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Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

Hlavní událostí dneška je ale summit Evropské unie, který začíná v Lisabonu. Šéfové států a 
vlád zemí Unie se na něm pokusí shodnout v nekonečné podobě reformní smlouvy Evropské 
unie. A my teď po telefonu zdravíme vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra 
Vondru. Dobrý den. 

Veronika PAROULKOVÁ, moderátorka 

Dobrý den. 

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/ 

Dobré ráno. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

Pane vicepremiére, prosadit princip oboustranné flexibility, tedy možnost přenášet pravomoci 
nejen z členských států na Unii, ale i obráceně z Bruselu na členské státy. To je jedna z 
priorit, se kterou česká delegace na summit odjíždí. Proč je to pro Česko tak zásadní a jak by 
podle našich představ měla ta oboustranná flexibilita vypadat, jak výrazná by měla být? 

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/ 

Tak my dlouhodobě zastáváme názor, že někdy méně by bylo více a chtěli jsme, aby v té nové 
smluvní úpravě byla zakotvena právě možnost, jakým způsobem, pokud dospějeme k názoru, 
že ta určitá kompetence je zbytečná, aby byla ošetřena na celoevropské úrovni. A když 
postačí bohatě regulace na té úrovni národní, tak aby bylo možné prostě tuto kompetenci nebo 
ten příslušný legislativní akt zrušit a přenést zpět a ta možnost tam zakotvena určitě bude, to 
už dneska víme. 

Veronika PAROULKOVÁ, moderátorka 

Pane vicepremiére, co další země Evropské unie, podporují náš požadavek, mají stejný názor 
jako my? 

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/ 

Tak v zásadě ten princip byl dojednán již v rámci mandátu na poslední Evropské radě, na tom 
summitu, co se konal v červnu. Ještě tam tlačíme na určité upřesnění tak, abychom byli 
skutečně nějakým způsobem ujištěni, že pokud se členské státy většinově k něčemu takovému 
rozhodnou, tak aby Evropská komise konala a vzala takový návrh vážně. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 



Platí ale stále, že oboustrannou flexibilitu v tak silné podobě, jako chceme my, podporuje 
jenom Nizozemí? 

Alexandr VONDRA, vicepremiér pro evropské záležitosti /ODS/ 

Já si myslím, nepředbíhejme, my ještě vedeme určitá jednání s Evropskou komisí a já věřím, 
že se k nějakému uspokojivému výsledku dobereme. 

Veronika PAROULKOVÁ, moderátorka 

Pane vicepremiére, děkujeme a přejeme hezký den. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

A naším hostem ve studiu je Michal Mocek, redaktor Práva. Vítejte. 

Michal MOCEK, redaktor, Právo 

Dobrý den. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

Jak se vy díváte na ten český požadavek posílit onu oboustrannou flexibilitu, tedy možnost 
přenášet pravomoci nejen na Unii, ale i zpátky na jednotlivé státy. Má opodstatnění, je 
logický a jaký úspěch, jakou šanci na úspěch České republiky v téhle věci vidíte? 

Michal MOCEK, redaktor, Právo 

Já to řeknu takto, princip oboustranné flexibility je rozvinutím principu flexibility, který 
existuje v Unii od minulého desetiletí, pokud já vím, ten princip flexibility nebyl nikdy vážně 
použit, takže samozřejmě otázka, jaký význam bude mít to, co my dnes prosazujeme v té 
reálné praxi Unie. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

Proč tedy prosazujeme tento požadavek, máte pro to nějaké vysvětlení, když z vašeho 
pohledu, jestli vám správně rozumím, je to svým způsobem nesmysl? 

Michal MOCEK, redaktor, Právo  

No, v té době, kdy se rodil ten původní princip flexibility, byla idea, že to umožní jakési 
avantgardě státu postupovat v integraci vpřed. Teď, jak se zdá, je tady idea odbourávat 
některé prvky integrace, které se jeví jako nežádoucí a tedy jít vpřed jiným směrem. 
Samozřejmě otázka, zda tohle to může fungovat, protože Unie je založena na spolupráci, v 
okruhu všech států. A samozřejmě tam vydělovat nějaké skupiny, avantgardy, ať už tím nebo 
oním směrem, je vždycky politicky riskantní. 

Veronika PAROULKOVÁ, moderátorka 



Před lisabonským summitem obecně převládá názor, že se státy dohodnou, že ta reformní 
smlouva projde, přesto tam zůstává řada sporných bodů, můžete jenom nastínit, o které 
vlastně jde, ty zásadní spory? 

Michal MOCEK, redaktor, Právo  

No, já bych neřekl, že to jsou zásadní spory, stačí říci, že ten nejvážnější spor, který je, který 
vede Polsko se zbytkem Unie, se týká toho, zda mechanismus, který ovlivňuje hlasování a 
rozhodování v Unii, má být zapsán v takzvaném, v takzvaném oslabeném protokolu, anebo v 
posílené deklaraci, což vlastně řeší, nebo má řešit otázku, jak výrazně a jak dlouhodobě má 
být takovýto princip uchován v pravidlech Unie. Další diskusní záležitostí je to, jestli Itálie 
má mít pouze sedmdesát dva poslanců v Evropském parlamentu, tedy o dva méně než Francie 
a o jeden méně než Británie, anebo zda má mít stejně jako tyto dva velké státy. Třetí 
takovýhle problém má Rakousko, které chce, aby Unie umožnila zavést kvóty pro studenty 
vysokých škol tak, aby v Rakousku nemohlo studovat příliš mnoho německých studentů. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor 

Těch sporných bodů není příliš, nicméně nejsou to tak závažné problémy, které by mohly ten 
summit v Lisabonu zablokovat? 

Michal MOCEK, redaktor, Právo 

To rozhodně ne, tady se dnes a zítra očekává dohoda, kterou Unie potřebuje minimálně z 
politických důvodů, protože v uplynulých dvou letech zažívala spíše politické porážky a teď 
skutečně už potřebuje úspěch, takže ta dohoda se očekává, bylo by spíš překvapením, kdyby k 
ní nedošlo. 

Veronika PAROULKOVÁ, moderátorka 

Říká Michal Mocek, redaktor Práva. Děkujeme. Na shledanou. 

Michal MOCEK, redaktor, Právo  

Na shledanou.  

 


