
Tématem první letošní debaty z cyklu Café Evropa v regionech, kterou 
hostila Kulturka ZČU v Plzni v úterý 7. 3., byla Evropská unie a Donald 
Trump. S moderátorem Viktorem Daňkem z Českého rozhlasu tentokrát 
diskutovali Daniel Anýž, redaktor Aktuálně.cz a Petr Kolář, bývalý 
velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických.

Diskuze byla zahájena aktuální otázkou na současnou situaci v NATO a 
požadavek nové americké administrativy, aby členské státy skutečně 
dodrželi svůj závazek vydávat na obranu 2 % HDP. Daniel Anýž uvedl, že 
vnímá pozitivně fakt, že by výdaje na obranu stoupaly. Je koneckonců v 
našem vlastním zájmu „starat se o naši bezpečnost“. Stejně tak i Petr 
Kolář vítal větší příspěvky do obranných rozpočtů, „jde o fér požadavek“, 
který navíc neznamená, že by si nová americká administrativa 
neuvědomovala důležitost severoatlantické vazby. Stejně tak je třeba 
vnímat i otázku, co se vlastně pod těmito dvěma procenty představit. 
„Nejde jen o peníze“ v rozpočtu ministerstva obrany, ale i o výdaje na 
„lidskou sílu, nemocnice nebo tajné služby.“ Zároveň se však „nestačí 
jen opevnit, ale je i nutné uklidnit své okolí. Chránit naše hranice je

a Jižní Korea. Dalším diskutovaným tématem byl i možný budoucí vývoj 
okolo dohody TTIP. Tento blok zahájil Daniel Anýž s tím, že jednání o TTIP 
jsou jednoznačně zmražená.  Jestli má Donald Trump témata pro 
zahraniční agendu, tak je to boj s islámským státem a vyjednání nových 
bilaterárních dohod. To bylo ostatně potvrzeno i jedním z jeho prvních 
kroků v úřadu – zrušením Transpacifického partnerství. Podle Petra Koláře 
je přerušení jednání o TTIP problémem. V dohodě nešlo totiž pouze o 
ekonomické, ale i o bezpečnostní otázky. Mohla se tak „uspokojit 
poptávka po nepřetržitém růstu“ – pokud tento růst nenastává, část naší 
společnosti při problémech začíná uvažovat o správnosti 
liberárně-demokratického systému, což „vede k úspěchu populistů, 
využívajících strachu“. TTIP tak mohl těmto problémům předcházet. Daniel 
Anýž ještě dodal, že se TTIP mohl stát „novým mostem transatlantické 
vazby a ekonomickým NATO“. Mezi dalšími otázkami se řešilo i pozvání 
Miloše Zemana do Bílého domu, jak velkou inspirací může být Donald 
Trump pro populisty v nadcházejících evropských volbách a byl vznešen 
dotaz na vztahy Ruska a USA.

povinnost. Pokud ovšem nějaké impérium v historii nestabilizovalo své 
hranice, jeho okolí ho rozvrátilo“. Měli bychom identifikovat místa, v našem 
okolí, která je možné stabilizovat a na jejich příkladu ukázat, že takovýto stav 
není jen možný, ale i výhodný. Tento příklad by mohl fungovat podobně 
jako SRN, kam utíkali Němci z východu za lepším životem. Tyto zásahy sice 
„hodně stojí, ale jde o investici do budoucnosti, stejně jak tomu bylo v 
případě Marshallova plánu.“ K tomu Anýž doplnil, že „tyto projekty jsou 
dlouhodobé a přesahují volební období.“ Dodal i příklad Bosny a 
Hercegoviny, která je stále protektorátem s přítomností vojsk evropských 
zemí. Je nutné si i uvědomit, že požadavek Spojených států amerických na 
vyšší angažovanost Evropy v otázkách její vlastní bezpečnosti nutně 
neznamená, že aktivita USA v mezinárodních vztazích bude klesat.  
Prezident Trump schválil „masivní navýšení výdajů na obranu, určitě 
tedy nechce oslabení expediční síly“. Není ovšem důvod, proč by se v 
záležitostech východního křídla NATO nemohli více angažovat jeho evropští 
členové, jejichž vojska jsou mu geograficky blíže. Petr Kolář dále k tomu 
poznamenal, že USA mají závazky i k nečlenům NATO jako Japonsko

„Trumpova administrativa si, na rozdíl od něj, uvědomuje 
důležitost spojenců a hlavně euro-atlantického vztahu.”
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Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oficiálními stanovisky a postoji institucí EU.

Evropská unie
 

„Změnou od výhry Trumpa je, že on myslí plnění 
finančních závazků vůči NATO naprosto vážně.”


