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Úvod 

	

Tato studie shrnuje výsledky projektu RM04/02/10 „Britská zahraniční politika: 
aktéři, témata a průniky s českou zahraniční politikou“. V první části představuje 
závěry analýzy britské zahraniční. Proměny, kterými britská zahraniční politika 
v současné době prochází, nejsou považovány za zanedbatelné. Přestože s odstupem 
více než roku po volbách a ustavení nové vlády lze konstatovat, že proklamativní 
prohlášení a praxe zahraniční politiky nejsou nutně v souladu (zjevným, níže 
podrobněji rozebíraným případem je intervence v Libyi jako typická „nevynucená 
válka“, war of choice), působení V. Británie ve světě se skutečně proměňuje. Proto je 
analýza těchto proměn považována za prakticky relevantní, zejména jako předpoklad 
k naplnění druhého cíle projektu, kterým je identifikace možností pokračování a 
prohlubování spolupráce ČR a Velké Británie ve třetích zemích. Tyto možnosti jsou 
předmětem rozboru v druhé části studie.  

	

Shrnutí analytické části 

 

 Hlavními cíly současné britské vlády je ozdravení vážnými strukturálními 
problémy zatížené britské ekonomiky a snížení státního dluhu. 
Nevyhnutelným důsledkem je zeštíhlení veřejných rozpočtů, které se 
projevuje i ve zdrojích vyhrazených na britskou zahraniční a bezpečnostní 
politiku. Na tomto pozadí a na základě reflexe „globální revoluce“ 
v mezinárodním řádu, která má spočívat ve vniku nových gravitačních center, 
se odehrává pokus o novou pragmatickou konceptualizaci britské zahraniční 
politiky. Tato konceptualizace nemá vzhledem k mezi elitami pevně 
zakořeněnému přesvědčení o britské výjimečnosti za cíl ztlumit proces 
národního úpadku, ale zachovat výsadní postavení Británie. Trvající důraz na 
britskou výjimečnost představuje pro nový britský pragmatismus jistý 
kontrapunkt. 

 Z hlediska rozhodujících aktérů britské zahraniční politiky nástupu nové vlády 
dochází po labouristickém intermezzu k návratu do starých kolejí. Období 
centralizace, kdy bezprecedentně vzrostl vliv úřadu premiéra (Prime 
Minister’s Office) sestávajícího z premiérových poradců a několika státních 
úředníků na tvorbu zahraniční politiky (i prostřednictvím posíleného, avšak 
kontrolovaného úřadu vlády, Cabinet Office) následovala restituce vlivu 
ministerstva zahraničí. Premiér Cameron nejeví snahu o podobně dominantní 
úlohu, jakou kdysi sehrával Tony Blair a faktický primát při utváření britské 
zahraniční politiky náleží ministru zahraničí Williamu Hagueovi. Po loňských 
volbách vznikly z hlediska britské zahraniční politiky dva nové významné 
vládní výbory: výbor pro evropské záležitosti (European Affairs Committee) a 
Bezpečnostní rada státu (National Security Council). Parlamentu nadále náleží 
při utváření zahraniční politiky na základě tradiční „královské prerogativy“, 



kterou v této oblasti disponuje vláda, jen omezené, svou povahou především 
reaktivní pravomoce. 

 Europeizace britské zahraniční politiky se v současnosti projevuje svébytně ve 
snaze realizovat národní zájmy prostřednictvím reprezentace v Evropské 
službě vnější akce, kterou V. Británie chápe na pozadí úsporných opatření 
jako nástroj k posílení svého postavení ve vztahu ke třetím státům.  

 Koaliční vláda přejímá „novou strategickou kulturu“ zavedenou labouristy. 
Projevuje se ve snaze uplatňovat ve státní správě model strategického 
managementu (snaha setkávající se s resistencí úřadů včetně ministerstva 
zahraničí) a v bohaté produkci „strategických dokumentů“. Na ministerstvu 
zahraničí se tento již labouristy zahájený trend setkává s odporem, neboť 
institucionální preference úřadu jsou dlouhodobě ve prospěch pragmatismu a 
flexibility. Kritické hlasy z parlamentního i akademického prostředí nové 
strategické kultuře vytýkají nedostatek skutečného strategického myšlení, 
který se projevuje například v absenci koherence mezi jednotlivými souběžně 
vydávanými strategickými dokumenty, neschopnosti zbavit se zažitých 
představ o mezinárodní politice a postavení V. Británie  a nedostatku odvahy 
k radikálním reformám. 

 Koaliční model vládnutí jako takový se zatím v britské zahraniční politice 
zásadněji neodráží, protože ta je vytvářena z velké části nadále mimo kabinet, 
přičemž klíčové vládní pozice jsou ovládány konzervativci. Liberálové přesto 
prosadili své preference například v důležité oblasti dvoustranné obranné 
spolupráce s Francií. Propojování zahraničněpolitických a domácích témat 
v procesech vládního politického vyjednávání je do budoucna 
nepravděpodobné, stejně jako uplatnění vydírací strategie menším z koaličních 
partnerů. 

 Bezpečnost a obrana byly tvrdě zasaženy prvním kolem rozpočtových škrtů 
obsažených v Security and Defence Spending Review a potřebou dostát 
závazkům zanechaných minulou vládou. V reálných číslech se tak obranný 
rozpočet snižuje o 20-30%. Nad rozsahem a povahou škrtů vyjadřovali 
rozpaky britští spojenci a setkal se s kritikou komentátorů, kteří poukazovali 
na nedostatek strategického uvažování při jejich přípravě. Průběh operace 
v Libyi, kdy V. Británie nemohla využít jen těsně předtím vyřazených 
leteckých a námořních kapacit (v důsledku chápání Afghánistánu jako 
modelové expediční mise budoucnosti) – HMS Ark Royal a letounů Harrier –  
jim dal přinejmenším částečně za pravdu. Afghánistán zůstává klíčovou 
bezpečnostní prioritou nové britské vlády, přičemž existuje konsensus na 
postupném stahování britských jednotek do konce roku 2014. Britská politika 
v regionu je vedle významného vojenského nasazení v operacích NATO 
nadále charakterizována komplexními politickými a bezpečnostními vztahy 
s Pákistánem. 

 I nová vláda věnuje vzhledem k rostoucí závislosti na dovozu fosilních paliv 
velkou pozornost energetické bezpečnosti, která je však narozdíl od 
dominantního pohledu v ČR chápána vícerozměrně – ve vnější dimenzi jako 
zajištění dostatečné diversifikace zdrojů (závažnějším problémem jsou pro V. 
Británii v současnosti dodávky ropy), ve vnitřní dimenzi jako budování 
nízkouhlíkové ekonomiky. Britská politika změn podnebí je dlouhodobě 
charakterizována svou pragmatickou a neideologickou povahou. Za účelem 
zajištění energetické bezpečnosti i snazšího plnění emisních cílů schválila 



vláda v červnu tohoto roku plán na výstavbu osmi nových jaderných 
elektráren. 

 Pragmatická politika národního zájmu se projevuje ve snaze navazovat užší 
dvoustranné vztahy s „nastupujícími mocnostmi“. Mezi ně jsou řazeny Indie 
(kde může V. Británie čerpat z dlouhé historické zkušenosti, společného 
jazyka apod.), Čína, Brazílie, ale také Rusko, se kterým nová vláda usiluje o 
rapprochement (ale výslovně nikoliv „reset“). 

 Vztahy s USA naproti tomu v kontrastu s labouristickými vládami Tonyho 
Blaira poněkud ochladly a redefinice zvláštních (special) vztahů na 
nepostradatelné (essential) není sémanticky bezvýznamná. Tento jev je 
doprovázen navázáním bližších vztahů s Francií v oblasti obranné a 
bezpečnostní politiky. Jejím vyjádřením se stala v první řadě dvojice dohod 
uzavřená 2. listopadu 2010 na summitu v Londýně o spolupráci v oblasti 
technologií jaderných hlavic a konvenčních zbraní (sdílení letadlových lodí, až 
Británie bude znovu disponovat touto kapacitou, sdíleném kontraktu se 
společností Airbus na údržbu přepravních letounů A400M, společném vývoji 
ponorkových dílů a nového bezpilotního letounu, nebo desetiletém 
strategickém plánu na společný nákup raketových střel). Do kontextu nových 
úzkých vztahů mezi Paříží a Londýnem lze nicméně zasadit i britskou roli při 
zahájení a během libyjské operace, kdy britská zahraniční politika vyšla vstříc 
svému francouzskému spojenci, se kterým podle některých názorů nyní 
pěstuje nejužší diplomatickou a vojenskou spolupráci od druhé světové války. 

 „Etickou zahraniční politiku“ v deklaratorní rovině nahrazuje koncept 
„osvíceného národního zájmu“. Britské hodnoty jsou chápány jako nástroj 
stability současného mezinárodního řádu spíše než referenční bod jeho 
revolucionizace. Nicméně na praktické úrovni rozdíl mezi současnou a 
minulou vládou není příliš patrný. Labouristická vláda pragmatismus 
nepostrádala – dodávala například zbraně spřáteleným autoritativním 
režimům. Na druhé straně, přestože v dvoustranných vztazích s „nastupujícími 
mocnostmi“ (Čínou, Ruskem) je na britské straně patrný větší hodnotový 
pragmatismus, koaliční vláda přes škrty v mnoha jiných veřejných rozpočtech 
navýšila mezinárodní rozvojovou pomoc na 0,7 % HNP a sehrává důležitou 
roli při mezinárodní intervenci v Libyi. 
 
 

Průniky s českou zahraniční politikou 

 

Na základě provedené analýzy britské zahraniční politiky projekt realisticky hodnotí 
možnosti spolupráce s ČR ve světle jak dlouhodobých (strukturálních), tak soudobých 
trendů. Kromě samotné analýzy vychází z dvou sérií rozhovorů s pracovníky různých 
odborů MZV a ZÚ v Londýně a komentátory různých aspektů britské zahraniční 
politiky z prostředí české a britské think tankové a akademické sféry. 

 

Východiska 
 



Prvním strukturálním východiskem je rozdílná reálná i pociťovaná velikost V. 
Británie a ČR. Navzdory přesvědčení o potřebě reagovat na „globální revoluci“ 
spočívající ve vzniku nových mocenských center a převážování vlivu ve světovém 
řádu je V. Británie mocností, která sehrává v mezinárodní politice díky své 
ekonomické a vojenské moci, členství v prestižních klubech jako je Rada bezpečnosti 
OSN nebo G20 a globálními ambicemi v porovnání s ČR zcela neporovnatelnou roli. 
Faktor asymetricity omezující možnosti vzájemné spolupráce je dále umocněn 
zeměpisnou polohou obou zemí, jejich minulostí (vytyčující rozsah britských zájmů a 
působnost např. prostřednictvím Společenství národů) a kulturními determinantami 
jako je britská postimperiální mentalita nebo obecná pragmatičnost ve vztazích se 
zahraničním, vyjádřena v okřídleném výroku předsedy vlády lorda Palmerstona: 
„Nemáme žádné trvalé spojence ani věčné nepřátele. Jsou to naše zájmy, které jsou 
trvalé a věčné, a naší povinností je tyto zájmy naplňovat.“ Narozdíl od vztahů s USA, 
které jsou svou povahou také silně asymetrické, ale které mají svoji specifickou 
minulost, nejsou vztahy s V. Británií až na výjimky (bezpečnostní oblast) dlouhodobě 
historicky zakotvené a ČR může jen obtížně V. Británii prokazovat, že má co 
nabídnout (například v oblasti rozvojové nebo transformační politiky).  

Změny v britské zahraniční politice analyzované vlivy strukturálních faktorů dále 
umocňují. Pragmatičtější chápání národního zájmu charakterizované mj. odklonem od 
hodnotové politiky (a posilováním trendu sekuritizace rozvojové pomoci, díky níž i 
její navýšení není pro ČR z hlediska jejích priorit obzvláště zajímavé) nebo 
utužováním dvoustranných vztahů s nastupujícími velmocemi, mezi které Londýn 
řadí i Rusko, a jisté ochlazení vůči USA nejsou pro českou českou zahraniční politiku 
příznivými trendy. 

Potenciál vzájemných vztahů lze proto chápat jako omezený. Neznamená to však, že 
by byl beze zbytku naplněn. Ideová spřízněnost a specifická povaha evropského 
unijního systému  vedoucí k nutnosti vytvářet vícečlenné koalice činí z EU přirozený 
prostor k posílení spolupráce v oblastech jako je liberalizace a deregulace (kde 
zeměpisné hledisko nehraje významnou roli) či při sjednocování postojů k 
problémům eurozóny (ČR i V. Británie stojí mimo pakt Euro Plus). V. Británie si 
uvědomuje, že nové členské státy jsou při projednávání řady témat přirozenými 
koaličními partnery k vyvažování evropského jádra tvořeného Francií a Německem. 
Proto, slovy ministra zahraničí Haguea, „hledá způsoby, jak pracovat s  menšími 
členskými státy novým a pružnějším způsobem.“ 

ČR proto může využívat britského zájmu na budování účelových spojenectví na 
evropské úrovni jak k realizaci svých unijních priorit, tak k prosazování svých zájmů 
ve třetích zemích. Krátkodobě může využívat situací, které v očích zahraničních 
partnerů zvýrazňují její vliv (v minulosti předsednictví EU, nyní předsednictví V4), 
dlouhodobě nicméně potřebuje především aktivní a dobře informovanou evropskou 
politiku. K prosazování svých priorit s podporou velkého státu jako je V. Británie by 
měla dále, při absenci silného zastřešujícího tématu a svébytné specializace 
(transformační politika zde tuto roli patrně sehrávat nemůže) vyvíjet iniciativu 
průběžným nastolováním témat a v koordinaci všech relevantních zúčastněných 
organizací i konkrétních technických řešení. Jinak hrozí, že se vzácné dvoustranné 
iniciativy jako posílený politický dialog nepodaří naplnit konkrétním obsahem. 
Problematické hledání témat „strategického dialogu“ s USA je zde varováním. 

 



Bezpečnost 
 

PŘÍLEŽITOSTI: Příležitostmi v oblasti bezpečnostních vztahů jsou zejména jejich 
zavedený charakter, vycházející ze spolupráce při balkánských misích v 90. letech. 
V současnosti je jejich nejzřetelnějším projevem společný výcvikový program 
BMATT. Kromě toho mají ČR a V. Británie dlouhodobě stabilní transatlantickou 
orientaci (bez ohledu na stav britských vztahů s USA) a obecně velmi podobné 
chápání současných hrozeb, kterým je NATO vystaveno. Společně přikládají význam 
koaličnímu působení v Afghánistánu a hledají způsoby, jak zajistit tamní bezpečnost 
během procesu stahování velké části aliančních jednotek i po jeho ukončení (2014). 
Nakonec, současná dvoustranná spolupráce mezi Británií a Francií má potenciál 
povzbudit bezpečnostní integraci a strategickou akceschopnost EU a tak mj. posílit 
transatlantickou bezpečnost i transatlantické vztahy  jako celek. 

OMEZENÍ: Spolupráce v expedičních misích je utlumována v důsledku širšího 
vývoje uvnitř NATO vycházejícího z vyčerpání členských států (nová strategická 
koncepce přijata loni v listopadu na summitu v Lisabonu zdůrazňuje účinnou ochranu 
vnitřního prostoru na úkor „projekce bezpečnosti“ za hranice aliance), stahování ze 
západního Balkánu a omezování přítomnosti v Afghánistánu, kde navíc české a 
britské jednotky působí v různých provinciích. Britská přítomnost je soustředěna do 
jižní provincie Hílmand, zatímco jádro české přítomnosti tvoří provinční 
rekonstrukční tým (PRT) Lógar doplněný o OMLT Wardak, HELI UNIT Šarana a 
další malé útvary. Narozdíl od minulých let nepatří v současnosti V. Británie mezi 
významné přispěvatele pozemních misí CSDP a nový kontinentalismus v obranné 
politice se zatím projevuje pouze v užších dvoustranných vztazích s Francií. 
Rapprochement s Ruskem znamená, že se ČR nebude moci zcela spoléhat na britskou 
podporu při prosazování svých preferencí v NATO. 

DOPORUČENÍ: Nové navázání vojenské spolupráce přímo v expedičních misích 
NATO není vzhledem k současnému vývoji uvnitř NATO a v Afghánistánu reálné. 
Na druhou stranu bezpečnostní vztahy s V. Británií jsou ve vzájemné relaci 
výjimečným příkladem dlouhodobě budované spolupráce, ze která ČR dlouhodobě 
těží. Klíčové je proto zachování britského výcvikového týmu BMATT ve Vyškově. 
V ideálním případě by měla být jeho působnost rozšířena tak, aby ještě intenzivněji 
sloužil k přípravě aliančních OMLT a dalších specializovaných jednotek s vysokou 
mírou využitelnosti v operacích na podporu míru. Britská a francouzská bezpečnostní 
spolupráce by měla být sledována na pozadí kontextu dalších iniciativ v oblasti 
sdílení kapacit (Ghentská iniciativa) a aktivit Evropské obranné agentury (EDA). 
Možnosti a příležitosti zapojení by měly být průběžně vyhodnocovány. Užší 
konzultace na téma politického a bezpečnostního vývoje v Afghánistánu a okolí a 
možností technologické spolupráce při vývoji aliančních obranných kapacit v oblasti 
protiraketové obrany, kyberbezpečnosti nebo ochrany kritické infrastruktury by byly 
pro ČR přínosem, potenciálně i s pozitivními ekonomickými dopady. 

 



Energetika 

 

PŘÍLEŽITOSTI: Energetická bezpečnost je v britských zahraničněpolitických kruzích 
velmi diskutovaných tématem. Rostoucí světová poptávka po fosilních palivech a 
britská závislost na jejich dovozu jsou konsensuálně vnímány jako reálné 
bezpečnostní riziko. V dlouhodobé perspektivě by se řešením mělo stát vybudování 
nízkouhlíkové ekonomiky, v krátkodobé perspektivě však V. Británie usiluje o 
zvýšení své přítomnosti na nových trzích a diversifikaci dodávek do kontinentální 
Evropy, jejichž rostoucí část bude v nejbližších letech odčerpávat. Vzhledem 
k zainteresovanosti BP na těžbě fosilních paliv v Kaspické pánvi a ropovodu BTC má 
V. Británie obecný zájem na bezpečnosti dodávek z tohoto regionu a vytvoření 
Jižního plynového koridoru. Nedávno ohlášený plán na vybudování nových jaderných 
elektráren může na pozadí německého Atomausstieg z V. Británie učinit vítaného 
spojence na poli evropské jaderné energetiky, včetně hypotetické krajní situace sporu 
s Německem týkajícího se provozu a plánovaného rozšíření temelínské jaderné 
elektrárny. 

OMEZENÍ: V. Británie má díky své poloze daleko snazší přístup ke světovému trhu 
s LNG a v Norsku nachází stabilního dodavatele. Kromě toho přistupuje jinak 
k otázce budování nízkouhlíkové ekonomiky, která je narozdíl od českého konsensu 
vnímána jako dlouhodobý prostředek zajištění národní bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti. Ve vztahu k východním dodávkám může na evropské půdě 
sehrát roli rapprochement s Ruskem i skutečnost, že BP není partnerem největšího 
projektu Jižního Koridoru, plynovodu Nabucco. Mezinárodní spolupráce ČR v oblasti 
civilního využití jaderné energie je dnes cíleně směřována na (západní) země původu 
předpokládaných účastníků jaderného tendru (USA, Francie). 

DOPORUČENÍ: ČR by měla aktivně podněcovat britskou podporu Jižnímu koridoru, 
mj. při problematických jednáních EU s Ázerbájdžánem o budoucích dodávkách. 
Kromě toho by měla sledovat vývoj britské pozice k jaderné energetice a podle 
potřeby vést konzultace týkající se nejen evropské energetické politiky, ale například i 
aktuálního tématu ochrany kritické energetické infrastruktury.  

	

Transformace a lidská práva 
	

PŘÍLEŽITOSTI: Mezi ČR a V. Británií existuje v oblasti transformace a lidských 
práv značná míra názorové shody a častá ad hoc spolupráce v institucích jako OSN 
nebo EU (COHOM). Zde se oba státy stávají členy koalice like-minded zemí (vedle 
Švédska, Dánska nebo ostatních zemí V4) vystupujících v opozici proti jižnímu křídlu 
členských států u otázek, jakými jsou například sankce vůči Barmě, Bělorusku nebo 
Kubě. V oblasti transformační politiky může ČR nabízet své rozvinuté know-how, 
zvláště, v regionu postkomunistické východní Evropy, kde české vládní a nevládní 
subjekty působí dlouhodobě. Británii a ČR pojí i shoda na pokračující evropské 
integraci zemí západního Balkánu a sdílená pozornost věnovaná například politickým 
procesům v Bosně (na tamní zhoršující se situaci, která se v současnosti stává 
nejkritičtější od podpisu Daytonské dohody, upozorňovali již předloni ve společné 
diplomatické iniciativě ministři zahraničních věcí Miliband a Schwarzenberg). 



V britské zahraniční politice není pozornost upíraná na Balkán novinkou. Lze 
vzpomenout britskou účast v mírových operacích na Balkáně, aktivní podporu 
intervence NATO v roce 1999 a silnou diplomatickou podporu kosovské nezávislosti 
(zde se české a britské preference rovněž shodovaly). Ve vztahu k politické a 
ekonomické transformaci východní Evropy a Kavkazu prostřednictvím evropské 
politiky sousedství (ENP) je významné, že ačkoliv V. Británie podporuje obecně ENP 
spíše vlažně a nezaujímá vyhraněný postoj například k otázce přesunu prostředků 
z východní do jižní dimenze v kontextu „arabského jara“, její finanční 
konzervatismus ve vztahu k vynakládání evropských prostředků ji vede, byť z jiných 
pozic, k podpoře českých priorit, tj. sousedských politik založených na principiální 
kondicionalitě (principle-not-geography) a nikoliv politických, ekonomických a 
bezpečnostních zájmech členských států jižního křídla. Transformační procesy „v 
jižním sousedství nicméně představují pro českou transformační politiku velkou 
výzvu a důkladná znalost a britský vliv v regionu činí z V. Británie přirozeného 
partnera pro případné vyšší české ambice. Nakonec, ČR je jediným středoevropským 
státem, který má jasně definované preference ve vztahu k Barmě (lidskoprávní proritě 
české zahraniční politiky v Asii), kde však nemá vlastní zastupitelský úřad. Britské a 
české pozice jsou zde často formulovány v kontrastu s postoji Evropské komise, 
Německa nebo Francie a Itálie, které zde hájí své ekonomické zájmy. 

OMEZENÍ: V. Británie se, narozdíl například pro USA, nezdá nakloněna modelu 
transformační spolupráce, ve které MZV a nevládní organizace nabízejí know-how, 
síť kontaktů apod. v místě projektu a západní partneři přispívají finančními 
prostředky. V Barmě má V. Británie vícerozměrné zájmy, podobně jako na středním 
Východě a severní Africe. Možnosti spolupráce zde omezuje i rozdílná pozice 
k arabsko-izraelskému konfliktu, kde britská strana zastává pečlivě vyvažovaný (z 
českého pohledu však spíše proarabský) postoj. Sama ČR se prozatím v této oblasti 
soustředí na spolupráci s V4, což platí i pro transformační projekty a politické 
iniciativy uvnitř EU ve vztahu k západnímu Balkánu. Narozdíl od situace v Barmě je 
to v tomto případě ČR, která zde má i další (ekonomické) zájmy. I z toho důvodu jsou 
české a britské metody působení v oblasti transformační politiky poněkud odlišné: V. 
Británie se soustředí na vnitřní politický vývoj ve vybraných zemích (Bosně a 
Hercegovině a Kosovu) a její způsob motivace prozápadních reforem je dynamičtější 
(včetně zmrazování pomoci). Naproti tomu česká diplomacie usiluje spíše o stálé 
posilování integračních svazků, i navzdory rezervovanosti řady členských států. 
Východní sousedství, z geografického hlediska jedna z prioritních oblastí české 
zahraniční politiky, je jedním z mála regionů, který se nachází mimo perimetr 
britského zájmu. Transformační aktivity, včetně multilaterálních na půdě Východního 
partnerství (Civil Society Forum), zde V. Británie podporuje spíše formálně. Tím se 
opět odlišuje například od USA, pro které je východní Evropa prostorem, na jehož 
transformaci mohou spolupracovat se středoevropskými státy včetně ČR, a které 
vyjadřují ochotu do projektů Východního partnerství vstoupit. 

DOPORUČENÍ: Vzhledem k omezenému potenciálu uplatnění modelu „know-how / 
prostředky“ se jako nejúčinnější bezprostřední nástroj upevnění spolupráce v oblasti 
transformační politiky a lidských práv jeví pravidelnější politické konzultace, zvláště 
ve vztahu k přijímání společných pozic EU, k situaci na západním Balkáně a nověji 
zejména v severní Africe a na středním Východě. Neformální kontakty v Bruselu 
fungují dobře, stálejší interakce by nicméně mohla přispět k taktičtějšímu postupu při 
prosazování společných priorit ve vnějších politikách EU. Například letos v zimě lze 
očekávat tvrdá jednání o uvolnění sankcí vůči Barmě, kde budou V. Británie a ČR na 



pracovní skupině COASI čelit silnějšímu tlaku opoziční koalice. Společné postoje 
v politice lidských práv by se v užším politickém dialogu mohly stát odrazovým 
můstkem k intenzivnější diskusi o funkční spolupráci v cílových zemích. Nicméně jak 
ukázala zkušenost z počátku tohoto roku, kdy byl k diskusi připraven společný projekt 
na Ukrajině, avšak nakonec z jeho realizace sešlo, podobné iniciativy musejí 
v budoucnu odpovídat na aktuální specifické politické a technické požadavky britské 
strany. (Podobný osud mělo ostatně i prozatím jediné projektové schéma v oblasti 
rozvojové politiky na západním Balkáně, přes dlouhodobou podporu, kterou DFID 
poskytuje projektům podobného typu jako MZV.) Předpokladem takových iniciativ je 
součinnost všech zúčastněných aktérů na české straně, od ZÚ v Londýně po nevládní 
organizace. Vzhledem ke geopolitickému nezájmu o oblast východního sousedství by 
rovněž mohlo být taktičtější připravit projekty v jiných oblastech – Barmě či ideálně 
v jižním sousedství EU. Nakonec, v rámci užšího politického dialogu by ČR mohla 
vznášet i téma určení zdrojů na provádění sousedských politik. 

	

Zastoupení a ekonomické zájmy 
	

PŘÍLEŽITOSTI: Zatímco česká diplomatická přítomnost ve světě je v důsledku 
úsporných opatření omezována, zdroje britské diplomacie jsou alespoň prozatím spíše 
přesouvány do definovaných prioritních oblastí. Prosazování ekonomických zájmů ve 
třetích zemích (například i ve spolupráci českých a britských subjektů) je ideální 
oblastí, která se alespoň teoreticky nabízí k propojení s českou podporou britských 
prefencí na půdě EU. 

OMEZENÍ: Nový obchodní duch britské zahraniční politiku se projevuje především 
v důrazu na vlastní konkurenceschopnost. Podpora britského obchodu zejména u 
nastupujících velmocí, které jsou zajímavé i pro ČR, je vedena neúprosnou logikou 
relativních zisků a ztrát, která omezuje prostor pro spolupráci, byť racionálně 
motivovanou propojením s jinými tématy. 

DOPORUČENÍ: Směnou za adekvátní protislužby, ať už na rovině unijní politiky 
nebo jinde, by ČR mohla přinejmenším prostřednictvím konzultací získat zajímavý 
vhled do méně přístupných oblastí, v ideálním případě rozšířit možnosti vstupu 
českých obchodních subjektů na dosud hůře přístupné trhy. 

 

Závěrečná doporučení 

	

Bezpečnostní dimenze vzájemných vztahů by měla být kultivována, neboť 
představuje jednu z mála oblastí historicky zavedené spolupráce, kde mohou V. 
Británie a ČR stavět na společných zkušenostech. Vzhledem k nejasnému budoucímu 
výhledu spolupráce přímo v expedičních misích je klíčový význam BMATT. ČR by 
měla usilovat o rozšíření pole jeho působnosti na další oblasti výcviku OMLT a 
jiných kapacit, aby se stal se tak stabilním a co nejvíce ceněným příspěvkem k obraně 
NATO a partnerských států. 



Oblast lidských práv a transformační politiky skýtá vzhledem k existující specializaci 
ČR  a preferenční shodě značný potenciál. Snaha o prohloubení spolupráce však musí 
překonat britskou neochotu účastnit se, alespoň prozatím, transformačních projektů 
podle českého schématu „know-how / prostředky“. Východiskem by se mohly stát 
intenzivnější politické konzultace vytvářející příznivé prostředí pro dialog o 
spolupráci přímo v cílových zemích, která však musí být v součinnosti všech 
relevantních aktérů na české straně velmi dobře připravena po tématické a technické 
stránce. Možnost rozsáhlejší spolupráce v oblasti východního sousedství není 
vzhledem k nezájmu V. Británie o tuto oblast příliš pravděpodobná. 

Ve vnější dimenzi energetické politiky by ČR měla těžit zejména z obecně kladného 
postoje V. Británie k diversifikačním projektům a jejího vlivu na Ázerbájdžán. Měla 
by se také pokoušet využívat možností spolupráce v oblasti vnějšího zastoupení a 
podle možností i podpory české obchodní diplomacie, kterou může V. Británie díky 
rozvinutému a kvalitnímu mechanismu svého zastoupení za odpovídající protislužby 
nabídnout. 

	


