládeže získalo granty ve výši 2,2 mld. eur 
(Evropská komise – Erasmus+ 2018). 

V roce 2017 Evropská komise navíc spustila iniciativu 
Erasmus pro mladé podnikatele s cílem v následu-
jících 3 letech zajistit až 50 000 nových příležitostí 
pro studující a učně v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy. Díky dlouhodobé pracovní stáži v zahraničí 
získají začínající podnikatelé dovednosti potřebné pro 
zahájení a/nebo úspěšné provozování malého podniku 
v Evropě (Evropská komise – EU v roce 2017: 25).

BOX 25

MEZNÍKY VE VÝVOJI PROGRAMU ERASMUS 
Zdroj: European Commission – Erasmus +. 2018. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_en.

• Rok 2002 – 1 milion vysokoškolských studentů

• Rok 2009 – 2 miliony vysokoškolských studentů

• Rok 2013 – 3 miliony vysokoškolských studentů 

•  Během uplynulých 30 let dal program možnost vyjet studovat, odborně se vzdělávat, působit jako dobrovolník 

nebo čerpat profesní zkušenosti v zahraničí již 9 milionům osob, z toho 4 400 000 vysokoškolských studentů

GRAF 21

VÝVOJ STUDENTSKÉ MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS, 1987–2016
Zdroj: Evropská komise – Erasmus+, 2018. URL: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_cs.
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BOX 26

ČESKÁ REPUBLIKA A PROGRAM ERASMUS

• Zapojila se v roce 1998.

• V prvním roce vyjelo do zahraničí 2 001 studentů.

• V roce 2016 to bylo již 8 104 studentů.

• Od roku 1999 využilo tuto možnost zhruba 90 000 českých studentů a 30 000 zaměstnanců vysokých škol.

•  V roce 2016 se zapojilo do 428 projektů v rámci programu Erasmus+ celkem 15 275 českých studentů a za-

městnanců.

• EU na tyto aktivity přispívá roční částkou 29,22 milionů eur.

•  EU navíc poskytla grant ve výši 85,28 milionů eur na celkem 70 projektů zaměřených na přeshraniční spoluprá-

ci škol, univerzit, mládežnických organizací a veřejných orgánů.

• Mezi nejoblíbenější destinace patří Německo, Francie, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko a Rakousko.

SCHÉMA 5

POČET VYJÍŽDĚJÍCÍCH A PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH STUDENTŮ V ČR, 2008–2016
Zdroj: European Commisison – Erasmus+ 2016 in numbres. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

about/factsheets_en.

9.3  PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ ÚČASTI V PROGRAMU 
ERASMUS

Z hlediska EU má program Erasmus především 
symbolický rozměr, což však podobně jako v případě 
schengenského systému nestačí. EU ve svých statis-
tikách často demonstruje dosavadní úspěch na zá-
kladě stále vzrůstající křivky počtu studentů, kteří se 

programu účastní. Dané výsledky jsou však zkreslené 
právě v závislosti na rozšiřování počtu států a aktivit. 
Pokud se však podíváme na reálné počty vyjíždě-
jících studentů v poměru počtu studentů vysokých 
škol v jednotlivých členských státech, zjistíme, že 
účast se ve většině zemí pohybuje okolo 2�%. Pro 
představu: v roce 2015 bylo v ČR celkem 395 500 
studentů a v témže roce vyjelo do zahraničí celkem 
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GRAF 22

ČESKÁ REPUBLIKA A ERASMUS+ V ČÍSLECH – STUDIUM, STÁŽE A DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 
V ZAHRANIČÍ
Zdroj: European Commisison – Erasmus+ 2016 in numbres. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

-plus/about/factsheets_en.

GRAF 23

ČESKÁ REPUBLIKA A ERASMUS+ V ČÍSLECH – PODPORA PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH 
NA SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Zdroj: European Commisison – Erasmus+ 2016 in numbres. URL: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

-plus/about/factsheets_en.
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8 104 studentů. Podobně je na tom Francie,1 Němec-
ko2 i Španělsko,3 které vysílají přes program Erasmus 
nejvíce studentů. Celkový počet studentů terciárního 
vzdělávání všech participujících států na programu 
Erasmus byl v roce 2015 přibližně 26 239 400, z nichž 
za studiem či praxí vyjelo do zahraničí celkem 291 383. 
To v celkovém výsledku představuje dokonce pouze 
1,1% účast. V konečném výsledku tedy účast na pro-
gramu Erasmus nedosahuje předpokládaného úspě-
chu (Eurostat – Statistiky terciárního vzdělávání 2017).

Z hlediska systémového je tedy problematickým bo-
dem převážně byrokratická náročnost celého proce-
su vyřizování a předkládání návrhů grantů a možnosti 
grantů pro školy. Sama EU tedy kvůli složité admi-
nistraci omezuje efektivitu celého programu. Pokud 
k tomu přidáme navíc skutečné výdaje, které jsou 
spojené s dobou studia či stáže v zahraničí, výhody 
plynoucí ze získání stipendia se zmenšují. Z dostup-
ných databází vedených v ČR totiž například vyplývá, 
že průměrné měsíční výdaje na jednoho zapojeného 
studenta se pohybují kolem 1 000 eur v případě zemí 
s vyššími náklady na život a 500 eur v případě zemí 
s nižšími náklady. Stipendium Erasmus tedy pokrývá 
přibližně 50
%, respektive 60–70
% výdajů během po-
bytu (Erasmus+ – Informace o zahraničních vysokých 
školách a zkušenostech studentů).

1  Ve Francii bylo v roce 2015 celkem 2 424 200 studentů terciár-
ního studia (Eurostat – Statistiky terciárního vzdělávání 2017) 
a za praxí a studiem vycestovalo v témže roce celkem 41 076 
studentů (European Commission – Erasmus+ in Numbers 2016), 
tedy přibližně 1,7 %. 

2  V Německu bylo v roce 2015 celkem 2  977  800 studentů 
terciárního studia (Eurostat – Statistiky terciárního vzdělávání 
2017) a za praxí a studiem vycestovalo v  témže roce celkem 
40  348 studentů (European Commission – Erasmus+ in 
Numbers 2016), tedy přibližně 1,4 %.

3  Ve Španělsku bylo v roce 2015 celkem 1  963  900 studentů 
terciárního studia (Eurostat – Statistiky terciárního vzdělávání 
2017) a za praxí a studiem vycestovalo v  témže roce celkem 
39  769 studentů (European Commission – Erasmus+ in 
Numbers 2016), tedy přibližně 2 %.

Z hlediska individuálního existují v jednotlivých zemích 
různé překážky účasti na programu Erasmus, které 
snižují jeho přidanou hodnotu. Jedním z hlavních 
problémů nízké účasti v programu, který se například 
v ČR ještě nepodařilo zcela odstranit, je neuznávání 
všech kreditů domovskou univerzitou, načež je stu-
dent nucen prodloužit studium z důvodu nesplnění 
požadavků na uzavření ročníku. To může pro studen-
ta následně znamenat dodatečné fi nanční výdaje. 
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ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORNÝCH BODŮ

10

10.1  REFLEXE EKONOMICKÝCH, POLITICKÝCH 
I BEZPEČNOSTNÍCH ASPEKTŮ 

Jak ukazují jednotlivé případové studie, s cílem vytvo-
řit vnitřní trh se evropská integrace rozrostla do mno-
ha oblastí. Postupným rozšiřováním a prohlubováním 
evropské integrace se jednotlivé projekty již netýkají 
pouze ekonomických otázek, ale čím dál více také 
otázek suverenity, a nabývají tak významu politické-
ho. Z toho důvodu musí EU při vytváření legislativních 
aktů zvažovat veškeré parametry, kterých se daná ob-
last dotýká. Nejviditelnější je to v případě schengen-
ského systému, kdy není možné se z důvodu přesunu 
spolupráce původně z mezivládní úrovně na suprana-
cionální úroveň soustředit pouze na výhody, jakými 
jsou například snazší pohyb zboží a služeb či jedno-
dušší cestování. Naopak EU musí být tím důslednější 
i z hlediska politických a bezpečnostních parametrů. 
Odstranění vnitřních hranic s sebou totiž přináší také 
vysokou odpovědnost za důkladnou ochranu vněj-
ších hranic a udržení bezpečnosti. Politickou citlivost 
legislativních návrhů z hlediska národní suverenity je 
nutné refl ektovat rovněž například v případě liberali-
zace železniční osobní dopravy či iniciativy Jednotné 
evropské nebe v oblasti letectví. 

10.2  DŮKLADNÁ VYMAHATELNOST PŘIJATÝCH 
PRAVIDEL

Nárůstu politického a bezpečnostního významu 
evropské integrace musí odpovídat i rozsah, vyma-
hatelnost a efektivita přijímaných opatření. Aby EU 
předešla situaci, jako v případě migrační krize, kdy 
přijala celou řadu opatření až v návaznosti na vzniklý 
problém, musí vytvářet robustní pravidla od samého 

počátku (ve smyslu vymahatelnosti pravidel). 
Je tedy potřeba, aby EU disponovala efektivnější-
mi nástroji k důslednému monitoringu a vynucení 
dodržování stávajících primárně právních a/nebo 
sekundárně právních pravidel, k nimž se členské 
státy dobrovolně zavázaly. V krajních případech pak 
lze přistoupit i k iniciaci řízení před Soudním dvorem 
EU. Jedině tak mohou dohodnuté principy fungovat 
v praxi. Důkazem toho je samotný jednotný trh, který 
zdaleka nevyužil svého potenciálu kvůli nedosta-
tečnému uplatňování zásad vzájemného uznávání 
a neadekvátnímu prosazování směrnice o službách. 
Mimo fungování jednotného trhu se zlepšení vy-
mahatelnosti vzájemného uznávání výrobků rovněž 
pojí například s politikou ochrany práv spotřebitelů. 
Z dosavadní špatné praxe uplatňování zastropování 
přímých plateb a redistibutivní platby rovněž vyplývá 
skutečnost, že EU potřebnými nástroji již disponuje, 
pouze je nutné posílení EU ve smyslu vymahatelnosti 
stanovených pravidel. 

10.3  SKROMNĚJŠÍ INTEGRAČNÍ KROKY 
A DEFINICE CÍLŮ EVROPSKÝCH NOREM

Vzhledem k heterogenitě členských států – jak z hle-
diska ekonomické vyspělosti, tak z hlediska národ-
ních tradic, zkušeností a zájmů – není možné ze stra-
ny EU prosazovat one-size-fi ts-all řešení, tedy jednu 
velikost integrace a jedno integrační tempo. Z toho 
důvodu by měla EU v ideálním případě defi novat 
pouze cíle evropských norem, nikoliv způsoby jejich 
dosažení. Viditelným důkazem je například železnič-
ní sektor, kde se dlouhodobě nedaří implementovat 
liberalizační balíky stejnou měrou ve všech členských 
státech. 
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Aby však častější využívání směrnic přineslo pozitivní 
výsledky, je potřeba zaměřit se na oblasti, ve kte-
rých je směrnice skutečně nutné defi novat, aby se 
tak zamezilo nadměrné či zbytečné regulaci. EU by 
se tak měla napříště vyvarovat situací, kdy kladením 
obrovského množství striktních požadavků na doprav-
ní politiku v podobě limitů CO2 podkopala podstatu 
podpory fungování společného trhu. Podobně v ko-
hezní politice, pokud mají být prostředky vynakládány 
účelně, musí EU investovat své prostředky cíleně, 
zaměřovat se na konkrétní přínosy, nikoli na množství 
podmínek, které musí být v průběhu realizace pro-
jektu splněny. Důkazem je rovněž projekt WiFi4EU 
s cílem zvyšovat dostupnost k internetu ve veřejných 
prostorech. V oblasti ochrany spotřebitele je rovněž 
daleko více efektivní a členskými státy přijímána pou-
ze určitá koordinace v podobě principu vzájemného 
uznávání. Naopak vyvarovat by se EU měla vytváření 
robustní regulace v citlivých oblastech, jako tomu je 
například v případě směrnice o hypotékách. Členské 
státy by měly mít větší podíl na rozhodování rovněž 
v případě SZP, zatímco EU by nadále stanovovala 
podmínky a cíle, kterých je nutné dosáhnout. Kvalita-
tivně skromnější integrační kroky by měla EU podnikat 
rovněž v oblasti schengenského systému, který by měl 
členským státům nadále umožňovat převážně svo-
bodný legální pohyb napříč členskými státy. V rámci 
schengenského systému by měla nadále probíhat 
rovněž spolupráce na ochraně vnějších hranic, koordi-
nace bezpečnostních služeb a sdílení informací mezi 
policejními silami. Naopak pravidla azylové politiky 

a nároky na příchozí, by měly zůstat v kompetenci 
členských států, jelikož se to přímo dotýká jejich bez-
pečnosti a společenské soudržnosti.

10.4  DŮKLADNÝ IMPACT ASSESSMENT 
EVROPSKÉ LEGISLATIVY 

Schopnost identifi kovat oblasti, ve kterých je vy-
dávání směrnic vůbec potřeba, vychází z nutnosti 
důkladného kvalitativního i kvantitativního hodno-
cení, tzv. impact assessment za účelem vyvarovat se 
zbytečné legislativy, která členským státům ve sku-
tečnosti nepřináší hmatatelné výhody, ale naopak 
pro svoji realizaci využívá prostředky členských států 
(viz například projekt WiFi4EU). Tento dokument 
rovněž posuzuje dopad daného opatření na všech-
ny aktéry, kterých se připravovaná regulace dotýká. 
Mimo dopravní politiku, kde se vydaná legislativa 
dotýká nejen členských států, ale také dopravních 
monopolů, je komplikovaným tématem také politika 
ochrany spotřebitele, ve které velmi záleží na postoji 
států, fi rem i samotných spotřebitelů. A právě na zá-
kladě důkladné refl exe politické vůle a ekonomických 
možností všech zainteresovaných stran může být EU 
schopna rozeznat, kde je žádoucí unijní řešení, a kde 
naopak ponechat řešení v rukou členských států. Ne-
méně důležité je diskutovat s členskými státy o jejich 
potřebách a možnostech, a to například v případě 
dodržování závazků při výstavbě vysokorychlostních 
tratí, aby bylo možné kvalifi kovaně rozhodnout, které 
úseky budou vybudovány jako první (Evropský účetní 

BOX 27

JAK ODSTRANIT PROBLEMATICKÉ BODY SZP

• Snížení výdajů na SZP.

• Snížení dotací pro velké zemědělské podniky.

•  Zastropování dotací na přísnou hranici nebo aplikace odlišné struktury plateb, která by oddělila vyplácení 

dotací od rozlohy zemědělského podniku, jelikož není možné přímé platby jednoduše zrušit, neboť jsou na 

nich zemědělci naprosto závislí.

•  Vyčleňování více fi nančních prostředků na druhý pilíř SZP, který přispívá k udržení kvality života na venkově 

a na jeho zatraktivnění zejména pro mladé lidi. 

• Poskytování vyšší podpory ekologickému zemědělství a vytváření krátkých dodavatelských řetězců.

•  Vytváření cílených opatření pro skutečný rozvoj venkova, založený na podpoře lokálních podnikatelů a ro-

dinných farem, které mají potenciál rozvíjet environmentální a sociální funkce zemědělství namísto dotování 

zemědělských velkopodniků.

• Uplatňování lokálního přístupu a podpora lokálních projektů namísto univerzálních řešení.

• Snižování administrativní zátěže SZP pro zemědělce, ale i členské státy.
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dvůr – Vysokorychlostní železnice v EU 2018: 2). Jedi-
ně tak bude možné projekty TEN-T z dlouhodobého 
hlediska fi nančně zajistit. Evropská komise by měla 
také předložit důkladnější analýzu dopadu investic 
ze strany EU i členských států souvisejících s TEN-T 
na zaměstnanost a hospodářský růst, což by mohlo 
podpořit investice i ze soukromého sektoru. 

10.5  NUTNOST DEFINOVAT REALISTIČTĚJŠÍ 
CÍLE A DELŠÍ IMPLEMENTAČNÍ LHŮTY

Jak bylo řečeno již v první části studie (a jednotlivé 
případové studie to potvrdily), dvěma nejzávažněj-
šími problémy EU, od kterých se následně odvíjejí 
problémy další, je jednak snaha o rychlé prohlubo-
vání integrace, jednak snaha o centralizaci za každou 
cenu, i na úkor hlubší analýzy a zhodnocení případ-
ných vedlejších negativních jevů. Dané kroky pak 
postrádají uměřenost, rozvážnost a detailnost. Přitom 
například vznik Schengenu je důkazem toho, že pokud 
EU podniká postupné kroky směrem k naplnění sta-
noveného cíle s rozvahou, z dlouhodobého hlediska 
to přináší pozitivní ekonomické výsledky. Na druhou 
stranu, jakmile se začnou podnikat nepromyšlené 
kroky, jen aby EU rostla, jako v případě azylové spo-
lupráce v rámci schengenského prostoru, celý systém 
se začne rozpadat, zvláště když se dostane do střetu 
ekonomický pohled na věc se základními funkcemi 
státu, v tomto případě s obranyschopností, která je 
kvůli Schengenu oslabena. 

Z rychlé, nepromyšlené integrace za účelem pros-
té (tedy ničím jiným nepodložené) centralizace se 
navíc odvíjejí další zásadní problémy. Jedním z nich 
je obecný rys EU stanovovat příliš ambiciózní cíle, 
které vyžadují de facto revoluční změny v krátkém 
časovém horizontu a na které sama EU nemá peníze. 
Jednou z hlavních oblastí, které vyžadují realistické 
plánování z dlouhodobého hlediska, je problemati-

ka snižování emisí CO2 z dopravy. V této oblasti by 
měla EU vytyčit takové cíle, které budou členské státy 
a dopravci schopni dodržovat v praxi. V konečném 
důsledku to totiž přinese efektivnější výsledky než 
stanovování „ambiciózních“ cílů ve snaze hrát roli 
světového lídra v dané oblasti. S defi nicí realistických 
cílů se rovněž pojí nutnost stanovovat delší imple-
mentační lhůty, což ostatně přímo vyplývá z dosavad-
ní praxe implementace legislativy na snižování emisí 
CO2 z dopravy. Vhodným příkladem je rovněž Schen-
genský prostor, kdy EU měla v návaznosti na pomalou 
implementaci pravidel ze strany některých členských 
států, stanovovat delší implementační lhůty při vytvá-
ření souvisejících norem.

Potřeba delších realističtějších lhůt a kvalitativně 
skromnějších integračních kroků tedy opět koreluje 
s výše uvedenou potřebou celkově pomalejší integra-
ce a nutnosti refl exe politické vůle a ekonomických 
možností všech zainteresovaných aktérů, zejména 
členských států. Souběžně s tím je nutné brát na zře-
tel, že důvody často zbytečné regulace nezřídka 
vycházejí z konkrétních lobbistických zájmů, jejichž 
cílem není veřejné blaho, ale potlačení konkurence 
a vlastní ekonomické výhody. 

10.6  DODRŽOVÁNÍ POLITICKÉHO CYKLU 
S DŮRAZEM NA FÁZI EVALUACE 

Aby byla EU schopna naplnit výše zmíněné poža-
davky, musí při vytváření legislativy (je-li legislativa 
vůbec nutná) dodržovat všechny fáze politického 
cyklu včetně důkladné evaluace a „poučení se“ 
z dosavadních chyb a zkušeností. V případě jednot-
ného trhu se s nutností důkladné evaluace pojí právě 
lepší uplatňování zásad vzájemného uznávání. Patrně 
nejviditelněji to potvrzuje sektor dopravy, kde je právě 
důkladná evaluace a poučení z dosavadních chyb 
a zkušeností při určování limitů CO2 pro automobilky 

BOX 28

PRINCIP SPILLOVER JAKO MOTIVACE DĚLAT VĚCI POMALU A POŘÁDNĚ 

Výhody plynoucí z pomalejší integrace je rovněž možné vysledovat na skutečnosti, že oblasti politik EU, které 

fungují a přinášejí celou řadu ekonomických výhod, jsou přitažlivé i pro další aktéry mimo EU, například z Evrop-

ského hospodářského prostoru. Mimo jednotný trh a schengenský systém se jedná například o iniciativu týkající 

se zrušení roamingových poplatků, projekt jednotného leteckého trhu nebo aktivity Evropské agentury pro léčivé 

přípravky EMA. Pokud tedy EU bude své iniciativy provádět lépe a efektivněji, má velký potenciál přilákat větší 

počet aktérů.
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zásadní. Důkladnou evaluaci požadavků členských 
států rovněž vyžaduje kohezní politika k přehodnocení 
podmínek čerpání dotací u jednotlivých programů, 
aby soustavně sloužila účelu, za kterým vznikla, tedy 
snižování rozdílů mezi regiony. Rovněž v případě 
schengenského systému schopnost vytvářet opatře-
ní uzpůsobená krizovým situacím vyžaduje vhodné 
načasování vycházející z důkladné evaluace efektivity 
daných nástrojů vzhledem k současné situaci. Díky dů-
kladné evaluaci by se totiž EU mohla vyvarovat situaci, 
jako v případě migrační krize, kdy EU v tomto ohledu 
situaci podcenila. Výše uvedené prvky jako systém 
ETIAS, měly být totiž zavedeny již dávno v souvislosti 
s rozšiřováním schengenského prostoru, nikoliv až 
v návaznosti na přímé ohrožení evropské bezpečnosti. 
Evaluace dosavadní praxe je potřeba rovněž v souvis-
losti se snahou zvýšit efektivitu programu Erasmus, 
který vyžaduje zjednodušit a snížit byrokratičnost 
stávající administrativy. 

Průběžná evaluace existující unijní legislativy tak 
může na příště omezit dosavadní praxi rychlého 
prohlubování integrace a vydávání stále nové legisla-
tivy, což je, jak dokazují samotné případové studie, 

neudržitelné, a nejen pro občany, ale i pro politické 
aktéry velmi nepřehledné.

10.7  VYTVÁŘENÍ EVROPSKÝCH NOREM 
V DUCHU KONCEPTU NEGATIVNÍ 
INTEGRACE 

Analýza vybraných politik ukázala, že s prohlubující 
integrací dochází zároveň k posunu od tzv. negativní 
integrace k tzv. integraci pozitivní. Jak ovšem dokazu-
je například směrnice o opatřeních, kterými je možno 
snížit náklady na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací, negativní integrace v po-
době motivace odstranit překážky má větší potenciál 
uspět u členských států, než zavádět striktní legislativ-
ní opatření znamenající pro členské státy dodatečné 
fi nanční náklady. Naopak snaha odstranit technické, 
administrativní a další překážky interoperability želez-
nic členských států je to, co by měla EU dělat s cílem 
učinit železniční dopravu atraktivnější na úkor dopravy 
silniční. K dosažení tohoto cíle je však potřeba vyso-
kých fi nančních nákladů, což vyžaduje „vyváženost“ 
poskytování fi nančních prostředků členským státům 
na železniční a silniční infrastrukturu (Evropský účetní 

BOX 29

EU A LIBERALIZACE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

V případě obchodní politiky je ze strany EU obecně nutná schopnost dělat větší kompromisy během jednání 

o liberalizaci obchodu. To se týká především oblasti zemědělství, kde je vyžadována větší otevřenost trhu pro 

zemědělské produkty. Příkladem je například jednání o dohodě o volném obchodu s jihoamerickým sdružením 

Mercosur, kde ze strany EU musí dojít ke snížení nároků z hlediska zemědělských výrobků (Hendrych 2018). 

Celkově je tedy potřeba snížit protekcionistický charakter v podobě exportních omezení v nejrůznějších oblas-

tech, které brání jednat o dohodě o volném obchodu s největšími obchodními partnery EU, USA a Čínou.

BOX 30

JAK ODSTRANIT PŘEKÁŽKY A ZVÝŠIT ÚČAST V PROGRAMU ERASMUS

• Snížit byrokratickou náročnost.

• Zjednodušit a zefektivnit program.

•  Vypracovat podrobnější analýzu míry účasti v programu Erasmus jako ukazatele pro zainteresované instituce 

na domácí scéně – řešení reagující na konkrétní problémy v jednotlivých zemích, pouze samotné navyšování 

fi nančních prostředků totiž nevyřeší všechny problémy.

• Zavést transparentnější proces uznávání kreditů.

• Uznávat zahraniční pobyt jako součást celkového studia.

•  Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi vyjíždějícími studenty a hostitelskými organizacemi ještě před samot-

ným výjezdem.
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dvůr – Železniční nákladní doprava v EU 2016: 47). 
Stejně tak tomu je v případě kohezní politiky, kde by 
se EU skutečně měla soustředit na základní cíl, kvůli 
kterému primárně vznikla, tedy odstranit rozdíly mezi 
regiony, nikoliv dodržovat striktní pravidla pro mož-
nost čerpání evropských dotací. Negativní integrace, 
v rámci které EU bude sloužit jako platforma pro 
vyjednávání a koordinaci pozic v zájmu odstraňování 
překážek, zjednodušování a rozšiřování možností 
členských států, je tedy to, co členské státy vítají a co 
by se mělo do projektu evropské integrace vrátit. 
Stačí se jen podívat na dopravní politiku, která ztratila 
svůj význam na úkor striktních pravidel ochrany život-
ního prostředí. Ty se však kvůli krátkodobým lhůtám 
a velkým fi nančním nákladům stejně nedaří dodržovat. 
Při tvorbě nové legislativy by tak EU měla klást důraz 
na to, aby navrhovaná norma odbourávala stávající 
překážky spolupráce mezi členskými státy, nikoliv 
vytvářela nové překážky. 

10.8  ČLENSKÉ STÁTY JAKO PRINCIPÁLOVÉ VS 
EU JAKO AGENT 

Jak dokazují jednotlivé studie, klíčovou podmín-
kou reformy EU je návrat k primátu členských států 
jako „principálů“, kteří rozhodují a určují evrop-
skou agendu. Instituce EU budou naopak „agenty“ 
reagujícími na jejich zájmy a vynucujícími pravidla, 
k nimž se členské státy dobrovolně zavázaly. Ev-
ropská politika totiž vždy bude (a musí!) vycházet 
primárně z národních priorit. Pokud bude EU jednat 
v návaznosti na požadavky a politickou vůli členských 
států, bude následně schopna rozeznat, jaká míra inte-
grace je pro členské státy akceptovatelná. Dosavadní 
zkušenosti totiž ukázaly, že vyváženost a promyš-
lenost toho, kde je optimální unijní řešení v podobě 
koordinace a vzájemného uznávání, nikoliv robustní 
regulace, a kde je naopak řešení v rukou členských 

států, je jednou ze základních podmínek fungování 
evropské integrace. Typickým příkladem je kohezní 
politika, která vyžaduje, aby o přerozdělování fi nan-
čních prostředků (pokud už je nezbytné) rozhodovaly 
samy členské státy. Stejně tak celkový systém musí 
být fl exibilnější a více reagovat na priority členských 
států spíše než na ty evropské (což neznamená, že by 
se jednalo o priority protievropské). Členské státy by 
měly mít větší podíl na rozhodování v případě SZP, 
zatímco EU by nadále stanovovala podmínky a cíle, 
kterých je nutné dosáhnout. 

10.9  SYMBOLICKÝ ROZMĚR PROJEKTŮ EU 
A JEHO NEGATIVNÍ DŮSLEDKY

EU navenek akcentuje symbolický rozměr svých 
aktivit, ať již v případě programu Erasmus, projektu 
WiFi4EU, zrušení roamingových poplatků či samotné-
ho schengenského systému a jednotného trhu. Ačkoliv 
jí to přináší „marketingové“ výhody, jedná se pouze 
o jeden z mnoha rozměrů. EU by se měla více zaměřit 
především na eliminaci nebezpečí a/nebo negativ, 
které s sebou její aktivity přinášejí. Jako příklad slouží 
opět Schengenský prostor, kde vyzdvihování pozitiv 
prostoru bez hranic je nutné vybalancovat s adekvát-
ním zajištěním ochrany a bezpečnosti uvnitř členských 
států. Příkladem je rovněž zrušení roamingových po-
platků, kde se EU soustředila především na symbolic-
kou rovinu a zájmy spotřebitelů, nikoliv na širší dopad 
na operátory. Vhodným příkladem je také kohezní 
politika, v rámci které jsou velmi často vyzdvihovány 
její přínosy v podobě dotací na výstavbu hřišť, sporto-
višť či parků v členských státech. Tyto aktivity však ne-
mají požadovaný systémový efekt. Regiony by obecně 
neměly být nástrojem EU, jak politicky „tunelovat“ 
členské státy a zbavovat je jejich základních funkcí. 
Proto je třeba oslabit symbolický rozměr kohezní 
politiky, ze kterého vzniká mylný dojem, že EU svými 

BOX 31

NUTNOST VYJASNIT KOMPETENCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A EU

Aby však členské státy mohly mít konečné slovo v tom, jaká míra integrace je pro ně optimální, a vybavit institu-

ce EU jasným mandátem, je třeba vyjasnit kompetence EU v porovnání s kompetencemi členských států. Vyjas-

něním kompetencí je myšleno přeformulování defi nice sdílených kompetencí, které musí být v rukou členských 

států a sdíleny s institucemi EU, nikoli naopak, jak je stanoveno Lisabonskou smlouvou: „Svěřují-li v určité oblasti 

Smlouvy Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty 

Unie i členské státy. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala. Členské státy 

opět vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém se Unie rozhodla svou pravomoc přestat vykonávat (Hlava I, 

článek 2 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy).
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aktivitami členským státům pomáhá, ve prospěch jeho 
rozměru funkčního, kdy EU bude prostřednictvím ko-
hezní politiky skutečně podporovat snižování rozdílů 
mezi regiony. 

10.10  ZTOTOŽNĚNÍ SE S PRINCIPEM FLEXIBILNÍ 
INTEGRACE 

Z analýzy vybraných projektů EU jasně vyplývá různo-
rodost členských států, jak z hlediska ekonomických 
možností, tak z hlediska politické vůle a představ 
o směřování evropské integrace, čemuž odpovídá 
i skutečnost, že reálná hloubka integrace jednotli-
vých zemí v EU se výrazně liší. Aby tak nedocházelo 
k posilování odstředivých nacionalistických a/nebo 
populistických tendencí, musí se EU vydat cestou fl e-
xibilní integrace, v rámci které si členské státy zvolí 
takovou míru integrace, která je pro ně nejvýhod-
nější. Pouze v oblasti společného trhu je nutné, aby 
se na rozvoji podílely všechny členské země stejným 
dílem, a nedošlo tak k jeho dezintegraci. V souladu 
s principem fl exibilní spolupráce ostatně původně 
vznikl i schengenský systém. Vzhledem k fl exibilitě, 
kterou projekt nabízel, se totiž členské státy mohly 
zapojovat postupně s ohledem na míru své připra-
venosti. Potřebu zavést fl exibilní integraci dokládá 
i skutečnost, že začleněním schengenského systému 
do supranacionální spolupráce se začala mezi členský-
mi státy vytrácet politická vůle v ní pokračovat. Zave-
dení prvků fl exibility vyžaduje rovněž kohezní politika, 
jelikož díky tomu získají členské státy významnější 
kompetence při rozhodování o rozdělování prostředků 
na národní úrovni a přidělené prostředky tak budou 
lépe refl ektovat potřeby nejméně rozvinutých regionů 
v jednotlivých členských státech. Určitá míra fl exibility 
by byla vhodná i v případě SZP, kde by si členské státy 
samy zvolily konkrétní opatření, která na základě po-
souzení vlastních potřeb, podmínek na svých územích 
a dostupných dat považují za nejvhodnější.

Ačkoliv EU teoreticky poskytuje členským státům 
určitou volnost v podobě prvků fl exibilní integrace již 
od Amsterodamské smlouvy, jejich aplikovatelnost 
v praxi je složitá. Hlavním důvodem je přílišná tvrdost 
a přísnost komplexu podmínek, za kterých je možné 
dané mechanismy spustit.1 Evropská integrace tedy 
potřebuje fl exibilitu, postavenou na svobodě, inkluzi 
a reálné dosažitelnosti. Členské země mají mít svobo-
du uzavírat partnerství na kratší i delší dobu a volnost 
jak v metodách, tak i v dohodnutých cílech.

Princip fl exibilní integrace tedy představuje jedinou 
možnost, jak udržet spolupráci mezi tak rozdílnými ev-
ropskými státy, jelikož z dosavadní praxe jasně vyplývá, 
že vize homogenní integrace je nerealistická. Navrácení 
EU zpět směrem k logice fl exibilní integrace a mezi-
vládní spolupráce, v rámci které si členské státy budou 
moci dobrovolně rozhodnout, jakým směrem se vydat, 
bude pro členské státy a jejich občany daleko přijatel-
nější, přirozenější a jednodušší.

1  V případě posílené spolupráce je bilance spuštění pozitivnější. 
Od roku 2010 byl mechanismus posílené spolupráce aktivován 
celkem pětkrát v oblastech rozvodu a rozluky, vytvoření 
jednotné patentové ochrany, příslušnosti, rozhodného práva 
a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových 
poměrů v manželství a registrovaném partnerství, za účelem 
zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a kvůli vzniku 
stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti 
(PESCO; European Commission – Those who want more do 
more 2018). Ve fázi vyjednávání je zavedení posílené spolupráce 
v oblasti daně z fi nančních transakcí a budování integrované 
špičkové infrastruktury v oblasti vysoce výkonné výpočetní 
techniky, tzv. „superpočítače“ (Evropská komise). Naproti tomu 
konstruktivní abstence byla za dobu své existence použita 
pouze v roce 2008 při jmenování zvláštního zástupce Evropské 
unie v Kosovu, kdy se Kypr rozhodl neúčastnit hlasování 
o společné akci (van Eekele, Kurpas 2008: 10). Nefunkčnost 
celého mechanismu si vysloužilo dokonce označení „nefl exibilní 
fl exibilita“ nebo „placebo“ pro německo-francouzskou spolupráci 
(Schrauwen 2002: 73 Flexibility from Amsterdam to Nice).

BOX 3

POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE A KONSTRUKTIVNÍ ABSTENCE JAKO MECHANISMY FLEXIBILNÍ INTEGRACE

Při aplikaci fl exibilní integrace je možné vycházet ze dvou mechanismů. Tím prvním je mechanismus posílené 

spolupráce, kdy jednotlivé země přicházejí s návrhy na spolupráci mezi sebou. Druhý mechanismus vychází 

z logiky konstruktivní abstence, kdy unijní členové kooperují při hledání řešení, pokud se ale rozhodnou, že 

spolupráce pro ně není smysluplná, mohou ji ukončit, aniž by ztěžovaly dohodnutí kompromisu mezi ostatními 

zapojenými zeměmi.
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