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1 Úvod 

S migrační vlnou z Afriky, Středního a Blízkého východu, která eskalovala v roce 2015, začala 

být v Evropské unii (EU) otázka jejího komplexního, rychlého a efektivního řešení stále 

relevantnější. Jako součást solidarity se členskými zeměmi, které byly buď „nárazníkovými 

zónami“ rozsáhlých mas uprchlíků, nebo jejich cílovou destinací, představila Evropská komise 

(dále Komise, EK) v návaznosti na Evropský program pro migraci v rámci implementačních 

balíků systém přerozdělování žadatelů o azyl (tzv. krizový relokační mechanismus1) – v českém 

prostředí známý jako migrační či uprchlické kvóty. První mechanismus (27. květen 2015) měl 

za úkol relokovat mezi 26 členských států EU 40 000 osob z uprchlických táborů v Řecku a 

Itálii, druhý (9. září 2015) pak dokonce 120 000 osob. Povinná (přesněji závazná) verze tohoto 

nástroje se postupně stala především ve středoevropských zemích velice kontroverzní a mimo 

jiné dostala do popředí otázku legitimity samotného rozhodovacího procesu EU. Vyvolaná 

„panika“ kolem povinností přicházejících z nadnárodní úrovně byla zdá se neopodstatněná, 

členské státy totiž musely v rámci povinného mechanismu pouze „nabízet, kolik uprchlíků jsou 

schopny kapacitně dočasně přijmout do vlastních uprchlických zařízení a vést s nimi azylové 

řízení – bez nutnosti azyl udělit“ (Aktuálně 2018). Konkrétně na ČR připadalo v rámci druhé 

verze mechanismu 1591 osob, což se v kontextu masivních vln migrantů nezdá jako mnoho. 

Navíc byly k dispozici nově otevřené uprchlické tábory (Moučková 2016: 20). 

ČR odehrála ve věci migračních kvót roli jakéhosi „potížisty“. Od jejich představení byla proti 

povinným kvótám, a ačkoliv na základě prvního (konsensuálního a dobrovolného) 

mechanismu2 v červenci 2015 přislíbila relokovat v následujících dvou letech na české území 

1100 osob, při hlasování Rady ve formaci Spravedlnost a vnitřní věci (Justice and Home 

Affairs, dále Rada JHA) o druhé verzi (opět povinného) mechanismu3, a to 22. září 2015, byla 

jedním z „pouhých čtyř“4 států, které hlasovaly proti přijetí rozhodnutí. Společná síla Česka, 

Maďarska, Slovenska a Rumunska však nepředstavovala dostatečnou překážku a rozhodnutí 

bylo odsouhlaseno kvalifikovanou většinou. V pozdějších letech pak řada představitelů ČR 

v návaznosti na přijetí kvót a další kroky Komise svou odmítavou rétoriku ještě stupňovala. 

                                                 
1 V této věci se podle SFEU mohlo rozhodovat tzv. metodou konzultace. V tomto případě šlo zároveň o výjimku 

z Dublinského systému, který říká, že potenciální azylant musí žádost podat v první zemi EU, do které vstoupí. 

2 Povinné pojetí první verze mechanismu (kvóty) ČR odmítla, s dobrovolným systémem ale souhlasila. 

3 První verze povinných kvót byla odmítnuta členskými státy v rámci ER a nahradil ji systém dobrovolný, který 

nakonec po konsensu v Radě EU začal platit 15. září. Po intenzivní migrační vlně z přelomu srpna a září představila 

Komise v rychlém sledu událostí nový mechanismus, který byl ovšem opět povinný. 

4 Finsko se zdrželo hlasování, což se ovšem při využití kvalifikované většiny běžně bere jako hlas proti návrhu. 

Spojené království, Irsko a Dánsko měly v tomto ohledu různé typy výjimek. 
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Pokud vyjdeme z logického předpokladu, že česká vláda formuje svá rozhodnutí podle 

strategického dokumentu Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné 

Evropě (dále jen Koncepce), může nás její rozhodnutí v otázce mechanismu kvót překvapit. 

„Další aspekty migrace – především zabraňování nelegální migraci a společná azylová politika 

EU – jsou však oblastmi, které bude muset EU, a tedy i ČR dále uspokojivě řešit. Vláda je 

pevným zastáncem efektivního společného postupu,“ píše se v sekci Vnitřní bezpečnost 

(Koncepce 2015: 4). I celkově se Koncepce evidentně snaží demonstrovat český závazek 

k jednotě v rámci EU. Nutno podotknout, že dokument vešel v platnost jen několik měsíců před 

hlasováním (duben 2015), česká vláda se tedy zdánlivě „zpronevěřila“ své zvolené strategii 

téměř okamžitě. Rozhodnutí něco kategoricky odmítnout a neustoupit většinovému názoru nás 

může překvapit také obecně proto, že ČR téma migrace tradičně nepovažovala za politicky 

příliš významné a přistupovala k němu spíše technokraticky. Ačkoliv se důvody odmítnutí díky 

možnosti sledovat několikaletý kontext nabízí – řeč je především o následném selhání 

mechanismů – hloubková analýza zde ovšem chybí. 

Ambicí této magisterské práce je identifikovat důvody, proč se ČR rozhodla při hlasování o 

druhé verzi (povinného) relokačního mechanismu hlasovat proti. Pro skutečně hloubkové 

pochopení motivace za tímto konkrétním rozhodnutím se bude analýza soustředit pouze na 

utváření českého postoje k otázce krizových mechanismů přerozdělování5 (nikoliv těch 

trvalých nebo přesídlovacích) v období mezi schválením Koncepce a hlasováním o přijetí kvót, 

tedy 27. dubna až 22. září 2015. Práce si tímto klade za cíl přispět k pochopení české evropské 

politiky vlády Bohuslava Sobotky, které skončil mandát v listopadu 2017. Několikaletý odstup 

pak umožňuje vidět české rozhodnutí ze září 2015 v širším kontextu. 

Práce patří do kategorie případových studií. Jako teoretické východisko pro pochopení chování 

ČR v rozhodovacím procesu končícím na půdě Rady EU poslouží v práci koncept malého státu, 

jehož základy pro výzkum zemí EU položil islandský autor Baldur Thorhallsson. Stát není pro 

tento koncept malý pouze rozlohou, ale celou řadou ekonomických (HDP), či politických (počet 

hlasů v Radě) faktorů. ČR tato kritéria splňuje, stejně jako většina dalších členů EU (Panke 

2010: 15). 

Když budeme při práci s konceptem vycházet z předpokladu, že se ČR chová v evropské 

politice racionálně, pak by tedy pravděpodobně jediné vysvětlení zdánlivého neuposlechnutí 

                                                 
5 Ačkoliv se jedná o dvě verze relokací, autor považuje za legitimní zkoumat český postoj k nim jako k jednomu 

celku (v některých kapitolách rozlišeno). V tomto mu jako precedent slouží práce The “Heretic” debate on 

European asylum quotas in the Czech Republic: A content analysis (2017) (citována dále). 
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vlastní strategie byla nečekaná změna národních zájmů (například v důsledku náhlé krize či 

kvůli bezprecedentním změnám rozhodovacího procesu EU) a s tím spojený příchod strategie 

nové (ať už strategie politická, či formálně definovaná). Koncept malého státu s termínem 

národní zájem úzce pracuje a říká, že země tohoto typu dokáží být flexibilní v celé řadě témat, 

ale ve svých klíčových prioritách neustupují – tedy například v otázce povinných kvót 

odmítnou společný postup a hlasují proti. Mimo jiné proto, že jejich představitelé dostávají pro 

jednání jasně vymezený mandát od národní exekutivy. Flexibilní ale malé státy jsou v jiné 

oblasti, a to v charakteru administrativy a rozhodovacích procesů zejména na pracovištích ve 

strukturách Rady (Thorhallsson 2000: 12–16). Takové vlastnosti administrativy pak teoreticky 

vyhovují rychlé změně národních zájmů, protože může dojít k relativně okamžitému 

přeskupení agendy. „V cestě“ totiž nestojí rigidní úrovně rozhodování, striktně vymezená 

oddělení a formalizované procesy. Protože byl koncept vyvinut především pro západoevropské 

státy, dalším (vedlejším) cílem práce je otestovat jeho využitelnost pro popis chování ČR, což 

se zatím stalo pouze jednou. 

Jako zdroj pro získání dat poslouží autorovi pět kvalitativních výzkumných rozhovorů 

(polostrukturovaných „elite interviews“) s pracovníky v té době působícími na Stálém 

zastoupení České republiky při EU (SZČR), Ministerstvu vnitra ČR (MV), Úřadu vlády ČR 

(ÚV) a v Poradním sboru předsedy vlády. Data z rozhovorů budou doplněna a kriticky 

porovnávána s informacemi z vládních dokumentů a webových stránek, s vyjádřeními 

v médiích, a s relevantní sekundární literaturou. 

První bude představen výzkumný rámec, který přiblíží způsob využití zmíněného konceptu a 

výzkumné otázky v jednotlivých sledovaných oblastech. Analytická část6, rozdělená na čtyři 

hlavní sekce, se bude zabývat potenciální změnou národních zájmů ČR v otázce společné 

azylové politiky EU, charakterem zapojených úrovní české administrativy, skladbou agendy 

relevantní pro ČR při vyjednávání ve strukturách EU a vztahy českých zástupců s pracovníky 

EK. Ve finálové části práce se autor zaměří na vyhodnocení chování ČR před hlasováním o 

uprchlických kvótách podle zjištění výzkumu, stejně jako na zhodnocení užitečnosti a 

využitelnosti vybraného konceptu. Diskutován bude rovněž vliv dalších možných proměnných, 

které výzkum blíže nesledoval. 

                                                 
6 Analytické kapitoly se budou svým obsahem značně prolínat. To je především z důvodu snahy o sledování 

alespoň přibližné struktury konceptu, kterou Baldur Thorhallsson vytvořil na základě svých hypotéz. 
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2 Rámec výzkumu 
 

2.1 Chování malých států EU podle Thorhallssona 

Malé státy dlouhodobě představují pro společenskovědní výzkumníky zajímavou výzvu. 

Chování těchto zemí ve světové politice se věnovala celá řada autorů, mezi které patří například 

Peter R. Baehr (1975), Peter J. Katzenstein (1985) a z českých Petr Drulák (1997). Konkrétně 

na státy EU se v relativně novějším textu zaměřuje Diana Panke (2010). Publikace The Role of 

Small States in the European Union Islanďana Baldura Thorhallssona z roku 2000 je však stále 

považována za tu nejvýznamnější v analýze malých členských zemí EU. Sám autor se 

problematice věnoval i v méně vzdálené minulosti, jednalo se však o kratší odborné články7, ve 

kterých stavěl na své původní, rozsáhlé práci. 

Hlavní hypotéza Thorhallssonova konceptu, v níž vychází z práce již zmíněného Petera J. 

Katzensteina, tvrdí, že „specifické charakteristiky menších států ovlivňují jejich chování 

v rozhodovacím procesu EU tak, že ho lze v porovnání s chováním větších států rozeznat.“ 

(Thorhallsson 2000: 2). Toto obecné tvrzení lze pak dovysvětlit tak, že se malé státy v EU snaží 

vykompenzovat své nevýhody oproti větším státům tím, že využívají jiných strategií. Například 

těch, při kterých lépe zužitkují své přednosti nebo při kterých jsou nuceni využít méně 

konvenční metody získávání vlivu a informací. 

Thorhallsson formuloval celkem pět hypotéz o chování a charakteristice malých států v EU. 

Podle nich jsou země tohoto typu kvůli specifikům svých ekonomik (menší, závislejší na 

partnerech) nuceny více se ve svých zájmech specializovat a soustředit se pouze na ty politiky 

EU8, ze kterých jim plynou dostatečné benefity. Zároveň se malé státy vyznačují rozvinutými 

neformálními vztahy s představiteli Komise, a flexibilním administrativním aparátem (absence 

formalizovaných procesů rozhodování, proměnlivá hierarchie), který tak reaguje na svou 

omezenou kapacitu. V jednáních ve strukturách Rady EU je pro malé státy také složitější 

ustupovat ve svých klíčových zájmech z předem určených pozic, úzce vymezených získaným 

mandátem na národní úrovni (Thorhallsson 2000: 12–16). 

  

                                                 
7 Viz například The Size of States in the European Union: Theoretical and Conceptual Perspectives (2006), Small 

States in the European Union: What Do We Know and What Would We Like to Know? (2006, společně s Andersem 

Wivelem), nebo How Do Little Frogs Fly? Small States in the European Union (2015). 

8 Hypotézy ve velké míře popisují chování malých států konkrétně v regionální a zemědělské politice. 
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Nutno podotknout, že koncept byl vyvinut primárně jako nástroj pro pochopení chování 

západoevropských států, jeho funkčnost pro země střední a východní Evropy nebyla tolikrát 

testována. Pro případ Slovenska využila koncept v roce 2016 Beáta Jablonická9, která se 

zaměřila na problematiku významu předsednictví EU pro malé státy. 

ČR byla předmětem testování Thorhallssonova konceptu v roce 2014, kdy se Robert Majer 

věnoval komplexnímu fungování české administrativy podle stanovených hypotéz konceptu10. 

Na základě této práce sepsal autor společně s Petrem Kaniokem v roce 2016 článek pro Journal 

of Contemporary Central and Eastern Europe. Ačkoliv se autorům Thorhallssonovy 

předpoklady nepotvrdily, poukazují na to, že to není nevhodností konceptu pro studium chování 

ČR, ale spíše jakousi iracionalitou české evropské politiky a dalšími faktory. Respondenti jejich 

výzkumu poukázali na to, že chovat se způsobem, jaký popisuje koncept, by bylo pro ČR 

žádoucí a prospěšné (Kaniok a Majer 2016: 32). Existuje zde tedy potenciál, že ČR mohla svůj 

přístup v dalších letech (výzkum autorů je ohraničen rokem 2013) pozměnit – proto je legitimní 

koncept opět využít a testovat. 

Práce zmíněných autorů představuje detailní a cenný zdroj informací o fungování relevantní 

české administrativy11 v oblastech, které zajímají i tento výzkum. Proto bude využita jako 

jakýsi „odrazový můstek“ či výchozí bod, se kterým budou nová data komparována – s cílem 

hledat potenciální rozdíly. Toto zohledňují už výzkumné otázky. 

 

2.2 Případová studie: ČR jako malý stát a relokační mechanismy 

Práce svým charakterem splňuje znaky případové studie. Podle Michala Kořana je cílem 

případových studií poskytnout hloubkové pochopení jednoho vybraného případu, zatímco je 

brán v potaz také celkový kontext komplexní reality. Případ musí také být dostatečně přesně 

ohraničený, a to časově i tematicky (Kořan 2008: 33) – zde tedy fungování české administrativy 

při řešení tématu azylové politiky v rámci EU v časovém rozmezí duben–září 2015, potřebný 

kontext pak zajišťuje téměř tříletý odstup. 

  

                                                 
9 Jablonická vycházela kromě Thorhallssona ještě z několika dalších autorů. 

10 Majer vytvořil podle hypotéz konceptu tři základní sledované kategorie, které vhodně popisují charakter 

administrativy. Tato práce se v tomto ohledu inspiruje. 

11 Viz: Majer, Robert. Malé státy v EU: Případ České republiky (2014); Kaniok, Petr a Robert Majer. Small 

Countries in the EU: The Czech Republic Case (2016) 
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V práci Kanioka a Majera byla ČR nástrojem testování vhodnosti konceptu – právě ten byl 

hlavním předmětem výzkumu. Hlavním zaměřením této práce je ovšem popis vybraného 

specifického případu, nové testování konceptu představuje spíše vedlejší cíl výzkumu. A to i 

proto, že koncept je v tomto konkrétním případě potřeba zúžit (viz další kapitola), čímž se 

ověření jeho platnosti komplikuje. 

 

2.3 Aplikace konceptu a výzkumné otázky 

Ve zkoumaném případě je nutné koncept přizpůsobit, přesněji neaplikovat ho na komplexní 

chování ČR, ale pouze na jeho dílčí část – co se týká časového rozmezí i tématu/oblasti. 

Koncept zde slouží jako jakási hrubá struktura, která je doplněna tím způsobem, aby výzkum 

dokázal odpovědět na relevantní otázky spojené s tvorbou postoje ČR. 

Vládní Koncepce byla přijata 27. dubna 2015, ke hlasování o druhé verzi kvót pak došlo 22. září 

2015. Ke zdánlivé změně postoje ČR tedy muselo dojít někdy v tomto časovém úseku.12 

Gestorem agendy bylo MV, kde otázka relokačních mechanismů EU spadala pod Odbor 

azylové a migrační politiky. Sledován bude tedy proces tvorby českého postoje začínající právě 

zde, blíže bude sledováno SZČR. Koncept totiž popisuje chování zemí ve strukturách 

evropských institucí, především pak v Radě EU. Všechny následující výzkumné otázky se 

zabývají obdobím duben–září 2015, pozdější či dřívější data nebudou do výzkumu zahrnuta. 

Zmíněna budou pouze v případech, kdy bude žádoucí poskytnout širší kontext. Hlavní 

výzkumná otázka pak zní: 

 

Dá se odmítavé stanovisko ČR v otázce hlasování o povinném mechanismu uprchlických 

kvót EU v září 2015, kdy se zdánlivě rozhodla neřídit se svojí vlastní Koncepcí politiky 

ČR v EU, vysvětlit tím, že se chovala jako malý stát definovaný konceptem Baldura 

Thorhallssona? 

  

                                                 
12 I když vycházíme z tohoto předpokladu, nutno podotknout, že v běžné praxi je formování národních zájmů a 

jejich prosazování v zahraniční a evropské politice něco dlouhodobého – k radikálním změnám během pouhých 

několika měsíců zpravidla nedochází. Migrační krize a snaha EU ji řešit však mohla tyto nenadálé změny vyvolat 

– s tímto předpokladem výzkum pracuje. 
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2.3.1 Dílčí výzkumné otázky a jejich operacionalizace 

První dílčí výzkumná otázka je hlavním výchozím bodem pro využití konceptu. Podle již 

zmíněného vládního dokumentu Koncepce politiky ČR v EU je země „pevným zastáncem 

efektivního společného postupu,“ (Koncepce 2015: 4) a je pro „zachování jednotnosti EU 

vzhledem k aktuálním odstředivým tendencím“ (Vláda 2015a). 

Pokud by se ČR v tomto ohledu chovala jako Thorhallssonův malý stát, muselo by být 

zachování plné suverenity v azylové politice národním zájmem. Pouze v těch totiž malé země 

neustupují ze svých pevných pozic při vyjednávání v Radě EU, mandát vymezený na národní 

úrovni jim k tomu nedává prostor. V období mezi dubnem a zářím 2015 by tedy muselo dojít 

ke změně českého postoje. Výzkum se zde nesoustředí pouze na zájmy ČR v otázce 

uprchlických kvót proto, že postoj k nim Koncepce explicitně nezmiňuje. Sledována je zde tak 

širší linie plně suverénní rozhodování na národní úrovni X společný azylový systém v rámci 

EU13, což zároveň dopomůže k pochopení širšího kontextu českých priorit v azylové politice. 

1) Stala se v období duben–září 2015 plná suverenita rozhodování v otázkách azylové 

politiky národním zájmem ČR? Jak jinak se měnily zájmy ČR v azylové politice? 

Indikátorem zde budou prohlášení vládních představitelů/úředníků a dalších osob (analytiků, 

opozičních politiků) o proměně významu tématu azylové politiky pro ČR a zmínky ve vládních 

dokumentech, což se týká i vzniku nových či novelizace stávajících strategických dokumentů. 

Sledovány budou rovněž zmínky o konkrétních vlivech na (potenciální) změnu národních 

zájmů se zaměřením na: a) neefektivnost samotného mechanismu kvót a jeho škodlivost pro 

ČR; b) politiky/úředníky hrající klíčovou roli v procesu definování těchto zájmů; c) příslušné 

výbory, politické strany/hnutí a konkrétní poslance/senátory v Parlamentu ČR; d) partnerské 

země ČR ve Visegrádské skupině14. 

  

                                                 
13 Další dílčí výzkumné otázky se už soustředí konkrétně na uprchlické kvóty. 

14 Při zběžném pohledu na konečné hlasování o mechanismu se může zdát, že země Visegrádské čtyřky jednaly 

jednotně (vyjma Polska, které svůj odmítavý postoj ale přehodnotilo až „na poslední chvíli“), zároveň se v této 

skupině států už z principu očekává jakási sounáležitost – z těchto důvodů se práce soustředí právě na tuto skupinu 

států a její potenciální vliv na rozhodování ČR. 
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2.3.1.1 Zvláštní charakter administrativy 

Specifikem malých států je podle konceptu zvláštní charakter administrativy, přesněji 

administrativy operující ve strukturách EU – v českém případě především SZČR. Zvláštním 

charakterem je myšlena omezená personální kapacita a zdroje, což umožňuje/nutí 

administrativy malých zemí měnit svou strukturu flexibilněji. To je údajně způsobeno absencí 

jasné struktury rozhodování a také tím, že formální proces vytváření postojů není explicitně 

zakotven. Pro malé země je tedy snazší reagovat na nenadálé situace – hierarchie rozhodování 

a personální rozdělení agendy se může podle potřeby přizpůsobit. Pokud by ČR fungovala jako 

malý stát, změna národních zájmů v otázce azylové politiky by pak měla vyústit ke změnám 

administrativy – ta by se přeskupila tak, aby dokázala co nejefektivněji prosadit své nové zájmy. 

2) Došlo v souvislosti s agendou uprchlických kvót ke změnám struktury SZČR? 

Sledována bude pouze struktura SZČR relevantní pro řešení otázek migrační a azylové politiky. 

Za změny struktury se pak považují a) vznik nových úseků; b) rekonfigurace kompetencí úseků 

stávajících; c) personální posílení úseků přijetím nových, přesunutím stávajících zaměstnanců 

z jiných úseků, nebo doplněním kapacit národními experty. 

3) Existoval při tvorbě postojů ČR k azylové politice EU stále standardní, formalizovaný 

proces? Pokud ano, byl tento proces v souvislosti s kvótami porušen/pozměněn? 

Za standardní a formalizovaný proces se považuje běžný, legislativně ukotvený postup a daná 

pravidla při tvorbě postoje ve sledované oblasti, které popsali Kaniok a Majer. Odchylky od 

tohoto standardu budou sledovány při tvorbě relevantních rámcových pozic a mandátů ČR ve 

sledovaném období. 

 

2.3.1.2 Prioritizace zájmů ve vyjednávání 

Další část konceptu hovoří o tom, že u malých států dochází k prioritizaci témat podle národních 

zájmů. Přesněji že se tyto státy kvůli omezené kapacitě a zdrojům soustředí jen na pro sebe 

důležitá témata a v těch méně relevantních dávají svým zástupcům v Radě EU větší volnost 

k flexibilnímu rozhodování. Výzkumné otázky, které se nabízí, úzce souvisí s otázkou první. 

Pokud bylo zachování dobrovolnosti v otázce relokačních mechanismů národním zájmem, 

koncept očekává, že se zástupci ČR v této věci chovali proaktivně – hledali spřízněné státy, 

přesvědčovali je o důležitosti agendy, a především pak upřednostňovali téma azylové politiky 

před jinými tématy, která musela ustoupit do pozadí. Protože by se jednalo o klíčovou agendu, 
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instrukce (mandát) pro vyjednávání by byly velice přesně vymezené, což by nedávalo přílišný 

prostor pro hledání kompromisů – jakékoliv úpravy postoje by navíc musely být konzultovány 

s „centrálou“. 

4) Prioritizovala ČR při jednáních v Radě EU téma uprchlických kvót? 

Zde bude sledováno, jestli se čeští zástupci v Radě EU ve vymezeném období přednostně 

účastnili pracovních skupin a dalších jednání v otázce azylové politiky a konkrétně kvót, či 

nikoliv. 

5) Jaký byl charakter mandátů pro vyjednávání? 

Sledováno bude: a) zda zástupci ČR obdrželi pro vyjednávání o kvótách jasně vymezené 

instrukce a museli vše konzultovat s „centrálou“, nebo měli větší volnost; b) zda tyto mandáty 

obsahovaly striktně odmítavé stanovisko, nebo v nich byl prostor pro více variant přístupu. 

6) Snažila se ČR aktivně přesvědčovat další členské státy k odmítnutí kvót? 

Indikátorem zde budou zmínky o komunikaci českých představitelů se zástupci jiných 

členských zemí v relevantních úrovních Rady EU i mimo ně s návrhem připojit se 

k odmítavému stanovisku v otázce přijetí povinného relokačního mechanismu. 

 

2.3.1.3 Neformální vztah s Komisí 

Omezenost kapacity svojí administrativy a s tím spojený nedostatečný informační servis malé 

státy podle Thorhallssona kompenzují navazováním neformálních vztahů s představiteli 

Komise a snahou o vzájemnou podporu, protože v klasickém rozhodovacím procesu 

nedisponují dostatečně silným vlivem k prosazení svého postoje. Neformálními vztahy si tak 

mohou zajistit alespoň nějaký vliv (Thorhallsson 2000: 238–239). Pokud by bylo téma kvót pro 

ČR skutečně klíčové, dají se očekávat snahy ovlivnit úředníky či politiky Komise neformální 

cestou. Ačkoliv koncept popisuje především chování zástupců malých států v „bruselských“ 

strukturách administrativy, pro potřeby této práce se výzkumná otázka zaměří na české 

představitele obecně. Sledována bude rovněž oficiální rovina komunikace, dojde tak ke 

komplexnějšímu zmapování vztahu ČR – EK v souvislosti s tématem azylové politiky. 
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7) Navázali čeští zástupci v období duben–září 2015 neformální kontakty s představiteli 

Komise v otázce azylové politiky a konkrétně mechanismů uprchlických kvót? Došlo 

ke vzájemným návrhům kompromisního řešení? Jak vypadala oficiální komunikace? 

Indikátorem zde budou informace v médiích o oficiální komunikaci na trase ČR – Komise, a 

především zmínky respondentů o neformálních diskusích (osobních, telefonických, přes e-

mail/dopis) mezi pracovníky Komise a českými zástupci ohledně tématu povinných kvót. 

Sledována bude potenciální existence návrhů kompromisních řešení z obou stran. 

 

2.3.2 Limity výzkumu 

Limit „elite interviews” představuje oproti klasickým rozhovorům jakási apriorní nerovnováha 

mezi výzkumníkem a respondentem, a to ve prospěch respondenta. Tím v politologických 

výzkumech totiž často bývají vysoko postavení úředníci či politici (Burnham a spol. 2008: 231). 

Autor této diplomové práce si je vědom také problému v tom, že výzkum je postaven na 

relativně malém množství (5) kvalitativních rozhovorů. Jedná se však o velice specificky 

zaměřenou sledovanou oblast a zároveň krátké zkoumané období, což v konečném důsledku 

znamená méně dostupných respondentů. Pro některé z nich navíc nemusí být komfortní hovořit 

o citlivých interních informacích, protože například stále pro sledované úřady pracují – i v roce 

2018 je téma uprchlických kvót stále vnímáno jako citlivé. Pro zajištění autenticity informací 

byla respondentům poskytnuta anonymita, informace o rozhovorech pak také byly částečně 

generalizovány, aby nebylo možné spojit odpovědi s konkrétním pracovníkem. Méně 

respondentů znamená bohužel také méně detailní vhled do vnitřního fungování různých úrovní 

administrativy – s tímto však počítají už výzkumné otázky, které se ptají jednoduše a jasně. 

Výzkum však není postaven pouze na těchto rozhovorech, získaná data jsou dána do kontextu 

a kriticky ověřována či komparována s dalšími informacemi, jako jsou vládní dokumenty, 

zpravodajské (zřídka názorové) články ze širokého portfolia médií, nebo relevantní sekundární 

literatura. Problémem při zkoumání vládní politiky je však dostupnost dat, protože jednání 

vlády obecně jsou neveřejná a jejich výstupy pouze velice formální – ani s časovým odstupem 

několik let nejsou dostupné zápisy z jednání. To samé platí o rámcových pozicích pro 

vyjednávání v evropských strukturách, k dispozici veřejnosti jsou většinou pouze jejich obecné 

charakteristiky, nikoliv obsah. Problematické je rovněž sledovat přípravné procesy legislativy 

v nižších úrovních Rady, teprve v roce 2018 se intenzivněji hovoří o nutnosti zprůhlednit práci 
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pracovních skupin a úrovní COREPER I a II – i pouhé záznamy o konání těchto jednání jsou 

navíc na oficiálních stránkách EU k dispozici až od září roku 2017. 

Co se ověření platnosti konceptu týká, pro potřeby výzkumu byl tento koncept zúžen a 

přizpůsoben, což následně omezuje zobecnění výsledku zkoumání. To stejné platí i naopak – 

chování ČR v procesu formování postoje bude „ohraničeno“ konceptem, proto nebude možné 

postihnout veškeré faktory, které působily na rozhodnutí v otázce kvót. Tento problém bude 

částečně zmírněn v závěrečných kapitolách, kde bude diskutován potenciální vliv dalších, ve 

výzkumu blíže nesledovaných aspektů. 
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3 Proměna národních zájmů ČR ve společné azylové politice EU 

Kapitola 3 sleduje změny strategických a politických zájmů ČR ve společné azylové politice 

EU. Pokládá si otázky, zda se plně suverénní rozhodování v otázkách azylové politiky stalo ve 

sledovaném období českým národním zájmem, a jak obecně se zájmy ČR v oblasti migrační a 

azylové politiky měnily – s bližším zaměřením na relokační mechanismy. 

Formální české zájmy (definované strategickými dokumenty) v otázce toho, jak by obecně 

měly být rozdělené kompetence v azylové politice, se nezměnily. ČR byla po celé zkoumané 

období formálně pro společný azylový systém v rámci EU. V jednom z cílů Strategie migrační 

politiky v ČR (dále SMP ČR) z července ovšem došlo k explicitnímu odmítnutí kvót pro 

přerozdělování žadatelů o azyl. V tomto ohledu tedy nebyl zpochybněn společný postup, ale 

pouze konkrétní mechanismy, které byly označeny jako nežádoucí „nástroje povinné 

solidarity“ (SMP ČR 2015: 12).  Českým strategickým zájmem se tedy stalo zachování těchto 

mechanismů na dobrovolné úrovni – ČR tak ukotvila svou ambici zachovat si suverenitu 

konkrétně v rozhodování o tom, kdo přichází na české území v rámci azylového řízení. Nestalo 

se tak v přímé návaznosti na představení prvního implementačního balíku EK 27. května 2015 

(který byl avizován 13. května), ale už na základě doporučení Národního konventu o EU z 25. 

listopadu 2014 a dalších strategických jednání. Chování ČR v tomto ohledu tedy nelze označit 

za reaktivní, ale za založené na dlouhodobém postoji. O povinných kvótách se v zákulisních 

diskusích v EU hovořilo už v roce 2014 (Lidovky 2014). 

Migrační krize dostala azylovou politiku a téma kvót v ČR do politické roviny. Téma, ke 

kterému se tradičně přistupovalo převážně pomocí technokratické debaty na administrativní 

úrovni, se začalo řešit na úrovni politické (Rozhovor č. 1). Tento trend sice nezačal ve 

sledovaném období, došlo zde ale k jeho zintenzivnění. Zvýšenou akcentaci migračních témat 

v politické rovině demonstrovaly například častější a detailnější řešení tématiky kvót při 

jednáních vládní úrovně Výboru pro EU (V-EU), častý výběr kvóty řešících rámcových pozic 

pro jednání v Radě EU ke kontrole Výborem pro evropské záležitosti PS (Rozhovor č. 1), 

začátek pravidelného svolávání Koordinačního orgánu pro řízení ochrany hranic a migraci 

kromě expertní také na vládní úrovni (SMP ČR 2015: 3), nebo vyšší frekvence vydaných 

usnesení Podvýborem pro migraci a azylovou politiku PS (PSP 2015a)15. Tento podvýbor byl 

navíc zřízen teprve v lednu 2015 na základě již zmíněných doporučení Konventu (Evropské 

                                                 
15 Mezi další ukazatele zvýšení českého zájmu o migrační politiku patřily časté zmínky tématu migrace v Koncepci 

zahraniční politiky ČR přijaté v červenci (MZV 2015a), nebo zářijové spuštění nového webu o migraci MV (MV 

2015a). 
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hodnoty 2015) a usnesení začal vydávat až v březnu. Dostupná data tedy naznačují i to, že 

v návaznosti na průběh migrační krize došlo ve sledovaném období k dalšímu zintenzivnění 

zájmu české vlády (a potažmo opozice a veřejnosti) o téma migrační a azylové politiky obecně. 

Zachování dobrovolnosti relokačních mechanismů se tak stalo klíčovým zájmem ČR nejen ve 

strategické, ale především v politické rovině. S tímto bodem souhlasili také respondenti 

(Rozhovory č. 1; č 2; č. 3; č. 4). Dva z nich byli toho názoru, že se tyto roviny 

prolínají/nevylučují (Rozhovory č. 2; č. 3). 

Pro sledování potenciálních změn partikulárních národních zájmů bylo potřeba identifikovat 

výchozí stav. Tím byl zvolen duben 2015, kdy česká vláda představila Koncepci politiky ČR 

v EU, která podle exekutivy znamenala „další proevropský krok“ a „jasné definování českých 

zájmů“. Mezi české cíle podle Koncepce patřilo, aby ČR byla „aktivním a srozumitelným 

členským státem“, a zároveň „zachování jednotnosti EU vzhledem k aktuálním odstředivým 

tendencím“ (Vláda 2015a). Identifikaci přesného výchozího postoje vlády částečně komplikuje 

fakt, že tvorba strategického dokumentu logicky nějakou dobu trvá, takže ve chvíli jejího přijetí 

nemusela přesně reflektovat český postoj v tehdy probíhající a dynamicky se měnící migrační 

krizi16. Toto podotknul i jeden z respondentů17 (Rozhovor č. 1). K vytvoření koncepčního 

dokumentu české evropské politiky se koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL zavázala ve 

svém Programovém prohlášení vlády ČR už v únoru 2014 (Vláda 2014), tedy v době, kdy 

Evropu „špička“ migrační krize teprve čekala. 

Migrační politice je v dokumentu vyčleněn spíše menší prostor, problematice azylu se věnuje 

tato část textu v sekci Vnitřní bezpečnost:  

„(…) Vláda vnímá řízenou (legální) migraci do EU jako hospodářskou příležitost. Další 

aspekty migrace – především zabraňování nelegální migraci a společná azylová politika EU – 

jsou však oblastmi, které bude muset EU a tedy i ČR dále uspokojivě řešit. Vláda je pevným 

zastáncem efektivního společného postupu. Zejména pak odpovědného přístupu všech 

členských států k ochraně hranic EU, plnění stávajících podmínek společných migračních 

politik všemi členskými státy a plného využití společných nástrojů pro posilování vnitřní 

bezpečnosti v celé EU. (…) Cílem v oblasti migrace je dospět k efektivnímu systému azylové a 

                                                 
16 Strategický dokument by samozřejmě měl počítat s nenadálými situacemi a potenciálními krizemi. Je však 

možné, že migrační krize a reakce EU na ni byly bezprecedentní, což neumožňovalo české vládě se na něco 

takového připravit. 

17 Ženy i muži budou pro účely práce označeni souhrnným mužským tvarem „respondent“. 
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migrační politiky, který bude reflektovat dynamicky se proměňující mezinárodní prostředí, ale 

také potřeby jednotlivých států EU (…)“ (Koncepce 2015: 4) 

Jak je možné vidět, o zachování plné suverenity státu v otázkách azylové politiky se zde 

nehovoří, upřednostněný je společný postup v rámci EU. Prostor pro interpretaci dává použití 

slova „efektivní“ při popisování žádoucího unijního systému azylové politiky. Pokud by 

v tomto případě česká strana nepovažovala systém za efektivní, dokument teoreticky dává 

prostor k jeho odmítnutí. K této interpretaci přispívá i názor dvou oslovených respondentů, 

kteří nepovažovali. Koncepci hlasováním proti povinnému mechanismu kvót za porušenou 

(Rozhovory č. 2; č. 3). Dokument však obecně vyznívá jako snaha ukotvit ČR jako 

spolehlivého, srozumitelného, konstruktivního a – jak explicitně zmiňuje i vláda sama – 

proevropského18 partnera, který v rámci EU prosazuje zachování jednotnosti (Vláda 2015a). 

Tomuto strategickému záměru by odmítnutí něčeho, co schválí velká většina ostatních států 

EU, zdánlivě logicky odporovalo. Rozpor cílů Koncepce a odmítnutí kvót však nelze s jistotou 

potvrdit. 

Ve zkoumaném období nedošlo k nahrazení Koncepce jiným komplexním dokumentem české 

evropské politiky, ani k žádné její novelizaci. 29. července 2015 však vláda přijala Strategii 

migrační politiky České republiky19, která se soustředila i na dimenzi EU. Dokument přirozeně 

obsahuje i kapitolu věnující se azylové politice. Cíle na unijní úrovni jsou pak definovány takto: 

▪ Podpora společného azylového systému a všech jeho stávajících nástrojů s důrazem na 

jeho důsledné dodržování všemi členskými státy Evropské unie. 

▪ Podpora praktické spolupráce v oblasti azylu. 

▪ Odmítnutí zavedení povinných nástrojů solidarity v oblasti mezinárodní ochrany 

(azylu) na unijní úrovni (kvóty pro přerozdělování uprchlíků či žadatelů o azyl), a to 

včetně kvót pro přesidlování. 

(SMP ČR 2015: 12) 

  

                                                 
18 Jeden z respondentů (Rozhovor č. 2) považoval právě odmítnutí kvót za proevropský krok, protože podle něj 

šlo o snahu prosadit efektivní systém namísto nefunkčního a škodlivého. O kritice mechanismu více v kapitole 

3.1. 

19 „Vláda zadala Ministerstvu vnitra úkol vypracovat Strategii migrační politiky v návaznosti na události v Paříži 

a v Belgii na počátku tohoto roku (2015), jak zaznělo v úvodu (Kulatého stolu 30. března) z úst ředitele odboru, 

pana Haišmana“ (Migrace Online 2015). 
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Ačkoliv byla strategie přijata až ve sledovaném období, doporučení, na jejichž základě byla 

také definována, vznikla už 25. listopadu 2014 v rámci výstupu Národního konventu nazvaného 

Pozice ČR k migraci do EU ve světle současné azylové krize. Mezi závěry kulatého stolu patřily 

také primární zájmy ČR v současné situaci, jedním z nich pak bylo udržení dobrovolnosti při 

rozhodování o přemisťování a přesidlování uprchlíků ze třetích zemí. Závěry společně 

formulovali zástupci ÚV, MV, MZV, Evropského parlamentu (EP), obou komor Parlamentu 

ČR, SZČR, Organizace pro pomoc uprchlíkům, ČMKOS, Úřadu Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky a řady dalších subjektů (Národní konvent 2014: 2, 5). Jednalo se tedy o široce 

inkluzivní diskusi o českých národních zájmech. 

Český postoj k povinným mechanismům přerozdělování byl potvrzen také na kulatém stolu 30. 

března, kde Odbor azylové a migrační politiky MV představil návrh zmíněné SMP ČR. V tomto 

případě ovšem existují pochybnosti o ochotě MV vyslechnout návrhy pozvaných partnerů 

(zástupci resortů, neziskové organizace zabývající se migrací) přistupovat k některým tématům 

alternativně. Podle výzkumníka Centra pro společenské otázky (SPOT) Petra Kučery měli 

účastníci tohoto kulatého stolu jen malou nebo žádnou šanci připravovanou Strategii ovlivnit. 

Kučera vyslovil hypotézu o tom, zda nemají diskuse tohoto typu sloužit pouze jako legitimizace 

pevné vize MV, která se soustředí primárně na bezpečnostní aspekty20 (Migrace Online 2015). 

Pokračování pevného postoje MV neotevřeného alternativám i ve sledovaném období popsali 

také dva z respondentů (Rozhovor č. 1; č. 4). Český postoj k mechanismům se tedy ve 

sledovaném období nezměnil, pouze byl ukotven ve strategickém dokumentu. Otevřenost MV 

brát v potaz široké spektrum názorů při přípravě této Strategie, podle které se následně řídilo 

při formování rámcových pozic pro jednání Rady EU, byla ovšem zpochybněna. 

  

                                                 
20 Kučera také vyjádřil obavu z toho, že tento přístup může vést k vyhrocení nálady v české společnosti (Migrace 

Online 2015). 
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3.1 Kritika povinných kvót a procesu jejich přijetí21 

Česká vláda zdůvodnila konstantní odmítání a konečné odmítnutí povinných kvót jejich 

závadností a potenciální škodlivostí pro ČR v podobě bezpečnostního rizika. Kritizován byl 

také samotný proces přijetí druhé verze kvót, který dva respondenti (č. 2; č. 3) považovali sice 

za formálně legální, ale vysoce nelegitimní v tak politicky významné oblasti, jako byla azylová 

politika v době migrační krize. Nerozhodovalo se totiž konsensem, tak jako u první verze – 

rozhodovací proces EU ve věci relokací 120 000 osob se skutečně z více důvodů dá označit za 

nestandardní. Analýza také ukazuje, že český kategoricky odmítavý postoj nebyl pouze 

principiální, ale při řešení druhé verze kvót podložený konkrétními výtkami MV vůči 

mechanismu. ČR byla aktivní v oblasti alternativní solidarity – dlouhodobě disponovala řadou 

přeshraničních programů a vysílala experty do problematických lokalit22. Ve věci přijetí 

žadatelů o azyl na české území ovšem vyznávala zdrženlivý postoj zaměřený na minimalizaci 

bezpečnostních rizik. Tento přístup měl (logicky) původ na MV, některými byl ovšem 

kritizován jako nepodložený či iracionální23. 

Formálnější stránku české kritiky povinného mechanismu reprezentovala analýza vypracovaná 

MV jako reakce na druhý implementační balík EK – v případě projednávání první verze kvót 

šlo (co se týká existence veřejně dostupných dokumentů) spíše o kritiku rétorickou. Analýza 

například hovoří o potenciálním porušení Listiny základních práv EU v tom smyslu, že žadatelé 

o azyl mají být nedobrovolně relokováni mezi členskými státy bez prostoru pro vyjádření jejich 

individuální vůle či preferencí a bez možnosti se proti rozhodnutí odvolat. Dále poukazuje na 

nedostatečně ošetřenou problematiku sekundárního pohybu a s ní spojený fakt, že ČR tradičně 

není cílovou zemí žadatelů o azyl, a proto se u těch relokovaných, kteří chtěli zamířit do západní 

Evropy, dá očekávat další migrace24 (MV 2015b). Dva respondenti dále zmínili problém 

nejasné návratové politiky a v tom, že prověřování žadatelů z hlediska bezpečnostního rizika 

mělo probíhat až na českém území, nikoliv v Řecku a Itálii – potenciální neúspěšní žadatelé 

představující bezpečností hrozbu pak navíc nemohli být drženi v detenci, z českých 

uprchlických táborů bylo podle nich možné relativně jednoduše odejít. Tyto problémy 

                                                 
21 Kapitoly 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 popisují faktory, které mohly přispět jak ke konkrétnímu odmítnutí povinného 

mechanismu kvót v září 2015, tak ke změně politických zájmů ČR v azylové politice obecně. 

22 V červnu 2015 ČR například poskytla další humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu (MVZ 2015k), 

dlouhodobější projekty zmíněny dále v této kapitole. 

23 Konkretizováno dále. 

24 Blíže viz samotná analýza MV – Informace o problematických aspektech přijímání a realizace některých 

závazných aktů obsažených v „druhém implementačním balíčku“ (MV 2015b). 
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respondenti považovali za zpochybnění autority českých úřadů (Rozhovor č. 2; č. 3). Tento 

názor opět demonstruje českou snahu o zachování suverenity v otázce udělování azylu, kritiku 

ze strany politiků zmiňují následující kapitoly. Za pravdu v kritice povinných kvót dává 

respondentům, MV i českým politikům především pozdější selhání mechanismů (zmíněno 

dále).  Kritická je například také práce Tradable Refugee-admission Quotas and EU Asylum 

Policy z konce roku 2014, ve které autoři upozorňovali na potenciální problémy plynoucí ze 

systému povinných kvót, a navrhovali alternativní systém beroucí v potaz preference států i 

uprchlíků/žadatelů o azyl (Rapoport a Fernández-Huertas Moraga 2014). 

Kritika toho, že je Česko nesolidární, nebyla podle dvou respondentů podložená. Jako příklad 

dávali dlouhé roky trvající Stálý zdravotně humanitární program MEDEVAC nebo Program 

MV na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 

2016 (Rozhovor č. 2; č. 3). ČR například souhlasila s Komisí v tom, že prioritami jsou posílení 

spolupráce se třetími zeměmi, boj proti převaděčství a obchodu s lidmi a zesílená ochrana 

společných hranic. ČR poskytla jak finanční, tak expertní pomoc25. Pouze s povinnými kvótami 

ČR nesouhlasila, v rámci dobrovolného systému však ve sledovaném období přijala již výše 

zmíněný závazek relokací. Kritizován byl ovšem celkový český přístup26, a to například 

ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Podle něj měla ČR 

dokonale promyšlené plány, jak uprchlíky odradit od vstupu na své území, shovívavá podle něj 

nebyla ani k těm uprchlíkům, pro které je pouze tranzitní zemí. K odmítnutým řešení navíc 

podle Rozumka ČR nebyla schopná navrhnout komplexní alternativu (Člověk a média 2015). 

V českém prostředí existovaly také další alternativní pohledy na problematiku uprchlických 

kvót, ty byly ovšem podle jednoho respondenta „umlčeny“, protože se „společenský diskurs 

postupně přesunul k tvrdému odmítání kvót“ (Rozhovor č. 4). Zmíněný alternativní pohled na 

problematiku reprezentovali například ministři Robert Pelikán a Jiří Dientsbier27, podle kterého 

byla ČR schopná přijmout 7–15 tisíc uprchlíků a v případě, že by kvóty neprošly,  podle něj 

měla nabídnout podstatnou pomoc a projevit solidaritu (iDnes 2015a). Povinné kvóty za 

Českomoravskou konfederaci odborových svazů v červnu podpořil její předseda Josef 

                                                 
25 Konkrétní kroky pak zahrnovaly například „10 miliónů korun na zesílení operací koordinovaných agenturou 

Frontex, nabídku vyslání 60 českých expertů na azylovou politiku, technického vybavení pro ochranu hranic a 

letounu CASA i s posádkou k monitorování pohybu pašeráckých lodí ve Středomoří“ (Prouza 2015). 

26 Český systém kritizovali také novináři Petr Uhl (Deník Referendum 2015a) a Jakub Patočka (Deník Referendum 

2015b), nebo relevantní výbory Rady vlády – Výbor pro práva dítěte a Výbor pro práva cizinců (Vláda 2015h). 

Podle názoru mediálního experta Bohumila Kartouse ČR ve skutečnosti pouze předstírala, že jí jde o funkční řešení 

migrační krize – ve skutečnosti chtěla přijmout co nejmenší počet uprchlíků (Britské listy 2015). 

27 O postojích členů vlády více v kapitole 3.2. 
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Středula28 (Parlamentní listy 2015a). Podle jednoho respondenta MV ovšem v otázce 

bezpečnosti zastávalo až iracionálně pevný postoj nezaložený na analýze reálných hrozeb pro 

ČR (Rozhovor č. 1) – jiný respondent upozornil na to, že v době balkánských válek dorazily na 

české území desítky tisíc uprchlíků a bezpečnostní problém či protest společnosti to tehdy 

nevyvolalo (Rozhovor č. 4). Ačkoliv postoj MV formálně nabízel vládě alternativy přístupu29, 

vytvářel zároveň očividný tlak na to kvóty odmítnout. To demonstruje už rétorika ředitele 

Odboru azylové a migrační politiky MV Tomáše Haišmana, který v červnové veřejné diskusi 

řekl, že návrh Komise je „hašením požáru benzínem“ a že trvalé kvóty a přesunutí pravomocí 

do Bruselu považuje za zneužití probíhající situace30. Například v říjnu 2016 označil kroky 

Komise v migrační politice za neomarxistické sociální experimenty (iDnes 2016), jeho postoj 

byl tedy evidentní. Jeden z respondentů popsal Haišmana jako velice schopného a koncepčního 

úředníka, který za své dlouhé působení na místě ředitele odboru vždy dokázal uplatnit svůj vliv 

na ministry vnitra z levicových i pravicových stran a přesvědčit je o prosazení svého přístupu 

(Rozhovor č. 1). 

Jiný problematický aspekt se objevuje v souvislosti se samotným rozhodovacím procesem EU 

ve věci druhé verze povinných kvót, který dva respondenti označili za nelegitimní (Rozhovor 

č. 2; č. 3). V procesu přijímání první a druhé verze relokací je možné sledovat diametrální 

rozdíl, a to už z časového hlediska. Zatímco v první verzi uběhly od jejího představení (27. 

května, avizováno 13. května) do přijetí (14. září) bezmála čtyři měsíce, ve kterých se po 

dlouhých jednáních (mimo jiné) z povinného mechanismu stal dobrovolný, u druhé verze to 

bylo pouhých třináct dní (9.–22. září)31. Členské země se navíc na přijetí druhé verze kvót 

„předběžně“ dohodly už 14. září (Lucemburské předsednictví 2015a) – od jejího představení 

k dohodě tedy uběhlo pouhých pět dní. Tento průběh zapříčinila mimo jiné silná migrační vlna 

z přelomu srpna a září. 

EU k tomuto rychlému postupu zmocňuje Článek 78 (3) Smlouvy o fungování EU: „Ocitnou-

li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních 

příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných 

členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.“32 

                                                 
28 Postoj konkrétně Josefa Středuly vybrán z důvodu velkého významu ČMKOS v rámci tripartity.  

29 Součástí rámcové pozice k první verzi kvót byly čtyři alternativy postupu vlády (rozebráno dále). 

30 Haišman: „Jedinou naší odpovědí musí být, že řekneme ďáblovi ne“ (Parlamentní listy 2015b). 

31 V rámci rozhodovacího procesu EU se jedná o velice krátkou dobu. 

32 EK k nástroji sáhla poprvé od dob jeho vzniku, tedy od poslední revize primárního práva v roce 2009 (Evropský 

parlament 2018a). 
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Jak ovšem upozorňuje Florian Trauner, při jednáních Rady JHA existuje nepsané pravidlo 

nutnosti konsensu, a právě využití kvalifikované většiny v tématech úzce souvisejících se 

suverenitou členských států, jako jsou povinné uprchlické kvóty, podtrhuje důvody, proč začal 

být rozhodovací proces EU v azylové politice zpochybňován (Trauner 2016). Podle premiéra 

Bohuslava Sobotky lucemburské předsednictví do poslední chvíle váhalo, zda toto hlasování 

kvalifikovanou většinou vůbec připustí33, nakonec však podle něj podlehlo tlaku některých 

států, které měly na zavedení povinných kvót zájem (iDnes 2015b). Nutnost konsensu v této 

oblasti potvrdily také závěry červnové Evropské rady (ER), kde země řešily první verzi kvót a 

dohodly se také na zachování dobrovolnosti (Národní konvent 2015). Rozhodnutí hlasovat o 

mechanismu kvalifikovanou většinou šlo tedy proti závěrům ER. 

V době, kdy Komise představila nový povinný mechanismus (9. září), ten první zatím ani 

nevešel v platnost (15. září). Nemohlo tedy dojít k ověření, zda je tento dobrovolný 

mechanismus funkční, zda země relokují uprchlíky podle svých příslibů. Podle názoru jednoho 

respondenta byl přechod na povinný systém neopodstatněný. Legitimní a logický postup, který 

by podle něj měl po vstoupení prvního mechanismu v platnost v ideálním případě následovat, 

bylo uběhnutí plánované lhůty dva roky a následné vyhodnocení efektivity – až pak se případně 

mělo diskutovat o změně charakteru přerozdělování (Rozhovor č. 2). Migrační krize EU 

samozřejmě nutila k rychlejšímu postupu. Podle respondentů ovšem Komise i lucemburské 

předsednictví zbytečně tlačily na rychlé přijetí druhé verze kvót na úkor kvality předkládaného 

návrhu i společného postoje všech zemí (Rozhovory č. 2; č. 3). Jiný respondent za navrácením 

se k povinnému pojetí relokací a k hlasování kvalifikovanou většinou o nich viděl neochotu 

některých států zavazovat se (na rozdíl od ČR) v dobrovolném systému34. Proto podle něj 

některé státy a instituce na tento posun tlačily (Rozhovor č. 5). Viditelný tlak vytvářely 

Německo a Francie, jejichž lídři například 3. září požadovali přijetí povinných kvót 

zavazujících všechny členy EU (The Guardian 2015b). Přestože se v Radě nerozhodlo na 

základě konsensu, nutno podotknout, že alespoň EP, který byl v tomto procesu konzultován, 

návrh povinných kvót 17. září v rekordním čase a v původním znění podpořil (Evropský 

                                                 
33 „V situaci, kdy nebudou podmínky pro vytvoření blokační menšiny, lze návrh zablokovat přenesením rozhodnutí 

o tomto návrhu na úroveň Evropské rady. Takový krok závisí výlučně na rozhodnutí předsednictví Rady a předsedy 

Evropské rady“ (MV 2015b). 

34 Maďarsko a Rakousko nenabídly místa žádná, Slovensko pouhých 100, a například Španělsko třikrát méně, než 

mu původní mechanismus přisuzoval. Celkově se státy zavázaly přijmout o 20 % méně osob, než systém EK 

předpokládal (The Guardian 2015a). 



24 

 

parlament 2018b). Jak upozornil další respondent, EP v tomto ohledu i v případě první verze 

kvót stál jednoznačně na straně Komise a „větší solidarity“35 (Rozhovor č. 4). 

Související problematickou oblast představovalo „přeskočení“ diskusí na nižších, expertních 

úrovních Rady EU. Nejednalo se o jejich úplné vynechání, ale procesu se účastnily pouze 

formálně (Rozhovor č. 5). Podle jednoho respondenta i v případě využití zmíněného krizového 

nástroje, který má dopomoci k rychlé reakci EU, neexistuje důvod, proč by nemohly agendu 

projednávat nižší úrovně v rámci Rady EU – ty totiž podle respondenta dokáží v praxi fungovat 

velice rychle, nedostatek času tedy nebyl legitimní důvod. Pracovní skupiny mohly přispět k 

odhalení technických chyb návrhu Komise (Rozhovor č. 3). I kdyby se mělo stále jednat o 

mechanismus povinný, expertní skupiny mohly v tomto případě dopomoct k jeho zlepšení, 

například na základě některých výše zmíněných připomínek ČR. Jak už bylo zmíněno, 

lucemburské předsednictví však dovolilo přistoupit rovnou ke hlasování na „politické“ úrovni, 

bez předem vyjednaného konsensu nebo opětovného přesunutí zodpovědnosti na ER. 

K označení českého rozhodnutí odmítnout kvóty za prozíravé přispívá vývoj v dalších letech, 

kdy se ukázalo, že mechanismy (obě verze/vlny) přerozdělování selhaly. V září 2017, kdy 

uběhly plánované dva roky od začátku dočasných („temporary“) relokací, si země EU mezi 

sebe dokázaly rozdělit méně než třetinu z plánovaného počtu (40 000 + 120 000) žadatelů o 

azyl (Amnesty International 2017). V říjnu 2017 se pak ER shodla na tom, že další reformy 

azylového systému EU se dosáhne pouze konsensem – žádný ze států by tak znovu nemohl být 

ve věci povinných kvót přehlasován (Echo24 2017). V prosinci 2017 je za „neefektivní nástroj“ 

označil například také předseda ER Donald Tusk (ČTK 2017). 

  

                                                 
35 Z českých europoslanců ke větší solidaritě ČR vyzval například Miroslav Poche (ČSSD) (iDnes 2015g). 
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3.2 Postoje klíčových státních činitelů 

Při formování českého postoje ke kvótám je už z principu relevantní řada klíčových 

osob/funkcí, od kterých se dá očekávat významný vliv na konečné rozhodnutí. Premiér, 

ministři, vysoce postavení diplomaté/úředníci36, a nepřímo také prezident37. Sledovány byly 

postoje (a jejich proměny) vybraných politiků/úředníků/diplomatů38 vůči vývoji vyjednávání o 

kvótách, klíčové momenty pak představovaly zejména představení mechanismů v květnu, 

klíčová zasedání EU v červnu, a konečné přijetí rozhodnutí Rady JHA v září39. 

Pohled na povinnou verzi kvót se v průběhu sledovaného období u žádného z vybraných 

představitelů ČR dramaticky neměnil. Odmítnutí povinných kvót bylo po celou dobu téměř 

konsenzuální, spíše anomálii pak představoval názor, že by ČR kvóty přijmout měla. Státní 

činitelé se při odmítání většinou lišili pouze v ostrosti své rétoriky a v ochotě přizpůsobit se po 

„prohraném“ hlasování závěrům Rady a jednat v rámci EU o kompromisech40. 

Zdrženlivější/diplomatičtější postoj v otázce uprchlických kvót zastávala v průběhu 

sledovaného období menšina – především premiér Sobotka se musel podle dvou respondentů  

pod tlakem velké většiny přizpůsobit (Rozhovory č. 1; č. 4). Obdobně na tom byli státní 

tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, velvyslanec při EU Martin Povejšil, ministr 

pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dientsbier (ČSSD) a ministr spravedlnosti Robert 

Pelikán (ANO 2011)41. Mezi ostatními ministry jasně převažoval odmítavý názor42 (Rozhovor 

č. 1), v jejich čele stál ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který byl vzhledem ke svému 

resortu přirozeně klíčovou a nejskloňovanější osobou, a postupně stále více intenzivně 

(především po konci sledovaného období) se tématem kvót zabýval také ministr financí Andrej 

                                                 
36 Klíčovou roli zastával ředitel Odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman, jeho postojem se však 

zabývala už kapitola 3.1. 

37 Vliv prezidenta Miloše Zemana nelze už z principu označit jinak než za nepřímý, protože prezident ČR není 

součástí tvorby postoje vlády. Svůj pohled však může prosazovat alespoň rétoricky a také vytvářením různého 

typu tlaku na vládu. 

38 Sledovány byly nejvýše postavené osoby úrovní relevantních pro vytváření postoje k návrhům EU: 1) Vláda – 

ministři (vzhledem k relevanci resortů především MV, MZV a MS) a premiér; 2) ÚV (tajemník pro evropské 

záležitosti; 3) SZČR (nejvyšší velvyslanec). 

39 Vyjádřené názory samozřejmě nelze brát absolutně, někdy mohly být vyřčené například v důsledku koordinace 

se členy vlády. 

40 Obsahovou analýzu vyjádření některých dále zmíněných jednotlivců ke kvótám nabízí: Hrabálek M, Đorđević 

V. The “Heretic” debate on European asylum quotas in the Czech Republic: A content analysis. Kontakt 2017; 

19(4): e296–e303. 

41 Náznaky vstřícnějšího postoje se daly sledovat také u ministra kultury Daniela Hermana (Lidovky 2015d). 

42 Na toto poukazují například: Lidovky 2015d; iRozhlas 2015d; Blesk 2015a. 



26 

 

Babiš43 (ANO 2011). Jeden z respondentů označil právě Chovance a Babiše za nejvlivnější 

osoby formování českého postoje během celého několikaletého období, kdy EU kvóty řešila 

(Rozhovor č. 1). Patrně nejostřeji se o plánovaném mechanismu relokací vyjadřoval prezident 

Miloš Zeman, který zároveň podle jednoho z respondentů vytvářel kontinuálně tlak na ministra 

vnitra Chovance – často si ho zval za účelem podávání aktuálních zpráv o vývoji v oblasti44 

(Rozhovor č. 1). Ve výzkumem sledovaném období kvóty každopádně odmítala velká většina 

nejvyšších představitelů ČR, konečné rozhodnutí hlasovat proti proto nepřekvapí. I kdyby však 

hlas jednotný nebyl, podle dvou respondentů nebylo možné, aby názory pouze například 

ministra vnitra převážily45, protože rozhodnutí o postojích k evropské migrační politice 

závisela na vládě jako celku (Rozhovory č.2; č. 3) – to vycházelo už z charakteru V-EU, 

kterému se věnují další kapitoly. V konečném rozhodnutí v otázce povinných kvót tedy ČR 

vycházela jak z dlouhodobého většinového přesvědčení46, tak z (na první pohled) dodržených 

pravidel47. Proces vytváření postoje tedy nevykazoval nijak výraznou dynamiku – názory byly 

téměř jednostranné a neměnné. Pro úplnost následuje alespoň stručná chronologie konkrétních 

výroků klíčových reprezentantů ČR. 

Vyjádření vybraných českých představitelů48 o systému relokací EU se přirozeně začala 

hromadit v průběhu května, kdy Komise představila Evropský program pro migraci (dále 

EPM). Premiér Bohuslav Sobotka v projevu před poslanci označil kvóty za součást špatného 

řešení (Vláda 2015f), vymezili se proti nim například také Andrej Babiš (Deník 2015a), Martin 

                                                 
43 V září 2015 Andrej Babiš navrhl, že pokud by systém nebyl povinný, uprchlíci ze Sýrie by v Česku mohli obsadit 

tisíce volných pracovních míst (iRozhlas 2015a). K významnému obratu jeho rétoriky došlo až mimo výzkumem 

sledované období, kdy například v červenci 2016 kategoricky odmítl přijetí jakýchkoliv uprchlíků původem ze 

Sýrie (Novinky 2016). Podobně proměnlivý názor zastával také v otázce, zda má ČR na EU kvůli kvótám podávat 

žalobu. 

44 Například na červnovém setkání na Hradě ministr „zhruba dvě hodiny s prezidentem jednal o migraci nebo 

otázkách terorismu“ (Lidovky 2015a). 

45 Chovancův pevný postoj podle dvou respondentů ve sledovaném období vycházel z doporučení Odboru azylové 

a migrační politiky. Ministr údajně vždy respektoval vytvořené rámcové pozice, jako příklad dali respondenti to, 

že ministr vnitra nebránil závazku přijmout uprchlíky na dobrovolné bázi v rámci první verze mechanismu 

(Rozhovory č. 2; č. 3). Jiný respondent ovšem upozornil na to, že po úpravě relevantních rámcových pozic a 

mandátů na vládní úrovni, kde „často šlo o každé slovo“, už ministr vnitra při jednáních v Radě svůj mandát 

překračoval. Šlo však spíše o obecné tvrzení neukotvené ve sledovaném období (Rozhovor č. 1). 

46 Skutečná motivace za vyhraněnými názory některých představitelů ČR představuje však už jinou otázku – 

diskutována bude v závěru. 

47 Celým procesem formování postoje ČR a jeho standardností se zabývá kapitola 4.2. 

48 Většina ze sledovaných představitelů ČR se k problematice kvót vyjadřovala ve vymezeném období mnohokrát, 

není však v možnostech tohoto výzkumu analyzovat vyjádření všech osob ke všem událostem a chronologicky je 

seřadit – autor je však přesvědčen, že následující shrnutí dostatečně přibližuje vývoj přístupu klíčových osob 

k tématu kvót a k relevantním událostem. Obsahové analýze postojů českých politických stran a jejich 

představitelů se věnovaly jiné výzkumy, zmíněny jsou v kapitole 3.3. 
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Povejšil49 a Tomáš Prouza50, který mechanismus odmítl se slovy, že „základem solidarity je 

dobrovolnost“ (Prouza 2015). Ostře a kontroverzně kvóty v květnu kritizoval také prezident 

Zeman51. V červnu zasedala jak Rada JHA, tak ER. Miloš Zeman povinné kvóty52 znovu odmítl 

v projevu před poslanci (iRozhlas 2015c), stejné stanovisko zastával ministr zahraničních věcí 

Lubomír Zaorálek53 (ČSSD), nebo předseda třetí koaliční strany Pavel Bělobrádek54 (KDU-

ČSL). V červenci a srpnu se vývoj okolo kvót příliš neposunul, v reakci na kritiku postoje ČR 

zdůrazňoval nefunkčnost kvót ministr vnitra Chovanec55. Finálová fáze procesu přijímání 

relokačních mechanismů gradovala v září. Velkou výjimku představoval v této závěrečné fázi 

ministr spravedlnosti Robert Pelikán, protože jako jediný ministr před zasedáním Rady EU 

hlasoval v rámci V-EU (při formulaci mandátu pro ministra Chovance) proti plánovanému 

odmítnutí povinných kvót56. Po „prohraném“ hlasování hovořil premiér Sobotka o plánu kvóty 

respektovat (Lidovky 2015c), a odmítl připojit se ke slovenské žalobě s tím, že nechce dál 

stupňovat napětí57 (Vláda 2015). Většinové rozhodnutí vyzval respektovat také ministr 

zahraničí Zaorálek (Blesk 2015b), ministr vnitra Chovanec však pokračoval ve své rétorice a 

rozhodnutí označil za prohru zdravého rozumu (ČT 2015). 

  

                                                 
49 Martin Povejšil: „ČR pro zřejmě drtivou většinu, ne-li prakticky všechny tyto uprchlíky nikdy nebyla a nebude 

cílovou zemí. Přivést je do Česka (…) je řešení jenom dočasné a v zásadě nikam nevedoucí.“ (iRozhlas 2015b). 

50 Prouza vedl Sekci pro evropské záležitosti ÚV, která podle jednoho respondenta svým diplomatickým přístupem 

představovala jakousi protiváhu ministrovi vnitra a MV obecně (Rozhovor č. 1). 

51 Jako argument proti kvótám Miloš Zeman vyslovil obavu, že „mezi migranty mohou být džihádisté, kteří vyhodí 

do povětří Pražský hrad“ (iDnes 2015c). 

52 Podle názoru jednoho respondenta to byly právě kvóty, které si prezident vybral za „své téma“, o kterém často 

veřejně mluvil (Rozhovor č. 4). Pouze pro ilustraci Zemanova vlivu na český postoj k EU v širším časovém 

kontextu může sloužit průzkum Asociace pro mezinárodní otázky a portálu EURACTIV z října 2017, který 

zjišťoval, které osobnosti mají největší vliv na českou debatu o EU. Za Zemanem se na druhém a třetím místě 

seřadili Andrej Babiš a bývalý prezident Václav Klaus (EURACTIV 2017). Právě Klaus byl nejen ve zkoumaném 

období také silným odpůrcem kvót. 

53 Zaorálek: „ČR měla být v azylové politice suverénem“ (Novinky 2015a). 

54 Bělobrádek sice povinné kvóty odmítl, přijímání uprchlíků na dobrovolné bázi ovšem podpořil. V červnu hovořil 

o schopnosti ČR přijmout kolem tisíce uprchlíků ročně (Lidovky 2015b). 

55 Chovanec: „(…) povinné kvóty jsme odmítali, odmítáme a budeme odmítat. Nic neřeší!“ (EURACTIV 2015a). 

56 Ačkoliv Pelikán nepovažoval mechanismus za vhodný, tvrdil, že „(…) tím, že se budeme odmítat podílet na 

tom, co je nejakutnější, tak si rozhodně nevytvoříme v Evropě pozici pro to, abychom mohli prosazovat něco 

koncepčnějšího“ (Blesk 2015a). 

57 Tyto kroky znázorňují snahu Bohuslava Sobotky alespoň dodatečně prosadit diplomatičtější přístup, který podle 

respondentů (č. 1; č. 4) zastával. 
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3.3 Tlak opozice a výborů v Parlamentu ČR 

Parlament ČR v procesu formování postoje vůči kvótám zastával standardně kontrolní roli58, 

především poslanecký Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) však vykazoval nezvykle vysokou 

aktivitu. Relokace představovaly hlavní oblast, kde se rozhodl kroky vlády „komentovat“ a kde 

vydával ve sledovaném období usnesení – vládu například vyzval k zablokování přijetí povinné 

verze mechanismu. V rámci VEZ začal navíc fungovat specificky zaměřený Podvýbor pro 

migraci a azylovou politiku. Senátní Výbor pro záležitosti Evropské unie stál ve svých 

vyjádřeních na stejné straně jako jeho poslanecká alternativa, mimo jiné vzhledem ke svému 

charakteru však nebyl tak aktivní. Opoziční strany a jejich nejvyšší představitelé zastávali ve 

věci kvót odmítavý postoj. Často se o nich vyjadřoval například předseda ODS Petr Fiala, který 

byl aktivní také v rámci VEZ. Pravděpodobně nejostřejší rétorikou se vyznačoval Tomio 

Okamura (Úsvit, SPD), který se účastnil kontroverzních antiimigračních demonstrací (iDnes 

2015d). Výjimku představovala podle jednoho respondenta TOP09, která se snažila prosadit 

diplomatičtější přístup. Celkově však podle něj prakticky všechny parlamentní strany vyvíjely 

na vládu velký a ustavičný tlak (Rozhovor č. 1). To potvrzuje i fakt, že plénum sněmovny se (v 

únoru) velkou většinou shodlo na odmítnutí kvót, a toto usnesení v průběhu sledovaného 

období už nezměnilo. Usnesení podporující odmítavý postoj vlády vydal také Senát. V otázce 

přístupu k povinným mechanismům přerozdělování uprchlíků v rámci EU se tedy na české 

politické scéně jednalo o téměř dokonalý konsensus. Podle dalšího respondenta se Parlament a 

vláda rozcházely pouze v nepatrných detailech (Rozhovor č. 2). 

Významný tlak Parlamentu demonstrují už postoje opozičních politických stran59 (ODS, 

TOP09/Starostové, KSČM, Úsvit přímé demokracie a alternativy této strany) k tématu 

povinných kvót. Autoři Martin Hrabálek a Vladimir Đorđević se zabývali těmito postoji u všech 

českých relevantních stran, a to konkrétně v období květen 2015 až červenec 2017. Přestože se 

politické subjekty v Parlamentu podle jejich analýzy rozcházely v ostrosti své rétoriky i 

                                                 
58 V českém politickém systému kontroluje kroky exekutivy Parlament ČR, což je zejména pro opoziční strany 

cesta, jak vytvořit na vládu tlak. V PS slouží v evropských otázkách ke kontrole kroků ministerstev a vlády obecně 

Výbor pro evropské záležitosti (VEZ). Ten mimo jiné kontroluje vládu před jednáním v Radě (PSP 2018). Ve 

sledovaném období pak začal fungovat také Podvýbor pro migraci a azylovou politiku. Výbory se starají o formální 

stránku kontroly připravovaných pozic vlády, samotná PS však přirozeně funguje také jako jakési fórum, kde 

mohou poslanci vnášet do povědomí vlády a veřejnosti vybraná témata. Obdobný výbor jako v PS funguje také 

v Senátu, a to Výbor pro záležitosti Evropské unie (VZEU), který je tradičně velice aktivní. Jeho vliv byl ovšem 

podle jednoho z respondentů ve sledované problematice spíše menší, protože jeho procedury jsou pomalejší a 

kontrolní stanoviska ke krokům vlády většinou vydával až ex post (Rozhovor č. 1). 

59 Analýzu komplexního přístupu českých politických stran k tématu imigrace v letech 2015 a 2016 nabízí práce 

Kateřiny Fried Imigrace ve světle současné uprchlické krize a postoje relevantních českých politických stran 

(2017). 
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v návrzích, jak by vláda měla reagovat na přijatý mechanismus, povinné kvóty vnímaly 

negativně všechny60. Debata podle autorů zintenzivnila s květnovým představením návrhu, 

ještě více pak před zářijovým hlasováním v Radě (Hrabálek a Đorđević 2017: 323, 326). Už 

v únoru 2015 například PS velkou většinou přítomných schválila sedmibodové usnesení ve věci 

Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice v České republice. V rámci tohoto 

usnesení poslanci souhlasili s tezí „Poslanecká sněmovna odmítá povinné kvóty na přijímání 

uprchlíků v jednotlivých zemích Evropské unie“ (PSP 2015b). Stanovisko poslanců se ani ve 

sledovaném období nezměnilo, téma znovu řešili v říjnu 2015. Senát v září opětovně potvrdil 

svoji podporu odmítavému postoji vlády (Usnesení Senátu č. 224/2015), kterou vyjádřil už 

v usneseních z června (Usnesení Senátu č. 160/2015; 161/2015). 

Pokud se zaměříme na konkrétní kroky pověřených výborů, Výbor pro evropské záležitosti, 

vedený Ondřejem Benešíkem z KDU-ČSL, ve sledovaném období řešil agendu související 

s azylovou politikou a kvótami celkem pětkrát. 29. dubna poslanci dodatečně ocenili přístup 

premiéra na dubnové ER61, 21. května podpořili plánovanou reakci vlády na EPM62, 11. června 

výbor souhlasil s postojem vlády v rámcové pozici k první verzi kvót63 (pozice rozebrány 

v kapitole 4.2) a usnesl se uspořádat odborný seminář k aktuálním otázkám migrace64, a 24. 

června opět vyjádřil podporu premiéru Sobotkovi v jeho postoji k jednání na nadcházející ER65. 

Před jednáním a hlasováním Rady o druhé verzi kvót (22. září) a neformálním setkání ER (23. 

září) VEZ nezasedal, 24. září však jednal se zástupci vlády a ministerstev na téma „Aktuální 

                                                 
60 Ke stejným výsledkům došel například ještě Vojtěch Králík ve své práci Komparace postojů českých politických 

stran k Evropské migrační krizi na základě jejich postavení na ose pravice–levice (2016). 

61 29. dubna přišli zástupci vlády informovat VEZ o závěrech mimořádného zasedání ER z 23. dubna, jejíž 

předmětem bylo nalezení reakce EU na migrační krizi. Poslanci ocenili vyváženost postoje premiéra na ER, 

upozorňovali vládu na nutnost hovořit o návratové politice a na potřebu zvýšit částku vyčleněnou v ČR na pomoc 

uprchlíkům (Zápis z jednání VEZ č. 32). 

62 21. května přišli zástupci ÚV, MV a MVZ informovat VEZ o plánovaném postoji vlády k EPM. Jedním 

z navrhovaných bodů programu byly povinné přerozdělovací mechanismy. Poslanci „podpořili“ dosavadní postup 

vlády, „požadovali“ zachování dobrovolné povahy solidárních aktivit v rámci EU a právo samostatného 

rozhodování čl. států v této oblasti, a „žádali vládu ČR“ o pravidelné informování relevantních výborů PS o dalším 

vývoji v oblasti a o zohlednění tohoto vývoje v připravované SMP ČR, u které zároveň „podpořili“ její zaměření 

na bezpečnost a posílení integračních aktivit (Zápis z jednání VEZ č. 33; Usnesení VEZ č. 153). 

63 11. června řešili poslanci rámcovou pozici vlády k návrhu zavedení první verze povinných kvót (Návrh 

rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka 

/kód dokumentu 9355/15, COM(2015) 286 final). Vláda v této věci trvala na zachování dobrovolnosti. VEZ také 

„odmítl“ návrh rozhodnutí, „důrazně nesouhlasil“ se zavedením povinných kvót a vnímal je jako „nesystémový 

krok“, „podpořil“ pozici vlády a „vyzval“ ji k úsilí o zablokování přijetí návrhu v předložené podobě (Zápis 

z jednání VEZ č. 34; Usnesení VEZ č. 162). 

64 11. června se VEZ „usnesl“ uspořádat seminář k aktuálním otázkám migrace (Usnesení VEZ č. 160). 

65 24. června poslanci „vyjádřili podporu“  pozicím ČR obsaženým v Mandátu pro premiéra Sobotku pro jednání 

ER 25.–26. června. Na ER se měly řešit povinné kvóty a podle Sobotky návrh EK nebyl přijatelný pro ČR (Zápis 

z jednání VEZ č. 35; Usnesení VEZ č. 163). 
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problematika migrace“ (Zápis z jednání VEZ č. 37). Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, 

který vedla Helena Langšádlová z TOP09, řešil 28. května integraci cizinců v ČR66, tvorbu 

SMP ČR67 a již zmíněný odborný seminář68. Role Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu, 

který vedl Václav Hampl (KDU-ČSL), spočívala v tom, že stál za výše zmíněnými usneseními 

Senátu – plénu je doporučil (Usnesení VZEU č. 78/2015; č. 103/2015). 

 

3.4 Vliv Visegrádské skupiny na rozhodování ČR 

Při pohledu na konečné hlasování i na společná prohlášení premiérů Visegrádské skupiny 

k otázce povinných kvót ještě před ním se může zdát, že se kolem těchto zemí střední Evropy 

zformoval jakýsi „blok odporu“. I když Polsko nakonec hlasovalo pro přijetí rozhodnutí, 

rozhodlo se tak až v samém závěru. Ještě 4. září ve společném prohlášení totiž odmítli povinné 

kvóty předsedové/předsedkyně vlády všech čtyř zemí (iDnes 2015e). Toto prohlášení mělo 

navíc sloužit jako základ společně koordinovaného postupu, explicitně je v něm zmíněna 

nepřijatelnost jakéhokoliv návrhu zavedení povinných a trvalých kvót (Vláda 2015c). Při 

detailnějším pohledu se ovšem klíčový vliv názorů/postojů/kroků zemí V4 na české 

rozhodování neprokázal. Už z charakteru agendy, která patří do vnitřní politiky zemí, vychází, 

že země se řídily v prvé řadě svými zájmy, a nikoliv tlakem regionálního uskupení. Toto 

potvrzuje i výše zmíněný nepsaný standard, že se ve společné azylové politice EU běžně 

rozhoduje pouze konsensem. I konečné rozhodnutí Polska přijmout kvóty ukazuje, že 

koordinace s partnery ve V4 byla pro něj až druhořadá. Společný postup pro Česko znamenal 

pouze výhodný nástroj „zesílení“ jeho odmítavého hlasu. 

Respondenti poukazovali na důležitost toho, že skupina odmítajících států byla ve skutečnosti 

širší a nešlo tedy pouze o země V4 (Rozhovory č. 2; č. 3). Povinné kvóty v září odmítlo ještě 

Rumunsko, Finsko se zdrželo hlasování. Mezi odmítající země můžeme zařadit také Spojené 

království a Dánsko, které, na rozdíl od Irska, nevyužily možnost se do relokací zapojit (tzv. 

opt-in/opt-out) (Irish Times 2015), a už od jejich první verze povinné kvóty kritizovaly. 

                                                 
66 28. května podvýbor „vzal na vědomí“ informace o dosavadních zkušenostech s integrací cizinců v ČR 

(Usnesení Podvýboru č. 6). 
67 28. května podvýbor „vzal na vědomí“ informaci o stavu příprav Strategie migrační politiky ČR, jejíž vznik 

podpořil už 2. dubna (Usnesení Podvýboru č. 3; č. 7). 

68 28. května podvýbor taktéž „převzal záštitu“ nad již zmíněným seminářem k aktuálním otázkám migrace. Ten 

se nakonec uskutečnil 30. června v návaznosti na summit ER z 25.–26. června (Usnesení Podvýboru č. 9). 
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Koherencí spolupráce zemí Visegrádské skupiny před i po zářijovém hlasování Rady v otázce 

kvót se zabývala Hedvika Vurbalová. Autorka zjistila, že všechny čtyři země prezentovaly před 

jednáním Rady EU konzistentní společný názor, což bylo odmítnutí povinných kvót a 

zachování principu dobrovolnosti relokací. Z konečné polské pozice (hlasování pro), která byla 

podle ní ovlivněná tehdejší vnitropolitickou situací před volbami, vyplynula tradiční důležitost 

vztahu Polska k EU. Sama však poukázala na to, že protože je V4 neformální regionální 

uskupení, žádnou ze zúčastněných zemí nezavazuje k prosazování společné strategie, pokud je 

to v rozporu s jeho vlastními zájmy (Vurbalová 2016: 46). 

Jak upozornil jeden z respondentů, ačkoliv pro země V4 bylo výhodné společně vystupovat a 

tím zvyšovat svoji šanci na úspěch odmítavého postoje, nejednalo se o postup založený čistě na 

principu vzájemné sounáležitosti – v tak důležité agendě sledovala každá země jako první své 

vnitřní zájmy (Rozhovor č. 1). Další respondenti doplnili to, že všechny země v tomto ohledu 

vycházely primárně ze svých analýz založených na vlastních zkušenostech s migrací. 

Argumentem proti nepragmatické vzájemné solidaritě zemí V4 může podle respondentů být i 

postup v jiných tématech, kde se tyto státy významně rozchází (Rozhovory č. 2; č. 3). 

 

3.5 Shrnutí 

Stala se v období duben–září 2015 plná suverenita rozhodování v otázkách azylové politiky 

národním zájmem ČR? Jak jinak se měnily zájmy ČR v azylové politice? 

Přestože se nedá hovořit o změně českých zájmů směrem ke snaze zachovat plnou suverenitu 

státu v otázkách azylové politiky – ČR po celé období byla pro společný azylový systém EU – 

k jistému ukotvení ambice zachovat si suverenitu v některých otázkách došlo. Migrační 

strategie z července 2015 trvá na zachování dobrovolnosti relokačních mechanismů, Češi by si 

podle ní tedy měli rozhodovat sami suverénně o tom, komu azyl udělí. Tento přístup byl však 

avizován v široké diskusi už dlouho dopředu, nevznikl až v červenci – tehdy byl jen ukotven. 

Chování ČR po celé sledované období, včetně konečného odmítnutí kvót, bylo tím pádem 

v souladu s jejími formálními strategickými zájmy. Jisté pochybnosti panují okolo ochoty MV 

formulovat tyto zájmy, ačkoliv zřejmě postavené na věcných výtkách vůči mechanismům, na 

základě širší diskuse. Podle více indicií zaujímalo MV pevný postoj zaměřený primárně na 

bezpečnost, který nedával prostor alternativním pohledům. Z formálního hlediska ovšem MV 

dalo vládě na výběr z více variant přístupu. 
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Odmítnutí kvót se zároveň stalo významným politickým zájmem – sledovat lze častější 

akcentaci tohoto tématu jak vládními politiky a dalšími klíčovými představiteli ČR, tak 

opozičními stranami v Parlamentu, které (a nejen ony) vytvářely na vládu různými způsoby 

evidentní tlak. Ačkoliv vláda teoreticky nemusí ke stanoviskům relevantních výborů přihlížet, 

podle jednoho respondenta byl politický tlak ze všech stran tak velký, že by nešlo postoj 

Parlamentu ignorovat ani v případě, kdyby vláda měla opačný přístup (Rozhovor č. 1). 

V případě povinných kvót se ovšem jednalo o kontinuální a téměř dokonalý konsensus napříč 

všemi úrovněmi rozhodování ČR. Zpolitizování otázky povinných kvót v souvislosti 

s průběhem migrační krize ukazuje také častější veřejná koordinace ČR s partnerskými státy ve 

V4 – data ovšem nedokazují, že by se čeští zástupci nechali ve svém konečném rozhodnutí 

ovlivnit pouze názorem těchto zemí. 
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4 Charakter administrativy a vytváření postoje v otázce kvót 

Kapitola 4 analyzuje charakter a chování české administrativy v azylové politice EU ve 

sledovaném období. Ptá se na otázky, jak konkrétně vypadal proces formování postoje ČR 

v otázce povinných kvót, zda se nějak odchýlil od již popsaného standardu, a jestli při něm 

došlo ke flexibilním změnám struktury SZČR69. 

Zvláštní charakter administrativy definovaný Thorhallssonem se při prvním testování případu 

ČR (Majer 2014, Kaniok a Majer 2016) nepotvrdil. Česká administrativa měla podle autorů 

jasnou a rigidní hierarchickou strukturu, která kopírovala existující úrovně v Radě EU – 

COREPER a pracovní skupiny. Jednotlivé úseky se specializovaly na základě struktury 

národních ministerstev a podle řešených témat v pracovních skupinách Rady. Flexibilita 

chyběla i co se týká personálního obsazení jednotlivých úrovní SZČR, každý atašé disponoval 

jiným typem odbornosti, což běžně neumožňovalo vzájemné zastupování diplomatů – ty podle 

potřeby nahrazovali především národní experti. Rozhodovací proces přijímání postojů 

k legislativě EU autoři popsali jako velice komplikovaný, formalizovaný a 

institucionalizovaný, s jasně vymezenými kompetencemi mezi úrovněmi. SZČR bylo značně 

závislé na rozhodování v „Praze“ a zároveň blízce napojeno na česká ministerstva, což 

demonstrovala v podstatě stálá přítomnost expertů na pracovních skupinách. SZČR fungovalo 

pouze jako jakási prodloužená ruka ministerstev s poradním hlasem, jeho volnost operativně se 

rozhodovat v závislosti na vývoji jednání byla tedy omezená.  

Co se týká fungování Oddělení justice a vnitra SZČR, které je pro současný výzkum klíčové, 

podle autorů mu relevantní ministerstva navzdory omezeným zdrojům na řešení problematiky 

EU poskytovala velice významnou podporu. Atašé z tohoto oddělení se pravidelně účastnili 

veškerých pro ně relevantních jednání, a to proto, že projednávané oblasti spolupráce se týkaly 

všech států a byly do velké míry závazné. Absence na pracovních skupinách nebo neseznámení 

se s projednávanou agendou mohly tak mít pro ČR vážné důsledky. 

  

                                                 
69 Účelem kapitol 4.1 a 4.2 není poskytnout detailní popis standardního procesu schvalování všech druhů pokynů 

pro jednání v Radě EU, ale především sledovat odchylky od již popsaného standardu (Kaniok a Majer 2016; 

oficiální materiály vlády) a potenciální změny procedur a struktury SZČR v konkrétním vybraném případě. 
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4.1 Struktura Stálého zastoupení ČR při EU 

K flexibilním změnám relevantní části struktury SZČR ve sledovaném období nedošlo, 

nevznikly nové úseky, ani se neměnily kompetence těch stávajících. Personálně nebylo 

Oddělení justice a vnitra posíleno novými zaměstnanci, v souladu se zavedenou praxí však byli 

na klíčová jednání vysíláni experti z ministerstev, v souvislosti s uprchlickými kvótami však ve 

větší míře než obvykle. 

Tabulka 1. Struktura SZČR při EU v roce 2014 (tučně vyznačený blíže sledovaný úsek) (MZV 

2014 v Majer 2014: 18) 

Vedoucí SZČR & Stálý představitel ČR při EU 

Sekce COREPER II Sekce COREPER I Sekce COPS Sekce vnitřního chodu 

a personální agendy 

Právní a komunikační 

úsek 

Úsek zemědělství a 

životního prostředí 

Úsek vnějších vztahů Úsek 

administrativních a 

personálních 

záležitostí 

Úsek finanční politiky Úsek sektorových 

agend A 

Úsek SZBP / SBOP Finanční a majetkový 

úsek 

Úsek obchodní 

politiky 

Úsek sektorových 

agend B 

Vojenský úsek Provozně technický 

úsek 

Úsek justice a vnitra   Úsek informačních 

technologií 

 

 

 

Tabulka 2. Struktura SZČR při EU v roce 2018 (tučně vyznačené blíže sledované oddělení) 

(MZV 2018) 

Vedoucí SZČR & Stálý představitel ČR při EU 

Útvar COREPER II Útvar COREPER I Útvar COPS Útvar SKALZ70 

Oddělení právní a 

komunikační 

Oddělení zemědělství 

a životního prostředí 

Oddělení vnějších 

vztahů 

Oddělení Finance a 

majetek 

Oddělení finanční a 

kohezní politiky 

Oddělení sektorových 

agend A 

Oddělení SZBP / 

SBOP 

Oddělení informačních 

a komunikačních 

technologií 

Oddělení obchodní 

politiky 

Oddělení sektorových 

agend B 

Vojenský úsek  

Oddělení justice a 

vnitra 

   

                                                 
70 Strategie a koncepce pro administrativu a lidské zdroje 
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Hierarchická strukturu SZČR z vizuálního hlediska (Tabulky 1 a 2) upravena nebyla, při 

porovnání dat z roku 2014 a 2018 ke změnám došlo pouze v názvosloví – z „úseků“ se stala 

„oddělení“, ze „sekcí“ „útvary“. Sloučena byla pouze oddělení irelevantní pro tento výzkum.71 

Respondenti zachování stávající struktury bez vzniku nových úseků řešících téma migrace ve 

sledovaném období potvrzují, podle nich nedošlo ani k rekonfiguraci kompetencí mezi 

odděleními (Rozhovory č. 1; č. 2; č. 3; č. 5). 

 

4.1.1 Oddělení justice a vnitra 

Agendě migrace se na Oddělení justice a vnitra ve sledovaném období věnovali tři atašé 

(Rozhovor č. 5), ke přijetí nových zaměstnanců či přesunutí osob z jiných úseků SZČR nesáhlo 

(Rozhovory č. 1; č. 2; č. 3; č. 5), do běžného fungování ostatních úseků tedy nebylo zasáhnuto. 

Národní experti (převážně z MV) tvořili i nadále významnou část českých zástupců na 

relevantních pracovních skupinách řešících azylovou politiku. Jeden respondent zdůrazňoval 

obecný princip, že to diplomaté SZČR dělají národním expertům na jednáních doprovod, a 

nikoliv naopak (Rozhovor č. 2). Jeden z respondentů v tomto ohledu hovořil o stovkách, druhý 

o desítkách až stovkách vyslaných lidí, ne ovšem pouze během sledovaného období, ale po 

celou dobu řešení tématu uprchlických kvót v Radě (Rozhovor č. 2; č. 5). Vzhledem k tomu se 

nedá určit, jestli konkrétně ve sledovaném období došlo k nějakému kvantifikovatelnému 

zvýšení počtu vysílaných expertů, nebo se postupovalo podle zavedeného standardu72. 

  

                                                 
71 Sekci vnitřního chodu a personální agendy nahradil Útvar SKALZ, ze čtyř jemu podřízených úseků se stala dvě 

oddělení. 

72 1. července schválil V-EU materiál „Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů 

do institucí EU“ (Usnesení V-EU 308, č. 32/2015), pro dokázání jeho efektu na vysílání pracovníků ve věci 

vyjednávání o kvótách však neexistují data. 
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4.2 Proces vytváření rámcových pozic a mandátů v otázce kvót 

Se zaměřením na odchylky od standardu byl sledován proces vytváření českého stanoviska po 

této ose: Odbor azylové a migrační politiky MV → Resortní koordinační skupina MV → Sekce 

pro evropské záležitosti ÚV + V-EU (pracovní a vládní úroveň) → SZČR, svou roli odehrálo 

také MZV73. České pozice byly vytvářeny pro jednání konkrétně na těchto úrovních: Pracovní 

skupina pro azyl, COREPER I a II, Rada JHA, Rada GAC (formace Rady EU Obecné 

záležitosti), a červnový (2015) summit ER. Veřejnosti jsou k dispozici pouze rámcové pozice 

schválené na vládní úrovni V-EU, o instrukcích pro pracovní skupiny nemluvě. Přirozeně se dá 

ovšem očekávat, že ve sledovaném období vznikalo takových rámcových pozic mnohem více 

a některé se projednávaly jen na pracovní úrovni. Pro snazší orientaci v analýze 

formalizovaného procesu zahrnuta také chronologie relevantních jednání. 

 

4.2.1 Chronologie jednání o kvótách na české a evropské úrovni74 

Komise představila EPM 13. května 2015 a Odbor azylové a migrační politiky MV (gestora) 

měl na starost přípravu návrhu první rámcové pozice ČR k tomuto programu. Mezitím 19. 

května, než se pozice dostala k projednání na vládě, zasedala Rada pro obecné záležitosti, kde 

kvóty za ČR v diskusích s ostatními státy odmítl ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek – 

řada dalších zemí také nesouhlasila (MZV 2015b). V-EU na vládní úrovni první rámcovou 

pozici schválil 25. května (Usnesení V-EU 293, č. 19/2015), a ta obsahovala podporu většině 

návrhů Komise, ale také odmítnutí povinných uprchlických kvót a požadavek na zachování 

dobrovolnosti (Blesk 2015c). Jak již bylo zmíněno, poslanecký VEZ postoj vlády podpořil. 

Další, konkrétněji zaměřenou rámcovou pozici začala česká administrativa řešit se zveřejněním 

prvního implementačního balíku Komise 27. května, který obsahoval už konkrétní návrh 

relokací – Návrh rozhodnutí Rady o dočasných opatřeních v oblasti mezinárodní ochrany ve 

prospěch Itálie a Řecka (KOM(2015) 286). Nikoliv konečnou podobu, ale předběžný návrh této 

rámcové pozice schválila vláda 8. června a přiklonila se ke dvěma ze čtyř variant navržených 

MV (Usnesení V-EU 300, č. 24/2015). První varianta znamenala přijetí mechanismu bez 

                                                 
73 Na výbory obou komor Parlamentu ČR, které do procesu také vstupovaly, se analýza již soustředila. 

74 Následující chronologie obsahuje především jednání na nejvyšších/politických úrovních. Jak pracovní úroveň 

V-EU české vlády, tak nižší úrovně Rady byly totiž ve zkoumaném období značně netransparentní. Konkrétní 

Newslettery ÚV „Týden v EU“, které přibližují jednání na různých úrovních ve sledovaném období, ve velké míře 

v archivu chybí. To stejné platilo o rámcových pozicích a mandátech – poznatky o jejich náplni pochází převážně 

z médií. 
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výhrad, druhá jeho přijetí pouze na dobrovolné bázi, třetí jeho odmítnutí – ale provedení 

relokací po bilaterálních dohodách s Itálií a Řeckem, a čtvrtá úplné odmítnutí relokací. Vláda 

se rozhodla pro druhou a třetí variantu, v čemž ji podpořil i VEZ (Usnesení VEZ č. 162). 

Schválení konečné podoby této rámcové pozice zmíněno dále. 

Před jednáním Rady JHA 16. června v Lucemburku schválila vláda 8. června nejprve 

předběžný (Usnesení V-EU 302, č. 26/2015) a 15. června pak finální mandát pro ministra vnitra 

Chovance (Usnesení V-EU 303, č. 27/2015)75. Z obsahu zveřejněných usnesení i z logiky věci 

vyplývá, že byl mandát zformován na základě obou zmíněných rámcových pozic. Podle 

Chovance česká pozice opět obsahovala odmítnutí kvót (Deník 2015b). Rada projednala 

jednotlivé aspekty EPM, podle závěrů však v otázce konkrétního návrhu relokací žadatelů o 

azyl země nadále zastávaly rozdílné názory. Ministři vyzvali přípravné orgány Rady, aby dále 

pokračovaly v jednáních, o jejichž výsledcích mělo předsednictví podat zprávu na plánovaném 

zasedání ER (Consilium Europa 2015). Rozhodování o kvótách tak tedy bylo přesunuto na 

nejvyšší politickou úroveň. 

Přípravy na ER se řešily na Radě pro obecné záležitosti 23. června, kde byl diskutován také 

návrh budoucích závěrů summitu. Ministr zahraničí Zaorálek zde za českou delegaci tento 

návrh závěrů odmítl, protože opět obsahoval povinné kvóty, což podle jeho slov šlo proti 

závěrům předchozího (mimořádného) summitu v dubnu, kde se hovořilo pouze o dobrovolném 

přijímání uprchlíků. Stejný postoj k návrhu zaujímaly státy V4, Portugalsko, Španělsko a 

pobaltské země (Novinky 2015b). Na samotný summit, který probíhal  25.–26. června, schválila 

vláda premiéru Sobotkovi mandát76 24. června (Usnesení V-EU 305, č. 29/2015). Ten 

obsahoval pokyny prosazovat odmítnutí povinných kvót, ale zároveň nabídnout, že ČR přijme 

stovky uprchlíků z táborů v Řecku a Itálii a další nacházející se mimo Evropu (iDnes 2015f). 

ER se nakonec dohodla na zachování dobrovolnosti přerozdělování uprchlíků a na tom, že 

dohoda na dalších krocích musí být přijata konsensem (Národní konvent 2015). O návrhu 

relokací mělo být rozhodnuto v Radě JHA na konci července. 

Na neformálním zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra 9. července se relokace projednávaly, 

samotné rozhodnutí bylo posunuto na běžné zasedání Rady JHA 20. července (Lucemburské 

předsednictví 2015b). Tam už došlo k principiální dohodě o schválení dobrovolného 

                                                 
75 Výbor pro EU na pracovní úrovni 9. června schválil instrukce pro nadcházející jednání výborů COREPER I 

(10. června) a II. (9. a 12. června) (Euroskop 2015). 

76 Pro zasedání ER už z principu schvalovala mandát přímo vládní úroveň V-EU. 
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mechanismu, hlasovat se však mělo až 14. září. ČR se na Radě 20. července zavázala přijmout 

1500 uprchlíků (1100 spadalo do relokací) (Aktuálně 2015a). Následně, 29. července, vláda 

schválila rámcovou pozici k relokačnímu mechanismu (Usnesení V-EU 313, č. 36/2015), 

pravděpodobně šlo o konečné znění pozice z 8. června77. 

Druhý implementační balík Komise zveřejnila 9. září, konkrétní návrh relokací se jmenoval 

Návrh rozhodnutí Rady o dočasných opatřeních v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch 

Itálie, Řecka a Maďarska (COM(2015) 451 final). Na mimořádné Radě JHA 14. září se potom 

řešila jak první verze  – ta zde byla přijata konsensem, tak verze druhá, navržená jen před 

několika dny – na té se předběžně dohodla kvalifikovaná většina. Průběh projednávání druhé 

verze (již zmíněné „přeskočení“ pracovních úrovní atd.) byl tedy evidentně nezvykle rychlý. 

Neexistují dostupné záznamy o tom, že by ČR v této věci přijala rámcovou pozici, 9. září však 

vláda schválila mandát pro ministra Chovance na jednání Rady 14. (a potažmo 22.) září 

(Usnesení V-EU 316, č. 39/2015). Mandát Chovance pověřoval odmítnout povinné kvóty. Na 

dalším mimořádném zasedání Rady JHA 22. září pak došlo ke konečnému odsouhlasení 

rozhodnutí o druhém (povinném) relokačním mechanismu kvalifikovanou většinou. ČR a 

několik dalších zemí byly přehlasovány. O den později zasedala ER78. 

 

4.2.2 Analýza procesu 

Formalizovaný proces vytváření postojů k návrhům EU popsaný při předchozím testování 

konceptu zůstal zachován i ve sledovaném období, v srpnu 2014 pouze došlo k jeho 

novelizaci79. Dokumenty popisující standardní procesy, které platily i v květnu 2018, byly nově 

detailnější a za významné se dá označit ukotvení systému DAP (Databáze politik EU), který 

obsahuje veškeré dokumenty a usnadňuje komunikaci mezi úrovněmi (Legislativní helpdesk 

2018). Využívání databáze ovšem popisuje už Majerova práce, takže v srpnu 2014 s největší 

pravděpodobností nedošlo k zásadním změnám, pouze k ukotvení běžné praxe do vládních 

                                                 
77 Usnesení V-EU mají pouze velmi obecnou povahu, není proto vždy zřejmé, přesně ke kterému návrhu se 

vztahují. 

78 Ve sledovaném období zasedala ještě Rada ministrů zahraničí (5 září) a Rada pro obecné záležitosti (14. září) 

– k významným posunům v otázce kvót zde ovšem nedošlo. 
79 6. srpna 2014 schválila vláda nové znění těchto dokumentů: Statut Výboru pro EU; Jednací řády Výboru pro 

EU na a) pracovní úrovni, b) vládní úrovni; a Směrnice o nakládání s dokumenty EU. Všechny čtyři dokumenty 

byly platné i v květnu 2018. 
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směrnic. Existence a podstata formalizovaného procesu se každopádně nezměnily, proto není 

nutné se této oblasti znovu blíže věnovat80.  

Česká vláda řešila ve věci mechanismu povinných kvót ve sledovaném období několik 

rámcových pozic a mandátů pro jednání v Radě EU, stejně jako mandát na ER. Tento fakt 

ovšem překvapivý není, protože už podle výzkumu Kanioka a Majera (2014, 2016) ČR 

standardně vytvářela rámcové pozice a instrukce k veškeré agendě. Sekce pro evropské 

záležitosti ÚV v čele s tajemníkem Tomášem Prouzou měla ve věci kvót podle očekávání na 

starosti celkovou koordinaci a analýzu politických dopadů českého postoje. Ve standardním 

případě by ÚV obdržel od MV návrh, který by pak doporučil upravit v závislosti na politické 

situaci. Navržení diplomatičtějšího přístupu ve věci kvót ovšem údajně nebylo vládou 

vyslyšeno (Rozhovor č. 1). S tím je spojená i nezvykle vysoká frekvence projednávání agendy 

povinných kvót kromě pracovní také přímo na vládní úrovni V-EU – i o mandátech pro zasedání 

Rady JHA mohla běžně rozhodovat pracovní úroveň sama. Jeden respondent to vysvětloval 

tlakem MV (mimo jiné v osobě ministra Chovance), které mělo mezi členy vlády zastání pro 

svůj pevný postoj. Na pracovní úrovni zástupci MV údajně v této věci často souhlasili 

s připomínkami pracovníků Sekce pro evropské záležitosti ÚV, kteří zastávali již zmíněný 

zdrženlivější/diplomatičtější postoj, a to s vědomím, že na vyšší úrovni se ministrovi vnitra 

podaří opět prosadit více vyhraněný přístup (Rozhovor č. 1). Podle jiného respondenta častější 

jednání vládní úrovně způsobila spíše významnost migrační krize obecně a s tím spojený vyšší 

počet zasedání na nejvyšší evropské úrovni (Rozhovor č. 5) – Rada JHA zasedala v časovém 

rozmezí duben–září 2015 i mimořádně, agendu výjimečně řešila také již zmíněná ER, a vláda 

na to přirozeně musela reagovat.  

Jednání vládní úrovně byla podle jednoho respondenta značně intenzivní – ministři údajně řešili 

téma kvót velice detailně a velmi jim záleželo na konečném znění českých pozic81 (Rozhovor 

č. 1). Tento přístup logicky vychází už z předchozích zjištění tohoto výzkumu – na české 

politické scéně téma odmítnutí kvót zaujímalo významné místo. Zavržení umírněnějšího 

přístupu pak potvrzují již zmíněné výroky mnoha českých představitelů, kteří opakovaně 

označovali přerozdělování na povinné bázi za nepřijatelné. V pokynech (rámcových pozicích, 

instrukcích) postoupených SZČR pak nebyl v důsledku tohoto podle jednoho respondenta 

                                                 
80 Formalizovaný proces popisují kromě již zmíněných vládních dokumentů, jednacích řádů V-EU a výzkumu 

Kanioka a Majera (2014, 2016) ještě například tzv. legislativní helpdesk, provozovaný ÚV. 
81 Podle jednoho respondenta se aktivitou vyznačovali především Milan Chovanec a Andrej Babiš. Šlo však spíše 

o komentář celkově k vyjednávání o kvótách v letech 2015–2017 (Rozhovor č. 1). 
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z pravidla téměř žádný „manévrovací prostor“.82 Na standardních videokonferencích SZČR 

s pracovní úrovní V-EU byli kromě vedoucích úrovní COREPER I a II přítomní i atašé 

zaměření na migrační problematiku, aby tak došlo k lepší celkové koordinaci. Tak se podle 

respondenta postupovalo v citlivějších otázkách běžně (Rozhovor č. 1). I to opět ukazuje 

klíčovost tohoto tématu pro ČR. 

Pro úplnost nutno zmínit, že instrukce pro jednání pracovních skupin podle směrnic vlády 

schvalovala většinou Resortní koordinační skupina (v tomto případě MV), a instrukce pro 

úrovně COREPER pak V-EU na pracovní úrovni (Statut V-EU 2014). S velkou 

pravděpodobností se dá předpokládat, že se tak dělo i ve věci návrhu relokačních kvót. Zápisy 

z jednání či konkrétní dokumenty s instrukcemi však nejsou k dispozici. 

 

4.3 Shrnutí 

Došlo v souvislosti s agendou uprchlických kvót ke změnám struktury SZČR? 

Relevantní část struktury SZČR se ve sledovaném období nezměnila. Nové úseky, které by 

měly na starost agendu migrace, nevznikly, ani kompetence těch stávajících nebyly přeskupeny. 

Sledované agendě se stále věnovali tři zaměstnanci, (převážně) z MV opět byli podle 

zavedeného standardu do jednání nižších úrovní Rady vždy vysílání experti – nedá se však s 

dostatečnou přesvědčivostí tvrdit, že došlo k jejich posílení. 

Existoval při tvorbě postojů ČR k azylové politice EU stále standardní, formalizovaný proces? 

Pokud ano, byl tento proces v souvislosti s kvótami porušen/pozměněn? 

K „uvolnění“ či přímo ke zrušení formalizovaného procesu nedošlo, dokumenty upravující 

proces přijímání postojů ČR k agendě EU byly od Majerova výzkumu (2014) dokonce ještě 

detailnější – obsahovaly například i šablony všech typů instrukcí. Za mírný odklon od standardu 

lze při projednávání kvót považovat „odebrání“ konečné rozhodovací pravomoci pracovní 

úrovni V-EU a její velmi časté přesunutí až na vládní úroveň. V tomto případě se dá opět hovořit 

o zpolitizování sledované agendy. Pozměněn oproti (nepsanému) standardu byl v případě druhé 

verze kvót ovšem rozhodovací proces na evropské úrovni, což popisovala už kapitola 3.1. 

  

                                                 
82 Více v kapitole 5.2. 
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5 Prioritizace tématu kvót ve vyjednávání 

Kapitola 5 se zaměřuje na prioritizaci českých zájmů ve vyjednávání v EU a ptá se na otázky, 

jestli ČR ve sledovaném období řešila přednostně agendu uprchlických kvót, zda aktivně 

hledala v tomto ohledu partnery, a také jaký byl charakter mandátů, které čeští zástupci pro toto 

vyjednávání obdrželi. 

Kaniok a Majer (2014, 2016) zjistili, že přestože měla česká administrativa omezené možnosti 

a zdroje (jak koncept u malých států předpokládá), věnovala všem tématům podobný stupeň 

pozornosti, místo aby se soustředila pouze na pro sebe klíčové oblasti (prioritizace). Nutnost 

pro SZČR mít k veškeré agendě kromě rámcových pozic i instrukce a praxe vysílání expertů z 

ministerstev na všechna jednání v Radě (místo ponechání větší autonomie SZČR) vedly k tomu, 

že připravované podklady z ministerstev nebyly dostatečně kvalitní/obsáhlé. ČR zároveň 

neměla kvůli roztříštěnosti politické scény jednotnou zahraniční politiku, což znemožňovalo 

Thorhallssonem předpokládanou jednoduchost konsensu v národních prioritách. Navzdory 

svým limitům se tedy ČR jako malý stát nechovala. Představovala specifický případ – chtěla 

být u všeho, ale neměla na to potřebnou kapacitu, což ji v konečném důsledku škodilo. 

 

5.1 ČR a prioritizace agendy ve zkoumaném období 

Standard českého chování v otázce prioritizace agendy v Radě, který popsali Kaniok 

s Majerem, zůstal v procesní rovině stejný, český „všezahrnující“ přístup se nezměnil. Ačkoliv 

měla ČR v souladu s již popsanou praxí své zástupce na všech relevantních jednáních 

v souvislosti s uprchlickými kvótami – především na Pracovní skupině pro azyl83, podle dvou 

respondentů to nebylo na úkor řešení jiné agendy (Rozhovory č. 2; č. 3). Zachování 

personálního rozdělení v rámci SZČR a vysílání expertů z ministerstev již bylo popsáno 

v dřívějších kapitolách. Docházelo ovšem k prioritizaci politické, což vychází už ze 

zmíněné proměny českých zájmů a „intenzivnějšího“ projednávání tématu na vládní úrovni V-

EU. Politická prioritizace se projevovala jak v chování ministra vnitra Chovance, který při 

jednáních Rady JHA kladl na problematiku kvót podle jednoho respondenta velký důraz 

(Rozhovor č. 1), tak přímou angažovaností vedoucího SZČR – velvyslance Martina Povejšila, 

který měl vyjednávání v této oblasti podle dalšího respondenta osobně na starost (Rozhovor č. 

5). V důsledku migrační krize se však tématu azylové politiky věnovala více celá EU, proto se 

                                                 
83 Je možné, že se kvóty projednávaly i v jiných pracovních skupinách, respondenti (č. 2; č. 3) však vysloveně 

zmínili pouze Pracovní skupinu pro azyl. 
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dalo takové chování očekávat. Rozdíl oproti výsledkům prvního testování konceptu malého 

státu lze najít v oblasti zahraničněpolitického konsensu – ČR v tomto případě působila velice 

jednotně, politická scéna nebyla roztříštěná. Stejný postoj zaujímala jak exekutiva (až na 

výjimky), tak prezident a opozice v Parlamentu. Všechny tyto úrovně navíc na odmítnutí kvót 

kladly velký důraz (doloženo v předchozích kapitolách), dá se tedy hovořit o shodném vnímání 

této agendy jako prioritní. 

 

5.2 Mandát pro vyjednávání o kvótách v Radě EU 

Předepsané pravidlo mít ke všem jednáním kromě rámcových pozic také instrukce, jak to 

popisovaly práce Kanioka a Majera (2014, 2016), se nezměnilo ani v případě řešení 

uprchlických kvót ve sledovaném období. V platných oficiálních dokumentech se například 

nacházely přesné formuláře ke všem typům instrukcí (Statut V-EU 2014). Nejenže SZČR podle 

standardu muselo vše konzultovat s „centrálou“ (např. přes videokonference, popsány 

v kapitole 4.2), také samotná náplň těchto pozic/pokynů/instrukcí byla velice úzce vymezená – 

za žádných podmínek ČR nesmělo souhlasit s povinnou verzí mechanismu přerozdělování. To 

je patrné z mnoha (již zmíněných) vyjádření českých představitelů, přijatelná pro ně byla pouze 

dobrovolná báze mechanismu. SZČR tedy mělo v této věci extrémně malý prostor pro nějakou 

flexibilitu, striktně vymezený mandát potvrdil i jeden z respondentů. Podle něj se ministři na 

vládní úrovni V-EU při definici pozic z pravidla „hádali o každé slovíčko“. Zároveň dodal, že 

ačkoliv velvyslanec v SZČR často v této věci prosazoval otevřenější/zdrženlivější přístup, na 

pracovních skupinách byli přítomní experti, kteří se nezodpovídali jemu, ale MV – to zastávalo 

už zmíněný tvrdší postoj (Rozhovor č. 1). 

Přestože byla česká odmítavá pozice v podstatě neměnná od začátku diskusí o krizových 

relokačních mechanismech, skutečný dopad tohoto kategorického odmítání se ukázal až při 

hlasování o druhé verzi mechanismu v září. V případě první verze se totiž k hlasování, které 

sice z právního hlediska mohlo využít kvalifikovanou většinu, přistupovalo s předem 

domluveným konsensem z ER o zachování dobrovolnosti. ČR v tomto případě tedy zatím 

nemusela svoje stanovisko „testovat“ v přímém hlasování, stačilo zůstat u rétoriky.  

V druhém případě se už však o povinných kvótách hlasovalo kvalifikovanou většinou. 

Odsouhlasený mandát pro ministra vnitra Chovance na jednání Rady JHA 14. září (následně 

posunuto na 22. září) podle respondentů a mediálních vyjádření obsahoval stanovisko, že pokud 

se nepodaří prosadit přesunutí rozhodování na ER, má ČR v hlasování kvalifikovanou většinou 
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povinné kvóty v každém případě odmítnout. Šlo o nepřekročitelnou linii (Rozhovory č. 1; č. 5; 

iDnes 2015b). To se samozřejmě dělo s vědomím, že Česko bude s velkou pravděpodobností 

přehlasováno (Rozhovor č. 1). Nutno doplnit, že tak „neflexibilní“ postoj zdánlivě bez ochoty 

někoho přesvědčit kritizoval například i předseda ODS Petr Fiala, který společně se svou 

stranou předtím povinné kvóty ostře odmítl (iDnes 2015b). Svou roli samozřejmě hrálo také 

časové hledisko. „Přeskočení“ pracovních úrovní a tlak na rychlé přijetí nedával prostor pro 

delší vyjednávání. 

 

5.3 Hledání partnerů ve věci odmítnutí povinných kvót 

Koordinací českého postoje se státy V4 se zabývala už kapitola 3.4, u agendy, kterou ČR 

považovala za prioritní, je ale logické očekávat proaktivní chování se širším pokrytím – tedy 

snahu přesvědčit také další země. V oficiální rovině (mimo zasedání Rady EU a ER) jednali 

s představiteli dalších členských států EU ve sledovaném období nejvíce ministr zahraničí 

Zaorálek, pak premiér Sobotka, a nejméně ministr vnitra Chovanec – ten podle názoru jednoho 

z respondentů nepodnikal tolik zahraničních cest, jak by se vzhledem k jeho odmítavé rétorice 

dalo očekávat (Rozhovor č. 1). Skupina přesvědčovaných států nebyla nijak široká, nejvyšší 

představitelé ČR například nejednali mimo struktury EU se zeměmi ze skupiny „tvrdých 

zastánců kvót“, tedy s Itálií, Řeckem nebo Švédskem. V rovině pracovních skupin a obecně 

nižších úrovní Rady se čeští představitelé podle jednoho z respondentů vždy postarali o to, že 

všechny státy znaly důvody výhrad ČR vůči kvótám a její postoj celkově (Rozhovor č. 2). 

Vyjednávání se ovšem v případech první a druhé verze mechanismů značně lišilo, což způsobil 

nedostatek času a „přeskočení“ pracovních úrovní u druhé verze – ČR zde neměla tolik prostoru 

někoho přesvědčit. 

Nejprve je potřeba zmínit, že ČR se svým postojem k povinným kvótám ve sledovaném období 

rozhodně netajila, což ukazuje nespočet veřejných prohlášení jejích představitelů. Co se týká 

dalších konkrétních diskusí o tématu se zástupci jiných zemí EU, ministr zahraničních věcí 

Zaorálek se na odmítnutí kvót shodl s francouzským ministrem zahraničí Fabiusem (4. června, 

23. srpna), migraci řešil také s nizozemským ministrem zahraničí Koendersem (29. června), 

s německým ministrem zahraničí Steinmeierem (3. července, 11. září), a také s tím rakouským, 

Kurzem (21. srpna), a lucemburským, Asselbornem (11. září) (MZV 2015 c; d; e; f; g; h). 

Premiér Bohuslav Sobotka jednal také s Fabiusem (24. srpna) a následně s rakouským 

kancléřem Faymannem (7. září) (Vláda 2015d; e). Ministr vnitra Chovanec Asselbornovi, který 
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v té době předsedal Radě JHA, 21. září zaslal výše zmíněnou analýzu relokačního mechanismu 

vypracovanou MV (MV 2015c). Češi tedy aktivněji nepřesvědčovali (na oficiálních jednáních 

mimo struktury EU) příliš širokou skupinu států. Kromě V4 šlo jen o Francii, Německo, 

Rakousko, Nizozemsko a Lucembursko, tedy osm z pětadvaceti možných. 

Vyjednávání o prvním a druhém mechanismu je nutné rozlišit. Ve věci hledání partnerů hraje 

přirozeně klíčovou roli časové hledisko a jeden z respondentů potvrdil, že prosadit český pohled 

na první verzi mechanismu, tedy zachování dobrovolnosti, stálo české diplomaty a experty 

hodně úsilí a dlouhodobé vyjednávání (Rozhovor č. 2). Podle ČR se ER v červnu nakonec 

dohodla na dobrovolné bázi relokací právě díky iniciativě zemí V4 (Národní konvent 2015). 

Projednávání druhé verze kvót v září bylo kvůli různým typům tlaku nezvykle rychlé a pracovní 

úrovně se nezapojily standardně, takže prostor pro vyjednávání byl omezen. Jak zmiňovala 

předchozí kapitola, aktivní hledání partnerů a snaha ČR je přesvědčit před hlasováním o druhé 

verzi kvót (22. září) byla zpochybněna například představiteli ODS. Premiér Sobotka i tajemník 

Prouza ovšem následně zdůrazňovali, že ČR celou dobu tlačila na hlasování konsensem nebo 

přesunutí rozhodnutí na ER (která následovala 23. září), kde by se jednohlasně rozhodovalo už 

z principu. Státy prosazující kvóty však údajně tlačily předsednictví k rychlému hlasování 

kvalifikovanou většinou se záměrem odmítající země přehlasovat. V tom případě mandát dával 

podle slov Prouzy jasný pokyn kvóty odmítnout, což bylo postaveno na dlouhodobém přístupu 

ČR (iDnes 2015b). 

 

5.4 Shrnutí 

Prioritizovala ČR při jednáních v Radě EU téma uprchlických kvót? 

I v důsledku zachování nastavení přístupu české administrativy nedocházelo ve sledovaném 

období k formální prioritizaci tématu kvót. Čeští zástupci se sice účastnili všech jednání 

relevantních pro řešení azylové politiky, tak tomu však bylo i v minulosti a v tomto případě se 

tak nedělo na úkor jiné agendy. Hovořit se však dá o prioritizaci politické – akcentace tématu 

kvót vládou a přímé zapojení nejvyššího českého velvyslance. To však vycházelo také z toho, 

že tomuto tématu věnovala větší pozornost samotná EU (častější řešení na politických 

úrovních), a to v důsledku migrační krize. 
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Jaký byl charakter mandátů pro vyjednávání? 

Už z principu vycházelo, že SZČR mělo instrukce k veškerým jednáním, jakékoliv plánované 

změny v přístupu muselo konzultovat s národní úrovní a i ve věci kvót bylo standardně úzce 

napojené na MV. „Volnost“ SZČR byla při řešení kvót ještě omezenější, a to jak „slovo od 

slova“ strukturovanými pokyny, tak jednostranně zaměřeným postojem vlády – kategorickým 

odmítáním povinné verze mechanismu. 

Snažila se ČR aktivně přesvědčovat další členské státy k odmítnutí kvót? 

Respondenti potvrdili českou aktivitu ve strukturách Rady ve věci vysvětlování českého postoje 

vůči kvótám, všechny ostatní členské státy s ním údajně byly vždy seznámeny. Prosazení 

dobrovolnosti v první verzi kvót podle jednoho respondenta vyžadovalo dlouhodobé a 

intenzivní vyjednávání ze strany českých diplomatů a expertů. U druhé verze měla ovšem 

diplomacie ztížené podmínky, což způsobil nezvykle rychlý proces projednávání a změny 

rozhodovacího procesu oproti běžnému standardu. Co se týká jednání s ostatními státy mimo 

unijní struktury ve sledovaném období, přestože ministr zahraničních věcí Zaorálek a premiér 

Sobotka několikrát diskutovali s představiteli dalších členských států EU, šlo o relativně úzkou 

skupinu zemí. Ministr vnitra Chovanec vykazoval v tomto ohledu malou aktivitu. ČR ve 

sledovaném období často artikulovala nutnost odmítnutí povinných kvót také veřejně, což se 

dá považovat za nepřímý způsob přesvědčování partnerů v EU. 
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6 Formální a neformální vztahy ČR a Komise v otázce kvót 

Šestá kapitola se zabývá vztahy mezi ČR a Komisí, a ptá se, jestli ve sledovaném období 

udržovali pracovníci české státní správy neformální kontakty se svými protějšky v Komisi, a 

jestli s nimi řešili kompromisní řešení v otázce povinných kvót. Pro zajištění širšího kontextu 

je sledována rovněž oficiální/veřejná úroveň komunikace. 

Podle výzkumu Kanioka a Majera (2014, 2016) čeští představitelé s Komisí neformální vztahy 

dobře rozvinuté neměli, což zabraňovalo vzájemné koordinaci postojů a působení na 

pracovníky Komise už při projednávání legislativy v pracovních skupinách. SZČR nevnímalo 

Komisi jako partnera, od kterého by mohlo něco získat (např. dřívější informace), ale spíše jako 

svého oponenta. Za příčinu absence dlouhodobějších neformálních vztahů autoři označili 

častou rotaci českých pracovníků v SZČR (způsobenou mimo jiné absencí služebního zákona), 

kvůli které se tyto vztahy zpravidla nestačí vyvinout, a také málo Čechů v Komisi a jejich 

neochotu „porušovat“ nadnárodní nestrannost a poskytovat svým krajanům informace. 

 

6.1 Komunikace mezi ČR a Komisí ve zkoumaném období 

Fundamentální „problém“ efektu časté rotace zaměstnanců na SZČR přetrvával, protože 

služební zákon ve sledovaném období platil pouze krátce84. Ve výzkumem vymezeném 

časovém úseku probíhala mezi českými zástupci a představiteli EK v otázce kvót jak oficiální, 

tak především neformální komunikace, která byla podle respondentů dlouhodobá a 

víceúrovňová. Česko přicházelo do rozhovorů o povinných kvótách s jasně odmítavým 

stanoviskem, což jej už principiálně stavělo do role přímého oponenta Komise, autora agendy. 

ČR se ovšem neodmítala zapojit do solidárních aktivit různého druhu, trvala ale na jejich 

dobrovolnosti – právě dobrovolný závazek z července přijmout relativně velké množství 

uprchlíků se setkal s pozitivní odezvou Komise (Aktuálně 2015a). Jinou dynamiku měl však 

neformální vztah po přehlasování ČR a přijetí rozhodnutí, tedy už mimo sledované období. ČR 

v té době zjišťovala, jestli se nemůže z povinných relokací nějakým způsobem „vykoupit“ a 

navrhovala kompromisní alternativy – které však, zřejmě i kvůli zvolené rétorice, u Komise 

nakonec neuspěly. 

                                                 
84 Služební zákon začal platit se začátkem roku 2015. Až 1. července pak V-EU vzal na vědomí „Stanovisko sekce 

pro státní službu Ministerstva vnitra k právnímu postavení rezortních expertů působících na Stálém zastoupení ČR 

při Evropské Unii v Bruselu ve vztahu k zákonu o státní službě“ (Usnesení V-EU 309, č. 33/2015). Dlouhodobé/ 

několikaleté vztahy pracovníků, které jsou pro „partnerství“ s Komisí předpokladem, tak logicky neměly 

dostatečný čas na zformování. 
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Oficiální komunikace ve sledovaném období zahrnovala jednání českého ministra zahraničí 

Lubomíra Zaorálka s komisařem pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitrisem 

Avramopoulosem 18. května, ve kterém ministr tlumočil výhrady vlády vůči plánům Komise 

v otázce přerozdělování uprchlíků85. Už v souvislosti s druhou verzí mechanismu hovořil 

premiér Sobotka telefonicky s předsedou Komise Jean-Claude Junckerem 13. září, kdy 

předseda vlády za celou V4 (které ČR v té době předsedala) odmítl relokace, pokud mají být 

založeny na povinných kvótách. Sobotka s Junckerem se tehdy shodli na nutnosti hledat 

společné řešení bez toho, aby došlo k přehlasování některých členských zemí (Vláda 2015g). 

14. září jednal  ministr Zaorálek s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku Federicou Mogherini, věnovali se migrační krizi a český představitel 

zdůrazňoval české přesvědčení o nutnosti zachování konsensu v oblasti migrace (MZV 2015j). 

Za oficiální komunikaci lze považovat také pravidelné sdílení závěrů již zmíněných usnesení 

pověřených výborů Parlamentu s Komisí. Mimo výzkumem sledované období, konkrétně 15. 

října, zaslal ministr vnitra Milan Chovanec komisaři Avramopoulosovi žádost o stanovisko k již 

zmíněné legislativně právní analýze MV. Ten na ni reagoval 30. října (MV 2015b; d). 

Co se týká neformální komunikace, ta probíhala hned od představení první verze povinných 

kvót v květnu. ČR v diskusích od začátku zaujímala odmítavý postoj se zaměřením na 

zachování dobrovolnosti mechanismů, podle jednoho respondenta se do jednání zapojily lidé v 

podstatě ze všech relevantních úrovní české administrativy. Pracovníci Odboru azylové a 

migrační politiky a Odboru mezinárodní spolupráce a EU na MV, ministr vnitra Chovanec (při 

účastech na jednáních Rady JHA) i jeho 1. náměstek Jiří Nováček, pověření atašé v Oddělení 

justice a vnitra SZČR i nejvyšší velvyslanec Martin Povejšil, a také diplomaté z MZV, na které 

je SZČR přirozeně navázáno (Rozhovor č. 1). Podle jiného respondenta pak k této neformální 

komunikaci docházelo jak v pracovních skupinách a na dalších jednáních v Radě, kde měla 

Komise přirozeně své zástupce, tak přímo na příslušném Generálním ředitelství (DG Home)86, 

se kterým MV navíc komunikovalo také přes „přímou linku“ s konkrétními lidmi (Rozhovor č. 

5). Charakter neformální komunikace obecně popsal další respondent, který zmínil, že kromě 

osobních setkání na jednáních šlo o telefonáty i e-maily – komunikace podle něj byla častá a 

intenzivní (Rozhovor č. 2).  

                                                 
85 „ČR se nebrání evropské solidaritě, naopak je připravena nést svůj díl odpovědnosti, ale chce mít pod kontrolou 

způsob, jakým se tak děje, aby za něj mohla nést odpovědnost vůči veřejnosti,“ shrnul český postoj ministr Zaorálek 

(MZV 2015i). 

86 Toto DG je od budovy SZČR vzdálené pouhých 200 metrů (Rozhovor č. 5). 
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Specifická byla komunikace po představení druhého mechanismu, kde bylo podle jednoho 

respondenta kvůli tlaku na rychlé přijetí velmi málo času na vyjednávání. Ústupky ve formě 

kompromisních návrhů k povinným relokacím ČR tedy nabízela spíše až po přijetí rozhodnutí 

(Rozhovor č. 5). Když bylo jasné, že jsou povinné relokace odsouhlaseny, snažilo se z nich 

Česko podle dalšího respondenta nějakým způsobem „vykoupit“ (Rozhovor č. 1). Podle 

vyjádření europoslankyně za KDU-ČSL Michaely Šojdrové ze 17. září zvažovala Komise 

možnost dočasné výjimky z kvót výměnou za finanční náhradu už před přijetím rozhodnutí 

(KDU-ČSL 2015). Když však potom česká strana navrhovala finanční pomoc místo relokací, 

v tomto ohledu u Komise narazila na kontroverzi tématu „kolik peněz stojí jeden lidský život“. 

Jeden z kompromisních návrhů, který nezahrnoval pouze peníze a podle respondenta měl šanci 

na úspěch, kdyby se ho české straně podařilo lépe a méně konfliktně vykomunikovat, byl 

potenciální závazek místo relokací z Itálie a Řecka přesídlit Syřany přímo z uprchlických 

táborů v Jordánsku, Turecku a Libanonu (Rozhovor č. 1). Mělo se jednat o 400 osob v rámci 

přesídlovacího programu, část z prvních rodin, kterým ČR poskytla azyl a léčení v Motolské 

nemocnici, však vzápětí odešla do Německa (Aktuálně 2015b). Tento neúspěch podle 

respondenta znemožnil dalšího využití přesídlovacího programu jako alternativy ke kvótám. 

Zmíněné kompromisními návrhy podle něj přicházely především z ÚV a částečně také MZV, 

naopak MV v tomto ohledu údajně příliš aktivní nebylo (Rozhovor č. 1). Podle dalšího 

respondenta MZV v těchto diskusích zastávalo diplomatičtější pozici už ze své podstaty, MV 

ale obecně disponuje jinými odpovědnostmi a proto byla podle respondenta jeho méně flexibilní 

pozice přirozená (Rozhovor č. 5). 

Základní problém byl podle jednoho respondenta v tom, že vláda obecně neposkytovala svým 

vyjednavačům mandát k tomu nabízet dostatečně smysluplné a „lákavé“ alternativy povinných 

relokací Komisi (Rozhovor č. 1). Zde se nabízí podobnost se zjištěním výzkumu Roberta 

Majera, kde autor popsal, že když česká strana zastávala k nějaké legislativě odmítavé 

stanovisko, často se tak dělo pouze na základě politického nesouhlasu na principiální bázi – 

rámcové pozice a instrukce neobsahovaly potřebné podklady. Složitou rolí SZČR pak bylo 

obhájit české výhrady, ke kterým ale nemělo žádnou alternativu a často ani nedokázalo popsat 

body, které byly pro ČR problematické. Podle Majera ani přizvaní národní experti nebyli často 

schopní kvůli nedostatku podkladů efektivně napadat argumenty Komise (Majer 2014: 36). Při 

přesunutí zpět k současnému výzkumu, jeden respondent v tomto dal jako příklad efektivnější 

diplomacie Slovensko. To sice podalo na mechanismus žalobu, ale pomocí malých ústupků 

(přijetí několika žadatelů o azyl) během dalších měsíců a let „obměkčilo“ Komisi. Polsko zase 
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před klíčovým hlasováním zastávalo odmítavý postoj, nakonec však svůj souhlas údajně 

dokázalo za něco vyměnit (Rozhovor č. 1). 

 

6.2 Shrnutí 

Navázali čeští zástupci v období duben–září 2015 neformální kontakty s představiteli Komise 

v otázce azylové politiky a konkrétně mechanismů uprchlických kvót? Došlo ke vzájemným 

návrhům kompromisního řešení? Jak vypadala oficiální komunikace? 

Neformální komunikace mezi představiteli ČR a Komise ve věci kvót probíhala už od 

projednávání jejich první verze, a to v podstatě na všech možných úrovních. ČR se od začátku 

soustředila na odmítání povinné verze a zachování dobrovolnosti. Konkrétní kompromisní 

návrhy se dají identifikovat až v reakci na konečné přijetí povinných kvót, to znamená po 

skončení výzkumem sledovaného období. ČR se ovšem alternativní řešení nepodařilo vyjednat. 

Co se týká oficiální komunikace, nejvyšší představitelé ČR diskutovali se členy Komise 

několikrát, a to především při řešení druhé verze kvót v září. 
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7 Závěr 

7.1 Zjištění výzkumu a ověření platnosti konceptu 

Dá se odmítavé stanovisko ČR v otázce hlasování o povinném mechanismu uprchlických 

kvót EU v září 2015, kdy se zdánlivě rozhodla neřídit se svojí vlastní Koncepcí politiky 

ČR v EU, vysvětlit tím, že se chovala jako malý stát definovaný konceptem Baldura 

Thorhallssona? 

Klíčovým zjištěním výzkumu je vyvrácení výchozího předpokladu, že se ČR rozhodla neřídit 

se vlastní strategií. Ačkoliv je v případě vládní Koncepce obtížnější s jistotou něco takového 

tvrdit, a to kvůli jejímu obecnějšímu charakteru, SMP ČR už povinné mechanismy 

přerozdělování explicitně odmítá. ČR se tedy z formálního hlediska při klíčovém hlasování 

Rady JHA – a nejen tehdy – řídila svými dlouhodobějšími strategickými zájmy. 

Otázku platnosti konceptu malého státu pro ČR však stále má smysl zodpovědět. Česká 

administrativa předchozím výzkumem (Kaniok, Majer 2016) deklarovaný (žádoucí) potenciál 

lépe využívat svých specifik k zajištění lepšího postavení ČR v EU nenaplnila. Česko mělo 

nadále rigidní strukturu administrativy a formalizovaný proces rozhodování, i když v tomto 

případě s malými odchylkami. SZČR bylo dále úzce navázáno na ministerstva a mělo malou 

„volnost“ se flexibilně a nezávisle rozhodovat. Ačkoliv čeští představitelé s Komisí ve 

sledovaném období intenzivně komunikovali, rozhodně se nedá hovořit o „partnerství“, které 

Thorhallsson předpokládá. Problém s častou rotací diplomatů zatím také nebyl vyřešen. Češi 

prioritizovali téma kvót pouze politicky/rétoricky, jinak se stále věnovali plošně veškeré agendě 

– ke všemu vznikaly rámcové pozice, mandáty či instrukce. Nejvíce viditelnou odchylku 

představuje zahraničněpolitická orientace – v případě kvót byly všechny úrovně v konsensu. 

Jednalo se však o výjimku z běžného standardu. 

Řada indicií naznačuje, že chování ČR při vytváření postoje ke kvótám bylo velice specifické, 

svou roli odehrála především existence migrační krize a s ní spojené využití nestandardního 

(„zrychleného“) projednávání agendy Radou. Odchylky od již popsaného standardu tak nelze 

považovat za směrodatné. I kvůli počátečnímu zúžení konceptu proto není možné výsledky 

zobecnit a „novelizovat“ tak charakteristiku chování ČR vzhledem ke konceptu malého státu 

definovanou výzkumem Petra Kanioka a Roberta Majera, či dokonce koncept malých států 

obecně. ČR i v roce 2015 (do září) stále nepřijala roli malého státu a potenciál z ní plynoucí. 
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7.2 Zhodnocení postoje a chování ČR 

ČR se ve věci odmítnutí povinného relokačního mechanismu EU v září 2015 nezachovala 

v rozporu se svými formálně ukotvenými strategickými zájmy – porušení cílů Koncepce se 

nepodařilo dostatečně přesvědčivě prokázat. Data ukazují, že český postoj v této věci zůstával 

stejný minimálně od podzimu 2014, ve výzkumem sledovaném období byl pouze explicitně 

ukotven ve SMP ČR. Ačkoliv panují pochybnosti o racionalitě tohoto striktního odmítání 

jakéhokoliv „povinného mechanismu solidarity“, které vycházelo podle řady ukazatelů přímo 

z postoje MV, jedno je však nezpochybnitelné – v nejvyšším vedení ČR v tomto ohledu panoval 

téměř dokonalý konsensus, a to po celý výzkumem sledovaný časový úsek. Z formálního 

hlediska ČR v této věci postupovala podle své strategie a také podle pravidel – jako jisté 

odchýlení od standardu se dá označit pouze způsob, jakým se projednávání agendy kvót 

přesunovalo z pracovní na vládní úroveň V-EU. Jeden z respondentů poznamenal, že místo 

toho, aby se o přístupu ke kvótám „hádali úředníci a k něčemu rozumnému došli“, řešila se 

agenda na politické úrovni mezi ministry, kteří ve velké většině zastávali už předem vyhraněný 

názor. ÚV podle něj v této věci představoval jakési „odbojové centrum“ neúspěšně prosazující 

diplomatičtější přístup (Rozhovor č. 1). 

Své závazky ve věci první verze kvót však ČR nezpochybnila, což ukazuje i dodržování 

„povinností“ plynoucích z první verze dobrovolného relokačního mechanismu. ČR se v něm 

zavázala přijmout 1100 uprchlíků z Řecka a Itálie a byla připravena začít relokovat, jakmile 

dojde k finálnímu schválení návrhu87 – na MV v této věci zasedala speciální pracovní skupina 

(MV 2015e). I krátce po schválení druhého mechanismu ke konci září zaznívalo od většiny 

českých ministrů, že i když s rozhodnutím nesouhlasí, je nutné ho respektovat a nepodávat na 

EU žalobu (Aktuálně 2015c). V této věci lze sledovat posun až mimo sledované období, kdy se 

„rebelující“ česká pozice a odmítavá rétorika stupňovala až do fáze, kdy v létě 2017 ministr 

vnitra Chovanec odmítl pokračovat i v těch relokacích, ke kterým se ČR zavázala dobrovolně. 

Tento krok i celkový k němu vedoucí přístup ČR byl některými označen za zbytečný a škodlivý 

pro české zájmy88, protože mimo jiné zapříčinil to, že Komise na Česko podala žalobu. 

                                                 
87 Jeden z respondentů vyslovil pochybnost nad českou ochotou dodržet svůj závazek s tím, že ČR přece nemusela 

čekat s relokacemi na schválení návrhu v Radě, a mohla začít přivážet uprchlíky sama (Rozhovor č. 4). 
88 „Karel Schwarzenberg: Rozhodnutí nepřijmout ani jednoho uprchlíka naši republiku poškodí“ (Forum 24 

2017); „Češi ve ‚zbytečném‘ souboji s EU v otázce migrace“ (EU Observer 2017). 
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Při hodnocení legitimity a racionality českého postoje ke kvótám je nejprve potřeba zdůraznit, 

že se nejedná o „černobílou“ problematiku. Při přemýšlení v rovině bezpečnost vs. solidarita89 

se objevují zdánlivě legitimní argumenty na obou stranách. Zvýšený počet teroristických útoků 

v roce 2015 spojený s nedokonalostmi relokačního mechanismu (nejasná návratová politika, 

nemožnost kontrol v Itálii a Řecku atd.) vytvořily pro ČR pochopitelně značně neatraktivní 

návrh. Při zohlednění aspektů, že uprchlíci do Česka zkrátka nechtěli a i veřejnost se k nim 

chovala odmítavě (rozebráno dále), jde už o solidní základ pro odmítnutí kvót. Z více indicií 

ovšem vychází, že ČR se v této věci nechovala s ohledem na skutečná bezpečnostní rizika. Za 

prvé v té době neexistovaly důkazy, že by se mezi uprchlíky (nejen těmi „pod kvótami“, ale 

obecně) mohli nacházet teroristé – podle protiteroristického koordinátora EU Gillese de 

Kerchovea něco takového nemělo logiku (EURACTIV 2015b). Podle ředitele Organizace pro 

pomoc uprchlíkům Martina Rozumka byly (jsou) navíc přísné české bezpečnostní prověrky 

„výborným nástrojem jak uprchlíka nikoliv přijmout, ale jak ho nepřijmout“ (Deník 

Referendum 2016). Zpřísnění českého azylového systému dokazují také příklady z minulosti – 

představitelé ČR ani veřejnost se během válek na Balkáně výrazně nepozastavovali nad tím, 

když do Česka zamířily několikanásobně vyšší počty uprchlíků, a to včetně muslimů (Lidovky 

2015e; Týden 2015). Podle názoru jednoho z respondentů se v české diskusi o uprchlících 

„velice rychle ztrácela fakta“ (Rozhovor č. 1), na iracionalitu českého přístupu upozorňovala 

například také tzv. Výzva vědců ze srpna 201590. Dalšímu zpochybnění míry závažnosti rizik 

pro ČR – vyhraněnému přístupu a nezvyklým krokům MV v procesu formování postoje ke 

kvótám – se věnovaly kapitoly 3.1 a 4.2. 

Související otázkou je, proč byla vůbec právě kvótám věnována v celé EU taková pozornost a 

proč se z nich v českém případě stala dokonce ukotvená strategická priorita, kterou považovali 

za klíčovou všichni napříč politickou scénou. Mechanismy podle jednoho respondenta totiž 

zahrnovaly jen velmi malé procento z celkového počtu žádostí o azyl v EU (Rozhovor č. 2). Co 

se množství osob týká, šlo o pouhý zlomek lidí proudících v rámci migračních vln do Evropy. 

Jak podotýkal například státní tajemník Tomáš Prouza, redukovat složitou debatu o migrační 

                                                 
89 Nelze opomenout ani „třetí stranu mince“ – potenciální ekonomickou výhodnost přijetí uprchlíků pro české 

firmy. Podle Svazu průmyslu a dopravy existovalo v roce 2015 pro Syřany více než pět tisíc volných pracovních 

míst (E15 2015a). 

90 „(…) žádáme poli t iky , aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako 

odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků 

zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají 

útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni 

na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická 

či náboženská identita“ (Výzva vědců 2015). 
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krizi pouze na kvóty by bylo velkou chybou (Prouza 2015). Přesto se tomu tak dělo. Odpověď 

bude patrně ve výjimečně „odvážném“ charakteru návrhu, který zasahoval do citlivé oblasti 

vnitřní politiky členských států. Jak zmiňoval jeden z respondentů, ČR povinné kvóty vnímala 

jako zpochybnění suverenity svých úřadů rozhodovat o tom, koho na české území pustí 

(Rozhovor č. 2). I když se ukázalo, že kvóty představovaly velice problematický nástroj, EU 

zkrátka potřebovala migrační krizi nějakým způsobem vyřešit. Do dobrovolných relokací se 

nezapojil (pomocí předběžných závazků) dostatečný počet států a největší kritikové nedokázali 

nabídnout komplexní a realistickou alternativu. Jak vychází mimo jiné z výroků Martina 

Rozumka, představitelé zemí, do kterých uprchlíci primárně nemířili, nepovažovali komplexní 

řešení migrační krize za „svůj problém“. Opět se tedy objevuje téma solidarity, ne však 

solidarity s uprchlíky, ale s partnerskými zeměmi v EU, které čelily velkému nátlaku 

migračních vln. 

Polemizovat se dá nad volbami a efektivitou české diplomacie. Přestože podle oficiálních 

vyjádření a některých respondentů se ČR významně zasadila o původní zachování 

dobrovolnosti i konsensu, není možné přehlédnout, že skupina odmítajících povinné kvóty se 

v průběhu času zmenšovala. V květnu se hovořilo kromě V4 o pobaltských zemích, Francii, 

Španělsku, Bulharsku, Rumunsku, Nizozemsku, Portugalsku a dalších (E15 2015b), v září šlo 

pouze o malou část z nich. Výzkum také ukázal relativně nízký počet států, se kterými čeští 

ministři a premiér nad rámec diskusí ve strukturách EU jednali. Ve vztahu s Komisí zase ČR 

zastávala ve sledovaném období málo flexibilní přístup – soustředila se především na odmítání. 

Při hlasování o druhé verzi kvót česká diplomacie (záměrně) nebyla připravena ustoupit. Data 

naznačují to, že souhlas byl zkrátka „politicky neprůchodný“, protože na vládu dlouhodobě 

působily různé typy tlaku – v čele s prezidentem Zemanem. Podle názoru jednoho respondenta 

se představitelé ČSSD (především premiér Sobotka), kteří by se podle něj už z principu měli 

stavět na stranu větší solidarity, postupně zbytečně připojili do vlny odporu proti kvótám a 

nechali se vmanévrovat do pozice, ze které už nešlo ustoupit91. Respondent ale zároveň uznal, 

že čelit tak ohromnému tlaku nebylo jistě jednoduché (Rozhovor č. 4). Nejednalo se však o 

běžnou situaci pro českou diplomacii, EU v této věci postupovala nestandardně a předsednictví 

evidentně podlehlo tlaku některých zemí, které nechtěly čekat na konsensus. 

 

                                                 
91 Podobný názor zastával například také novinář Jakub Patočka (Deník Referendum 2015b). 
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Výtky ČR vůči povinným/automatickým mechanismům přerozdělování uprchlíků se ukázaly 

jako oprávněné, k žádanému komplexnímu řešení, na které tlačily především „cílové“ země, 

totiž nevedly. Zůstává nezodpovězeno, proč tento vývoj nedokázalo předpovědět více zemí. 

Jeden z respondentů vyslovil hypotézu, že v řadě států nebyla tato konkrétní agenda v gesci 

ministerstva vnitra, ale například ministerstev zahraničí či spravedlnosti, což mohlo při zvážení 

krátkosti projednávání vyústit v méně dokonalé analýzy druhé verze mechanismu (Rozhovor č. 

2). Další zásadní otázkou je, jestli Čechům kategoricky odmítavý postoj v konečném důsledku 

neublížil více, než by mohli oni „neprověření uprchlíci“. Podle názoru jednoho respondenta by 

souhlas s mechanismem pro Česko v konečném důsledku znamenal příchod malého počtu 

uprchlíků, se kterými by se vedlo azylové řízení a většina z nich by pak stejně odešla například 

do Německa (Rozhovor č.1). Podle dvou respondentů tento přístup z dlouhodobého hlediska 

pro ČR výhodný nebyl (Rozhovor č. 1; č. 5). Na iracionalitu a zbytečnost kategorického 

odmítání, které Česku v konečném důsledku uškodily, poukázal například také politolog 

Jacques Rupnik (ČT 2017). Ve sledovaném období se Česko dostalo do pozice v úvodu 

zmíněného „potížisty“, což postupně přerostlo až ve významný konflikt s Komisí. K posunu 

nedošlo ani s odchodem Sobotkovy vlády, postoj nové vlády (v demisi) zůstával stejný i 

v květnu 2018. 

ČR se ve věci kvót chovala diametrálně odlišně od předpokladů Thorhallssonova modelu. Ač 

odmítnutí závazných relokací evidentně představovalo pro ČR klíčové téma, k jeho prioritizaci 

v rámci agendy řešené ministerstvy a SZČR v důsledku rigidního a formalizovaného systému 

nedocházelo. Přes intenzivní neformální komunikaci Komise rozhodně nebyla pro ČR 

partnerem, ale naopak přímým oponentem. Další rozdíly popsány výše. Znovu se tak téměř 

absolutně potvrdily závěry výzkumu Kanioka a Majera. Rozdíly lze najít v oblasti 

zahraničněpolitického konsensu, při pohledu na celkovou zahraniční politiku se však jednalo 

spíše o anomálii. Změnu představovalo přijetí služebního zákona, zaznamenat jeho efekt však 

zatím nebylo možné. K významnému posunu v chování a přístupu ČR tedy nedošlo, k tomu by 

pravděpodobně bylo zapotřebí rozsáhlých strukturálních změn administrativy a celkové 

proměny české mentality v evropské politice. Zároveň se nabízí otázka, zda má tedy v případě 

ČR smysl Thorhallssonův koncept nadále využívat – funguje totiž spíše jako platforma pro 

poukázání na to, co pro ČR neplatí. Žádoucí alternativu by mohl představovat koncept 

zaměřený blíže například na středoevropské státy, který by bral více v potaz jejich specifika. 
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7.2.1 Prostor pro další výzkum 

Při analýze formování českého postoje se objevuje několik dalších nezávislých proměnných, 

které pravděpodobně měly na závislou proměnnou – postoj české vlády – nějaký vliv. 

Představují tak potenciál pro další výzkum, který by mohl zahrnovat už delší časový úsek. 

Konkrétně jde o veřejné mínění a mediální pokrytí problematiky migrace v českém prostředí. 

Oba tyto aspekty jsou přirozeně propojené. 

Potenciální vliv lobbistických struktur na rozhodnutí vlády nelze téměř vůbec sledovat, v ČR 

totiž zákon upravující pravidla pro lobbing zatím neexistuje. Rozvinuty nejsou ani kodexy 

chování politiků, které by je například nutily vést si veřejné diáře a záznamy o tom, s kým a 

v jaké věci se potkali. 

 

7.2.1.1 Veřejné mínění 

Při pohledu na postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků ve sledovaném období se objevují 

jednoznačná čísla. Podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění v červnu 2015 přes 70 % 

obyvatel ČR starších patnácti let odmítalo přijímání uprchlíků a imigrantů ze Sýrie a severní 

Afriky (CVVM 2015). Podle několika expertů stály za touto proměnou u Čechů, kteří v 90. 

letech zastávali úplně jiný postoj, pravděpodobně zdramatizování situace médii, postoj politiků 

a teroristické útoky jinde v Evropě (Týden 2015). 

Podle názoru jednoho respondenta mělo veřejné mínění na vládu velký vliv a ministři se podle 

něj rozhodovali (Rozhovor č. 1). Stejný názor zastávali například již zmiňovaní Bohumil 

Kartous92 a Martin Rozumek. Podle toho druhého se politici báli otevřeně podpořit uprchlíky, 

protože by se tak obraceli proti veřejnému mínění a zhoršili by si svou politickou pozici93 

(Člověk a média 2015). Podle jednoho respondenta se toho vyhrocení problematiky kvót 

s účelem politických zisků stranám nakonec nevyplatilo, výjimku tvořila pouze strana/ny 

Tomia Okamury (Rozhovor č. 1). 

 

                                                 
92 Kartous okomentoval plošně chování všech českých politiků odmítajících kvóty: „Jde jim o to, aby země – 

typicky Česká republika – přijaly co nejmenší počet uprchlíků, protože se snaží – v nebývalé politické koalici 

spojující všechny parlamentní strany – ochránit zejména vlastní politickou perspektivu. Bojí se totiž, že nebudou 

zvoleni, pokud nevyjdou vstříc xenofobní reakci drtivé většiny společnosti“ (Britské listy 2015). 

93 Na toto ukazuje i zářijové vyjádření ministra Pelikána, který tvrdil, že vstřícnější postoj k uprchlíkům ve 

skutečnosti zastávalo více ministrů, než se v hlasování vlády ukázalo (Lidovky 2015d). 
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7.2.1.2 Mediální pokrytí tematiky 

Přirozený vliv na veřejné mínění mají už z principu média, která veřejnost o probíhající 

migrační krizi informují a plní roli tzv. gatekeepera94 – tedy určují, co je či není relevantní. 

Problém nastává, když česká média s vysokou sledovaností/čteností/poslechovostí, která mají 

jistou společenskou odpovědnost, neinformují o událostech nestranně, ale tendenčně – se 

snahou vyvolat pozitivní či negativní konotace. Na existenci zkreslení migrační krize v českých 

médiích upozorňovali například účastníci konference nazvané „Uprchlíci a jejich obraz 

v médiích. Odpovídá skutečnosti?“ v listopadu 2015 (Člověk a média 2015). 

Zářný příklad představuje kauza kolem Televize Prima. Vedení redakce údajně v září 2015 

požadovalo po svých novinářích, aby o uprchlících informovali pouze určitým způsobem, a to 

jako o hrozbě (Hlídací pes 2016). Problémy a nejasnosti může pro recipienty obsahu médií 

způsobovat už zvolený jazyk. Jeden z respondentů hovořil o tom, že v českém prostředí se často 

zaměňují pojmy migrant, imigrant, uprchlík, azylant a žadatel o azyl, což může způsobovat 

zmatek (Rozhovor č. 4). To samé platí o nedostatečném vysvětlování toho, co to kvóty vůbec 

jsou. Podle výzkumu CVVM například pouze šestina oslovených věděla (červen 2015), kterých 

uprchlíků se kvóty týkaly (CVVM 2015). 

  

                                                 
94 Gatekeeper (angl.) – osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a 

navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci (Slovník cizích slov ABZ). 
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