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Teze: 
 

- Hlavním cílem české zahraniční politiky je udržet dobré vztahy se sousedními 
zeměmi, být aktivní v Evropské unii (např. debata o daňových rájích a jejich regulaci), 
která je naším druhým domovem, a klást důraz na obnovu mezinárodních institucí 
(např. OSN a OBSE), jež mají potenciál vyvažovat velikosti států, respektive posilovat 
vliv těch malých. Zásady, respektive hodnotová východiska (např. obrana lidských 
práv) a praktická zahraniční politika se nevylučují; je třeba diskutovat i se zeměmi, 
která lidská práva porušují, a hledat témata, na nichž s nimi lze najít shodu. Petříček 
 

- Česká republika není v sociální dimenzi zahraniční politiky aktivní, omezuje se na 
administrativní úkony (např. implementace Evropského pilíře sociálních práv 
a vyjednávání o evropské směrnici o minimální mzdě); selhává v „domácích úkolech“, 
tj. přípravě pole pro vyjednávání na mezinárodní úrovni; podcenila přípravu Národního 
plánu obnovy. Studničná 
 

- Zelená politika je mezinárodní politika, klíčové problémy dneška totiž nemají lokální 
řešení (např. klimatická krize, zemědělská politika a její vliv na životní prostředí, odliv 
zisků do zahraničí a existence daňových ráj nebo digitální monopoly). Zelení jsou 
eurofederalisté, prosazují rozšiřovaní pravomocí Evropské unie, neboť ji chápou jako 
politický a mírový, nikoliv jen ekonomický projekt; Pevné ukotvení země 
v mezinárodních strukturách ji posiluje, respektive omezuje možnosti vměšování 
cizích státu (např. Ruska a Číny) do jejich vnitřních záležitostí. Berg 
 

- Suverenita České republiky není samoúčelná, skrze ní máme vliv na podobu 
a utváření Evropské unie; naše země je ovšem příliš malá, aby rozhodovala a měla 
globální vliv, nicméně je příliš velká na to, aby se smířila s tím, že je zcela bez vlivu; 
Česká republika se musí naučit efektivně využívat Evropskou unii a její instituce 
(např. jako Portugalsko a Dánsko), přičemž úspěchy na tomto poli (např. regulace 
odlivu kapitálu do zahraničí a regulace daňových rájů) mají potenciál zvýšit podporu 
veřejnosti pro evropský projekt, v opačném případě hrozí, že se mezi směřováním 
země a názory občanů rozevře propast. Sociální dimenze evropské politiky je 
dlouhodobě přehlížena, neboť chybí konsensus napříč stranami, ty se omezují na 
volný trh. Chmelař 

 
- Budoucí rizika: (1) Klimatická změna a její bezpečností dopady, které ohrožují 

ekonomické zájmy a mají potenciál destabilizovat četné regiony – (2) Nástup nových 
technologií, která mohou ohrožovat demokratický právní stát, a zaostávání Evropské 



unie v této oblasti – (3) Fragmentace světové ekonomiky – (4) Následky pandemie 
v mezinárodních vztazích („vakcinační diplomacie“), tj. snahy některých států pronikat 
do Evropské unie skrze „výpomoc“ v boji s koronavirem – (5) Rozmrznutí zamrzlých 
konfliktů (např. Náhorní Karabach). Petříček, Berg, Chmelař, Studničná 
 

- Visegrádská spolupráce: (1) V4 má pověst potížistů, je dominantně spjatá s tématem 
migrace a málo přináší do evropské debaty pozitivní témata – (2) Česká republika se 
v zahraniční politice nesmí omezovat na V4, ale hledat i další partnery v jiných 
formátech – (3) V4 má malý synergický efekt – (4) Spolupráce ve V4 je konjukturální, 
zhmotňuje se, kde se objeví témata jako migrace; podstatné je, že středoevropská 
spolupráce bez Německa nedává smysl – (5) V4 Českou republiku neposouvá vpřed, 
funguje v ní jako nejlepší žák ve třídě. Petříček, Berg, Chmelař, Studničná 

 
- Budoucnost Evropské unie: (1) Evropská unie má směřovat k politické unii – (2) 

K takovému kroku je třeba získat občany a posílit demokratickou legitimitu 
Evropského parlamentu – (3) Budovat démos – (4) – Evropský lid lze vytvářet skrze 
sport, respektive evropské sportovní týmy – (5) Pokračovat v procesu rozšiřování, aby 
Česká republika již nebyla „novým“ členským státem a byla nucena dospět. Petříček, 
Berg, Chmelař 

 
- Česká republika by neměla vyvážet zbraně mimo své spojenecké struktury, neboť nad 

nimi nemá kontrolu a zvyšuje riziko konfliktů. Berg 
 

- V České republice vedeme zahraniční politiku vnitropoliticky, chybí nám konsensus, 
předpokládáme, že existence země je automaticky zajištěná; ve srovnání 
s meziválečným Československem jsme ztratili raison d'être zahraniční politiky. 
Chmelař  


