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Anotace
Bakalářská práce „Mezinárodní vztahy německých spolkových zemí, případová studie
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko“ se zabývá možnostmi spolupráce
německých spolkových zemí s jinými státy na mezistátní úrovni v souvislosti
s kompetencemi, které jim v oblasti zahraniční politiky přísluší.
První kapitola je zaměřena na teoretické normativní vymezení postavení spolkových
zemí v rámci Spolku, tedy podává stručný přehled rozdělení kompetencí mezi Spolek a
spolkové země, přičemž se ve své druhé části zabývá kompetencemi spolkových zemí
v záležitostech zahraniční politiky.
Následující část práce se pak na příkladu konkrétní spolkové země, v tomto případě
Severního Porýní-Vestfálska, zabývá analýzou skutečné situace. Za pomocí příkladů
konkrétních existující mezistátních vztahů a již fungující kooperace spolkové země
Severní Porýní-Vestfálsko s jinými státy se práce pokouší zodpovědět otázky typu:
Jakými možnostmi a kompetencemi spolkové země při navazování mezistátní
spolupráce disponují? A jakého charakteru tyto vztahy nabývají?

Annotation
The Bachelor thesis „International relations of federal states of Germany, case study of
North Rhine-Vestfalia“ is dealing with the opportunities of cooperation of federal states
with other states on the international level considering the competencies that belong to
them in the area of foreign politics.
The first chapter is focused on theoretical normative determination of federal states´
position within the frame of Federation; consequently it gives concise overview of how
the competencies are divided between the Federation and its federal states, whereas in
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the second chapter it occupies with the competencies of the federal states in the matter
of foreign politics.
The following part of the thesis is analyzing the actual situation of one of the federal
states, in this case of North Rhine-Westphalia. With the help of specific examples of
existing interstate relations and of already existing cooperation of federal state North
Rhine-Westphalia with other states, the thesis is trying to answer kind of questions such
a: What opportunities and competencies do the federal states dispose in continuation of
interstate cooperation of? And what character do these relations take?
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Porýní-Vestfálsko
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Úvod
Spolková republika Německo je spolkový stát, jehož fungování je založeno na
rozdělení pravomocí mezi Spolek a šestnáct spolkových zemí, které ve stanovených
oblastech disponují poměrně velkou mírou autonomie, v jiných jsou naopak zcela
podřízeny spolkové úrovni. Toto rozdělení kompetencí mezi spolkovou a zemskou
úroveň se mimo jiné projevuje i otázkách zahraničního směřování země, neboť
spolkové země v této oblasti politiky spolupůsobí formou Spolkové rady a vedle toho
pro ně ze Základního zákona Spolkové republiky Německo vyplývají jisté možnosti
samostatného jednání na poli mezinárodní politiky. Z toho důvodu pak v některých
případech Spolková republika Německo nevystupuje v rovině mezinárodních vztahů
jako standardní partner, nýbrž působí mnohovrstevnatě. Analýza a pochopení této, ve
srovnání s jinými zeměmi jisté anomálie, je nezbytná ze dvou důvodů. Je nutná pro
pochopení fungování německé zahraniční politiky jako celku a zejména pro pochopení
faktu, že spolkové země disponují možností navazovat zahraniční vztahy s cizími
zeměmi.
K výběru tématu této práce, včetně konkretizace na případ spolkové země Severní
Porýní-Vestfálsko, mě vedla skutečnost neexistence komplexní studie o této zemi a o
jejím působení v mezinárodní politice, ale také zdání nedostatečného zpracování
problematiky mezinárodních vztahů německých spolkových zemí v České republice
obecně. V souvislosti s mým ročním pobytem ve spolkové zemi Severní PorýníVestfálsko, konkrétně v jeho hlavním městě Düsseldorfu, jsem měla možnost
nahlédnout nejen do německé literatury pojednávají o tématu mezinárodních vztahů
německých spolkových zemí, ale především se mi prostřednictvím kontaktů tamního
akademického sboru z Heinrich-Heine Universität otevřela možnost navštěvovat Státní
kancelář (Staatskanzlei), kde jsem prostřednictvím rozhovorů a konzultací s Matthiasem
Kowalskim, který je jedním z členů referátu pro mezinárodní vztahy se zeměmi
východní a jihovýchodní Evropy a se zeměmi Asie, získala základní informace o
problematice působení Severního Porýní-Vestfálska v mezinárodní politice.
Definování charakteru mezinárodních vztahů spolkových zemí a okolností jejich
vzniku v souvislosti s kompetencemi k tomu příslušnými je hlavním cílem této práce.
Pro vytvoření ucelenějšího obrazu o této problematice jsem zvolila aplikaci na jednu
konkrétní spolkovou zemi, a to Severní Porýní-Vestfálsko.
8

V první kapitole této práce objasním vztah mezi federální a zemskou úrovní ve
Spolkové republice Německo, včetně zákonem daného rozdělení kompetencí mezi tyto
dvě úrovně. V souvislosti s tím se snažím zodpovědět četné otázky, soustředěné
především kolem vymezení míry autonomie a závislosti spolkových zemí na Spolku
v záležitostech zahraniční politiky a příslušnými kompetencemi spolkových zemí
navazovat zahraniční vztahy a uzavírat bilaterální smlouvy s cizími státy.
Druhá kapitola nejprve objasňuje normativní vymezení pravomocí orgánů spolkové
země Severní Porýní-Vestfálsko, následuje definování postavení spolkové země Severní
Porýní-Vestfálsko ve vztahu k ostatním spolkovým zemím.
V třetí a závěrečné kapitole se nejprve věnuji vztahu Severního Porýní-Vestfálska
k Evropské Unii jako celku a jeho profilaci v rámci tohoto společenství, poté rovině
bilaterálních vztahů vůči vybraným státům.

Charakteristika a vymezení základní literatury
Po bližším prozkoumání základní literatury k tématu mezinárodní vztahy německých
spolkových zemí, jsem došla k názoru, že možnosti výběru literatury blíže specifikující
tuto problematiku v českém jazyce nejsou téměř žádné. Literatura v německém jazyce
se problematikou působení spolkových zemí v oblasti zahraniční politiky zabývá
dostatečně, ovšem vždy v souvislosti se zahraniční politikou Spolku, případně
v souvislosti s procesem evropské integrace. Na uceleně podanou problematiku
mezinárodních vztahů německých spolkových zemí v rámci jedné publikace se mi
narazit nepodařilo.
Proto jsem v první části své práce vycházela zejména z děl Dr. Rolanda Sturma,
který je profesorem politických věd na Univerzitě Erlangen-Nürnberg. Jeho práce
zabývající se definováním vztahů v rámci federalistického upořádání státu jsou velmi
kvalitní. Ve své práci jsem proto využila vymezení charakteru německého federalismu
vycházejícího z jeho pojetí.
Konkrétně jsem v této práci vycházela z jeho knihy „Föderalismus“, kterou jako
vytvořil s společně s Dr. Petrou Zimmermann-Steinhart asistentkou na institutu
politických věd na Univerzitě Erlangen-Nürnberg, která nabízí systematické a
mezinárodní srovnání federálních systému a byla vytvořena jako základní příručka pro
studenty politických věd. Dále z jeho knihy „Föderalismus in Deutschland“, která nabízí
obsáhlou studií německého federalismus. A naposled z knihy „Das neue deutsche
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Regierungssystem“, která byla vytvořena ve spolupráci s Dr. Heinrichem Pehlem, taktéž
profesorem politických věd Univerzity Erlangen-Nürnberg. Tato kniha se formou
obsáhlé analýzy zabývá procesem europeizace německého vládního systému, včetně
europeizace institucionální úrovně a oblastí rozhodovacího procesu.
Procesu europeizace se týká také kniha „Deutschland zwischen Europäisierung und
Selbstbehauptung“ Dr. filozofických věd Michele Knodt a profesorky politických věd
Beate Kohler-Koch, které se v oblastech svých výzkumů specializují zejména na proces
europeizace a s tím souvisejícími projevy ve fungování německého federalismu. Tato
kniha nabízí obsáhlou analýzu zapojení Spolkové republiky Německo do různých polí
evropské politiky a následně vymezuje předkládá tezi, že pokud se země Evropské Unie
zapojily do procesu europeizace, nemusí to nutně přinést konec jejich vymezení v rámci
sebeurčení.
Při definování zahraničních vztahů spolkových zemí jsem vycházela z knihy „Die
Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland“ Prof. Dr. Stephana Bierlinga
specializujícího se na oblast mezinárodní politiky. V první kapitole jeho knihy, jakožto
nejdůležitější kapitolu pro mou práci, je nabídnuto obsáhlé vymezení kompetencí mezi
spolkovou a zemskou úrovní v oblasti zahraniční politiky.
Dále jsem pro svou práci použila kolektivem autorů vytvořený „Handbuch zur
deutschen Aussenpolitik“ z roku 2007 a „Handbuch Europa in NRW“ z roku 2006.
K zpracování druhé části práce, která se týká definování spolkové země Severní
Porýní-Vestfálsko, jeho postavení v rámci zemské úrovně a konkrétním mezinárodním
vztahům bylo velmi obtížné dohledat literaturu. Ani přímo v Severním PorýníVestfálsku se mi toto nepovedlo. Proto jsem pro zpracování své práce zvolila formu
konzultací na akademické půdě, zejména ale formu návštěv Státní kanceláře
(Staatskanzlei) Severního Porýní-Vestfálska a zde jsem konzultovala danou
problematiku s referentem oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti, Matthiasem
Kowalskim, jakožto členem referátu pro mezinárodní vztahy se zeměmi východní a
jihovýchodní Evropy a se zeměmi Asie. Zde mi byly sděleny základní informace o
hlavních motivech při formulaci mezinárodní politiky zemskou vládou, stejně jako
informace o zemích, s nimiž má tato spolková země navázány mezinárodní vztahy a
charakterech těchto vztahů. Z důvodu doložení faktických informací a možnosti
pozdějšího dohledání daných informací jsem při psaní práce zvolila možnost využití
internetového portálu vlády Spolkové republiky Německo, případně zemské vlády
Severního Porýní-Vestfálska. V práci poté uvádím jeden, nebo oba zdroje.
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1. Postavení spolkových zemí v německé zahraniční politice
1.1 Normativní vymezení a instituce
U demokratických států světa je jejich základní rámec, tedy forma, organizace,
princip fungování a rozdělení státní moci dán ústavou. Jinak tomu není ani u Spolkové
republiky Německo, u níž je toto definováno Základním zákonem Spolkové republiky
Německo z roku 1949. Zde je federativní pořádek státu definován článkem 20
odstavcem 1: „Spolková republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát“1.
Jednotlivé spolkové země, kterých je v současné době šestnáct, mají kvalitu státu. Tedy
mají vytvořený vlastní ústavní řád, na jehož základě definují své státní uspořádání, volí
vlastní zastupitelský orgán či delegují vlastní vládu. Toto však musí být v souvislosti se
Základním zákonem, konkrétně s čl. 28 odst. 1: „Ústavní řád zemí musí odpovídat
zásadám republikánského, demokratického a sociálního právního státu ve smyslu
Základního zákona“2.
Charakter federalismu v případě Spolkové republiky Německo by se dal hodnotit
jako federalismus kooperativní3, přestože vývoj na vnitropolitické úrovni stále více
vykazuje známku soutěžení mezi jednotlivými úrovněmi, což je jedna z charakteristik
federalismu soutěžního4. Základní zákon rozeznává dvě hlavní a navzájem kooperující
politické úrovně, spolek a spolkové země, neboť komunální úroveň je v případě
Spolkové republiky Německo podřízena úrovni zemské. Kooperace pak probíhá jak
horizontálně (spolupráce mezi zeměmi), tak vertikálně (spolupráce spolkových zemí a
spolku).
Neméně důležitý pro pochopení německého federalismu je také jeho systémový
charakter. Základ ústavního pořádku tvoří Základní zákon, který pak nadále definuje
další fungování. Na úvod je třeba poznamenat, že se německý federalismus vyznačuje
soustředěním důležitých oblastí do rukou spolku, spolkovým zemím pak zůstávají

1

In Klokočka. Wágnerová. Ústavy států EU. str. 242
Tamtéž str. 245
3
Pokud bychom se drželi rozdělení ideálních typů federalismu podle kooperace zemí a spolku na duální
federalismus a kooperativní federalismus, přičemž pojem duální federalismus charakterizují paralelní
instituce na úrovni federace i jednotlivých zemí a jasné rozdělení kompetencí mezi nimi vylučující
vměšování do záležitostí příslušejících druhé straně (v mnoha aspektech případ Spojených států
Amerických či Švýcarska), a pojem kooperativní federalismus charakterizují všechny formy spolupráce
mezi členskými státy nebo mezi členskými státy a spolkem za účelem dosažení vysoké efektivity ve věci
záležitostí spolku, spolupodílení se spolkových zemí na zákonodárství spolku, a to i přes mnohdy
chybějící jasné vymezení kompetencí (Spolková republika Německo). in Sturm. Föderalismus. str. 23
4
In Sturm. Federalismus. str. 29
2
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kompetence v méně strategických oblastech. Nejzřetelněji se dominance federální
úrovně projevuje v oblasti legislativy, neboť oblast spolkového zákonodárství je
výhradně věcí federální úrovně. V oblast exekutivy je více pravomocí přeneseno na
spolkové země, neboť veřejná správa a realizace spolkových zákonů jsou výhradně
záležitostí jednotlivých spolkových zemí5. Orgány a instituce spolkových zemí jsou
tedy pověřeny exekutivními pravomocemi i v těch oblastech, které upravují spolkové
zákony. Spolkové orgány zasahují do exekutivní oblasti pouze v případech, kdy je
potřeba věnovat se správě ve věcech takových záležitostí jako jsou armáda, zahraniční
politika apod.

Již bylo naznačeno, že podstatná většina legislativních pravomocí je soustředěna na
úrovni spolku, přičemž autonomie spolkových zemí v této oblasti je poměrně malá.
Toto dále specifikuje Základní zákon, který v oblasti legislativy rozlišuje dvě základní
oblastí zákonodárství, tzv. výlučné zákonodárství spolku (články 71 a 73 ZZ) a
konkurující zákonodárství (články 72 a 74 ZZ).6 Do oblasti výlučného zákonodárství
spolku, kdy mají spolkové země zákonodárné kompetence pouze tehdy, jsou-li k tomu
příslušným spolkovým zákonem výslovně zmocněny (čl. 71 ZZ), spadají podle článku
73 ZZ zahraniční záležitosti, obrana, ochrana civilního obyvatelstva; záležitosti státní
příslušnosti, přistěhovalectví; záležitosti ohledně jednotné měny, jednotných cel, atd.
Pro oblast konkurujícího zákonodárství platí zásada, že mají spolkové země
zákonodárné kompetence dokud svého práva nevyžije spolek (čl. 72 odst. 1 ZZ). Spolek
má v této oblasti zákonodárnou pravomoc, jestliže a pokud vytvoření rovnocenných
životních poměrů v oblasti Spolku nebo udržení právní a hospodářské celistvosti úpravu
spolkovým zákonem v celostátním zájmu vyžaduje (čl. 72. odst. 2 ZZ). Reformou
federalismu byly blíže specifikovány oblasti, v nichž je v oblasti konkurujícího
zákonodárství upřednostňován spolek, případně spolkové země. Obecně však do oblasti
konkurující zákonodárství podle článku 74 ZZ spadají například občanské právo, trestní
právo, soudní řízení, záležitosti uprchlíků, veřejná péče, apod.
Z výše uvedeného rozdělení vyplývá, že se zákonodárná pravomoc ponechána
v kompetenci spolkových zemí vyznačuje poměrně malým rozsahem. Lépe řečeno,
nejvýznamnější záležitosti jako oblast zahraniční politiky, obrany, využití jaderné
5

Země realizují spolkové zákony jako vlastní záležitosti, pokud Základní zákon neurčí jinak. čl. 83 odst.
1. ZZ
6
Stav od 1. 1. 2007, kdy vstoupila v platnost reforma federalismu. Do té doby ZZ navíc rozeznával ještě
tzv. rámcové zákonodárství.
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energie, apod. jsou ve výlučné pravomoci spolku, tedy mohou být regulovány pouze
spolkem. V dalších oblastech, např. záležitosti hospodářství, patřících do oblasti
konkurujícího zákonodárství má spolek přednostní právo zákonodárné pravomoci.
Zemským parlamentům tak pravomoc vydávat zákony zůstává v méně strategicky
významných záležitostech, např. v oblasti vzdělávání, kultury, policejního práva či
komunálního práva.

Z důvodu soustředění podstatné většiny legislativních pravomocí na federální
úroveň, musí být spolkovým zemím zajištěna jistá participace spolkových zemí na
legislativním procesu. Toto je umožněno existencí Spolkové rady (Bundesrat).
Spolková rada není druhou komorou Spolkového sněmu, přestože se její úloha a její
spolupráce se Spolkovým sněmem při tvorbě zákonodárství vyznačuje znaky typickými
pro druhou komoru parlamentu7. Spolková rada je tedy jedním z pěti stálých ústavních
orgánů8 a vedle Spolkové vlády a Spolkového sněmu disponuje právem zákonodárné
iniciativy. Její funkcí je zastupovat zájmy zemí na federální úrovni, neboť
„prostřednictvím Spolkové rady spolupůsobí země v zákonodárství a správě spolku a
v záležitostech Evropské unie“ (čl. 50 ZZ). Členové Spolkové rady jsou delegování,
případně mohou být odvolání, výhradně představiteli zemských vlád, kterým jsou
vázáni imperativním mandátem. Tedy nejsou při svých rozhodnutích vázáni příslušnou
politickou orientací, ale politikou dané zemské vlády. Postavení Spolkové rady při
zákonodárném procesu charakterizují články 76 a 77 ZZ, na jejich základě musí být
všechny zákony nejprve předloženy Spolkové radě, která k nim zaujímá stanovisko. Zde
jsou zákony dále rozlišeny na běžné zákony a zákony schvalovací9. U běžných zákonů
může Spolková rada svůj nesouhlas vyjádřit prostřednictvím námitky, tzv. právo
námitky, která může být přehlasována Spolkovým sněmem. Stanovisko Spolkové rady
tedy nemusí být zohledněno Spolkovým sněmem. V případě schvalovacích zákonů,
kterými jsou například všechny zákony měnící ústavní pořádek, stanoví Základní zákon
stanovisko Spolkové rady jako rozhodující. K schválení zákona je tedy vyžadován
formální souhlas Spolkové rady, tzn. Spolková rada má právo absolutního veta. Od 1. 1.
2007, kdy vstoupila v platnost reforma federalismu, která měla učinit zákonodárný
proces jednodušší a transparentnější, však počet schvalovacích zákonů poklesl
7

In Sturm, Föderalismus. str 48
Pěti stálými orgány ústavního pořádku jsou: Spolkový prezident, Spolková vláda, Spolkový parlament,
Spolková rada a Spolkový ústavní soud.
9
In Sturm, Federalismus. str. 54
8

13

z původních 50% asi o 30%10. Nadále tak například není potřeba souhlas v oblasti
veřejné správy. Nutnost souhlasu zůstává zachována u zákonů týkajících se ústavních
změn, u daňových zákonů, zákonů ovlivňujících vztahy mezi spolkem a zeměmi, apod.

Co se týče rozdělení kompetencí v oblasti zahraniční politiky, platí pro Spolkovou
republiku Německo platí stejně jako pro ostatní parlamentní demokracie, že formulace a
implementace zahraniční politiky je v rukou Spolkové vlády11. V její kompetenci je
vyjednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy, definovat zahraničněpolitickou orientaci
země či navazovat a udržovat kontakty s vládami jiných států. Při určování zahraničně
politické orientace Spolkové republiky Německo konkrétně dominují osoby spolkového
kancléře a ministra zahraničí, přičemž zde konkretizovat kompetence příslušné funkce
by bylo poněkud obtížné, neboť, jak se v poválečném vývoji ukázalo, záleží na
konkrétním tandemu, jenž spolu spolkový kancléř a ministr zahraničí vytváří.12
Role Spolkového prezidenta v oblasti zahraniční politiky je pouze formální. Přestože je
jako hlava státu výhradním reprezentantem Spolkové republiky Německo při aktech
mezinárodního práva, jako jsou státní návštěvy či projevy, je od něj očekáván pohyb
v rámci mantinelů, které jsou udávány politickou orientací dané Spolkové vlády. Podpis
Spolkové prezidenta poté uzavírá proces ratifikace mezinárodní smlouvy, vyjednané
Spolkovou vládou a schválené Spolkovým parlamentem a Spolkovou radou. V jeho
kompetenci však zůstává právo tuto smlouvu nepodepsat, pokud pro řádném
prozkoumání z jeho strany byla smlouva shledána protiústavní. V tomto případě
přichází na řadu Spolkový ústavní soud.
Spolkový parlament nemá v záležitostech zahraniční politiky žádné právo iniciativy.
Jeho role v této oblasti je omezena na pouhou spolupráci, a to v případech ratifikace
mezinárodních smluv či v situacích vyžadujících podstoupení práv spolku na
mezinárodní organizace. Totéž platí také pro Spolkovou radu, s jedinou výjimkou
týkající se záležitostí Evropské Unie, kdy je rozhodnutí Spolkové rady považováno za
určující. Podle čl. 23 ZZ je každé přenesení svrchovaných záležitostí zemí na
Evropskou Unii podmíněno souhlasem Spolkové rady.

10

www.bundesrat.de/....mitwirkung.html
In Bierling, str. 21
12
Viz Bierling, str. 37-52
11
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Vedle horizontálního rozdělení zahraničněpolitických kompetencí je v případě
Spolkové republiky Německo důležité také dělení vertikální. Základní zákon sice
přiděluje oblast zahraniční politiky do pomyslných rukou spolku, spolkové země však
neponechává zcela bez pravomocí.
Oblast zahraniční politiky je z větší části záležitostí spolku, neboť „péče o vztahy
k cizím státům je věcí spolku“ (Čl. 32 odst.1 ZZ), přičemž pod pojmem státy jsou
chápany taktéž mezinárodní organizace. Toto potvrzuje také vymezení výlučného
zákonodárství spolku v Základním zákoně, konkrétně článek 73 ZZ, který do této
oblasti zahrnuje zahraniční záležitosti, obranu, včetně ochrany civilního obyvatelstva;
záležitosti volného pohybu osob, pasů, přistěhovalectví, vystěhovalectví a vydávání
osob; záležitosti výměny zboží a zbožního a platebního styku s cizinou, včetně celní a
hraniční ochrany; záležitosti obrany proti nebezpečí mezinárodního terorismu13. Spolku
také přísluší právo „zákonem přenést svrchovaná práva na mezistátní instituce“ (čl. 24
odst. 1 ZZ), případně právo začlenit se „za účelem zachování míru do soustavy
vzájemné kolektivní bezpečnosti“14.
Dominance spolku v oblasti zahraniční politiky však nevylučuje přidělení
kompetencí také spolkovým zemím. Snad nejpodstatnější informaci pro spolkové země
v sobě skrývá odst. 3 čl. 32 ZZ, který doslovně zní „pokud zemím přísluší
zákonodárství, mohou se souhlasem spolkové vlády uzavírat smlouvy s cizími státy.“
Na jeho základě tedy mohou spolkové země uzavírat smlouvy s jinými státy, případně
jejich subnacionálními subjekty/územně správními celky, přičemž všechny tyto
smlouvy vyžadují souhlas spolkové vlády a musí spadat do oblasti zákonodárných
kompetencí spolkových zemí. Pokud jsou pro výkon státních úkolů spolkové země
oprávněny, mají také možnost přenášet svá svrchovaná práva na instituce v sousedních
zemích (čl. 24. odst. 1A ZZ).15 Země tedy mají právo uzavírat mezinárodní smlouvy
nebo vstupovat do mezinárodních organizací. Mají také právo vysílat své zmocněnce do
jiných států, případně organizací, pokud je to v zájmu a v kompetenci zemí a není to
spojeno s aktem mezinárodního práva.

13

Stav k 1. 1. 2007. ZZ čl. 73. in Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland.
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10060000.pdf
14
In Klokočka, Wágnerová. Ústavy států EU. str. 244
15
Tamtéž. str. 244
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Spolkové země mají také na základě druhého odstavce článku 3216 právo vznést
námitky proti spolkem připravované smlouvě. Spolek je povinen námitky zemí
vyslechnout, nemusí je však zohlednit. Práva vyhradit se proti spolkem připravované
smlouvě využívaly země především během procesu sjednocování Evropy, tedy při
procesu formujícím nynější Evropskou unii, během něhož bylo četně zasahováno do
jejich kompetencí.
Se společnou politikou zemí Evropského Společenství nutně souvisel nejen transfer
kompetencí na tuto mezistátní instituci, ale také přenos kompetencí ze spolkových zemí
na spolek, čili příslušnými úpravami Základního zákona omezení pravomocí
spolkových zemí v některých oblastech jim původně náležícím. Vedle toho v souvislosti
se zodpovědností za výkon úkolů stanovených Evropským společenstvím přibyla
spolkovým zemím administrativní povinnost, a to provádět tato nařízení, což bylo
samozřejmě doprovázeno dozorem ze strany spolku, případně supranacionální úrovně.
V souvislosti s přenosem spolkových kompetencí na evropskou úroveň se země obávaly
také ztráty možnosti podílu na zákonodárství spolku umožněného prostřednictvím
Spolkové rady. Evropská centralizační politika a s tím související transfer kompetencí
na spolek a Evropská Společenství, tak byly ze strany spolkových zemí nahlíženy velmi
negativně. Vzhledem k těmto okolnostem projevily země snahu upevnit své postavení
na spolkové i federální úrovni
V jejich snaze o zajištění vlastní pozice vyvstaly důležité momenty, které vytvářely
základ pro další vývoj v definování spolkových zemí na evropské úrovni. Těmito
momenty, které předcházely začlenění tzv. Evropského článku (čl. 23) Základního
zákona v roce 1992, jsou zavedení funkce pozorovatele spolkových zemí při
Evropských společenstvích v roce 1956, zákon o přijetí Římských smluv z roku 1957,
v roce 1979 spolkem nově přiznané právo zemí na podíl ve vedení a 2. článek
Jednotného evropského aktu z roku 1986.17
V rámci výše stručně popsaného vývoje a v souvislosti s jednáním o Maastrichtské
smlouvě (v platnost vstoupila v listopadu 1993) se podařilo zemím zajistit svou
spoluúčast při formulaci a realizaci německé evropské politiky na federální úrovni.
Jejich právo na toto bylo začleněno do Základního zákona článkem 23 (Evropský
článek), přičemž detaily byly následně rozvinuty a konkretizovány Zákonem o

16

Před uzavřením smlouvy, která se dotýká zvláštních poměrů země, je třeba tuto zemi včas vyslechnout.
Čl. 32. odst. 2 ZZ. In Klokočka, Wágnerová str. 247
17
in Schmidt, Hellmann, Wolf. Handbuch zur deutschen Aussenpolitik. str. 194
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spolupráci spolku a zemí v záležitostech Evropské Unie a Úmluvou mezi Spolkovou
vládou a vládami spolkových zemí o spolupráci v záležitostech Evropské Unie.18
Na základě článku 23 Základního zákona mají spolkové země právo být podrobně
informovány o dění téměř ve všech grémiích a orgánech Evropské Unie, kterých se
Spolková vláda účastní. Jejich spolupodílení se je výslovně vyloučeno pouze v oblasti
zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Dále v oblasti výlučného zákonodárství spolku
nebo pokud spolek využil svého práva na zákonodárnou pravomoc, musí být
vyslechnuto stanovisko Spolkové rady pokud byly zákonem dotknuty práva zemí. U
zákonů, které zasahují do oblasti výlučného zákonodárství zemí, musí být stanovisko
Spolkové rady zohledněno, přičemž definitivní rozhodnutí přísluší Spolkové radě.
Vedle institucionální a procedurální adaptace Spolkové rady se podařilo spolkovým
zemím dosáhnout také vytvoření speciálního grémia, tzv. Konference ministrů pro
evropské záležitosti19. Jak napovídá název sdružuje ministry pro evropské záležitosti
německých spolkových zemí, kteří se v tomto grémiu zpravidla schází 3-4 do roka.
Účelem a cílem je koordinace společných aktivit spolkových zemí v oblasti evropské
politiky. Země si zde určí své základní cíle a požadavky a svou jednotnou pozici pak
zastupují navenek, především před Spolkovou radou a Evropskou Komisí.20 Během
tohoto procesu úzce spolupracují zejména se Spolkovou radou, Konferencí
ministerských

předsedů

zemí

(Ministerpräsidentenkonferenz

der

Länder),

s Konferencemi ministrů jednotlivých ministerstev (Fachministerkonferenzen) a
s Výborem regionů.21
V souvislosti

s rostoucím

významem

Evropských

Společenství,

zejména

v souvislosti s vytvořením vnitřního evropského trhu, se spolkové země stále více
snažily angažovat a zapojit do politického dění přímo v evropských strukturách.
Upevnění administrativních kontaktů se podařilo už v roce 1985 otevřením kanceláří
spolkových zemí v Bruselu. Tímto byl zajištěn přístup k informacím, možnost podpořit
pro země výhodné návrhy či přímo možnost podílet se na rozhodování Evropských
Společenství, resp. Evropské Unie, a tím hájit zájmy zemí. Dalším pozitivem plynoucím
ze zastoupení spolkových zemí v Bruselu, přestože se nedotýká přímého fungování
Evropské Unie, je možnost vytváření sítě kontaktů s zástupci jiných zemí a regionů.
Zástupci spolkových zemí v Bruselu, jak je řečeno v Zákoně o spolupráci mezi Spolkem
18

In Alemann, Münch. Handbuch Europa in NRW. str. 493
Založena 1. 10. 1992
20
http://www.europaminister.de/de/europaminister/aufgaben/
21
tamtéž
19
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a země v záležitostech EU a Úmluvě mezi Spolkovou vládou a vládami spolkových
zemí, nedisponují diplomatickou imunitou. Jsou podřízení státním kancléřstvím
jednotlivých spolkových zemí, respektive jednotlivých ministerstev.
Dalším důležitým posunem v evropské integraci bylo založení Výboru regionů22,
který je složen ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů. Jeho vznikem
bylo umožněno formalizovat spoluúčast regionální a lokální úrovně na evropském
politickém cyklu. Prostřednictvím stanovisek se jeho členové vyjadřují k předpisům
Evropské Unie. Evropská Komise a Rada jsou povinny vyslechnout stanoviska Výboru
regionů před rozhodnutím v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální
politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava23.
Zástupci regionální a lokální úrovně, v tomto případě zástupci německých
spolkových zemí, se taktéž mohou účastnit zasedání grémií Komise Evropské Unie a
Rady Evropské Unie. Z počátku malý prostor spolkovým zemím daný v této oblasti
vyplněný funkcí „Pozorovatele spolkových zemí při zasedání evropských grémií“, který
byl jakožto člen německé delegace vždy účasten zasedání Rady Evropské Unie, se
zřetelně rozrostl s průběhem evropské integrace a dalšími právními úpravami jejího
fungování, které umožnily hlubší zapojení regionální a komunální úrovně. Zástupcům
spolkových zemí je teď umožněn přístup jako členům německé delegace na zasedání
výborů a do pracovních skupin Evropské Komise a Rady, pokud se projednávané
záležitosti týkají zájmů spolkových zemí. Ve většině případů nedisponují formálním
právem spolurozhodovat, ale předkládají vedoucímu členu německé delegace
stanoviska. Celkem se zástupci německé zemské úrovně podílí na formulaci evropské
politiky ve 20 oblastech, které se dotýkají jejich zájmů, např. hospodářská politika,
kultura, apod. Aktivněji se zástupci spolkových zemí podílejí při práci výborů Rady
Evropské Unie tehdy, když se projednávané záležitosti týkají oblastí výlučného
zákonodárství spolkových zemí. Podle článku 203 Smlouvy o Evropském společenství
tehdy mohou převzít vedení německé delegace při projednávané záležitosti.24 Toto se
týká oblastí vzdělávání, kultury, výzkumu a vnitřní samosprávy.

22

Založen 1994.
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm
24
in Alemann, Münch. Handbuch Europa in NRW, str. 498
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1.2 Míra autonomie a závislosti
Výše zmíněné, ze Základního zákona vyplývající, pravomoci spolkových zemí tedy
tvoří jakýsi základní rámec, v němž se spolkové země mohou pohybovat. Spolkové
země mohou v souvislosti s příslušnými zákonodárnými kompetencemi uzavírat
mezinárodní smlouvy s jinými státy a jejich územně správními celky, kupříkladu
smlouva spolkové země Bavorsko s státem Kalifornie o spolupráci v oblasti vědy a
výzkumu z roku 199825. Dále také spolkové země disponují možností členství
v meziregionálních organizacích, např. Arbeitsgemeinschaft Alpenländer26 nebo Vier
Motoren für Europa27, kde opět platí omezení dané zákonodárnými kompetencemi
spolkových zemí.
V souvislosti s procesem evropské integrace a procesem globalizace se však
Spolkové země stále častěji pohybují mimo tento rámec. Vedle zahraničních vztahů
odvíjejících se od principu kooperace spolkové a zemské úrovně, jejichž typickým
příkladem jsou bilaterální smlouvy o kulturní spolupráci, spolkové země stále častěji
v oblasti zahraničních vztahů konkurují federální úrovni. Spolkové země tak
mezinárodní politické scéně vystupují jako individuální aktéři, ať už v rámci
meziregionální či přeshraniční spolupráce, v rámci hospodářské koordinace s jinými
zeměmi či formou vládních návštěv v zahraničí.28 Toto následně vyvolává kritickou
odezvu ze strany odborné veřejnosti i spolkové úrovně, při níž je kladen důraz na větší
zapojení spolkových zemí na vnitropolitické úrovni. Spolkové země se bez reakce na
kritiku stále více orientují na své vlastní mezinárodní aktivity. (viz 3. kapitola této
práce).

25

In Bierling, str. 23
Volně přeloženo jako Pracovní společenství Alpských zemí. Účelem této organizace je vývoj
infrastruktury a turismu při zachovaní rázu alpské krajiny. Členem je Bavorsko. In Bierling. str. 23
27
Volně přeloženo jako Čtyři motory pro Evropu. Bádensko-Württembersko, Rhone-Alp, Katalánsko a
Lombardie spolupracují v oblastech hospodářství, kultury a vzdělávání. In Bierling. str. 23
28
srovnej Schmidt, Hellmann, Wolf. In Handbuch zur deutschen Aussenpolitik. str. 196
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2. Postavení spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko
2. 1 Normativní vymezení a instituce
Základní zákon Spolkové republiky Německo definuje fungování německého
federalistického uspořádání, přičemž již ve své preambuli vyjmenovává 16 spolkových
zemí, kterými je tvořen. Základní zákon také obsahuje rozlišení kompetencí spolkových
zemí a kompetencí spolku, včetně způsobu, kterým se spolkové země spolupodílejí na
fungování spolku. Nedefinuje však státní uspořádání ani fungování orgánů jednotlivých
zemí, neboť jednotlivé země mají charakter samostatných států. Tedy si samy vymezují
vlastní ústavní pořádek a jeho další fungování.
Ústavní pořádek Severního Porýní-Vestfálska je definován zemskou ústavou z roku
1950. Ústavními orgány jsou zemský sněm, zemská vláda a ústavní soudní dvůr.
Zemský

sněm,

volený

obyvateli

Severního

Porýní-Vestfálska,

reprezentuje

zákonodárnou moc. V jeho kompetenci je tedy přijímat zákony v oblastech, které
spolkovým zemím náleží. Z kompetencí, na základě Základního zákona disponují,
zmiňuje zemská ústava především oblast výlučných kompetencí, do níž patří kultura,
umění, vzdělávání a sport (čl. 18 zemské ústavy).29 Dalšími zásadními úlohami
zemského sněmu jsou volba zemské vlády, kontrola vlády a správních orgánů a
schválení zemského rozpočtu.
Exekutivní složku moci pak reprezentuje zemská vláda, jejíž hlavou je ministerský
předseda. Ministerský předseda pak určuje hlavní linii zemské politiky a nese za to
zodpovědnost (čl. 55 odst. 1 zemské ústavy).30 Zemská vláda zatupuje spolkovou zemi
Severní Porýní-Vestfálsko navenek. Tuto funkci většinou vykonává ministerský
předseda31, přestože článek 57 zemské ústavy udává, že vládá může „tuto pravomoc
přenést na ministerského předsedu, na jiného člena zemské vlády nebo na podřízené
úřady“32.
Současná vláda Severního Porýní-Vestfálska do své funkce nastoupila roku 2005 a je
koaliční vládou stran CDU a FDP.33 Sestává se z 12 členů, včetně ministerského
předsedy, kterým je v současnosti Dr. Jürgen Rüttgers a který zastupuje spolkovou zemi
navenek. Jeho úřadem je tzv. Staatskanzlei (zemská kancelář), která je zároveň úřadem
29

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetze/Verfassung_NRW.jsp
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetze/Verfassung_NRW.jsp
31
Rozhovor.
32
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetze/Verfassung_NRW.jsp
33
www.im.nrw.de/vm/doks/Koalitionsvereinbarung.pdf
30
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ministra pro záležitosti spolku, Evropu a média (Minister für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien), jenž jako jediný z ministrů nedisponuje vlastním ministerstvem34,
ale jsou mu podřízena oddělení státní kanceláře.
V působnosti ministra pro záležitosti spolku, Evropy a médií, kterou v současné době
zastává Andreas Krautscheid, se nalézají záležitosti médií a komunikací (v následujících
souvislostech nebudou tyto již zmiňovány, neboť v rámci této práce nehrají roli),
záležitosti týkající zastoupení spolkové země na federální úrovni (Berlín) a na úrovni
Evropské Unie (Brusel) a záležitosti mezinárodní a evropské politiky. Ministru pro
záležitosti spolku, Evropy a médií je zodpovědný státní sekretář pro záležitosti spolku,
Evropy a médií (Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien), který
zároveň jako zplnomocněnec země (Bevollmächtiges des Landes beim Bund) řídí
zastupování spolkové země Severního Porýní-Vestfálska na spolkové úrovni.35
Osobám ministra pro záležitosti spolku, Evropu a média a státnímu sekretáři pro
záležitosti spolku, Evropy a médií jsou podřízena tři oddělení státní kanceláře36,
konkrétně oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti, oddělení pro zastoupení
Severního Porýní-Vestfálska v Berlíně (na spolkové úrovni) a oddělení pro zastoupení
této spolkové země v Bruselu (na evropské úrovni).37 Úkolem oddělení pro zastoupení
v Berlíně a Bruselu je reprezentovat Severní Porýní-Vestfálsko jako spolkovou zemi na
dané úrovni, ale především zastupovat a hájit na této její zájmy, případně je společně
koordinovat s jinými spolkovými zeměmi a na evropské úrovni s jinými členskými státy
Evropské Unie.38
Práce zbylého oddělení, tedy oddělení pro evropské a mezinárodní záležitosti, je
v koordinaci s potřebami ministerského předsedy a ministra pro evropské a spolkové
záležitosti soustředěna na otázky v rámci zahraničněpolitické orientace země. Úkolem
toho oddělení je tedy navazování kontaktů na poli mezinárodní a evropské politiky,
vyjednávání a příprava bilaterálních smluv, dohod, společných vládních prohlášení,
koordinace zemské politiky s členskými státy Evropské Unie a jejich subnacionálními

34

Vlastními ministerstvy disponují ministr pro inovaci, vědu, výzkum a technologie; ministr financí;
ministr vnitra; ministr hospodářství a energii; ministr práce, zdraví a sociálních věcí; ministr školství a
dalšího vzdělávání; ministr pro stavby a dopravu; ministr pro justici; ministr pro životní prostředí,
ochranu přírody, zemědělství a ochranu spotřebitele a naposled ministr pro rodinu, ženy, generace a
integraci.
35
Nyní tuto funkci vykonává Michael Mertes.
36
Celkový počet oddělení státní kanceláře je 8.
37
Rozhovor, ale také http://www.mbem.nrw.de/minister/. Organizační plán státní kanceláře.
38
Vývoj, možnosti a způsob zastoupení Severního Porýní-Vestfálska na spolkové a evropské úrovni viz
první kapitola této práce, část Míra autonomie a závislosti.
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subjekty, spolupráce na společných otázkách se sousedními zeměmi, koordinace
politiky v rámci regionální a přeshraniční spolupráce, atd.

Z důvodu intenzivního

zapojení Severního Porýní-Vestfálska do evropské i mezinárodní politiky a tím
souvisejícím množstvím i různým formám spolupráce, je toto oddělení dále rozděleno
do jednotlivých referátů podle obsahu činností. Těmito referáty jsou: referát pro zásadní
otázky evropských podpůrných programů a koordinaci jednotlivých druhů evropské
politiky, referát pro zásadní otázky Evropské Unie, možnosti Evropské Unie a Výbor
regionů, referát pro vztahy se státy Evropské Unie, zeměmi Beneluxu a pro
meziregionální spolupráci, referát pro mezinárodní vztahy se státy Amerického
kontinentu, Afrického kontinentu a Blízkého Východu, referát pro mezinárodní vztahy
se státy východní a jihovýchodní Evropy a Asie.39 K tomu probíhá úzká spolupráce s
referátem pro právo Evropské Unie a mezinárodní právo z oddělení práva a státní
správa státní kanceláře.40

Současná zemská vláda si stanovila si při svém nástupu do funkce stanovila hlavní
motivy směřování své zahraniční spolupráce s ostatními státy či regiony. Nejvýraznější
důraz je kladen na evropskou politiku, respektive spolupráci se státy Evropské Unie a
jejich regiony, přičemž za stěžejní je považována zejména spolupráce v oblasti
hospodářství a energetiky, stejně jako další prohlubování evropské integrace.
Zemská vláda má velký zájem na udržení a utužování přátelských vztahů se
sousedními státy, dále pak Velkou Británií, Japonskem, Čínou, Ruskem, Spojenými
státy Americkými, Tureckem, se státem Izrael a Polskem. Obsáhle se věnuje rozvojové
pomoci africkým státům, v rámci které má navázány úzké styky se státem Ghana a
regiony některých afrických států. V současné době spolupracuje Severní PorýníVestfálsko celkem s 50 státy světa.41
Dalšími hlavními motivy v zahraničně politické orientaci země jsou: využití šancí
globalizace a s tím související zahraniční orientace ekonomiky; integrace, včetně
integrace kulturní; podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu;
internacionalizace vysokých škol; boj proti kriminalitě, mezinárodnímu terorismu,
společný postup v boji proti drogám; mírové mise a ekologie.42

39

Rozhovor, ale také http://www.mbem.nrw.de/minister/. Organizační plán státní kanceláře.
Rozhovor, ale také http://www.mbem.nrw.de/minister/team-europa-und-internationales/.
41
Rozhovor.
42
Rozhovor.
40
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2.2 Váha země Severní Porýní-Vestfálsko při definování společné
zemské politiky
Spolková země Severní Porýní-Vestfálsko 4. největší43 zemí Spolkové republiky
Německo, s počtem obyvatel převyšujícím 18 milionů nejlidnatější spolkovou zemí, ale
především ekonomicky nejsilnější zemí. Hrubý domácí produkt v roce 2007 dosahoval
výše 529, 4 miliard Euro44, což v tomto roce činilo necelých 22% HDP Spolkové
republiky Německo45. V případě, že by Severní Porýní-Vestfálsko bylo samostatným
státem nacházelo by se mezi ekonomicky nejvyspělejšími státy světa díky výši svého
HDP v roce 2007 na 17. místě46.
Díky svému potenciálu, který je dán zejména industriálními oblastmi v Porýní a
Porúří, přičemž Porúří je největší industriální oblastí Evropy, je Severní PorýníVestfálsko spolkovou zemí s největším objemem importu (174 miliard Euro, 18%
z celkového objemu importu spolku) a exportu (180 miliard Euro, 23% z celkového
objemu exportu spolku)47, stejně jako zahraničními investory nejvyhledávanějším
místem z celého Německa (na konci roku 2006 tvořily přímé investice ze zahraničí do
této oblasti 167,5 miliard Euro, tedy 28% přímých investic ze zahraničí do SRN) a
největším spolkovým investorem (výše přímých investic Severního Porýní-Vestfálska
do zahraničí dosahovala 227,6 miliard Euro, tedy 31% přímých investic SRN do
zahraničí)48.
Váha ekonomicky nejsilnější spolkové země se nutně musí projevovat i na politické
úrovni, konkrétně při kooperaci s ostatními spolkovými zeměmi v definování
společných cílů v různých oblastech politiky. Tato spolupráce spolkových zemí
probíhající na neformální úrovni bez zásahů Spolku, bývá také někdy označována za
„třetí rovinu federalismu“49. V jejím rámci je, dle oblastí, v nichž země pociťují potřebu
koordinovat svou politiku možná spolupráce všech spolkových zemí, ale také jen
vybrané skupiny spolkových zemí, které mají v dané oblasti politiky společné zájmy či

43

Severní Porýní-Vestfálsko 34 086 km2
http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/
45
tamtéž
46
tamtéž
47
tamtéž
48
tamtéž
49
In Sturm, Föderalismus in Deutschland. str. 78
44
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cíle. Není také nijak omezena úroveň spolupráce, která může sahat od konference
ministerských předsedů až po spolupráci ministerských úředníků jednotlivých zemí.50
Během posledních dvou desetiletí došlo k určité proměně v této spolupráci.
V souvislosti s odlišným vývojem zemí v oblasti hospodářství a zejména v souvislosti
s finančním transferem do zemí bývalé Německé demokratické republiky, který pro
původní země Spolkové republiky Německo znamenal velkou zátěž, se vytvořily
skupiny zemí, jejichž spolupráce je intenzivnějšího charakteru. Severní PorýníVestfálsko tak své zájmy úzce koordinuje se spolkovými zeměmi Bavorsko a
Bádensko-Württenbersko, jakož po Severním

Porýním-Vestfálsku

ekonomicky

nejsilnějšími zeměmi.51
Tyto tři země se pak stále častěji nacházejí v pozici vyznačující se opačným
postojem k politice ekonomicky slabších zemí či bývalých zemí Německé demokratické
republiky.52 Toto souvisí s mechanismem, který je založen na principu solidarity a má
sloužit jako prostředek k zabezpečení jednotného životního standardu v rámci celého
státu, tedy s mechanismem finančního vyrovnání (Finanzausgleich). Přičemž se
Spolková republika na mezinárodním poli vyznačuje specifikem, že vedle mechanismu
vertikálního finančního vyrovnání rozeznává také tento mechanismus na úrovni
vertikální (mezi spolkovými zeměmi navzájem).53 Z toho pro ekonomicky rozvinuté
země vyplývá povinnost vzdát se podstatné části svých příjmů ve prospěch ekonomicky
slabších zemí. Kupříkladu Bavorsko se tak v roce 1997 muselo vzdát 67% svých příjmů
ležících nad stanoveným průměrem příjmů spolkových zemí54.
Mechanismus finančního vyrovnání a transfery financí do spolkových zemí bývalého
Východního Německo formou Smluv o solidaritě I a II (něm. Solidarpakt I a
Solidarpakt II (od 2005), tak stále častěji vedou k vymezení se spolkových zemí jako
Severní Porýní-Vestfálsko, Bavorsko, Bádensko-Württenbersko či Hamburg vůči
finanční a daňové politice spolku. Tento fakt by měla zohlednit právě připravovaná
reforma federalismu II., neboť jedním z jejich cílů je nová definice a úprava finančních
vztahů mezi spolkem a spolkovými zeměmi.
50

srovnej Sturm, Föderalismus in Deutschland. str. 78
Hrubý domácí produkt v roce 2007 v milionech Euro: Severní Porýní-Vestfálsko 529,411; Bavorsko
434, 030; Bádensko-Württenbersko 352, 952
in http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile
52
V současnosti jsou ekonomicky nejslabšími spolkovými zeměmi: Sasko-Anhaltsko, Durynsko,
Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sársko a Brémy.
in http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile
53
in Sturm. Föderalismus in Deutschland. str. 100.
54
in Sturm. Föderalismus in Deutschland. str. 104.
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Velkou oblast zájmů Severního Porýní-Vestfálska v zahraničněpolitické orientaci
Severního Porýní-Vestfálska pokrývá spolupráce v rámci struktur Evropské Unie.
Důraz kladený na oblast evropské politiky je pochopitelný. Spolková republika
Německo stála u zrodu Evropských společenství, jejichž vznik a následná integrace
jejich členů se velmi výrazně dotýkal také regionů členských zemí. Severní PorýníVestfálsko bylo jedním z regionů, které evropskou integraci pociťovaly již od počátku.
Založení Evropského společenství uhlí a oceli s cílem kontrolovat a regulovat
poválečnou produkci těchto dvou surovin se velmi citelně dotýkalo oblasti Porúří, stejně
jako celého Severního Porýní-Vestfálska. Vznikem Evropského hospodářského
společenství, následně Evropského společenství a konečně Evropské Unie se sice před
Severním Porýním-Vestfálskem otevřel společný vnitřní trh přinášející nepřeberné
investiční možnosti, současně však s sebou evropská integrace přinesla nové regulace a
omezení, neboť integrační proces byl doprovázen přenosem kompetencí v některých
oblastech ze spolkové úrovně na spolek, což se samozřejmě dotýkalo také spolkových
zemí. Spolkové země proto začaly na tento vývoj reagovat a nakonec se jim podařilo
prosadit určitou participaci v evropské politice, a to na vnitropolitické, tedy spolkové,
úrovni, i na úrovni evropské.55
V celém tomto procesu formalizace postavení spolkových zemí v souvislosti
s fungováním Evropské Unie se výrazně angažovala spolkové země Severní PorýníVestfálsko s vědomím nutnosti zapojení se spolkových zemí do formulace evropské
politiky na spolkové úrovni a přímého podílení se na tvorbě evropské politiky v rámci
evropských struktur.56

55
56

Viz první kapitola této práce, část míra autonomie a závislosti.
in Alenmann, Münch. Handbuch Europa in NRW. str.491
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3. Mezinárodní vztahy Severního Porýní-Vestfálska
3. 1 Multilaterální rovina, respektive evropská politika
Pro Severní Porýní-Vestfálsko s sebou nese evropský integrační proces nepřeberné
možnosti. Průmyslová orientace společně s orientací na zahraniční obchod definují
většinu vztahů této spolkové země v rámci Evropské Unie. Tyto jsou tedy většinou
obchodního charakteru. Nejvýznamnějšími obchodními partnery Severního PorýníVestfálska jsou sousední země, tedy Francie, Belgie, Nizozemí, dále Velká Británie,
Polsko, Itálie atd.
S Francií, Belgií a Nizozemím probíhá úzká spolupráce v oblasti kultury a
vzdělávání, tedy v oblastech souvisejících se zákonodárnými kompetencemi spolkových
zemí, ale také, s ohledem na geograficky a historicky determinovaný vývoj sousedních
zemí, formou spolupráce mezi sousedícími regiony v dalších oblastech, např.
v oblastech sociální a pracovní politiky, ochrany životního prostředí, atd.
V rámci evropské platformy euroregionů je Severní Porýní-Vestfálsko (resp. regiony
a komuny) členem 4 euroregionů. Jeden z nich, konkrétně EUREGIO, byl prvním
euroregionem vůbec. Tato přeshraniční spolupráce je umožněna finančními prostředky
v rámci fondů Evropské Unie, zde konkrétně prostředky plynoucími z programu
INTERREG IV. Severní Porýní-Vestfálsko dále čerpá prostředky z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu.57

Na procesu formulace jednotlivých resortů politiky Evropské Unie se může Severní
Porýní-Vestfálsko podílet prostřednictvím účasti svých zástupců ve výborech a
pracovních skupinách Komise a Rady Evropské Unie. Možnosti aktivně se účastnit na
formulaci evropské politiky jsou však svázány se záležitostmi, které přímo dotýkají
záležitostí (v tomto případě podíl na formulaci formou stanoviska) a kompetencí (v
tomto případě možnost vést německou delegaci) spolkových zemí. Toto se týká
zejména oblastí hospodářské politiky zemí, kultury, vnitřního uspořádání a justice.
Zástupci Severního Porýní-Vestfálska se tak v současnosti podílejí na práci asi 40
grémií.58

57
58

in Alemann, Münch. Handbuch Europa in NRW. str. 11
in Alemann, Münch Handbuch Europa in NRW. str. 497.
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S ohledem na oblastmi zákonodárných kompetencí omezené možnosti spolkových
zemí při formulaci jednotlivých resortů evropské politiky se tedy může Severní PorýníVestfálsko v určitých oblastech politiky může angažovat pouze

prostřednictvím

stanovisek předložených německé delegaci, případně vyšším instancím Evropské Unie.
Takto se například Severní Porýní-Vestfálsko podílelo formulaci nových cílů Evropské
Unie v oblasti energetiky. Důvodem značného zapojení v tomto procesu je síla
energetického sektoru hospodářství v této spolkové zemí a dále se rozvíjející potenciál
v této oblasti.
V souvislosti s uzavřením Kjótského protokolu (1997) a konferencí o světovém
klimatu na Bali (2007) jsou Evropskou Komisí připravovány plány na úpravy
energetického sektoru Evropské Unie, na efektivnější využívaní energie, na vytvoření
jednotného vnitřního trhu s energií a na ochranu klimatu. Severní Porýní-Vestfálsko se
nejprve zapojilo do diskuse spojenou s těmito plány prostřednictvím internetových
konzultací. Následně byla zvolena jiná cesta, zemská vláda Severního Porýní-Vestfálska
ve spolupráci s ministerstvem pro hospodářství, energetiku a střední stav (Ministerium
für Witschaft, Mittelstand und Energie) formulovala strategii v oblasti energetiky a
klimatu, kterou navrhuje použít pro celou Spolkovou republiku Německo, stejně jako
Evropskou Unii. V ní se vyjadřuje o možnostech růstu hospodářství souběžně se
snižováním počtu emisí. Sama je toho vzorným příkladem, neboť se jí podařilo od roku
1990 do roku 2005 snížit počet emisí o 6% při současném 15% růstu hospodářství.59
V rámci této strategie hovoří o nutnosti kooperace mezi jednotlivými zeměmi Evropské
Unie a také mezinárodního společenství, neboť záležitosti snížení počtu emisí a
záležitosti zefektivnění využívání zdrojů energie, případně znásobení využití
obnovitelných zdrojů energie, musí být záležitostí mezinárodní spolupráce, ne
jednotlivých zemí. Z tohoto důvodu předložila také zemská vláda své zásadní návrhy na
celoevropskou strategii Evropské Komisi ve snaze o jejich zohlednění při formulaci
nové úpravy energetické politiky.

Zajímavou aktivitou Severního Porýní-Vestfálska z poslední doby prakticky
nesouvisející s politikou Evropské Unie, ale spíše s politikou mezinárodní, která ukázala
na potenciál této spolkové země, na iniciativu v mnoha oblastech politiky a na její váhu
na zemské, spolkové i mezinárodní úrovni bylo uspořádání mezinárodní konference o
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rozvojové pomoci. Tzv. Bonnská konference o rozvojové pomoci se za účasti odborníků
z celého světa konala poprvé v roce 2007 ve spolupráci s Německým institutem pro
rozvojovou politiku a Spolkem německých nevládních organizací pro rozvojovou
politiku.60 Záměrem této konference bylo zhodnotit dosavadní kroky podniknuté
v rámci rozvojové pomoci Africe a stanovit nové cíle v této oblasti. Vedlejším tématem
této konference byla zapojení územně správních celků jednotlivých států světa,
v německém případě tedy spolkových zemí, regionů a komun, do mezinárodní struktury
politiky rozvojové pomoci. Toto téma má být stěžejním tématem blížící se 2. Bonnské
konference, které se má konat v srpnu tohoto roku (2009).

3. 2 Bilaterální rovina
Na úroveň bilaterální spolupráce Severního Porýní-Vestfálska s ostatními zeměmi je
možno nahlížet z více úhlů pohledu. Obecně se dá říci, že nejintenzivněji se Severní
Porýní-Vestfálsko na mezinárodní úrovni profiluje v oblastech kultury, vzdělávání a
vědy, neboť s ohledem na zákonodárné kompetence, disponuje možností za pomocí
právních aktů, tedy smluv, dohod, úmluv, atd. tyto oblasti regulovat.
V rámci mezinárodní a meziregionální spolupráce v oblasti kultury tak mezi
Severním Porýním-Vestfálskem a danými státy či regiony těchto států mohou vznikat
partnerství městy, kulturními institucemi apod. Tato kooperace má především sloužit
k umožnění vzájemného pochopení kulturního dědictví jednotlivých států a dochází ke
koordinaci v záležitostech ochrany památek, podpory rozvoje měst, podpory turismu,
filmového a mediálního průmyslu, atd.61
Kooperace v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu je rozvíjena pomocí partnerství
mezi školami, množstvím studijních stipendií v dané zemi, prostřednictvím bilingvních
studijních programů či škol, atd. Ze strany Severního Porýní-Vestfálska je vyvíjena
snaha o internacionalizaci vysokých škol.
Nelze však říci, že by se zahraničněpolitické aktivity Severního Porýní-Vestfálska
soustředily pouze na spolupráci v oblastech kultury a vzdělávání. S mnoha zeměmi
světa má tato spolková země velmi úzké vztahy probíhající na úrovni hospodářské
spolupráce, tedy vztahy obchodně orientované, např. s Tureckem, USA, Čínou,
Japonskem, atd.
60
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Z roviny bilaterálních vztahů si zaslouží pozornost zejména vztahy Severního
Porýní-Vestfálska se zeměmi unie Benelux, s Francií a Polskem, a to z důvodu
intenzivní kooperace v mnoha oblastech politiky, která zde probíhá.

Země Beneluxu
Vztahy Severního Porýní-Vestfálska se zeměmi Beneluxu jsou v současnosti velmi
kvalitní, o čemž svědčí úzká spolupráce s těmito zeměmi, vyznačující se propojením
v oblastech hospodářství, vědy a dopravy, stejně jako intenzivní spoluprácí
v jednotlivých oblastech politiky Evropské Unie. Hlavním důvodem této spolupráce
jsou vzájemná blízkost států, podobnost kultury i mentality, mnohdy společná historie.
Spolupráce Severního Porýní-Vestfálska se zeměmi Beneluxu probíhá na třech
úrovních. První rovinu tvoří vztahy Severního Porýní-Vestfálska s unií Benelux, druhou
bilaterální vztahy s jednotlivými zeměmi a spolupráce na třetí rovině probíhá formou
přeshraniční spolupráce, jedná se tedy o evropskou platformu euroregionů.
Zvláštní pozornost je zde potřeba věnovat kooperaci Severního Porýní-Vestfálska
s unií Benelux, neboť tato spolková země má ve vztahu k unií zemí Beneluxu v mnoha
případech výhodu zvláštního postavení. V současnosti se Severní Porýní-Vestfálsko ve
funkci pozorovatele účastní zasedání určitých grémií hospodářské unie zemí Beneluxu a
podílí se na některých projektech. Jeden z projektů se týká regionu Aachen, na jehož
správě se podílí všechny tři státy, jichž je součástí, tedy Spolková republika Německo,
respektive Severní Porýní-Vestfálsko, Nizozemí a Belgie. V regionu Aachen pak tyto tři
země úzce spolupracují v oblastech zdravotního a sociálního zabezpečení, pracovní
politiky, dopravy, komunální správy, došlo k koordinaci programů vysokých škol, atd.
Budoucnost spolupráce Severního Porýní-Vestfálska s hospodářskou unií zemí
Beneluxu je v současnosti vymezena politickým prohlášením centrálních vlád zemí
Beneluxu a zemskou vládou Severního Porýní-Vestfálska z prosince 200862. Toto
prohlášení definuje Severní Porýní-Vestfálsko jako „přirozeného partnera“63 pro
vzájemnou kooperaci, kterou je možno dál prohloubit a rozšířit. V souvislosti s budoucí
smlouvou o unii Benelux64 a její novou klauzulí otevírající možnosti spolupráce a
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možnosti smluvních vztahů mezi unií Benelux se sousedními státy, jejich členskými
státy a regiony se vládní prohlášení zabývá také možností speciálního partnerství a
speciální formou přidružení Severního Porýní-Vestfálska k hospodářské unii Benelux.
Další rovinu tvoří bilaterální vztahy Severního Porýní-Vestfálska s sousedními
zeměmi, tedy s Belgií, Nizozemím. Spolupráce na této úrovni se vyznačuje vysokým
stupněm harmonizace s právem, neboť je upravena množstvím právních aktů ve formě
smluv, dohod, prohlášení a úmluv. V souvislosti s oblastmi politiky, které upravují
mohou být tyto na německé straně sjednány a uzavřeny spolkem, spolkem a spolkovou
zemí nebo pouze Severním Porýním-Vestfálskem.65 Nejdůležitější právní akty definují
bližší spolupráci spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko s územně správními celky
Belgie a Nizozemí a vytváří tak základ přeshraniční (smlouva z Anholtu a Mainzu)
nebo meziregionální spolupráce (Severní Porýní-Vestfálsko-Valonsko, Flandry,
Německojazyčné společenstvím Belgie). Mezi tyto základní smlouvy a dohody patří
Smlouva mezi zemí Severní Porýní-Vestfálsko, zemí Dolní Sasko, Spolkovou
republikou Německo a Nizozemským královstvím o přeshraniční spolupráci mezi
územně správními celky (tzv. smlouva z Anholtu, 1991) a Smlouva mezi zemí Severní
Porýní-Vestfálsko, zemí Porýní-Falc, Valonskem a Německojazyčným společenstvím
Belgie o přeshraniční spolupráci mezi územně správními celky (tzv. Smlouva z Mainzu,
1996). Dále definují další kooperaci Dohody o meziregionální spolupráci mezi
Severním Porýní-Vestfálskem a regionem Valonsko (1990) a regionem Flandry (1991),
které byly v případě obou regionů v roce 1999 aktualizovány společným prohlášením o
kooperaci mezi výše zmíněnými celky a společné prohlášení o spolupráci mezi
Severním Porýním-Vestfálskem a Německojazyčným společenstvím Belgie (2004).66
Mimo tyto základní právní akty existuje nepřeberné množství dalších, které
umožňují kooperaci ve většině oblastí politiky, např. v záležitostech hospodářství,
zemědělství, ochrany přírody a životního prostředí, kultury, vzdělávání, vědy a
výzkumu, dopravy, atd.
Poslední rovinou spolupráce mezi zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Belgií a
Nizozemím je přeshraniční spolupráce probíhají v platformě v platformě evropské
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politiky euroregionů. Pro tuto rovinu jsou důležité smlouvy z Anholtu (1991)67 a
Mainzu (1996)68, které tvoří právní rámec přeshraniční spolupráce Severního PorýníVestfálska s Nizozemím a Belgií. Na jejich základě mohou spolu sousedící územně
správní celky jednotlivých zemí uzavírat dohody o spolupráci či vytvářet účelové
sdružení (v něm. Zweckverbände). Na rozdíl od smlouvy z Mainzu, která doposud
nebyla prakticky aplikována, našla smlouva z Anholtu využití v mnoha případech.
Umožnila vznik účelového sdružení založeného na základě veřejnoprávní smlouvy,
čímž byla dodána právní forma euroregionu Rhein-Waal69, který touto přeměnou prošel
jako první euroregion vůbec, a euroregionu Rhein-Maas-Nord70. Vedle euroregionů
Rhein-Waal a Rhein-Maas-Nord se na hranicích mezi Severním Porýním-Vestfálskem,
Belgií a Nizozemím nalézají ještě další dva euroregiony, a to euroregion Maas-Rhein a
na absolutním počátku euroregionů stojící EUREGIO vzniklé roku 1958.71
Formou přeshraniční spolupráce Severního Porýní-Vestfálska s Belgií a Nizozemím
odehrávající se v platformě euroregionů jsou koordinovány kroky zejména v těchto
oblastech politiky: ochrana přírody a životního prostředí, věda a technologie, vzdělávání
a výzkum, práce a sociální zabezpečení, zdravotnictví, doprava a územní uspořádání,
kultura a turismus a veřejný pořádek.

Francie
Spolupráce s Severního Porýní-Vestfálska s Francií nese jistá specifika, odvozená od
úzké spolupráce mezi spolkovou republikou Německo a Francií. Její základy vytvořila
Elysejská smlouva podepsaná roku 1963 kancléřem Adenauerem a prezidentem de
Gaullem, v níž se obě strany zavazovaly k mezivládní spolupráci (na úrovni hlav států,
ministrů zahraničí, apod.) a ke koordinaci v oblasti zahraniční politiky. V průběhu let
Elysejskou smlouvou vzniklé partnerství Francie a Spolkové republiky Německo nabylo
na intenzitě a státy mezi s sebou vytvořily mnoho forem spolupráce. Vlády stejně jako
parlamenty obou zemí spolu dnes úzce spolupracují, každého půl roku probíhají
pravidelná setkání vládních kabinetů obou zemí, probíhá také spolupráce na úrovni
67
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spolkových zemí a francouzských regionů. Spolupráce pokrývá téměř všechny oblasti
politiky i veřejného života - od spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání, přes kooperaci
hospodářskou až po koordinaci zahraniční a evropské politiky. Francie je tak v
současnosti nejbližším a nejdůležitějším partnerem Spolkové republiky Německo.72
Tento fakt se nutně musel projevit také ve vztahu Francie, respektive francouzských
regionů, se spolkovými zeměmi. V souvislosti s francouzskou decentralizační reformou,
která umožnila přenos některých kompetencí na francouzské regiony, a Základním
zákonem danými kompetencemi spolkových zemí existují pro aktéry na obou stranách
četné možnosti vzájemné spolupráce, ať už formou bilaterálních smluvních aktů,
formou meziregionální kooperace nebo vytvořením přeshraničních partnerských
regionů. Celkem tak v současnosti existuje 17 regionálních partnerských svazků mezi
spolkovými zeměmi a francouzskými regiony.73
Jednotlivé partnerské regiony pak v rámci partnerství zákládající smlouvy vzájemně
spolupracují v různých oblastech politiky. Nejčastěji probíhá kooperace v oblastech
kultury, vzdělávání a sportu, neboť spolkové země v těchto oblastech disponují
příslušnými kompetencemi. Mimo toto jsou vytvářeny společné projekty v
oblastech hospodářské politiky, ochrany životního prostředí, vědy a výzkumu,
zdravotnictví, veřejného pořádku, policejních a celních úřadů, dopravy, apod.74
Francie představuje velmi důležitého partnera také pro spolkovou zemi Severní
Porýní-Vestfálsko. Hlavní oblastí spolupráce je opět oblast kultury a vzdělávání.
V tomto případě jsou vztahy velmi intenzivního charakteru. S žádnou jinou zemí nemá
Severní Porýní-Vestfálsko vytvořenou tak hustou síť v partnerství mezi městy (240) a
školami (900).75 Spolupráce probíhá v oblastech kultury, vzdělávání, vědě a výzkumu.
Velmi intenzivního charakteru je také spolupráce hospodářská.76 Na významu
Severnímu Porýní-Vestfálsku jen dodává skutečnost, že obchodní a ekonomické
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oddělení francouzského velvyslanectví ve Spolkové republice Německo sídlí právě
v hlavním městě Severního Porýní-Vestfálska, tedy v Düsseldorfu.
Skutečnost, že je pro Severní Porýní-Vestfálsko Francie významným partnerem,
dokazuje i pod patronátem ministerského předsedy Severního Porýní-Vestfálska
Jürgena Rüttgerse a francouzského premiéra Françoise Fillona právě probíhající projekt
spolupráce

nesoucí

název

Francie-Severní

Porýní-Vestfálsko-Rok

2008/2009

(Frankreich-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2008/2009). Jak naznačuje název, zemská vláda
si v těchto dvou letech stanovila mezistátní spolupráci s Francií za hlavní těžiště své
zahraniční orientace. Cílem tohoto programu je vedle prohloubení vztahů mezi
spolkovou zemí a Francií také posílit spolupráci na úrovni Spolková republika
Německo-Francie a dodat jí nový rozměr. V rámci projektu Francie-Severní PorýníVestfálsko-Rok 2008/2009 probíhá celá řada setkání zástupců obou zemí77 (na úrovni
ministerských předsedů, ministrů, apod.), stejně jako množství společných projektů,
které se týkají zejména kulturní spolupráce, např. projekt Kreativní energie – Kultura a
umění Severního Porýní-Vestfálska (Kreative Energie – Kunst und Kultur aus
Nordrhein-Westfalen) a spolupráce v oblasti vzdělávání, především pak vysokých škol.
Vedle těchto tradičních oblastí spolupráce obě země78 usilovaly o nalezení a vytvoření
společné strategie v řadě dalších oblastí. Například pod patronátem ministerstva
Severního Porýní-Vestfálska pro generace, rodinu, ženy a integraci se v roce 2008
konala konference Severního Porýní-Vestfálska, Francie a Lucemburska o integraci,
jejímž cílem bylo především nalezení společné strategie v integraci přistěhovalců
z Afriky. Dále Severní Porýní-Vestfálsko usiluje o zahájení spolupráce s Francií
v oblasti energetické politiky.
Partnerským regionem Severního Porýní-Vestfálska je region Nord-Pas de Calais.
Formálně byly jejich vztahy upraveny v roce 2004 smlouvou o bilaterální spolupráci,
jejíž hlavní těžiště spočívá v oblastech kultury a sportu, vzdělávání (190 partnerských
škol), vědy a výzkumu. stejně jako dochází k výměně informací a vzájemné spolupráci
v oblasti hospodářské politiky a ke koordinaci kroků a prosazování společných cílů v
evropské politice79.
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Polsko
Roku 1991 byla mezi Spolkovou republikou Německo a Polskem uzavřena
bilaterální smlouva o dobrém sousedství a přátelských vztazích. Tímto byla zahájena
nová etapa v německo-polské spolupráci, která nabyla na intenzitě vstupem Polska do
evropských struktur v roce 2004, což umožnilo další rozvinutí bilaterální kooperace
v oblastech pokrývajících hlavní témata politiky, v oblasti hospodářství i v oblasti
kultury.
Stejně jako v případě německo-francouzského partnerství funguje německo-polská
spolupráce na více úrovních. V rámci vrcholné politiky probíhají pravidelné konzultace
hlavních představitelů vládních kabinetů obou zemí a ministrů za účelem koordinace
příslušného resortu politiky. Formou meziregionální spolupráce, kterou nejlépe
reflektuje v roce 2006 nově vzniklé Partnerství na Odře (Odra-Partnerschaft)80,
kooperují německé spolkové země s polskými vojvodstvími.
Kvalita a intenzita německo-polské spolupráce přispěly k vytvoření trojstranné
spolupráce mezi Spolkovou republikou Německo, Polskem a Francií v rámci tzv.
Výmarského trojúhelníku (Weimarer Dreieck), která započala roku 1991 Společným
prohlášením ministrů zahraničí těchto tří zemí.81
Vztahy Severního Porýní-Vestfálska k Polsku jsou především hospodářsky
orientované. Vedle toho zde probíhá velmi intenzivní kulturní spolupráce. V současné
době existuje celá řada programů kulturní a vědecké spolupráce, včetně stipendijních
programů pro mládež a studenty vysokých škol. Byla také vytvořena hustá síť
partnerské spolupráce škol (240), vysokých škol (110), měst a krajů (90)82. Intenzita
kulturní spolupráce lze odůvodnit snahou o vzájemné pochopení německého a polského
národa v souvislosti s tragédií druhé světové války, které má být umožněno právě
přiblížením kultury, historie a jazyka jednotlivým stranám.
Severní Porýní-Vestfálsko nalezlo v

Polsku partnerský region v Slezském

vojvodství. Tato kooperace započala v roce 2000 Společným prohlášením o spolupráci
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Toto uzavřely na německé straně spolkové země Berlín, Brandenburg, Meklenbursko-Přední
Pomořansko a Sasko a na straně polské vojvodství Dolnoslezské, Lubušské, Velkopolské a
Západnopomořanské.
viz. http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/region/oder.html
81
Gemeinsame Erkärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen zur Zukunft Europas
Weimar.
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Europa/DeutschlandInEuropa/BilateraleBeziehungen/Polen/WeimarerDreieck/Weimarer
DreieckErkl_C3_A4rung.html
82
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/polen-18.html
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mezi zemskou vládou a vojvodství Slezska. Následující Společné prohlášení o
spolupráci a výstavbě přátelských vztahů z roku 200883, přineslo zintenzivnění
vzájemných vztahů. Kooperace v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, která je nyní velmi
intenzivní, má být rozšířena také v oblastech hospodářství, zemědělství, ochrany
životního prostředí či energie.
Tímto však spolupráce Severního Porýní-Vestfálska a Slezského vojvodství
nekončí. Partnerský francouzský region Severního Porýní-Vestfálska Nord-Pas de
Calais se stal v roce 2001 v rámci regionální úrovně německo-francouzsko-polské
spolupráce (Výmarský trojúhelník) také partnerským regionem Slezského vojvodství.
Prozatímní spolupráce je soustředěná na oblasti kultury a programy pro mládež, v rámci
projektů meziregionální spolupráce pod záštitou Evropské Unie (v tomto případě
INTERREG III) má být v budoucnu rozšířena na další oblasti.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Velká Británie je v současnosti 4. největším obchodním partnerem Spolkové
republiky Německo.84 Tímto faktem jsou také nejvíce ovlivněny vztahy Severního
Porýní-Vestfálska k Velké Británii, které jsou převážně hospodářsky orientované. Mimo
toto probíhá spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání. Severní Porýní-Vestfálsko má ve
Velké Británii 400 partnerských škol a 140 partnerských měst.
Na dobré úrovni jsou však také vzájemné politické vztahy obou zemí, neboť historie
Severního Porýní-Vestfálska je zčásti s Velkou Británií svázána. Právě rozhodnutí
Velké Británie vytvořit ve své okupační zóně novou spolkovou zemi sloučením starých
pruských provincií, stálo na počátku jejího vzniku. Historické souvislosti a korektnost
politických vztahů byly potvrzeny státními návštěvami. Královna Alžběta II. navštívila
Severní Porýní-Vestfálsko v roce 2004 a ministerský předseda Jürgen Rüttgers Velkou
Británii v roce 2006.85

Izrael a Palestinské oblasti
Vztahy Severního Porýní-Vestfálska k Izraeli se vyznačují zejména intenzivními
politickými kontakty. Současný ministerský předseda Jürgen Rüttgers navštěvuje Izrael,
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http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/schlesien-19.html
V roce 2008 činil podíl německého exportu do Velké Británie 66,7 miliard Euro.
85
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/gro-britannien-15.html
84
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včetně Palestinských oblastí každoročně od roku 200686. Snaží se tak osobně přispět
k dalšímu prohloubení celoněmeckých vztahů k Izraeli na jedné straně a dalším
možnostem spolupráce na úrovni Severní Porýní-Vestfálsko-Izrael na straně druhé.
Jürgen Rüttgers je také předsedou celoněmecké nadace Jerusalem Foundation kolem níž
s soustřeďují další aktivity Severního Porýní-Vestfálska ve vztahu k Izraeli.
V současné době je již v rámci spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání mezi těmito
zeměmi navázáno 40 partnerství mezi školami a 30 partnerství mezi městy.87 Mimo toto
byla započata řada společných projektů, jako například velmi zajímavý projekt
s názvem

„Severní

Porýní-Vestfálsko-Izrael-U

nás….U

vás?“(„NRW-Israel-Bei

uns...Bei euch?“ založený na internetovém dialogu mezi dětmi, mládeží i dospělými
těchto dvou zemí o tématech každodenního života, který probíhá jak formou diskuse,
tak formou videonahrávek a krátkých filmů.88
Za účelem prohloubení spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání bylo v roce 2008
podepsáno „Společné memorandum vlád Severního Porýní-Vestfálska a Izraele o
potkávání a výměně mladých lidí“89, v tomto se obě strany zavazují k podpoře
partnerství mezi školami a k vytvoření stipendijních programů na obou stranách
umožňujících prostřednictvím studia v dané zemi bližší seznámení s kulturou a
mentalitou.
Vztahy s Palestinskými oblastmi se týkají zejména spolupráce v oblasti vzdělávání,
přičemž se Severní Porýní-Vestfálsko velmi intenzivně angažuje v procesu vytváření
podmínek umožňujících dostupnost základního vzdělání a následné kvalifikace pro co
nejširší skupinu dětí a mládeže. Vytvořen byl také stipendijní program pro palestinské
studenty umožňující studium na univerzitách a vyšších odborných školách Severního
Porýní-Vestfálska za účelem dosažení speciální kvalifikace, která „by měla přispět
k dalšímu vědeckému rozvoji v Palestině“90.
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viz http://www.nrw.de/Presseservice/archive/presse2008/06_2008/080602SchwanVortext.php
tamtéž
88
více
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Internationales/Interkultureller_Austausch/Bei_uns_bei_euch.ht
ml
89
Memorandum of Understanding zwischen der Regierung des Staates Israel und der Regierung des
Landes NRW zu Begegnungen und zum Austausch junger Menschen.
http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=314&fileid=844&sprachid=1
90
in Stipendienprogramm für Studierende aus den Palästinensischen Gebieten an Universitäten und
Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen, str. 1
http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=255&fileid=731&sprachid=1
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Ghana
Své odhodlání zapojit se do mezinárodních projektů rozvojové spolupráce ukázalo
Severní Porýní-Vestfálsko uspořádáním mezinárodní konference o rozvojové spolupráci
v Bonnu. Důkazem, že je tato spolková země opravdu odhodlána se v rámci rozvojové
politiky podílet, je v roce 2007 mezivládní dohodou vzniklé partnerství s africkou zemí
Ghana.91 Takto došlo k formální úpravě vztahů Severního Porýní-Vestfálska k této
zemi, neboť kooperace založená na solidaritě již po několik let intenzivně probíhala
prostřednictvím aktivit nadačních fondů či vysokých škol.
Dohoda o partnerství upravuje kooperaci v zejména v oblasti kultury a vzdělávání,
tedy vznik partnerství mezi školami a městy, vysokoškolskou kooperaci, atd. Dále má
být přikročeno k rozvíjení společných projektů v oblastech hospodářství, ochrany
životního prostředí, zdraví či v genderové problematice.92

Čína
Původně obchodně orientované vztahy s Čínou, která pro Severní Porýní-Vestfálsko
byla a je jednou z cílových zemí zahraničního exportu, se v poslední době rozšiřují i
spolupráci v oblasti kultury a vzdělávání. Tuto formu spolupráce zaměřuje vláda na tři
partnerské čínské provincie, a to Shanxi, Jiangsu a Sichuan. Vztahy nimi jsou upraveny
společnými prohlášení vlád spolkové země a daných provincií.
S provincií Jiangsu dochází vedle již výše zmíněných oblastí spolupráce ke
kooperaci v oblastech, jako ochrana životního prostředí, omezení emisí, třídění odpadu,
apod. S provincí Shanxi tvoří nejdůležitější témata vztahů informační transfer v oblasti
hospodářské politiky, techniky a vědy. Spolupráce s provincií Sichuan pak v sobě
spojuje oblasti obou předešlých kooperací.93

Japonsko
Vztahy Severního Porýní-Vestfálska k Japonsku jsou opět založeny především na
vzájemné obchodní spolupráci. Obě industriálně vyspělé země však v posledních letech
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viz Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Ghana und Regierung des Landes NRW.
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/ghana-70.html
92
srovnej Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Ghana und Regierung des Landes NRW.
str. 3.
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/ghana-70.html
93
více http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/china-29.html
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rozšiřují vzájemné vztahy také v oblastech vědecko-technické spolupráce. Vedle toho
má být také přikročeno ke společným programům v oblasti vzdělávání a výzkumu.94

USA
Obchodního charakteru jsou také vztahy Severního Porýní-Vestfálska a Spojených
států amerických. Zvláštní oblast v rámci těchto vztahů tvoří partnerství mezi spolkovou
zemí Severní Porýní-Vestfálsko a státem Pensylvánie. Toto bylo uzavřeno v roce 2007
mezivládní dohodou o spolupráci. Partnerství se vedle oblastí kulturní a vědecké
spolupráce soustředí na také na oblast technologií a rozvoj využití obnovitelných zdrojů
energie.95

94
95

http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/japan-35.html
více Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko a státem Pensylvánie
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/pennsylvania-88.html

38

Závěr
Specifikem uspořádání Spolkové republiky Německo je možnost spolkových zemí
vystupovat v mezinárodní politice samostatně. Tato možnost vyplývá z charakteru
Základního zákona Spolkové republiky Německo, který definuje oblast zahraničních
vztahů jako věc federální (spolkové) úrovně, zároveň však ponechává spolkovým
zemím určitý prostor samostatné profilace v této oblasti. Konkrétně tak mohou spolkové
země uzavírat bilaterální smlouvy s cizími státy a jejich územně správními celky či
mohou přenášet svá svrchovaná práva na instituce v sousedních zemích. Jejich možnosti
jsou však svázány prostorem, který je vymezen zákonodárstvím spolkových zemí.
Hlavním cílem mé práce bylo vymezit charakter mezinárodních vztahů spolkových
zemí, oblastí mezistátní spolupráce, které mohou být smluvně upraveny, a okolností
vzniku těchto vztahů, které se odvíjejí od prostoru daného Základním zákonem, při
aplikaci na spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko.
Díky nástrojům, které má spolková země k dispozici, může formou bilaterální a
meziregionální spolupráce regulovat vztahy v oblastech kultury, vzdělávání, vědy,
výzkumu a technologií. V rámci geograficky a historicky determinované přeshraniční
spolupráce pak Severní Porýní-Vestfálsko kooperuje s regiony sousedních zemí Belgie
a Nizozemí, kdy jsou smluvně upraveny a koordinovány takové oblasti jako doprava,
sociální a zdravotní politika, policejní a celní úřady, čímž jsou rozvíjeny záležitosti
regionálního významu.
Působení v rámci struktur Evropské Unie, umožněné přímým zastoupením spolkové
země v Bruselu a především možností účasti na zasedání grémií Evropské Komise a
Rady coby členů německé delegace, opravňuje Severní Porýní-Vestfálsko podílet se na
spolurozhodování vymezených záležitostí, jako jsou hospodářská a energetická politika,
kultura, vzdělávání, apod.
Na závěr bych ještě chtěla podotknout, že v rámci přehledu bilaterálních
mezinárodních vztahů Severního Porýní-Vestfálska nebyly ani zdaleka zachyceny
vztahy se všemi zeměmi, případně regiony, které jsou v současné době navázány, neboť
ani nebylo záměrem mé práce. Práce se měla soustředit především na možnosti
spolkových zemí mezinárodní vztahy navazovat a také se pokusit blíže definovat jejich
charakter. Souhrnné pojetí této problematiky, jsem se snažila naplnit co nejprecizněji
s vyžitím všech dostupných zdrojů.
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Resumé
Bakalářská práce „Mezinárodní vztahy německých spolkových zemí, případová studie
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko“ dokazuje, charakter německého federalismu
umožňuje prostřednictvím kompetencí spolkovým zemím svěřeným, vedle autonomie
v jistých oblastech vnitřní politiky, tak určitou autonomii v oblastech zahraniční
politiky. Na případu spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko s mnoha
státy světa (Benelux, Polsko, Francie), která probíhá především formou bilaterální
spolupráce, jež dále definuje další vztahy smluvních stran a oblasti kooperace, se snaží
ukázat, jakými kompetencemi spolkové země v otázkách zahraniční politiky disponují a
jakým způsobem je využívají.

Resume
The Bachelor thesis „International relations of federal states of Germany, case study of
North Rhine-Vestfalia“ proves, that the character of German federalism provides
through competencies entrusted to federal states, not only autonomy in certain areas of
home politics, but also certain autonomy in the area of foreign politics. It is trying to
show, using an example of cooperation of federal state of North Rhine-Vestfalia with
many states of the world (Benelux, Poland, France), which primarily proceeds as a
bilateral cooperation further defining the other relations of contracting parties and
cooperation, which competencies federal states have in the area of foreign politics and
in what way do they use them.

40

Použitá literatura
ALEMANN von, U., MÜNCH, C. a kol. Handbuch Europa in NRW.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. ISBN 3-531-15176-2

BIERLING, S. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland.
München: Oldenburg, 2005. ISBN 3-486-57766-2

KLOKOČKA, V., WAGNEROVÁ, E. Ústavy států Evropské Unie.
Praha: Linde Praha a.s. 1997. ISBN 80-7201-056-5

KNODT M., KOHLER-KOCH B. Deutschland zwischen Europäisierung und
Selbstbehauptung.
Mannheim: Campus Fachbuch, 2000. ISBN 978-3593366180

SCHMIDT, S., HELLMANN,G., WOLF, R. a kol. Handbuch zu deutschen
Aussenpolitik.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. ISBN 978-3-531-13652-3

STURM, R., PEHLE, H. Das neue deutsche Regierungssystem.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. ISBN 978-3-531-14632-4

STURM, R., ZIMMERMANN-STEINHART, P. Föderalismus.
Baden-Baden: Nomos, 2005. ISBN 3-8329-1063-8

STURM, R. Föderalismus in Deutschland.
Opladen: Leske+Budrich, 2001. ISBN 381003035

Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland. stav k 1. 1. 2007
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/10060000.pdf

Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_II/II.2/Gesetze/Verfassung_NRW.jsp

41

Rozhovory a konzultace s referentem Mattiasem Kowalskim, referentem oddělení pro
mezinárodní a evropské záležitosti probíhající v dubnu-čevnu 2008.
Informace z nich vzešlé podloženy z těchto zdrojů:
http://www.bundesrat.de/cln_099/nn_8344/DE/service/themaaktuell/06/mitwirkung.html
http://www.europaminister.de/de/europaminister/aufgaben/
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_cs.htm
www.im.nrw.de/vm/doks/Koalitionsvereinbarung.pdf
http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/
http://www.wirtschaft.nrw.de/500/200/index.php
http://www.mbem.nrw.de/minister/
http://www.mbem.nrw.de/minister/team-europa-und-internationales/
http://www.bonn-conference.nrw.de/
http://www.kultur.nrw.de/de/inter_nationale_kultur_politik.html
http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=246&fileid=703&sprachid=1
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD111970.pdf.
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/europa_internationales/niederlande/index.php
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Frankreich/Bilateral.html
http://www.france-allemagne.fr/Regionale-Kooperation,1313.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/frankreich-11.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/nord-pas-de-calais-12.html
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/region/oder.html
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Europa/DeutschlandInEuropa/BilateraleBeziehungen/Polen/WeimarerD
reieck/WeimarerDreieckErkl_C3_A4rung.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/polen-18.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/schlesien-19.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/gro-britannien-15.html
http://www.nrw.de/Presseservice/archive/presse2008/06_2008/080602SchwanVortext.p
hp
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Internationales/Interkultureller_Austausch/Bei
_uns_bei_euch.html
42

http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=314&fileid=844&sprachid=1
http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=255&fileid=731&sprachid=1
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/ghana-70.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/china-29.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/japan-35.html
http://www.mbem.nrw.de/unsere-themen-von-a-z/pennsylvania-88.html

43

