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Prohlášení k přípravě Berlínské deklarace 

 
Vzhledem k opakujícím se dezinterpretacím postoje vlády k přípravě Berlínské deklarace 
považuji za nutné sdělit následující: 
 
Česká vláda nezaslala německému předsednictví žádnou oficiální stížnost. Pouze jsem 
prostřednictvím svého prostředníka Jana Zahradila 19. března po jednání s prezidentem 
Václavem Klausem odpověděl na dopis zmocněnce německé spolkové kancléřsky Uwe 
Corsepia, abych sdělil názor na přípravu Berlínské deklarace. Šlo o tři body: 
 

1. Informoval jsem německou stranu, že ČR bude při podepisování Berlínské deklarace 
zastupovat prezident Václav Klaus. Zároveň jsem vyjádřil politování nad absencí 
otevřené debaty o tomto textu stejně jako nad tím, že jsme dosud neobdrželi celý text 
deklarace. V důsledku toho nebude moci vláda přijmout žádné oficiální stanovisko. 
Česká pozice se bude moci utvořit teprve po obdržení kompletního textu, například 
během jednání Rady EU v Berlíně. Vyjádřil jsem naději, že debata nad evropskou 
ústavou bude probíhat jiným způsobem 

2. Vyjádřil jsme překvapení nad tím, že podle (zatím neoficiálních ) informací má být 
deklarace signována pouze německou kancléřskou Merkelovou, předsedou Evropské 
komise Barrosem a předsedou EP Pötteringem. V tom případě bychom to brali tak, že 
německé prezidentství přebírá plnou odpovědnost za text deklarace a je na členských 
státech včetně ČR, jak jej budou interpretovat. 

3. V souvislosti s předchozím bodem jsem sdělil německému předsednictvím že pokud 
bude v textu zmínka o to, že do voleb do EP v roce 2009 mají být obnoveny základy, 
na kterých stojí EU, nebudeme si to vykládat jako explicitní ani implicitní závazek 
vztahující se k ústavnímu procesu. Vyjádřil jsem také jménem ČR přání, aby v textu 
nebylo konkrétní datum vůbec zmiňováno. 

 
Považuji za potřebné k tomu ještě doplnit, že o účasti prezidenta Václava Klause na Evropské 
radě v Berlíně bylo rozhodnuto dlouho dopředu na základě naší vzájemné dohody, podle které 
se premiér účastní v tomto pololetí dvou summitů s exekutivním charakterem a prezident 
slavnostního summitu v Berlíně. Toto rozdělení kompetencí vychází z ústavy a bylo běžnou 
praxí i za minulých vlád. Během posledního jednání Evropské rady v Bruselu jsem také 
během, pracovní večeře informoval přítomné hlavy delegací, že Berlínskou deklaraci bude 
podepisovat prezident Václav Klaus. 
 

 


