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Summit NATO v Bruselu 

Ve dnech 11. až 12. července 2018 se 

konal v pořadí již dvacátý devátý 

summit NATO, který byl uspořádán 

v bruselském sídle Severoatlantické 

aliance a kterého se zúčastnilo všech 29 

členských států NATO, respektive jejich 

nejvyšších politických reprezentantů. 

Summit se zaobíral širokou škálou 

témat jako jsou transatlantická 

spolupráce a bezpečnost, výdaje na 

zbrojení členských zemí NATO, operací 

Resolute Support v Afganistánu, vztahy 

NATO s Gruzií a Ukrajinou, 

terorismem, možnostmi zlepšení 

fungování NATO v nejbližším období, 

přeshraniční mobilitou vojsk NATO 

atd. (mepoforum.sk 2018). 

 

Nejvýraznější osobností summitu byl 

bezpochyby prezident USA Donald 

Trump, který během setkání 

evropských státníků vystupoval svým 

tradičním osobitým stylem. Na 

probíhající jednání delegátů dorazil 

pozdě a ihned na sebe strhnul veškerou 

pozornost. Jeho úvodní proslov se týkal 

zejména zvyšování výdajů na obranu 

členských států. Americký prezident 

v proslovu pohrozil závažnými důsledky 

v případě neplnění dohodnutých 

objemů zbrojení a uvedl, že pokud bude 

docházet k porušování plnění závazků 

členských státu, Spojené státy „půjdou 

svoji vlastní cestou“ (politico.eu 2018). 

 

Podobně útočné výroky bylo možné 

z úst Donalda Trumpa slyšet již před 

počátkem samotného summitu 

v Bruselu. Na schůzce s generálním 

tajemníkem NATO Jensem 

Stoltenbergem Trump prohlásil, že 

Německo zvyšuje skrze dodávky plynu  

a projekt Nord Stream 2 svou závislost 

na Rusku, kterému tak navíc posílá 

desítky milionů dolarů (politico.eu 

2018). 

 

Dalším překvapením bylo pro delegáty 

oznámení amerického prezidenta na 

tiskové konferenci týkající se zvyšování 

výdajů na obranu všech členských států 

aliance na úroveň 4 %. Ostatní lídři ale 

popřeli, že by se špičky aliance na 

schůzce dohodly na zvýšení výdajů  

na obranu nad dvě procenta (Sobota 

2018). 

 

Podle českého velvyslance při NATO 

Jiřího Šedivého bude Česká Republika  

i nadále plnit kapacity zbrojení 

v souladu s úmluvou z roku 2014. 

Prezident Miloš Zeman a premiér 

Andrej Babiš potvrdili během summitu 

závazek ČR alokovat do roku 2024 na 

obranu 2 % HDP, přičemž podobně jako 

lídři jiných státu odmítli Trumpův 

návrh na naplnění této hranice již 

v příštím roce. Návrh označili za 

nereálný (ČT24 2018). V roce 2019 

bude totiž dle plánu Česká Republika 

vynakládat na svou obranu 65,6 

miliardy korun, což představuje okolo 

1,17 % HDP. Z pohledu celé aliance pak 

„vloni vydaly na obranu podle 

oficiálních odhadů NATO přes dvě 

procenta HDP jen čtyři členské země  

z 29: USA (3,57 procenta HDP), Řecko 
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(2,36 procenta), Velká Británie (2,12 

procenta) a Estonsko (2,08 procenta)“ 

(Echo24 2018). 

 

Navzdory počáteční tvrdé rétorice  

i kritice členů aliance byl nakonec 

Donald Trump s výsledky summitu 

v Bruselu spokojen. „Byly to skutečně 

fantastické dva dny. Ano, po určitou 

krátkou chvíli to bylo trochu tvrdé,“ 

podotkl při závěrečné tiskové 

konferenci (ČT24 2018). Po ukončení 

summitu pak Trump na svém 

twitterovém účtu uvedl, že obdržel 

mnoho děkovných telefonátů od 

evropských lídrů, kteří mu byli vděčni 

za to, že je sjednotil a přiměl soustředit 

se na otázky současného i budoucího 

financování aliance. „Summit byl 

skutečně skvělý. NATO je nyní silné  

a bohaté,“ uzavřel americký prezident 

svůj příspěvek (Reuters 2018). 

 

Ke zmírnění Trumpova postoje 

nepochybně přispěl i tlak z domácí 

politické scény, zejména členů horní 

komory Kongresu Spojených států. 

„Nikdo by neměl pochybovat  

o odhodlání Spojených států při plnění 

závazků společné obrany států NATO,“ 

uvedl demokratický senátor Jack Reed, 

který je autorem prohlášení na podporu 

NATO (Echo24 2018). Tato deklarace 

byla podepsána senátory 

z demokratického i republikánského 

tábora a měla poskytnout rámec pro 

další Trumpovo jednání – summit 

s Vladimirem Putinem ve finském 

hlavním městě, kam Donald Trump 

zamířil po tom, co ještě v Bruselu 

novinářům sdělil, „že si nepřeje, aby byl 

Putin pro Evropu bezpečnostní 

hrozbou“ (Echo24 2018).  
 

Helsinký summit Putin-Trump 

Helsinky jsou velmi populární destinací 

pro podobná politická sekání. Jsou totiž 

vnímány jako neutrální a přátelská 

zóna. V minulosti hostila finská 

metropole schůzku amerických  

a sovětských, později ruských 

prezidentů hned několikrát. Tentokrát 

ale nebyli hlavní aktéři setkání místním 

obyvatelstvem vítáni příliš vřele. Podle 

průzkumů vnímá osobu Vladimira 

Putina negativně 76 % Finů, v případě 

Donalda Trumpa je to dokonce 83 % 

Finů (ČT24 2018). V severské zemi 

proto pobíhaly demonstrace proti 

politice obou státníků. 

 

Prezidentské summity 

 

V roce 1975 nastartovali během 

Konference o bezpečnosti a spolupráci  

v Evropě (KBSE) v Helsinkách novou 

etapu diplomatických vztahů Leonid 

Brežněv a Gerald Ford. V roce 1986 pak 

vládla na summitu Michaila Gorbačova 

s Ronaldem Reaganem uvolněná 

atmosféra, stejně jako o čtyři roky 

později při jeho schůzce s Georgem 

Bushem starším. Pravidelná setkání 

prvního ruského prezidenta Borise 

Jelcina a tehdejšího šéfa Bílého domu 

Billa Clintona zajistily další oteplování 

rusko-amerických vztahů. To mělo 

pokračovat i na počátku tisíciletí  

v nové éře George Bushe mladšího  

a Vladimira Putina, namísto toho začaly 

vztahy mezi oběma velmocemi opět 

zamrzat. To dokazuje zejména fakt, že 

po dobu dvou funkčních období, během 

kterých byl v čele USA Barack Obama, 

se s ním jeho ruský protějšek nesešel 

mezi čtyřma očima u vyjednávacího 

stolu ani jednou.  
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K letošnímu setkání prezidentů Ruska  

a USA došlo po roce a půl od uvedení 

Donalda Trumpa do úřadu. Vzhledem 

k neskrývaným ambicím amerického 

prezidenta působit jako hlavní aktér 

mezinárodních vztahů tak proběhl 

první oficiální summit s jeho ruským 

protějškem poněkud pozdě. Před 

samotným summitem konstatoval 

Donald Trump neuspokojivou kondici 

vztahů mezi zeměmi. „Náš vztah  

s Ruskem nebyl NIKDY horší díky 

mnoha letům amerického bláznovství  

a hlouposti a nyní – zmanipulovanému 

honu na čarodějnice,“ napsal prezident 

USA na svůj twitterový účet. Odkázal 

tak na stále probíhající vyšetřování 

údajného vměšování Ruska do 

předloňských prezidentských voleb  

v USA. Právě to mělo být také jedním 

z hlavních témat summitu. 

 

Vztahy a očekávání 

 

Hlavy obou států si vzájemně 

poblahopřáli po jejich vítězství 

v prezidentských volbách. Trump v roce 

2015 několikrát řekl, že je Putin lepší 

člověk než on sám, a nebude proto 

problém se s ním dohodnout. Již o rok 

později ale slova chvály mírnil. Putina 

prý rozhodně neobdivuje. Putin po 

inauguraci Donalda Trumpa uvedl, že 

amerického prezidenta nezná a neví, co 

od něj čekat. Letos ovšem Putin zmínil 

časté telefonáty a to, že se s Trumpem 

dobře vyjednává. Ten naopak nedávno 

označil ruského prezidenta za 

konkurenta, kterého v současnosti 

nemůže považovat za svého přítele 

(ČT24 2018). 

 

Donald Trump se na sociální síti Twitter 

vyjádřil, že jednání s Vladimirem 

Putinem pro něj bude mnohem 

snadnější než jeho předchozí jednání na 

summitu NATO v Bruselu i jeho 

víkendová návštěva Velké Británie. 

Důvodem tomu byl zřejmě fakt, že oba 

státníci mají podobný přístup 

k zahraniční politice. Tu vnímají 

především z perspektivy moci. I přesto 

byl ale od počátku summit v Helsinkách 

považován spíše za mediální událost, od 

které nikdo neočekával žádný výrazný 

posun.  

 

Jednání a výsledky 

 

Nyní již lze říci, že tato (ne)očekávání 

byla naplněna. Motivací pro 

uskutečnění setkání bylo totiž obnovení 

vztahů mezi oběma velmocemi bez 

výraznějšího soustředění se na nalezení 

konsenzu v palčivých zahraničních 

otázkách, na které mají strany značně 

odlišné názory.  

 

Helsinský summit je ale třeba nahlížet 

rovněž prizmatem blížících se 

listopadových voleb do amerického 

Kongresu. Mnozí experti se totiž 

shodují, že tyto volby budou jakýmsi 

referendem o Donaldu Trumpovi, jehož 

popularita od nástupu do Bílého domu 

strmě klesá. Administrativa Donalda 

Trumpa dále štěpí samotnou 

republikánskou stranu. Svůj odchod ze 

Sněmovny reprezentantů na konci 

tohoto funkčního období již oznámilo 

více než 40 republikánů, a americká 

média tak mluví o republikánském 

exodu (Reuters 2018).  Část 

republikánů také summit ve Finsku 

kritizovala a požadovali, aby Trump 

Putinovi řekl, že je ruská okupace 

ukrajinského autonomního poloostrova 

nelegální. Před summitem „Trump 

https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
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ujišťoval, že chce s Putinem téma 

Ukrajiny probírat. Kreml dal ale 

předem na vědomí, že o Krymu 

diskutovat nehodlá, neboť poloostrov 

považuje za nedílnou součást Ruské 

federace“ (ČT24 2018). 

 

Donald Trump chtěl konfrontací 

ruského prezidenta nabít v očích 

republikánských politiků i voličů svůj 

politický kredit. Právě otázka ruské 

anexe Krymu, ale nebyla během tiskové 

konference vůbec zmíněna, za což se na 

amerického prezidenta snesla velká 

vlna kriticky z USA i ze zahraničí.  

 

Vůbec největší kritiku ale vyvolal fakt, 

že se Donald Trump nepostavil na 

stranu amerických úřadů v otázce 

vměšování Rusů do voleb v roce 2016. 

„Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím 

amerického prezidenta vedle ruského, 

jak bude obviňovat Spojené státy  

z ruské agrese. Je to zavrženíhodné,“ 

uvedl arizonský republikánský senátor 

Jeff Flake. Zdá se, že Donald Trump si 

svým působením v Helsinkách kýžené 

politické body nezískal. 

 

Předmětem jednání byla například 

situace v Sýrii či spolupráce s Čínou. 

Prezidenta této země označil Donald 

Trump na úvodní tiskové konferenci 

jako společného přítele Ruska a USA. 

Jako nutnou prioritu zmínil Trump 

otázku jaderné bezpečnosti. „Svět od 

nás očekává, že my dvě velké nukleární 

mocnosti spolu budeme vycházet dobře. 

Vlastníme dohromady 90 % jaderného 

potenciálu, což není dobré, je to 

negativní. Svět čeká na výsledky našich 

diskuzí. Je spousta otázek, na něž 

budeme společně hledat odpovědi“ 

(Trump 16.7.2018). Právě otázka 

denuklearizace je považována za jediný 

významnější výstup prezidentského 

summitu. Setkání Donalda Trumpa  

s Vladimirem Putinem by totiž mohl být 

první krok k otevření dialogu  

o globálním jaderném odzbrojení. 
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