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Červenec 2022 

PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ: 
HLAVNĚ VYDRŽET! 
Karel Sál 

Češi od července znovu vedou Evropu. Zase budou u nejdůležitějších rozhodnutí, která ovlivní 

evropskou politiku na desetiletí dopředu. A tentokrát to nejsou pouze vzletné fráze. Celý 

kontinent hledá cestu ze zajetí ruských energií, která rozhodně nebude jednoduchá a ani levná. 

Do toho promluví ekonomická krize, rapidní inflace, zhoršená bezpečnostní situace na východě 

Evropy, migrace a o slovo se na podzim jistě přihlásí „starý dobrý“ covid-19. Jeden by řekl, 

že na jeden půlrok je to výzev až dost. 

A to ještě nehovoříme o dynamické politické situaci u nás doma, která se může stát 

tou pověstnou dýkou do zad. Ostatně jednou jsme toho už svědky byli. Laťka je od posledního 

fiaska poměrně nízko, ale to neznamená, že nemůžeme překvapit – ať už pozitivně 

nebo negativně. 
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Priority jsou podobné 

Nezávislý pozorovatel může zažívat malé déjà vu. Avizované priority českého předsednictví1 nápadně 

připomínají ty, které si stanovila vláda Mirka Topolánka (tři „E“: ekonomika, energie a Evropa ve světě). 

Tedy s jedním podstatným rozdílem. V roce 2009 za slovenskými hranicemi neprobíhala ruská 

genocidní válka, ale pouze rusko-ukrajinská přetlačovaná o tranzit plynu, která střední a východní 

Evropu nepříjemně zaskočila. Jenže, pokud se na to podíváme optikou českého premiéra, i o 13 let 

později je Petr Fiala v podobné situaci jako Mirek Topolánek. Také plány předsednictví musí korigovat 

dle nepředvídatelných kroků Kremlu, také musí řešit problémy postsovětských republik, 

ačkoliv by se jistě chtěl zabývat jinými tématy. Jeden by skoro řekl, že když se otěží moci mají chopit 

Češi, tak Rusové jim do toho naschvál hodí vidle.  

Krize ale vždy přináší příležitosti, proto si vláda Petra Fialy jako hlavní bod vytkla zvládnutí uprchlické 

krize a poválečnou obnovu Ukrajiny. V evropském rozměru velmi důležitý bod, který primárně závisí 

na válečném štěstí Ukrajiny a také na odhodlání a schopnostech ruské armády a jejího velení. Češi 

mohou pomoci tím, že nejen nasměrují evropské peníze tam, kde se tísní statisíce ukrajinských 

utečenců a pomohou tak snížit napětí, které tato migrační vlna způsobuje, ale také formulací 

jednotného postoje EU k válce jako takové. Problém totiž je, že ačkoliv pro střední a východní Evropu 

je téma Ukrajiny stěžejní, jiné státy Unie to tak nevnímají. A mnohdy z objektivních důvodů. 

O lavírujícím postoji Německa vůči účinné vojenské pomoci Ukrajině byly už popsány stohy papíru. 

Němci, a hlavně německý průmysl, totiž dlouhodobě razí politiku byznys především a levný ruský plyn 

z plynovodu NordStream 1 je pro německé ekonomické leadery příliš důležitý na to, aby si svůj sen 

o bohaté, prosperující a udržitelné spolkové republice nechali vzít nějakým vzdáleným konfliktem. Češi 

jsou tak v delikátní situaci. Jak přesvědčit Němce k větší angažovanosti, když požadované kroky mohou 

vážně ohrozit německý a potažmo i český ekonomický růst? A jak přimět Německo k větší vojenské 

a mocenské aktivitě, aniž by to vyvolalo nepříjemné reminiscence na období 1939–1945? Samé 

zapeklité otázky, které bude muset Fialova vláda uspokojivě vyřešit. 

Další kapitolou jsou státy, pro které je Ukrajina příliš daleko. Takové Španělsko, Portugalsko či Itálie 

mají svých problémů dost. Ekonomika stagnuje, dluhy se za posledních 13 let nakupily v takovém 

objemu, že pouhé zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou by je mohlo poslat ke dnu, 

migrační krize ve Středomoří neskončila a dle výhledu UNHCR rozhodně neskončí – spíš naopak. 

Přesvědčit Italy, že by měli primárně sanovat Ukrajinu, kterou Putin systematicky ničí, bude podobně 

složité jako přesvědčit Němce, aby se vzdali ruských surovin co možná nejrychleji. 

Putinův plyn ne, Sáního ano 

Druhým důležitým tématem českého předsednictví je energetická nezávislost Evropy na zemích, 

které přímo ohrožují její bezpečnost. To je cíl, který se evropskou politikou táhne již od roku 2009. 

Některé státy to za těch 13 let zvládly lépe než jiné (např. Finsko). A některé si prostě řekly, že nebude 

tak zle (např. Německo či Česká republika). Jenže ono je zle ještě víc, než si dokázaly představit a nyní 

narychlo hledají způsob, jak z toho ven.  

 
1 České předsednictví v Radě Evropské unie (2022). Priority. https://czech-

presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/.  

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/
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EU, a hlavně ČR, tak v současné době prožívá něco na způsob Sophiiny volby. Jednak se chceme 

odstřihnout od ruských energií a surovin, což dává smysl, jelikož platbami v rublech nepřímo 

podporujeme Putinovo válečné tažení, ale na druhou stranu pomrkáváme po dodavatelích, kteří mají 

k demokracii stejně daleko jako ruský diktátor. 

To, že vyměníme ruský plyn za katarský, jak se snaží dojednat prezident Miloš Zeman či předsedkyně 

Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, je dočasné a nepříliš chytré řešení. Přestaneme podporovat 

postsovětského diktátora a jeho válku, abychom naše peníze narvali jinému nedemokratickému 

režimu, který nás sice vojensky přímo neohrožuje, ale jeho politika vůči ženám a uplatňování lidských 

práv připomíná středověk a podpora extrémních forem islámského učení se s našimi hodnotami 

rozhodně neslučuje.2 Místo vybírání toho méně nebezpečného nedemokratického režimu bychom měli 

spíš posilovat energetickou spolupráci v severoatlantickém prostoru, a to hlavně s USA a Kanadou. 

Jinak nám motto „Evropa jako úkol“ a zvýšený důraz na lidská práva v zahraničně-politické orientaci 

může časem pěkně zhořknout. 

Vratká bárka 

Jak nám historie ukazuje, zahraniční válka se vyhrává hlavně doma. A ta rusko-ukrajinská nebude 

pro Petra Fialu výjimkou. Boj, který tu český premiér povede, ale nebude o směřování české zahraniční 

politiky či míry pomoci Ukrajině, ale o tom, zda jeho vláda vůbec české předsednictví přežije. 

Jak už jsem upozorňoval v minulém komentáři3, současná vláda je nesmírně vratká. Pět členů koalice 

s velmi rozdílnými názory na sociální politiku a ekonomickou pomoc občanům je výbušná směs i v době 

konjunktury a v situaci, kdy energetická chudoba klepe na dveře i velké části střední třídy. 

Pokud k tomu připočítáme nevraživé vztahy s opozicí, které připomínají vztahy mezi Topolánkem 

a Paroubkem v roce 2009, je snad všechno jen ne klid na práci v Evropě. Nezúčastněný pozorovatel 

by mohl nabývat dojmu, že Češi rádi při řízení Evropy tancují na špičce nože.  

Dalším nevybuchlým granátem v ruce Petra Fialy se zdá hnutí STAN. Druhý nejsilnější klub, 

bez kterého vláda nepřežije, nyní sžírá korupční kauza nejvyššího vedení. Ministru vnitra Vítu 

Rakušanovi v předsednictvu už nezbyl skoro žádný kůň, který by nebyl v hledáčku policie 

či již definitivně politicky znemožněn. Je to nepříjemná situace a pokud se k tomu STAN nepostaví 

čelem a neprovede zcela zásadní očistu, pak se lehce může stát, že se Fialova bárka potopí dřív, 

než dokončí svůj úkol v Evropě. A to je varianta, kterou si snad nepřeje ani největší nepřítel současné 

vlády. 

Petra Fialu tak čekají perné měsíce. Zaprvé musí zajistit vládu, aby mu se mu nerozpadla pod rukama, 

poté bude muset vyvažovat zájmy jednotlivých evropských států, které Ukrajinu a krizi s ní způsobenou 

pojímají více než rozdílně. Držíme mu palce. A hlavně – vydržet! 

 

 

  

 
2 Rusko je dle 2021 Democracy Index na 124. místě ze 167 zemí, Katar na 114. místě (obě země spadají 

do kategorie autoritářských režimů).  
3 Sál, K. (4. ledna 2022). České předsednictví Rady EU: Napravme si reputaci. Institut pro politiku a společnost. 

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/ceske-predsednictvi-rady-eu-napravme-si-reputaci/.  

https://www.politikaspolecnost.cz/paper/ceske-predsednictvi-rady-eu-napravme-si-reputaci/
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Analytik 

Karel Sál vystudoval politologii na Institutu politologických 

studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 

2016 obhájil disertační práci s názvem Demokracie v krizi 

nezájmu: účinky využití internetových voleb ve volebním 

procesu vybraných zemí. Odborně se zabývá problematikou  

e-Govermentu, internetovými volbami a informační 

svobodou. Je autorem několika odborných článků, vystupuje 

na mezinárodních konferencích a je zakladatelem a editorem 
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INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 

http://e-politics.cz/

