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České předsednictví V4 

Policy Paper – Karel Sál, červenec 2020 
 
Česko má za sebou osmé1 předsednictví Visegrádské čtyřky. Hlavní a neviditelnější složkou této 

regionální spolupráce jsou setkání předsedů vlád, které se odehrávají jak před důležitými 

summity EU, tak ve formě pravidelných koordinačních schůzek. Poslední taková proběhla 11. 

června v jihomoravské Lednici. České předsednictví s podtitulem V4 Reasonable Europe zastínila 

pandemie koronaviru, která stočila původní zaměření na integraci zemí západního Balkánu a 

rozšiřování spolupráce ve formátu V4+ trochu jiným směrem. Přesto V4 zůstává pro ČR 

nejdůležitější mezistátní platformou. 

V tomto paperu krátce probereme kořeny visegrádské spolupráce, náplň českého předsednictví, 

mocenskou a politickou povahu vztahů mezi jednotlivými zeměmi a také to, co V4 znamená pro 

občany členských zemí.  

Trocha historie 

Spolupráce tří středoevropských postkomunistických zemí – Československa, Maďarska a Polska 

– započala 15. února 1991, kdy v maďarském Visegrádu český prezident Václav Havel, maďarský 

premiér József Antall a polský prezident Lech Wałęsa podepsali společnou deklaraci o blízké 

spolupráci. Kromě kooperace a sbližování jednotlivých národů měla společná akce institucionální 

cíl – vstup členských zemí do Evropské unie a NATO. Po rozdělení Československa se z V3 stala 

V4. 

V roce 2000 vzniká Visegrádský fond se sídlem v Bratislavě, který podporuje výzkumné a kulturní 

projekty. Finance na provoz fondu poskytují jednotlivé členské země ve čtvrtinovém poměru a za 

19 let fungování rozdělil cca 95 milionů euro pro 5 848 projektů v 38 zemích (V4 Fund 2020). 

Financování je nastaveno tak, aby 80 % prostředků bylo alokováno pro žadatele z členských zemí 

a zbývajících 20 % pro všechny ostatní. 

Vstupem členských zemí do EU 1. května 2004 se činnost V4 přeorientovává na komunikační 

platformu, nicméně její důležitost postupně upadala. Jistou vzpruhu přináší vznik Východního 

partnerství (EaP), které navazuje na spolupráci mezi státy EU a 6 zeměmi východní Evropy – 

Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, které bylo přijato během 

českého předsednictví EU 7. května 2009 v Praze. V4 má svůj program Východního partnerství 

(V4EaP), jimž reagovalo na problémy s energetickou bezpečností, které se vyskytly v roce 2009 se 

zásobováním ruským plynem. Současné Východní partnerství skomírá podobně jako 

celoevropská dimenze, a to v důsledku agrese Ruska vůči Ukrajině a neschopnosti členů V4 

napadené zemi účinně pomoci.2 

Důležitost Visegrádské skupiny – jakožto politického bloku uvnitř EU – postupně sílí od roku 

2015, zejména kvůli společnému postoji vůči migrační krizi a také kvůli vyjednávání nového 

rozpočtového rámce pro roky 2021-2027. V roce 2020 byla hlavním tématem koordinace 

protiepidemických opatření. 

 

        
1 V letech 1991-1992 jak Československo a poté sedmkrát jako Česká republika. 
2 Výsledky posledního summitu EaP, který proběhl v 24. listopadu 2017, znovu opakují, že „Evropská unie 
v prohlášení potvrdila, že je i nadále odhodlána podporovat územní celistvost, nezávislost a svrchovanost 
všech partnerských zemí“ (ER 2017), nicméně ve strategii 20 cílů pro rok 2020 se o bezpečnosti či ukončení 
konfliktu na východní Ukrajině vůbec nehovoří (EaP 2017).  
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„Reasonable Europe“ 

Česká republika si pro své předsednictví vytyčila podporu rozšíření EU směrem na východ s 

důrazem „prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k aktuálním výzvám a 

problémům zemí V4 i Evropy.“ (Vláda 2019) Primární cíl je příprava integrace zemí Západního 

Balkánu do EU (konkrétně Srbska, Černé Hory, Kosova a Bosny a Hercegoviny) a 

zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií. Tento postoj zazněl při setkání 

prezidentů V4 v Lánech v říjnu minulého roku, kterého se kromě Miloše Zemana, Jánose Ádera, 

Andrzeje Dudy a Zuzany Čaputové účastnili prezidenti Srbska a Slovinska – Aleksandar Vučić a 

Borut Pahor. Vyjma Albánie a Severní Makedonie státy V4 podporují co nejrychlejší vstup Srbska 

a také Černé Hory, ideálně do konce roku 2027 (ČTK 2019a). 

Tento plán je však velmi optimistický. V4 minulý rok kritizovala postoj Evropské komise, tehdy 

ještě pod vedením Jeana-Claudea Junckera, která dle maďarského ministra zahraničí Pétera 

Szijjártó „jde absolutně proti evropským zájmům.“ (ČTK 2019b) Další ránu českým prioritám 

zasadila v říjnu 2019 Francie, která zahájení přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií 

zablokovala. Změna přišla až s novou komisí pod vedením Ursuly von der Leyen. Po jednání 

unijních ministrů pro evropské záležitosti v březnu 2020 se státy Evropské unie shodly, že 

přístupové rozhovory budou zahájeny (ČTK 2020). Tudíž jeden z bodů českého předsednictví se 

dal do pohybu. 

Druhým velkým, ale neplánovaným tématem je forma evropského záchranného balíku, který má 

pomoci evropským ekonomikám zasažených pandemií COVID-19. Oproti rozšiřování EU v tomto 

případě neexistuje shoda uvnitř V4. Zejména Polsko a Maďarsko souhlasí s návrhem Evropské 

komise, aby jedním z parametrů výpočtu přidělené pomoci byla úroveň nezaměstnanosti před 

pandemií. To kritizuje ČR, zejm. premiér Andrej Babiš. Vzhledem k velmi nízké nezaměstnanosti 

během roku 2019 (pod 3 %) by na tomto parametru Česká republika tratila. Dle návrhu Evropské 

komise by z mimořádného balíku 750 miliard eur měla ČR dostat cca 20 miliard eur (tj. 2,67 %). 

Jednání o jeho podobě budou pokračovat. Je možné, že ČR se přidá ke spořivým státům EU (hl. 

Německo, Nizozemí, Rakousko a severské státy), které nastavení pomoci kritizují. Zde se ukazují 

limity spolupráce uvnitř V4 (podrobněji viz níže). 

Poslední velkou událostí během českého předsednictví bylo personální obsazení Evropské komise. 

Spíše než pozitivní lobbing V4 v této otázce ukázala blokační sílu, když zamezila jmenování Franse 

Timmermanse do čela Evropské komise. Na jeho místo byla jmenována přeci jen V4 bližší Ursula 

von Leyen. V4 získala v nové komisi posty eurokomisařů pro interinstitucionální vztahy a 

strategický výhled a místopředsedu komise (Slovensko – Maroš Šefčovič), komisařku pro hodnoty 

a transparentnost a místopředsedkyni komise (ČR – Věra Jourová), komisaře pro zemědělství 

(Polsko – Janusz Wojciechowski) a komisaře pro sousedství a rozšíření (Maďarsko – Olivér 

Várhelyi). 

Limity visegrádské spolupráce 

Visegrádská spolupráce není nijak institucionalizována, v politické rovině funguje na principu 

pravidelného setkávání jejích představitelů na různých úrovních – od prezidentů a předsedů vlád 

až po expertní konzultace. Ačkoliv v dnešním tisku jsou propírány především „protievropské 

postoje“ V4 a koordinace postoje vůči uprchlickým kvótám, vztahy uvnitř uskupení jsou mnohem 

složitější a dynamičtější a můžeme říct, že v minulosti nebyly vždy tak růžové, jak se mohou 

z dnešního pohledu zdát. 

K rychlému ochlazení spolupráce došlo ihned v 90. letech kvůli vyjednávání o podmínkách vstupu 

do EU. V počátcích totiž nebyl postoj tehdejších členských zemí nakloněn širokému rozšíření, což 

mělo za následek, že země V4 spolu navzájem soupeřily. Slabá spolupráce také přinesla roztržení 

V4 v roce 1999, kdy do NATO vstoupily pouze ČR, Maďarsko a Polsko. Slovensko po letech 
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mečiarismu přizváno nebylo, což vztahy rozhodně neposílilo, a náprava přišla až v roce 2004, kdy 

Slovensko vstupuje do NATO a také s ostatními do EU. 

Spolupráci do jisté míry brzdí i geostrategická orientace spolku, tedy něčeho, v čem V4 nikdy 

nenašla společnou řeč. Orintace Polska je z historických důvodů silně pro-americká a vztahy 

s Ruskem bychom mohli eufemisticky nazvat jako „problematické“. Naopak postoje českých 

prezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, dlouholetého slovenského premiéra Roberta Fica či 

současného maďarského premiéra Viktora Orbána jsou vůči Ruské federaci na zcela jiné úrovni. 

Demonstrovat to můžeme událostmi v roce 2015. Válka na východní Ukrajině a okupace Krymu 

byla velmi horkou novinkou a do Budapešti přijel ruský prezident, do Bratislavy ruský ministr 

zahraničí a Miloš Zeman naopak cestoval do Moskvy na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství. Pro 

polské představitele věc přímo nepředstavitelná. Postoj vůči Moskvě je tak první limitou 

visegrádské spolupráce. 

Dalším objektivním problémem je rozdílná strategická váha jednotlivých partnerů. 

V proklamacích se rádo opakuje, že jednotliví partneři si jsou rovni, ale skutečnost je trochu jiná. 

Je prostě fakt, že 38milionové Polsko s velmi silnými minoritami3 v USA, Brazílii, Německu, 

Kanadě, Francii a ve Velké Británii, s obranným rozpočtem téměř 300 miliard Kč (Grohman 

2019) a s 52 europoslanci, je mocností střední velikosti, zatímco ostatní členové jsou malými 

zeměmi s omezeným vlivem. Není náhodou, že Polsko získalo křeslo předsedy Evropské rady 

(Donald Tusk v letech 2014 až 2019), zatímco ČR, Slovensko či Maďarsko paběrkují. Spolupráce 

tak vždy bude mít spíše podobu spolupráce 1+3, než proklamované 1+1+1+1. 

Jak to vidí občané? 

A jak je V4 přijímána v jednotlivých členských státech? Tématu se nedávno věnovaly dva 

výzkumy. První je tuzemské provenience, kdy Asociace pro mezinárodní otázky v roce 2019 vydala 

výsledky průzkumu s názvem Trends Of Visegrad Foreign Policy (Janebová, Végh 2019). 

Průzkum zjišťoval, nakolik je členství ve V4 pro respondenta důležité a zda by členské státy V4 

měly své kroky více koordinovat. 

Z výsledků vyplývá, že nejdůležitější je V4 pro respondenty v Maďarsku, kde je odpor vůči V4 

takřka nulový a také vykazuje největší podíl respondentů, kteří označují spolupráci za důležitou 

(viz graf níže). Následuje Slovensko, Polsko a nejvíce skeptičtí jsou Češi. Podobný výsledek vidíme 

i u otázky, zda by státy V4 měly postupovat více společně. Češi znovu skeptičtější než ostatní. 

Polsko naopak chce akčnější V4 než slovenští respondenti a Maďaři znovu jako první. Ačkoliv jsou 

Poláci v otázce důležitosti umírnění (to nejspíš vyplývá z jejich geostrategického postavení), lepší 

společné fungování V4 by ocenili. Češi jsou k V4 nejvíce skeptičtí v obou pohledech. 

        
3 Až 10 milionů Američanů s polskými kořeny, 3 miliony v Brazílii, 2 a čtvrt milionu v Německu, milion 
v Kanadě, Francii a Velké Británii. 
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Zdroj: Janebová, Végh 2019: 26 

Druhý, novější a mnohem podrobnější výzkum s názvem Visegrad Identity: Illusion of Reallity? 

zpracoval v lednu tohoto roku maďarský Nézőpont Intézet (2020). Jedná se o sérii dotazování, 

kterou tento institut provádí od roku 2015. Výsledky nám ukazují trochu jiný pohled než výzkum 

AMO. V roce 2019 považovali V4 za „nejdůležitější“ respondenti v Maďarsku (7,9), poté na 

Slovensku (7,2), v České republice (7) a nakonec v Polsku (6,3). V tabulce výše vidíme, že 

skeptický postoj k V4 mají Poláci dlouhodobě, nejedná se o nějaký výkyv, což potvrzuje jistý 

odstup Poláků k platformě samotné. 

 

Zdroj: Nézőpont Intézet 2020: 4 

Dalším důležitým ukazatelem je všeobecná známost V4. Graf níže ukazuje, že známost mezi 

respondenty v jednotlivých letech poměrně kolísá. Paradoxně v Maďarsku, kde V4 hodnotí 

nejpříznivěji, je známost omezena. Naopak v České republice vidíme v roce 2018 nejvyšší hodnotu 

a hodnocení samotné je poměrně špatné. 
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Zdroj: Nézőpont Intézet 2020: 3 

Poslední graf odhaluje, jak je to se vztahy mezi jednotlivými národy. V4 je dle tohoto průzkumu 

spíše uskupením 2+2. Češi mají nepřekvapivě nejlepší vztahy se Slováky a Slováci zase s Čechy, a 

to zcela ve stejném poměru 72/71 %. Druhou dvojici tvoří Poláci a Maďaři, kde polští respondenti 

mají ty maďarské přeci jen raději než naopak, což je poměrně zajímavé. 

 

Zdroj: Nézőpont Intézet 2020: 4 
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Shrnutí 

V4 je pro Českou republiku důležitým kooperačním nástrojem. Jednotlivé země pojí stejná 

historická zkušenost, podobné transformační problémy a dřívější snaha o „návrat do Evropy“. 

Ačkoliv mnozí po vstupu ČR, Maďarska, Polska a Slovenska do EU prorokovali zánik V4, spolek 

se přeorientoval na největší regionální koordinační skupinu. Pokud sečteme počty obyvatel, V4 

s téměř 64 miliony překonává jak Benelux, tak Severskou radu či Severobaltskou osmičku. V4 se 

navíc snaží postupně rozšiřovat, a to jak o Slavkovský formát (V4 + Rakousko), tak spoluprací s 

Východním partnerstvím.  

Pro předsednictví ČR byly hlavními výzvami rozšiřování EU a složení Evropské komise. Co se týče 

přístupových jednání, tak V4 dlouhodobě podporuje další rozšiřování. Jednak proto, že cítí 

závazek vůči ostatním zemím na evropském kontinentu, které také chtějí využívat výhod EU a 

vymanit se z vlivové zóny Ruska, a také proto, že dalším rozšiřováním mohou země V4 získat 

spojence pro rozšiřování koheze. Tento dlouhodobý cíl během českého předsednictví pokročil. Co 

se týče složení komise, je to pro V4 takové vítězství/nevítězství. Timmermans sice kvůli odporu 

V4 jakožto předseda EK neprošel, ale stal se místopředsedou komise zodpovědným za Grean Deal. 

Pokud bylo cílem se tohoto socialisty zbavit, tak situaci, kdy byl vyhozen dveřmi a vrátil se oknem, 

nemůžeme považovat za nějaký výrazný úspěch V4. 

Co se týče jednání o podobě záchranného balíku, zde se objevila jistá omezení visegrádské 

spolupráce. ČR je najednou osamocená a musí si hledat spojence jinde, ať už jde o Německo či 

Rakousko. Jednání o konečné podobně balíku se dotáhnou za nynějšího polského předsednictví, 

ale je vidět, že i ve V4 hlavně platí „nejdříve národní zájem a pak spolupráce“.  

To, co celý projekt V4 objektivně brzdí, je odlišná geostrategická orientace jednotlivých členů a 

jejich rozdílná velikost. V situaci, kdy je Viktor Orbán považován za nejvstřícnějšího premiéra vůči 

Moskvě, se rázný postoj vůči Rusku a jeho okupaci Krymu a východní Ukrajiny bude formovat 

stěží. Podobně Polsko, které je přeci jen větší než všichni 3 ostatní členové V4 dohromady, bude 

mít vždy navrch. Na druhou stranu bez V4 by byl hlas ČR v rámci EU rozhodně slabší. 
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