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HLAVNÍ BODY AGENDY SZBP EU
(Aktivity v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
a vnějších vztahů EU)
ESVČ: jednání se zástupci Jižní Koreje
Popis problematiky
Vztahy EU a Korejské republiky (Jižní Koreje) jsou upraveny rámcovou dohodou z roku 2014, která
stanovuje oblasti společného zájmu a související spolupráce. Klíčová témata jsou nešíření zbraní
hromadného ničení, lidská práva, klimatické změny, energetická bezpečnost a rozvojová
spolupráce. Od roku 2015 je v účinnosti dohoda o volném obchodu, která odstranila bariéry
společného obchodu a zajistila tak volný pohyb zboží a služeb a stabilní a předvídatelné prostředí
pro investice. Jižní Korea se rovněž podílí na misích SBOP.1
Samostatnou agendou vztahů je denuklearizace Korejského poloostrova a podpora
při znovusjednocení Koreje.
Jednání v institucích EU
Dne 6. srpna navštívila Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Federica Mogheriniová Korejskou republiku, kde se setkala s korejským premiérem Lee Nakyeonem, ministrem zahraničních věcí, ministrem pro sjednocení a ředitelem rozvědky. Při setkání
s premiérem vysoká představitelka jednala o možnosti zlepšení spolupráce mezi EU a Korejskou
republikou, a to zejména v oblasti efektivnějšího naplnění Smlouvy o volném obchodu (FTA),
zavedené v roce 2015. Na všech setkáních v Korejské republice pak vysoká představitelka
vyjádřila plnou podporu EU snahám zajistit mír na Korejském poloostrově. Rovněž podpořila
jednání mezi Spojenými státy a KLDR ohledně denuklearizace poloostrova a diskutovala
o možnostech, jak by EU mohla pomoci tomuto diplomatickému procesu.2 Vysoká představitelka
konkrétně hovořila o možnostech pomoci s organizací setkání k vyjednávání nebo
s poskytováním expertíz ohledně denuklearizace.3

Zavádění unijních nástrojů k podpoře dohody o íránském jaderném
programu
Popis problematiky
V květnu letošního roku rozhodl americký prezident Donald Trump o jednostranném odstoupení
od dohody o íránském jaderném programu (komplexní akční plán, joint comprehensive plan of
action, JCPOA). Trumpovo rozhodnutí s sebou neslo také zavedení amerických sankcí na Írán a
další osoby, které s tamějším režimem spolupracují.4 Tyto sankce by měly být zavedeny ve dvou
vlnách. V první vlně, která vstoupila v platnost 7. srpna, byly zavedeny sankce na obchod
1

The Republic of Korea and the EU. EEAS.europa.eu [online], 10/05/2016 [cit. 2018-09-11]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea/8789/republic-korea-and-eu_en.
2
Federica Mogherini expresses full support for denuclearisation and peace on the Korean Peninsula. EEAS.europa.eu
[online] 6. 8. 2018 [cit. 2018-09-11]. Dostupné z https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/49144/federica-mogherini-expresses-full-support-denuclearisation-and-peace-korean-peninsula_en.
3
Kim, Sarah: EU offers Koreas guidance on a pathway to peace. Korea JoongAng Daily [online], 3. 8. 2018 [cit. 201809-10]. Dostupné z http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3051402.
4
K tomu viz Přehled SZBP EU 5/2018, s. 9–11. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146385.
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s dopravními prostředky, produkty ze železa a koberce a dolarové transakce íránské vlády. Tyto
sankce se vztahují rovněž na evropské firmy, které zajišťují související služby (například přeprava).
Druhý balík sankcí by měl být zaveden 4. listopadu letošního roku. Tyto sankce by měly především
pokrývat finanční a pojišťovací sektor a přepravu a prodej exportní ropy. Tento balík sankcí by
měl mít značný dopad na íránskou ekonomiku.5
EU na to zareagovala přijetím souboru opatření, která měla dohodu udržet i nadále v platnosti a
podpořit ekonomickou spolupráci mezi evropskými firmami a Íránem. Podle komentářů ale
hospodářské kruhy pochybovaly o schopnosti politické reprezentace evropských států a jejich
diplomacie, včetně té unijní, připravit taková opatření, která by obchodní vztahy zaručila. Postoj
Spojených států v kombinaci s obavami evropských podniků může vést až k větší radikalizaci
některých íránských mocenských kruhů, sbližování oficiální vládní politiky s radikálními postoji,
což v důsledku povede k opuštění diplomatických kanálů komunikace mezi EU, jejími členskými
státy, a Íránem.6
Na nedávno proběhlém ekonomickém fóru v polském lázeňském městě Krynica zaznělo, že
pro EU je udržení dohody klíčové i s ohledem na řešení případných migračních tlaků. Do Íránu
směřuje afghánská ekonomická migrace. Pokles íránské ekonomiky by tak v důsledku mohl vést
ke vzniku problémů s uplatněním této pracovní síly a jejímu dalšímu cestování.7
Jednání v institucích EU
EK vydala 7. srpna zprávu o vstupu blokovacího statusu podle nařízení Rady (ES) č. 2271/96
v platnost. Blokovací status má zmírnit postih podnikatelů z EU protiíránskými sankcemi
aplikovanými Spojenými státy. Blokovací status zakazuje právnickým osobám z EU dodržovat tyto
sankce, pokud k tomu EK neudělí povolení, a umožňuje jim požadovat náhradu škody. Blokovací
status rovněž ruší na území EU platnost veškerých postihů za porušení sankcí uvalených soudem
mimo EU.8 EU ale ještě nerozhodla, jaký nástroj použije v souvislosti se zavedením další vlny
sankcí v listopadu letošního roku.9 EK dále představila balíček navyšující finanční prostředky
na projekty podporující rozvoj íránského hospodářství (18 milionů EUR) a asistenci soukromým
subjektům (8 milionů EUR).10
EU je připravena i nadále podporovat Společný komplexní akční plán a normalizovat ekonomické
vztahy s Iránem. Zároveň ale chce EU udržovat spolupráci se Spojenými státy, které jsou klíčovým
spojencem EU.11
5

GERENMAYEH, Ellie. Trump’s Iran sanctions: an explainer on their impact for Europe. ECFR.eu [online], 12th
September, 2018 [cit. 2018-09-12]. Dostupné z:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_trumps_iran_sanctions_an_explainer_on_their_impact_for_europe.
6
GERANMEYEH, Ellie. Three years later: Europe’s last push on the Iran nuclear deal. ECFR.eu [online], 16th July,
2018 [cit. 2018-09-12]. Dostupné z:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_three_years_later_europes_last_push_on_iran_nuclear_deal.
7
Europe’s Neighbors ort he Neighbors in Europe? [konference]. Panelová diskuze v rámci panelu Europe of the
Carpathians. Krynica-Zdrój: Forum Ekonomiczne, 5. 9. 2018.
8
Updated Blocking Statute in support of Iran nuclear deal. Service for Foreign Policy Instruments [online] 7. 8.
2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/blocking_statute_en.htm.
9
GERANMEYEH, Ellie. Three years later: Europe’s last push on the Iran nuclear deal. ECFR.eu [online], 16th July,
2018 [cit. 2018-09-12]. Dostupné z:
https://www.ecfr.eu/article/commentary_three_years_later_europes_last_push_on_iran_nuclear_deal.
10
European Commission adopts support package for Iran, with a focus on the private sector. EC.europa.eu
[online], 23/08/2018 [cit. 2018-09-12]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/europeancommission-adopts-support-package-iran-focus-private-sector_en.
11
Updated Blocking Statute in support of Iran nuclear deal. Service for Foreign Policy Instruments [online] 7. 8. 2018
[cit. 2018-09-10]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/blocking_statute_en.htm.
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K vývoji ve Venezuele
Popis problematiky
Současná situace Venezuely je z velké části dána vysokou závislostí země na produkci ropy, která
umožňovala pokrývat vysoké náklady na sociální programy vlády, umocněné rozbujelou korupcí
v zemi. Aktuálním problémem ale je, že cena ropy na světových trzích od roku 2014 klesá, což
dostalo zemi do ekonomických potíží, jež se v poslední době projevují reálnou ekonomickou krizí.
Již na konci roku 2017 nebyla země schopna splácet úvěry, které ročně činí asi 10 miliard USD.
Dle venezuelského prezidenta Nicolase Madury se jedná o důsledek ekonomické války ze strany
Spojených států, jež proti Venezuele uvalily po nástupu prezidenta Trumpa ekonomické sankce,
ale opozice hovoří o důsledku nehospodárnosti Madurova režimu.12
Prezident Maduro se pak stal středem pozornosti 4. srpna letošního roku, kdy na něj byl spáchán
nepovedený atentát pomocí dronů s výbušninami. Dle prezidenta se jednalo o nezdařený pokus
o atentát ze strany jeho odpůrců13, což je zajímavé zejména ve světle nedávných zjištění, že
představitelé USA tajně projednávali během roku 2017 s vysoce postavenými venezuelskými
vojenskými důstojníky možnost svržení prezidenta Madura.14 Na druhou stranu, zástupci opozice
se k pokusu o atentát vyjádřili v tom smyslu, že se jednalo o fingovaný útok, jenž má ospravedlnit
tvrdší postup vůči opozici nespokojené kvůli neschopnosti režimu řešit ekonomické problémy.15
Režim prezidenta Madura zareagoval na ekonomické problémy 20. srpna, kdy uskutečnil
měnovou reformu a zvýšil daně. Nově zavedená měna však způsobila jen další chaos, neboť
mnoha občanům není jasné, jaká je nyní cena zboží a jakým způsobem mají směnit své úspory.16
Venezuelská ekonomika tak i navzdory reformě čelí hyperinflaci, která dle odhadů MMF dosáhne
na konci letošního roku úrovně 1 000 000 %. Celá řada lidí tak raději volí možnost emigrace
ze země, což ale u sousedních států vzbuzuje vlnu nevole a obav. Důkazem vážnosti migrační krize
v této oblasti, způsobené ekonomickou situací Venezuely, pak je i snaha Ekvádoru svolat
regionální summit, jenž by se touto zhoršující se situací měl zabývat.17
Jednání v institucích EU
EU vydala dne 9. srpna oficiální vyjádření k pokusu o atentát, ve kterém odsoudila veškeré násilí
a vyjádřila očekávání, že celý incident bude řádně a transparentně vyšetřen. EU rovněž
zopakovala, že doufá v demokratické a mírové vyřešení všech problémů, jež Venezuelu postihly.

12

How once-mighty Venezuelan economy collapsed. ABSCNB News [online] 14. 5. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné
z https://news.abs-cbn.com/overseas/05/14/18/how-once-mighty-venezuelan-economy-collapsed.
13
Erin, Kelly: Venezuela drone attack: Here's what happened with Nicolas Maduro. USA Today [online] 7. 8. 2018
[cit. 2018-09-09]. Dostupné z https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/08/06/venezuela-drone-attacknicolas-maduro-assassination-attempt-what-happened/913096002/.
14
Diamond, Jeremy: US officials secretly met with Venezuelan military officers plotting a coup against Maduro. CNN
[online] 8. 9. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z https://edition.cnn.com/2018/09/08/politics/trump-venezuelaofficers-secret-meetings-maduro-coup/index.html.
15
Erin, Kelly: Venezuela drone attack: Here's what happened with Nicolas Maduro. USA Today [online] 7. 8. 2018
[cit. 2018-09-09]. Dostupné z https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2018/08/06/venezuela-drone-attacknicolas-maduro-assassination-attempt-what-happened/913096002/.
16
Herrero, Ana: Venezuela’s New Currency Sows Confusion and Shutters Stores. The new York Times [online] 21. 8.
2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z https://www.nytimes.com/2018/08/21/world/americas/venezuela-currencyeconomy.html.
17
Ulmer, Alexandra: Ecuador wants regional summit on Venezuela migration crisis. Reuters [online] 21. 8. 2018
[cit. 2018-09-09]. Dostupné z https://www.reuters.com/article/us-venezuela-migration-summit/ecuador-wantsregional-summit-on-venezuela-migration-crisis-idUSKCN1L624J.
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Za tímto účelem EU apeluje na odpovědné instituce, aby obnovily ústavní pořádek, právní stát a
demokratické procesy v zemi a aby respektovaly základní práva a svobody.18

ESVČ: jednání Austrálie a Nový Zéland
Jednání EU-Nový Zéland
Vztahy EU-Nový Zéland jsou upraveny partnerskou smlouvou o vztazích a spolupráci, která
vstoupila v platnost v roce 2015. Úpravu společného obchodu dále upravují dílčí smlouvy
v jednotlivých sektorech, případně obchodu s jednotlivými komoditami. V roce 2015 byly rovněž
zahájeny rozhovory o dohodě o volném obchodu. Jedním z hlavních témat v pacifické oblasti je
organizovaný zločin, především pašování drog, zbraní a lidí.19
Dne 7. srpna se vysoká představitelka Mogheriniová setkala ve Wellingtonu s Jacindou
Ardernovou, premiérkou Nového Zélandu. Po společném jednání pak vyjádřila potěšení
nad velmi dobrými vzájemnými vztahy EU a Nového Zélandu a nad shodou na řadě klíčových
otázek, včetně mezinárodního obchodu a boje proti klimatickým změnám. Vysoká představitelka
se rovněž setkala s ministry zahraničí a obrany Nového Zélandu, se kterými jednala o zapojení EU
do řešení problémů v pacifické oblasti, zejména problémů spojených s ekologií oceánů a námořní
bezpečností.20 Kromě toho ale diskutovala i možnost užší spolupráce v oblasti kybernetické
bezpečnosti.21
Jednání EU-Austrálie
Dne 8. srpna se pak vysoká představitelka Mogheriniová setkala ještě s ministryní zahraničních
věcí Austrálie Julií Bischopovou, se kterou diskutovala možnosti posílení vzájemných vztahů obou
stran. Konkrétně se diskutovalo naplňování rámcové dohody EU-Austrálie, která byla podepsána
v srpnu roku 2017 a která má zajišťovat společný postup v otázkách terorismu, ochrany životního
prostředí, energetiky, migrace, vzdělávání a výzkumu. Kromě toho byla započata jednání
o komplexní dohodě o volném obchodu s názvem EU-Australia Free Trade Agreement. Rovněž
bylo dohodnuto posílení vzájemné spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílení
informací o terorismu v rámci protiteroristického dialogu EU a Austrálie. Zástupkyně EU a
Austrálie našly rovněž shodu na zlepšení vzájemné spolupráce v pacifické oblasti, včetně posílení
přítomnosti EU a jejích projektů v regionu.22

18

Statement by the spokesperson on the latest events in Venezuela. Delegation of the European Union to
Venezuela [online] 9. 8. 2018 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/49285/statement-spokesperson-latest-events-venezuela_en.
19
Security within the Pacific. New Zealand Foreign Affairs and Trade [online] [cit. 2018-09-10]. Dostupné z
https://www.mfat.govt.nz/en/peace-rights-and-security/international-security/regional-and-internationalsecurity/.
20
Remarks by HR/VP Mogherini at the press point with Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand. European
Union External Action [online] 7. 8. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49185/remarks-hrvp-mogherini-press-pointjacinda-ardern-prime-minister-new-zealand_en.
21
Remarks by HR/VP Mogherini at the press point with Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand. European
Union External Action [online] 7. 8. 2018 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49185/remarks-hrvp-mogherini-press-pointjacinda-ardern-prime-minister-new-zealand_en.
22
Joint Press Release by EU's HR/VP Federica Mogherini and Australian Foreign Minister Julie Bishop. European
Union External Action [online] 8. 8. 2018. Dostupné z https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/49185/remarks-hrvp-mogherini-press-point-jacinda-ardern-prime-minister-new-zealand_en.
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Prezidentské volby v Mali
Popis problematiky
Bezpečnostní situace v Mali se zhoršila v roce 2012, kdy došlo v severních oblastech země
k vzestupu islamistické teroristické organizace Ansar Dine, která usilovala o vytvoření chalífátu, a
separatistických tendencí kmenu Tuaregů. V oblasti od té doby aktivně působí mezinárodní
společenství na zajištění stability a bezpečnosti, včetně EU prostřednictvím mise SBOP EUTM
Mali. Mise EUTM Mali má v současnosti mandát prodloužený až do roku 2020.23 V roce 2015 byla
sjednána dohoda mezi vládou a představiteli Tuaregů, která jim garantovala jistou míru
autonomie státu Azawad. EU uplatňuje rovněž cílené sankce na osoby, které podrývají mírovou
smlouvu a svou činností ohrožují proces stabilizace v zemi.24
V letošním roce proběhly prezidentské volby. Ve druhém kole, které se konalo 12. srpna, zvítězil
dosavadní prezident Ibrahim Boubacar Keïta ziskem 67,4 % hlasů. Mezinárodní společenství
(mise EU a Africké unie) tyto volby označilo za akceptovatelné, ačkoli hlavní vyzyvatel Soumaïla
Cissé obvinil vládu v čele s prezidentem Keïtou z volebního podvodu. Volební proces byl ale
narušen násilím, především ze strany islamistických ozbrojenců.25 V listopadu letošního roku by
měly následovat parlamentní volby.26
Jednání v institucích EU
K proběhlým prezidentským volbám vydala ESVČ prohlášení, v němž volební proces v zemi
ocenila. Všechny zúčastněné politické strany by měly zajistit politická jednání a zříct se násilí jako
prostředku získání moci. ESVČ rovněž ocenila, že veškeré projevy nesouhlasu proběhly
prostřednictvím nastavených kanálů. Prostřednictvím prohlášení se EU přihlásila k podpoře
stabilizace země (ať už vysláním pozorovatelské mise, či přítomností mise SBOP).27
V druhé polovině srpna ESVČ rovněž vydala prohlášení, v němž uvítala potvrzení výsledků voleb
ze strany ústavního soudu. EU vyzývá k pokračování politického procesu stabilizace a překonání
dřívějších rozporů. Dále EU vyzývá k urychlení naplňování dohody o míru a usmíření, která byla
sjednána v Alžíru v roce 2015.28
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Neformální zasedání FAC
Neformální zasedání ministrů obrany
Dne 30. srpna se ve Vídni konalo neformální zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu
ministrů obrany. K jednání se vyjádřila vysoká představitelka Mogheriniová a představila
témata.29 Jednalo se následující témata:








Stálá strukturovaná spolupráce (PESCO) a spuštění nových projektů, které členské státy navrhly
v druhé vlně. V současnosti probíhá posuzování 30 nových projektů. Ty, které z posouzení vyjdou
jako konečné, by měly být spuštěny v listopadu letošního roku. Do konce roku by také měly být
představeny podmínky účasti třetích států v projektech PESCO.
Ministři dále diskutovali možnosti posílení společného centra řízení neexekutivních vojenských
misí v Africe (tzv. military planning and conduct capability).
Dalším tématem bylo zřízení mimorozpočtového Evropského mírového nástroje, prostřednictvím
něhož by EU získala možnost společného financování některých položek vojenských a civilních
misí SBOP. Zřízení tohoto nástroje, do něhož by členské státy přispívaly, navrhla vysoká
představitelka v červnu letošního roku. V tomto nástroji by měly být finanční prostředky ve výši
10,5 miliardy EUR.30
Ministři se věnovali také momentálně probíhající strategické revizi operace Sophia, jejíž
působnost by měla letos na konci roku skončit. Postoj členských států vůči této misi je dle
vyjádření vysoké představitelky kladný, a proto lze očekávat prodloužení její působnosti.
EU se i nadále bude aktivně věnovat regionu západního Balkánu jako poskytovatel bezpečnosti.
V této oblasti dochází k branně-bezpečnostní spolupráci s jednotlivými státy regionu.

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí
Dne 31. srpna se ve Vídni konalo neformální zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC). 31 Ministři
zahraničí členských států řešili následující témata:









Mírové řešení blízkovýchodního konfliktu prostřednictvím vytvoření dvoustátního řešení a
podpora činnosti OSN a Egyptu pro zmírnění nevhodných životních podmínek v pásmu Gazy.
Zastavení vojenských operací v okolí syrského Idlíbu, zvýšení humanitární asistence v Sýrii.
Nástroje na udržení dohody s Íránem a zároveň nástroje na snižování jeho regionálního vlivu.
Transatlantické vztahy, jejich posilování a řešení sporných oblastí.
Situace na Korejském poloostrově a možnosti jeho denuklearizace a opětovného sjednocení.
Integrace západobalkánských států do struktur EU a dění v regionu (srbsko-kosovský dialog,
parlamentní volby v Bosně a Hercegovině, řecko-makedonská dohoda o oficiálním jméně státu a
s ní související referendum).
V souvislosti s děním ve Venezuele vysoká představitelka uvedla, že EU uvolnila 35 milionů EUR
určených pro projekty humanitární asistence.
Diskuze se též dotkla operace SBOP Sophia, která má pozitivní vliv na snižování migračního tlaku
v oblasti Středozemního moře.
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