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UKRAJINA A ENERGIE 
OVLÁDLY SUMMIT V PRAZE 
Karel Sál 

Praha v mezinárodní politice většinou nehraje důležitou roli. Doby, kdy si na Hradě potřásali 

rukou Barack Obama a Dmitrij Medveděv, jsou dávno pryč. Bývalý prezident Ruské federace nám 

dnes vyhrožuje jaderným holokaustem a na nějaké kamarádství mezi Západem a Rusy to stále 

moc nevypadá. Proto pražský neformální summit Evropské unie byl příležitostí zase 

připomenout, že Češi umí ve vyhrocených chvílích zachovat chladnou hlavu a najít kompromis 

i v ošemetných záležitostech. Jenže ne všechno šlo úplně podle plánu. 
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Dohoda na dohodě 

Hlavními tématy proběhlého summitu byly samozřejmě Ukrajina, energetická krize a hlavní spouštěč 

toho všeho – útočná válka Kremlu. Jak situaci správně glosoval Emmanuel Macron, v sedmadvacítce 

existuje 27 různých názorů jak neutěšenou situaci ohledně energií vlastně řešit. Výsledek jednání 

bychom mohli eufemisticky shrnout jako „dohodu na dohodě“, jejíž finální podoba přijde na oficiálním 

summitu v Bruselu 20. a 21. října. 

V kostce členské státy souhlasí s tím, aby státy EU nakupovaly plyn společně, čímž sníží třenici na trhu, 

a zvýší si tak svoji vyjednávací pozici. A jak to tak bývá, EU poskytne garance a půjčky. Předsedkyně 

Evropské komise Ursula von der Leyen zase apelovala na snížení spotřeby, posílení kapacit 

obnovitelných zdrojů a na další urychlené snižování energetické závislosti na Rusku. 

Jenže za úsměvy a za slovy o porozumění probíhá tvrdý střet mezi bohatými a chudšími státy EU, 

který nedokázal zažehnat ani genius loci staré Prahy. Polský premiér Mateusz Morawiecki nepřímo 

kritizoval Německo a jeho spojence (třeba Nizozemsko), kteří se brání najít řešení v podobě 

celoevropského zastropování cen plynu. A v tom je jádro pudla. EU totiž nemá jednotný plán co dělat. 

Bohaté Německo, jehož podpora Ukrajiny je hodně vlažná, si může dovolit obrovské národní podpůrné 

programy, a zůstat tak konkurenceschopné i v dobách, kdy společnosti z ostatních států EU budou mít 

existenční problémy. Navíc se kancléř Olaf Scholz pochlubil, že se mu podařilo vysvětlit kroky Berlína 

spojencům. Převedeno do jazyka běžného občana to znamená, že Německo na námitky ostatních 

nebude brát ohledy a peníze podnikům poskytne tak jako tak. 

Další kopanec společným snahám si neodpustili Maďaři, když ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó 

ihned po pražském summitu odcestoval do Moskvy jednat o dodávkách energií. Výmluvnější vzkaz EU, 

a hlavně české straně, už Viktor Orbán poslat nemohl. Ona proklamovaná jednota je křehčí, 

než se může zdát. 

Francouz v porcelánu 

A jak se summitu zhostila pořadatelská země? Po procesní stránce uspokojivě. Dorazili všichni důležití 

hosté, nikdo se neotrávil jídlem či nezkolaboval během společných tiskových konferencí 

a kromě katarského emíra, kterého pozval prezident Zeman jaksi do počtu, se nikdo neurazil a neodjel 

dříve. To je při tak vyhrocené mezinárodní situaci rozhodně úspěch. 

Otázky ale budí aktivita českého premiéra, která byla mírně řečeno „nepříliš výrazná“. Mohli jsme ho 

vidět při velkých jednáních, ale kdo čekal frenetickou zákulisní aktivitu a nekompromisní tah na bránu, 

mohl být výkonem Petra Fialy trochu zklamán. Pozdější twitterová válka s bývalým premiérem o to, 

kolik vlastně měl bilaterálních jednání a zda se na akci příliš neulíval, může připomínat okopávání 

kotníků, ale propásnout tolik příležitostí promluvit si s ostatními světovými státníky „na čtyři oči“, 

je prostě na pováženou. 

Někteří Petru Fialovi vyčítají, že se nechal zastínit francouzským prezidentem, který summit tak trochu 

ovládnul. To však předsedovi ODS vyčítat nemůžeme, jelikož kdo byl na společenské akci s Francouzem, 

tak ví, že únosy večírků mají lidé křtění Seinou jaksi v krvi. 

Francie totiž po odchodu Velké Británie z EU a po kolapsu německé zahraniční politiky cítí příležitost 

konečně udávat Evropě směr. Proto Macron tak často volá do Moskvy a snaží se dosáhnout alespoň 

nějakého hmatatelného výsledku. Jenže teď i francouzskému prezidentovi došlo, že jednat s režimem, 
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který lže, kudy chodí, a který nedodržuje elementární zásady mezinárodního práva, nemá moc smysl 

a tak Macron vymyslel něco jiného.  

Zbraně pro Ukrajinu 

Jestli z pražského summitu vypadlo něco konkrétního, tak to je Macronův fond pro vyzbrojování 

Ukrajiny s počátečním vkladem 2,5 miliardy korun. Z tohoto fondu bude ukrajinská strana nakupovat 

zbraně u evropských výrobců, které potom použije proti ruské invazní armádě. Pokud nezůstane pouze 

u slibů a plánů, bude se jednat o velmi důležitý vzkaz Moskvě. Dodávky zbraní konečně nebudou 

jen záležitostí jednotlivých států a jejich odhodlání podpořit ukrajinské obránce, ale společnou 

politikou Západu proti ruskému bezpráví. 

Válka na Ukrajině je nyní ve velmi nebezpečné fázi. Obránci postupují, ztráty Rusů rostou a spojenci 

Ruska, či alespoň tiší podporovatelé, ubývají. Mobilizace v Rusku samotném v nejlepším případě drhne 

a počty obyčejných Rusů, kteří se dobrovolně nechají zmasakrovat moderními zbraněmi ukrajinské 

armády, se tenčí. Vladimir Putin se může cítit zahnaný do kouta, ale jak nám historie ukazuje, jednat 

s lidmi, kteří dohody porušují jak na běžícím páse, není možné. Jediným možným řešením je odchod 

invazní armády z Ukrajiny, a to včetně Donbasu a Krymu, náhrada škod a přiznání válečných reparací 

a potrestání všech válečných zločinců včetně ruského a běloruského politického vedení a armádních 

představitelů. Bez toho opravdový mír v Evropě nebude. 
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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 

think-tanku e-politics.cz. 

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. 
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