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1. Executive summary k polské 
evropské politice 

� Polsko realizuje svébytnou evropskou politiku. Tvrdě prosazuje národní zájem a 

nebojí postavit se hospodářsky silnějším členským státům. Tento přístup byl patrný 

například během zapojení Polska do institucionální, rozpočtové a klimaticko-

energetické debaty. Ve všech případech si Polsko dokázalo vymoci značné ústupky. 

� Třebaže reaktivní přístup v polské evropské politice převažuje, dokáže Polsko 

v posledních letech hrát důležitou roli při nastavování a vytváření evropské agendy. 

Příkladem takového proaktivního přístupu je projekt Východního partnerství nebo 

snaha o zviditelnění energetické bezpečnosti v rámci EU. 

� Od vstupu do EU, avšak především od roku 2007, se Polsko snaží o vytváření 

efektivních koalic při prosazování svého zájmu. Lze vymezit čtyři skupiny spojenců, 

na které se Polsko orientuje. Zaprvé se jedná o země Visegrádské skupiny. Zadruhé 

o širší skupinu zemí střední a východní Evropy. Třetím formátem koalice je spojení 

zájmů se zeměmi Výmarského trojúhelníku. Čtvrtou rovinou je bilaterální i 

multilaterální kooperace s dalšími pěti největšími zeměmi EU. 

� Vztahy s Německem tvoří bazální pilíř polské evropské politiky. V kontextu EU 

prostupuje touto relací ambivalence. Na jednu stranu vidí Polsko Berlín jako 

klíčového hráče EU, kterého je potřeba pro dosažení svého zájmu v EU získat, na 

druhou stranu se objevuje v polské evropské politice obava z německé dominance 

v EU. 

� Zejména od roku 2007 Polsko prosazuje větší nezávislost komunitárních institucí 

(Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost), neboť vychází 

z předpokladu, že silné a nezávislé unijní instituce nebudou zvýhodňovat 

hospodářsky nejsilnější, nejvlivnější a starší členské země, a budou naopak ke všem 

státům přistupovat spravedlivěji. 

� Polsko uplatňuje velmi úspěšnou personální politiku v rámci institucí EU. 

V Evropské komisi drží Polskem nominovaný komisař rozpočtové portfolio, které se 

zabývá prioritní otázkou polské evropské politiky příštích let, a velmi dobré 

zastoupení má Polsko také v kabinetech dalších významných komisařů. Polsko je 

jednoznačně nejúspěšnější novou členskou zemí při personálním obsazování 
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Evropské služby vnější akce. V Evropském parlamentu mají polští zástupci velmi 

silné postavení, čehož dokladem je skutečnost, že Polák, Jerzy Buzek, je jeho 

předsedou. 

� Polsko se může spoléhat na kvalitní odborné zázemí v evropských otázkách. 

Specializovaný expertní orgán zaměřující se na unijní otázky, UKIE, vznikl řadu let 

před vstupem do EU a dlouhodobě si zachovával nezávislost a vysokou odbornou 

kvalifikaci. V důsledku změn posledních let souvisejících s přípravou předsednictví 

v Radě EU byl UKIE sloučen s Ministerstvem zahraničních věcí, které tím bylo 

výrazně kapacitně i expertně posíleno. 

� Polská evropská politika je od poloviny devadesátých let předmětem kontinuální, 

autentické a hluboké politické-společenské debaty. Odráží se v ní dlouhodobější 

historická zkušenost Polska, patrná především ve vztahu s Německem a v názorech 

na evropskou politiku vůči Ukrajině a Rusku. 

� Široká společenská debata má ohlas v programatice politických stran. Ty většinou 

reflektují podobná témata, avšak liší se v názoru na charakter priorit či způsob jejich 

prosazování. 

� Občanská platforma představuje liberálně-konzervativní proud Evropské lidové 

strany. Ve svých programových postulátech se zaměřuje na široké spektrum témat. 

Klade důraz na hospodářský rozvoj Polska a ekonomickou konvergenci EU. 

� Polská lidová strana se profiluje na agrární tématice, a proto se i v evropské politice 

zabývá především společnou zemědělskou politikou. V rámci Evropské lidové strany 

se řadí mezi představitele křesťansko-sociálního proudu. 

� Levicové strany prezentují federalistickou vizi sjednocené Evropy odpovídající 

představám Evropské socialistické strany. Upozorňují na potřebu hlubší integrace 

v sociální, kulturní a hodnotové oblasti, což je specifikum na polské politické scéně. 

� Právo a spravedlnost reprezentuje osobitý a reformní přístup k evropské integraci, 

který vychází z vlastního intelektuálního podhoubí opřeného o jedinečnou polskou 

historickou a geopolitickou zkušenost. EU vnímá především jako společenství 

národních států, obává se byrokracie i dominance hospodářsky nejsilnějších zemí a 

nesouhlasí s dalším prohlubováním politické, hospodářské i sociální integrace. 

� Polské střednědobé priority v evropské politice se vyznačují koherencí ve svém 

obsahu a komplementaritou při jejich prosazování. V pomyslné hierarchii stojí nyní 

na vrcholu priorit snaha o vyjednání pro Polsko co možná nejvýhodnějšího 

víceletého rozpočtového rámce na léta 2014-2020. 
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� Rozpočtový rámec by měl podle polských představ zahrnovat pouze mírně 

upravenou a robustní politiku soudržnosti. Neměl by se zmenšit také příspěvek na 

společnou zemědělskou politiku. Evropský rozpočet musí podle polských představ 

primárně sloužit k hospodářské konvergenci chudších a vyspělejších členských států 

a regionů. Polsko prosazuje navýšení evropského rozpočtu nebo minimálně 

zachování jeho současné velikosti. 

� Polsko prosazuje další liberalizaci jednotného trhu a uvolňování čtyř svobod. Velké 

naděje vkládá do Aktu o jednotném trhu a souhlasí s rozšiřováním působnosti 

jednotného trhu do dalších oblastí. 

� Přistoupení ke společné měně je prioritou současné polské vlády, avšak v této otázce 

nepanuje konsensus napříč politickým spektrem. Polsko se zasazuje o uvolnění 

přístupových podmínek pro země, které provádí důchodové reformy, čímž si chce 

otevřít jednodušší cestu pro přijetí eura. 

� Polsko nevnímá strategii Evropa 2020 jako prioritu samu o sobě. Bere ji spíše jako 

nástroj pro ovlivňování unijní agendy v dalších prioritních oblastech, kterými jsou 

především liberalizace volného trhu a obhajoba kohezní politiky v rámci příštího 

finančního rámce. 

� V energetické a klimatické politice je východiskem polského přístupu domácí 

vysokouhlíkové hospodářství, které znemožňuje efektivní zapojení se do boje proti 

klimatickým změnám bez vynaložení značných finančních nákladů. Polsko tedy není 

entuziastické při naplňování unijních environmentálních priorit. Svoji zaostalost 

v této oblasti si však uvědomuje a pracuje na změně struktury své energetiky, aby 

docílilo většího podílu nízkouhlíkových zdrojů. 

� Ve vnější energetické politice klade Polsko důraz na diverzifikaci zdrojů, jednotný 

unijní přístup a rozšiřování unijního acquis do nečlenských států. 

� Polsko je zastáncem silné a efektivní Evropské služby pro vnější akci. Prioritou pro 

Polsko je východní vektor vnější politiky EU, přičemž zvláštní péči věnuje projektu 

Východního partnerství, u kterého se hlásí ke spoluautorství. 

� Polsko proměnilo svůj přístup k Evropské bezpečnostní a obranné politice a je 

jedním z hlavních zastánců a hybatelů tohoto směru integrace. 

� V porovnání s Českou republikou je polská pozice v rámci EU asymetrická, a to 

v politické i hospodářské rovině. Polsko se nachází v jednoznačně silnější pozici 

v rámci EU. 
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� V řadě témat lze nalézt překryv zájmů mezi Českou republikou a Polskem, což může 

vést k efektivní spolupráci, ale také k soupeření o vůdčí roli. Polsko se obecně snaží 

dominovat v oblastech, které jsou specifikem české evropské politiky (podpora 

lidských práv a transformační spolupráce, energetická politika, východní politika 

EU). Na druhou stranu je Polsko klíčovou zemí při budování koalic nových 

členských států EU a narušení vzájemných vztahů by hrálo v neprospěch ČR. 

� Odlišné přístupy v evropských politikách Polska a České republiky jsou viditelné v 

pohledu na zavádění společné měny, v míře akcentace společné zemědělské politiky 

nebo v určitých aspektech příštího víceletého finančního rámce. 

� Naopak koherence zájmů je patrná ve vnějších vztazích, energetice či podpoře 

politiky rozšíření. 
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2. Executive summary k polskému 
předsednictví v Radě EU 

� Polsko vnímá mandát svého předsednictví v Radě EU jako příležitost pro posílení 

své politické pozice v rámci EU. Předsednictví je věnována značná politická 

pozornost ze strany vlády a je bráno jako primárně politická, nikoliv administrativě-

byrokratická záležitost. 

� Polské předsednictví bude řízeno pomocí capital-based modelu, kdy většina 

klíčových rozhodnutí bude činěna ve Varšavě, a stálé zastoupení v Bruselu bude 

disponovat velmi omezenou autonomií v rozhodování. Použití tohoto modelu 

usnadňuje prosazování zájmů předsedajícího státu a naopak stěžuje efektivní 

spolupráci se sekretariátem Rady a Evropskou komisí. 

� Model řízení předsednictví na domácí úrovni bude centralizovaný, s vůdčí úlohou 

Ministerstva zahraničních věcí, které navíc disponuje rozsáhlým a kvalifikovaným 

expertním zázemím. To Polsku umožňuje být do velké míry nezávislé na podpoře 

sekretariátu Rady. 

� Polští představitelé otevřeně deklarují, že předsednictví má sloužit také k realizaci 

polského národního zájmu. 

� Předsednické trio, které Polsko vytváří společně s Dánskem a Kyprem, bude mít na 

průběh předsednictví pouze marginální vliv a nepřekročí dosavadní praxi. Vytváření 

společného programu proběhne bezproblémově stejně jako předávání předsednické 

agendy. 

� Polsko představilo ambiciózní seznam předběžných priorit předsednictví, který se do 

velké míry kryje s polskými dlouhodobými zájmy v evropských politikách. 

� V rámci priority zaměřené na víceletý finanční rámec se Polsko pokusí o otevření 

debaty, avšak nebude tlačit na rychlý postup v jednáních. Má totiž v této oblasti 

vysoké zájmy a při dynamickém průběhu rokování by své cíle nemohlo otevřeně 

prosazovat vzhledem k předsednické úloze. 
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� Klíčovou oblastí jsou vztahy s východem, kde se Polsko chce zaměřit na bilaterální i 

multilaterální rozměr spolupráce, připravuje řadu akcí a iniciativ a bude chtít 

dosáhnout výrazného úspěchu, kterým by se mohlo prezentovat. 

� Téma jednotného trhu bude souviset především s projednáváním Aktu o jednotném 

trhu. 

� Posílení vnější energetické bezpečnosti EU je další oblastí, na kterou se Polsko 

dlouhodobě profiluje, a kterou zařadilo mezi priority svého předsednictví. Bude klást 

důraz na práci se strategickými dokumenty a na posilování interkonektivity v rámci 

EU. 

� Ambiciózní rozvoj chce Polsko během svého předsednictví prosadit ve Společné 

bezpečnostní a obranné politice. Zaměří se na battlegroups, rozvoj civilního 

plánování, spolupráci s NATO a východními sousedy EU. 

� U priority zaměřené na využití lidského potenciálu Evropy nemá Polsko podrobně 

rozpracované cíle, kterých by chtělo dosáhnout. 

� Polsko v seznamu priorit ignorovalo další oblasti, ve kterých lze v době polského 

předsednictví očekávat významný posun nebo dokonce integrační mezník (např. 

rozšiřování nebo ekonomické vládnutí). 

� Předsednictví je předmětem sporů mezi vládní koalicí a parlamentní opozicí. Nelze 

čekat, že by se polským politickým stranám podařilo vyjednat dohodu o neútočení 

v době předsednictví nebo společnou podporu výkonu předsednického mandátu. 

� Uprostřed polského předsednictví proběhnou s největší pravděpodobností 

parlamentní volby. Nová vláda bude ustavena přibližně na konci listopadu a bude 

muset řídit závěr předsednictví. Tato skutečnost bude mít vliv na harmonogram 

předsednictví. 

� Předvolební kampaň ovlivní podobu polského předsednictví. Blížící se volby mohou 

ohrozit předsednickou roli nestranného prostředníka a motivovat polskou vládu 

k tlaku na prezentaci úspěchu v oblasti důležité pro Polsko. Premiér a ministr 

zahraničí navíc mohou překračovat své předsednické kompetence, které byly nově 

vymezeny Lisabonskou smlouvou a post-lisabonskou institucionální praxí. 
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� Priority polského předsednictví se do velké míry shodují s dlouhodobými prioritami 

české evropské politiky. (Ne)úspěch polského předsednictví bude spoluvytvářet 

důvěryhodnost celého středoevropského regionu. A pozitivní hodnocení polského 

předsednictví nadále posílí Polskou pozici ve střední a východní Evropě, a to 

především v prioritních oblastech předsednictví. Tyto skutečnosti je nezbytné mít na 

paměti při úvahách o českém přístupu k polskému předsednictví v Radě EU. 
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4. Úvod  
Asertivita při nočních kodaňských jednáních o vstupu do EU, neústupnost v rokováních o 

finanční perspektivě, předložení konceptu Východního partnerství, brojení proti energeticko-

klimatickému balíčku, veto vůči mandátu pro jednání o Smlouvě o partnerství a spolupráci 

mezi EU a Ruskem nebo neoblomný přístup při vleklé debatě o revizi primárního práva – to 

je jen letmý výčet událostí, kterými se za krátkou dobu svého členství zapsalo Polsko v EU. 

Polská politika v EU nejednou budí pozornost, ale zároveň je i příčinou nepochopení a dává 

zdání nelogičnosti prosáklé fobiemi a nadutým velikášstvím. Proč by však právě polská 

evropská politika neměla být výsledkem racionální úvahy domácích aktérů vycházející 

z aktuálních potřeb a získané zkušenosti? 

Dojem na první pohled nepředvídatelného polského chování v EU je odrazovým můstkem 

pro komplexní výzkum polské evropské politiky. Ten musí zahrnout specifickou polskou 

historickou zkušenost i analýzu postojů politických stran, chceme-li nalézt střednědobé 

priority polské evropské politiky. 

Předkládaná studie shrnuje polskou evropskou politiku v posledních dvaceti letech a pokouší 

se nalézt hlavní mezníky i dlouhodobé fenomény symptomatické pro polské vztahy s EU i 

v rámci unijního politického systému.  

Dále se pokouší odpovědět na to, jaké jsou cíle polské evropské politiky v hospodářských 

aspektech integrace, v debatě o budoucnosti rozpočtu, v energetické politice, v politice 

životního prostředí a v rámci vnějších vztahů EU. 

Třetí oblastí bádání jsou polské politické strany a jejich vztah k evropské politice. 

Analyzovány jsou programové postuláty hlavních politických stran, nalezeny jejich kořeny a 

porovnány hlavní oblasti konfliktů. 

Studie klade zvláštní důraz na blížící se polské předsednictví v Radě EU. Pozornost se 

zaměřuje na vnitřní aspekty předsednictví, tedy vybraný způsob managementu 

předsednického úkolu, ale také na vnímání předsednictví domácími politickými aktéry. Jádro 

předsednického oddílu je však věnované otázce, do jaké míry polské předsednictví ovlivní 

EU, a to v rámci vytýčených priorit i v širším post-lisabonském institucionálním kontextu. 
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V neposlední řadě je věnována pozornost vztahu polské a české evropské politiky. Studie 

hledá společné i protichůdné zájmy obou zemí a snaží se vymezit pozici České republiky 

vůči polskému předsednictví v Radě EU. Na závěr formulují autoři doporučení pro českou 

zahraniční politiku v kontextu polské evropské politiky. 

Při zpracovávání studie se autoři pohybovali v rámci empiricko-analytického výzkumného 

paradigmatu. Vycházeli z dostupné primární i sekundární literatury a zvláštní důraz kladli na 

přímé rozhovory s aktéry polské evropské politiky nebo s experty, kteří ji dlouhodobě 

sledují. 
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5. Vývoj polské evropské politiky 
Polsko v letech 1989-2010 realizovalo ve vztahu k EU i v rámci EU svébytnou politiku. 

Účastnilo se tří velkých debat evropské integrace posledních let. Konkrétně se jednalo o 

debatu institucionální, rozpočtovou a energeticko-klimatickou.1 Ve všech případech byly 

polské priority v rozporu s cíly většiny členských států a/nebo Evropské komise, avšak 

přesto Polsko dosáhlo jako tvrdý vyjednavač značných ústupků. 

V rámci EU se jako klíčová ukázala relace Polska s Německem. Německo bylo hlavním 

obhájcem polského členstvím v EU a v řadě případů bylo hlavní politickou silou, která 

v obtížných jednáních přesvědčila Polsko ke kompromisnějšímu stanovisku. Na druhou 

stranu polskou evropskou politikou prostupovala obava z německé dominance v rámci EU či 

z pěstování privilegovaných vztahů Německa s nečlenskými zeměmi. Polsko, jako jedna 

z šesti nejlidnatějších zemí EU, disponovalo stálými komunikačními kanály pro spolupráci 

s největšími a nevýznamnějšími zeměmi. Praktický význam byl především ve společných 

zasedáních vlád (od roku 2007 s Německem, Španělskem, Itálií a Francií), v přítomnosti ve 

Výmarském trojúhelníku (třebaže jeho význam po dobu jeho existence varioval), v začlenění 

do skupiny největších zemí EU úzce spolupracujících v otázkách vnitřní bezpečnosti a 

v budování pozice jednoho z klíčových hráčů EBOP. Na druhou stranu se Polsko jako 

největší z nově přistoupivších států pokoušelo o vůdčí postavení mezi zeměmi SVE. 

Základním nástrojem pro navázání spolupráce byla Visegrádská skupina. 

Polsko ještě několik let před vstupem vytvořilo expertní zázemí pro realizaci evropské 

politiky založením UKIE. Kromě toho uplatňovalo úspěšnou personální politiku v rámci 

evropských institucí. 

Domácí rozměr evropské politiky se projevil také v hluboké národní debatě o polských 

prioritách v EU. Tyto spory měly navíc přesah do realizace evropské politiky a v některých 

případech i negativní vliv na image Polska v EU či na efektivitu výkonu evropské politiky.  

                                                      
1 Do další velké debaty, která se dotýkala budoucnosti společné měny, nebylo Polsko jako nečlenský stát eurozóny přímo 

zapojeno, ale jeho přístup byl aktivnější než v případě jiných zemí neplatících eurem. 
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6. Priority polské evropské politiky ve 
střednědobém časovém rámci 
Cílem tohoto oddílu je nalézt a analyzovat priority polské evropské politiky v časovém 

horizontu přesahujícím funkční období současné vlády. Pozornost bude věnována 

očekávaným procesům a iniciativám, které se v nejbližších letech objeví na agendě EU. Text 

se zaměří na vybrané aspekty hospodářského rozměru integrace, příští víceletý finanční 

rámec EU, energetickou politiku, politiku životního prostředí a vnější vztahy EU. 

Polská evropská politika se ve sledovaných oblastech vyznačuje značnou koherencí a 

propojeností. V pomyslné hierarchii stojí na vrcholu priorita velkorysého víceletého 

finančního rámce, který by financoval další modernizaci Polska do konce současné dekády. 

Jako další priority lze identifikovat snahu o udržení komunitární a rozpočtově silné SZP, 

liberalizaci a rozšiřování jednotného trhu, rozvoj energetické politiky v rámci EU i ve 

vnějších vztazích a uplatňování klimatické politiky, která by brala ohled na vysokouhlíkové 

ekonomiky. Polsko se stalo zastáncem silné EU na mezinárodním poli, přičemž prosazuje 

autonomii nových komunitárních orgánů. V materiálním obsahu vnější politiky klade důraz 

na rozvoj vztahů s východními sousedy EU. 

V prioritních oblastech provádí Polsko asertivní politiku, kterou opírá o personální zajištění 

v unijních institucích, o snahu budovat široké koalice členských států a v neposlední řadě o 

spolupráci s Evropskou komisí. Výstupem tohoto přístupu je schopnost blokovat řadu 

rozhodnutí a dosáhnout ústupků ve svůj prospěch. 

Polská evropská politika bude konzistentně usilovat o konvergenci bohatších a chudších 

členských států a bude odmítat budování Evropy více rychlostí. 
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7. Polská evropská politika a postoje 
domácích aktérů 
Postoje polských politických stran k evropské politice vycházejí ze třech základních 

pramenů. Zaprvé jsou výrazně ovlivněny historickou zkušeností a názory na postavení a roli 

Polska v Evropě formované od počátku 20. století. Zadruhé programové postuláty 

politických stran přirozeně ovlivňují aktuální hospodářské a sociální výzvy a přístupy 

k jejich řešení. A zatřetí jsou programová východiska formována názory širších evropských 

politických uskupení. Intenzita těchto tří prvků se u jednotlivých stran různí, avšak prakticky 

u všech relevantních uskupení jsou vlivy těchto aspektů přítomny. 

PiS je stranou, která reprezentuje nejvíce alternativní proud v polské evropské politice. 

Odmítá přijetí společné měny a skepticky se staví k iniciativě Východního partnerství. Jako 

jediná relevantní politická strana není součástí mainstreamové strany na evropské úrovni. 

V dalších oblastech lze nalézt souběžnost programových postulátů. Všechny strany 

upozorňují na potřebu hospodářské konvergence prostřednictvím politiky soudržnosti, 

vyzdvihují roli SZP a zastávají názor, že EU by měla posílit společnou bezpečnostní a 

obrannou politiku. 

Ambivalence je patrná ve vztahu s Německem, neboť u některých politických stran (PiS, 

PSL) se objevuje obava z jeho dominance. Naopak přirozené partnery v EU vidí polské 

politické strany ve Visegrádských zemích a v širší východní Evropě. 

Role prezidenta v evropské politice není jednoznačně vymezena a záleží na dohodě s vládou. 

Existuje tedy potenciál konfliktu projevující se především v období kohabitace. Prezident  
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8. Polské předsednictví v Radě EU 
U polského předsednictví lze předpokládat, že bude prováděno modelem centralizovaným a 

capital-base.2  

Lze konstatovat, že předsednické trio bude mít – v souladu s dosavadní praxí – marginální 

význam a omezí se na administrativně-technické aspekty. U předávání agendy i přípravy 

souhrnného programu tria lze očekávat hladký průběh a bezproblémové dosažení konsensu. 

Polsko prezentuje ambiciózní program priorit. Zahrnuje většinou oblasti, ve kterých je 

Polsko dlouhodobě činné a má v nich výrazné zájmy. Předsednictví je v tomto ohledu také 

určitým odrazovým můstkem pro dosažení expertního uznání a vlivu na tyto politiky 

v budoucnu. Tato skutečnost může potenciálně ohrožovat roli nestranného arbitra, která se 

od předsedající země očekává. I v dalších neakcentovaných oblastech lze předpokládat 

významné posuny, které ovlivní fungování EU (ekonomické vládnutí, rozšíření). Fakt, že se 

tato témata, u kterých je možné predikovat jejich dokončení, nedostala mezi polské priority 

předsednictví, ukazuje na koncentraci předsednictví na politiky podstatné pro Polsko. 

 

                                                      
2 Možnosti capital-based předsednictví se pochopitelně proměnily se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Polsko nebude 

moci vykonávat předsednictví v oblasti vnějších vztahů a v Evropské radě.  
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9. Polské předsednictví v Radě EU a 
domácí politika 
Vztah domácí politiky a předsednictví lze shrnout v následujících bodech: 

(1) Konec mandátu polské vlády uprostřed předsednictví ovlivní podobu agendy a 

harmonogram prací Rady EU a Evropské rady. 

(2) Je možné, že poslední zasedání Evropské rady v roce 2011 proběhne nebývale brzy 

nebo na ní bude Polsko reprezentovat premiér nové vlády. 

(3) Politickým stranám se nepodaří uzavřít příměří na dobu předsednictví a evropská 

politika bude jedním z konfliktních témat v kampani. 

(4) Předvolební kampaň může ovlivnit agendu EU i schopnost Polska zastávat roli 

nestranného prostředníka. 

(5) Čelní představitelé polské vlády budou chtít předsednictví využít k budování své 

mediální pozice před volbami. 
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10. Polská evropská politika a česká 
evropská politika 
Při hledání společných a rozdílných zájmů České republiky a Polska v evropské politice 

docházíme k následujícím skutečnostem: 

(1) Pozice České republiky a Polska v rámci EU jsou asymetrické, což je dáno velikostí, 

politickým významem i přístupem k evropské integraci. Ze všech těchto srovnání 

vychází Polsko lépe. 

(2) Polsko i Česká republika těží z otevřenosti jednotného trhu, usilují o jeho další 

liberalizaci a o plné naplnění čtyř svobod. Obě země také pouze vlažně přijímají 

strategii EU 2020. 

(3) V přístupu ke společné měně jsou viditelné diametrální rozdíly mezi českou a 

polskou pozicí. 

(4) V rámci debat o budoucnosti víceletého finančního rámce je patrný rozdíl v pohledu 

na celkovou velikost rozpočtu, jeho příjmovou stránku a množství prostředků 

plynoucích na SZP. Naopak velmi blízký přístup zaznamenáváme ve vztahu 

k politice soudržnosti nebo nastavení přímých plateb SZP. 

(5) Česká republika a Polsko se řadí mezi zastánce rozšíření, třebaže intenzita podpory 

se různí v závislosti na jednotlivých vektorech této politiky. 

(6) Další společná témata lze nalézt v energetické politice EU a vnějších vztazích. 

Výsledky polského předsednictví budou spoluurčovat image celého středoevropského 

regionu v budoucnosti. Úspěch polského (a maďarského) předsednictví může posílit význam 

Visegrádské skupiny, a tím implicitně i efektivitu prosazování českého zájmu v EU. Na 

druhou stranu výrazné posílení polské pozice v EU může přinést pokusy o dominanci 

v regionu SVE, což by mohlo středoevropskou spolupráci v unijních otázkách dlouhodobě 

poškozovat. Pasování se do role mluvčího SVE a osobování si výhradní odbornosti 

v určitých politikách může mít negativní konsekvence na česko-polskou spolupráci, neboť 
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v řadě oblastí (energetika, východní politika EU) jsou aktivní jak Česká republika, tak i 

Polsko. 

Především je ale nezbytné upozornit na fakt, že vybrané předběžné priority polského 

předsednictví odpovídají do velké míry prioritním oblastem české evropské politiky. Jedná 

se zejména o vnitřní trh, zabezpečení energetických dodávek do EU, vztahy EU 

s východními sousedy a víceletý finanční rámec. Cíle, které si Polsko v těchto prioritních 

oblastech vytknulo, se shodují se zájmy České republiky. 

Na základě výsledků studie věnované polské evropské politice lze formulovat následující 

doporučení pro českou zahraniční politiku: 

(1) Polsko je velmi důležitým hráčem na evropské úrovni, který navíc dokáže efektivně 

budovat koalice a dosahovat značných ústupků ve svůj prospěch. Vzhledem k tomu, 

že české a polské zájmy se v evropské politice často shodují, náleží dále rozvíjet 

vzájemné kontakty nejen mezi úředníky ministerstev zahraničních věcí, ale také 

v rámci dalších sektorů. Vhodným mechanismem pro intenzifikaci vztahů (nejen) 

v kontextu evropské politiky by byla pravidelná společná zasedání vlád nebo 

rozsáhlých vládních delegací. První takové zasedání by se mělo uskutečnit ještě před 

předsednictvím Polska v Radě EU. 

(2) Klíčovým kanálem pro vytváření česko-polských koalic v rámci EU by měl být 

formát Visegrádské skupiny. Polská přítomnost ve Výmarském trojúhelníku a 

intenzifikace této spolupráce může vést k upřednostňování kooperace s Německem a 

Francií a k oslabení součinnosti Visegrádské skupiny v evropských záležitostech. 

Česká diplomacie by tedy měla věnovat vysokou pozornost Výmarskému 

trojúhelníku a aktuálním trendům, které se ohledně tohoto formátu spolupráce 

objevují. 

(3) Česká republika musí akceptovat asymetrii vyplývající z odlišné pozice obou zemí 

v rámci EU a musí být připravená na to, že v případě zvládnutého předsednictví 

politická váha Polska v EU ještě posílí a asymetrie se prohloubí. Neznamená to ale, 

že by měla Česká republika přistoupit na dominanci Polska v regionu SVE. Naopak, 

česká diplomacie by měla usilovat o připomínání expertních kapacit v politikách, 

které jsou prioritní pro obě země (energetická politika EU, vztahy EU s východem, 



Vědecký projekt 02/02/10 
Energetická bezpe čnost ČR a budoucnost 
energetické politiky EU  
– 
Prosinec 2010 
 

Vědecký projekt RM 11/02/10  
 
Analýza polské evropské politiky s d ůrazem na polské p ředsednictví 
v Radě EU – zkrácená verze 
– 
Leden 2011 
 

 

18 

 

rozšiřování EU o Západní Balkán, podpora transformační spolupráce a obhajoba 

lidských práv), a usilovat o intenzivní spolupráci v těchto oblastech. 

(4) Polsko uplatňuje ve vztahu k institucím EU velmi úspěšnou personální politiku, což 

může být příležitostí pro Českou republiku. I vzhledem k blízkosti priorit by měl 

fungovat mechanismus vzájemné podpory nominací. Polsko dále disponuje širokou 

expertní kapacitou v unijních politikách vyplývající z dlouholeté existence 

specializovaného expertního orgánu státní správy. Česká republika by měla využívat 

možností stáží a secondmentu, a to především během polského předsednictví v Radě 

EU. Dále by měla být prohloubena spolupráce mezi diplomatickými akademiemi 

České republiky a Polska. 

(5) Česko-polské fórum podpořilo během své existence několik projektů, které 

napomohly k prohloubení česko-polské spolupráce v evropské politice nebo 

k vzájemnému pochopení přístupů k určitým politikám. Podpora projektů 

zaměřených na evropskou politiku by neměla ustat ani v dalších letech po skončení 

polského předsednictví. 

(6) Vzhledem k předpokladu, že pozice Polska v rámci EU bude nadále posilovat, je 

nezbytné zajistit odpovídající pokrytí polské evropské politiky ze strany české 

diplomacie. Na Zastupitelském úřadu České republiky ve Varšavě by měl trvale 

působit diplomat věnující se evropským záležitostem. 

 


