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ANOTACE
Ve své práci se zabývám obdobím kohabitace, které nastává ve Francii v případě,
že prezident a parlamentní většina, o kterou se opírá vláda, pocházejí z odlišných
politických pólů. Francie tento fenomén v období V. republiky zažila celkem třikrát. Ve
své práci se omezuji jen na první dvě kohabitace, které byly personálně i ústavně
specifické.

Mimo výše zmíněná období zůstává určování zahraniční politiky v rukou
prezidenta. V bakalářské práci ale analyzuji, zdali tato výlučná pravomoc zůstala v rukou
hlavy státu i za kohabitace nebo jestli se posunula do rukou vlády. Zkoumám rovněž
distribuci kompetencí v oblasti zahraniční politiky mezi hlavními aktéry francouzského
politického života a zaměřuji se také na jejich vzájemnou komunikaci.
Klíčová slova: kohabitace, zahraniční politika

ANNOTATION
This bachelor thesis deals with the period of cohabitation – political situation that
occurs in France when the President and the parliamentary majority supporting the
government come from different political parties. This phenomenon has happened three
times during the Fifth French Republic. My thesis examines only two first cohabitations
because they were specific from the personal and constitutional point of view.

Except for above mentioned periods, the determination of the French foreign policy
has always been handled by the President. My bachelor thesis analyses whether this
exclusive authority is exercised by the President even during the cohabitation or if the
government does it instead of him. The distribution of competencies concerning the
foreign policy between two main French political actors will be also discussed in this
thesis. I focus on their mutual communication as well.
Key words: cohabitation, foreign policy
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I. ÚVOD
Ve Francii se za poslední půlstoletí ustavil politický režim, který dnes nazýváme
poloprezidentský. Lid hlasuje ve volbách o složení dolní komory parlamentu. Vítěz voleb
zpravidla sestavuje vládu, která se následně zodpovídá této dolní sněmovně – Národnímu
shromáždění. Součástí exekutivy je ovšem i přímo volený prezident, který dle Ústavy jako
spojovací kámen dbá nad demokratickým fungováním republikánských institucí.

Po téměř tři desetiletí trvání V. republiky prezidentské i legislativní volby vyhrávali
zástupci ze stejných politických proudů, a tudíž se hlava státu nacházela na stejné straně
politického spektra jako většina v Národním shromáždění. Zlom přišel v roce 1986, kdy za
vlády socialistického prezidenta Mitteranda legislativní volby vyhrálo středo-pravicové
uskupení stran RPR-UDF1. Následovaly dva roky vlády tzv. nesouhlasných většin, tj. jedna
hlava exekutivy (vláda) pocházela z jiného politického tábora než hlava druhá (prezident).
Většina parlamentní, o kterou se opírala vláda, musela žít spolu s většinou prezidentskou.
Tento jev nazýváme kohabitace.2

Tento typicky francouzský fenomén, který ale prezident Mitterand preferoval
nazývat institucionální soužití, zažila země celkem třikrát.3 Vzhledem k ústavní reformě
z roku 2000, která sladila délku prezidentského a legislativního mandátu na pět let, zůstává
otázkou, zdali může tento jev znovu nastat. Navzdory jemným nuancím, které se mohou u

1

Unie stran RPR (Rassemblement pour la République – Sdružení pro republiku) a UDF (Union pour
la démocratie française – Svaz pro francouzskou demokracii).
2
Pro podrobnější analýzu francouzského stranického systému a poloprezidentského režimu viz
například
CABADA (Ladislav), KUBÁT (Michal)...[et al.], Úvod do studia politické vědy, Praha : Eurolex
Bohemia, 2004, 494 str.
DUVERGER (Maurice), La Cohabitation des Français, Paris : PUF, 1987, 250 str.
PEROTTINO (Michel), Francouzský politický systém, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2005, 335 str.
STRMISKA (Maxmilián), Hloušek (Vít), Kopeček (Lubomír), Chytilek (Roman), Politické strany
moderní Evropy : analýza stranicko-politických systémů, Praha : Portál, 2005, 727 str.
3
I. kohabitace 1986 – 1988; prezident François Mitterand a premiér Jacques Chirac.
II. kohabitace 1993 – 1995; prezident François Mitterand a premiér Edouard Balladur.
III. kohabitace 1997 – 2002; prezident Jacques Chirac a premiér Lionel Jospin.

některých autorů objevit, já budu pojmy kohabitace, institucionální soužití a vláda
nesouhlasných většin z jazykových a stylistických důvodů volně zaměňovat a používat je
jako synonyma.

Ve své bakalářské práci se omezím jen na první dvě kohabitace, protože byly
personálně i ústavně specifické a jsou tudíž podobnější a lépe srovnatelné. V roce 1986
nesoulad mezi datem konání prezidentských a parlamentních voleb způsobil, že dva roky
před vypršením sedmiletého prezidentského mandátu socialisty François Mitteranda levice
ztratila většinu v Národním shromáždění na úkor RPR-UDF. V roce 1993 se podobná
situace zopakovala, když na poslední dva roky Mitterandova prezidentství post premiéra
obsadil liberál Edouard Balladur. Oproti tomu třetí institucionální soužití začalo v roce
1995, tj. dva roky po zvolení Jacquesa Chiraca prezidentem, trvalo dlouhých pět let, role
levice a pravice se zde obrátily a nebylo způsobeno nesouladem dat konání voleb, ale
umělým rozpuštěním Národního shromáždění prezidentem.

Má bakalářská práce ovšem na kohabitaci nahlédne z poněkud jiného úhlu pohledu
a zaměří se na francouzskou zahraniční politiku. V dobách vlády tzv. souhlasných většin4,
jsou vztahy se zahraničím spravovány především Elysejským palácem podporovaným
Quai d‘Orsay.5 Budu se zabývat především tím, zdali za kohabitace dochází ke změně
v určování a řízení zahraniční politiky a zdali tato politika zůstává rezervovanou doménou
prezidenta anebo se přesouvá do rukou premiéra řídícího vládu, která zastupuje aktuální
většinu v Národním shromáždění. Mým cílem bude zejména zkoumat, jakým způsobem
byly rozděleny kompetence mezi prezidenta a premiéra a kdo z těchto dvou aktérů zastával
důležitější a odpovědnější roli.

4

Období mimo kohabitaci – tj. od začátku V. republiky 1958 – 1986; 1988 – 1993; 1995 – 1997;
2002 – do dnešní doby.
5
Quai d’Orsay – ulice, na které sídlí Ministerstvo zahraničních věcí. (Dnes Ministerstvo
zahraničních a evropských záležitostí - MAEE).

Nejprve se budu zabývat personálními otázkami, protože již jmenování premiéra,
zodpovědných ministrů a velvyslanců může předznamenat následné směřování zahraniční
politiky. Ve druhé části se zaměřím na faktickou definici náplně zahraniční politiky, bude
mě zajímat, kterak Francie jednala za mezinárodních krizí, jaké vztahy udržovala se svými
zahraničními partnery a především jaký vliv měli na určování výše zmíněného prezident s
premiérem. Následně provedu analýzu toho, jakým způsobem nejvyšší francouzští političtí
aktéři vystupovali na bilaterálních a multilaterálních summitech a kdo při těchto
příležitostech dokázal prosadit svoji převahu. Ve čtvrté části se budu věnovat komunikaci
mezi úřady dvou hlavních francouzských představitelů, protože dobrá informovanost
politických aktérů podmiňuje jejich schopnost přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

V zahraniční politice více než kde jinde hraje nezanedbatelnou roli rozdělení na
rovinu politickou a symbolickou. Hlava státu mívá díky důležitosti této funkce a protokolu
významnou roli při reprezentování státu v zahraničí, navíc ve Francii je tato role ještě
zesílena tradicí V. republiky a dědictvím Charlese de Gaulla. V obdobích vlády
souhlasných většin prezident na tuto symbolickou roli navázal i tu politickou, což bylo do
jisté míry legitimní díky jeho postavení v rámci parlamentní většiny. Avšak François
Mitterand zamýšlel tuto politickou roli přenést i do období kohabitace a tím skutečně
určovat a řídit francouzskou zahraniční politiku, ačkoliv legitimita takovéhoto kroku byla
relativizována výsledkem parlamentních voleb. Cílem této práce pak bude zjistit, zdali se
mu to skutečně povedlo.

V práci se oproti návrhu vyjádřeném ve svém bakalářském projektu nebudu
zabývat otázkami, které spadají do agendy ministerstva obrany, zejména pak pokusy
s jadernými zbraněmi. Ačkoliv je obrana mnohými autory zařazována do rezervované
domény, v této oblasti není zpochybňována prezidentova převaha a i oba předsedové vlád
v éře kohabitací to byli nuceni uznat. I struktura práce oproti projektu doznala značných
změn, ne však na úkor obsahu.

Dále bych rád zhodnotil nejdůležitější knihy a periodika, které mi poskytly
faktografický základ pro bakalářskou práci a zároveň nabídly hodnocení a interpretaci dané
problematiky. Co se týče citovaných zdrojů, v souhrnu literatury se nacházejí jak práce
známých vysokoškolských pedagogů, tak knihy novinářů zabývajících se francouzskou
politikou, ale i paměti samotných aktérů, včetně premiéra Edouarda Balladura. Počet
těchto zdrojů odpovídá rozsahu bakalářské práce a je zde zahrnuta většina relevantních děl
o kohabitaci.6 Převažuje literatura ve francouzštině, protože především samotní Francouzi
se zabývali problematikou institucionálního soužití. Nicméně, jsou zařazena i obecnější
díla v češtině.

Kniha sorbonnské profesorky Marie-Anne Cohendet, specialistky na francouzské
ústavní právo, se sice zabývá pouze první kohabitací, ale autorka zajímavým způsobem
zkoumá i změny politického systému Francie v tomto období vlády nesouhlasných většin.
Opírajíce se o svou specializaci Cohendet vědecky analyzuje období kohabitace a
poukazuje na ústavně-právní aspekty institucionálního soužití.

Podobnou publikaci vydala i Christiane Gouaud, vyučující ústavní právo na
univerzitě v Limoges. Lze ocenit podobné prvky jako u Marie-Anne Cohendet. Nicméně,
tato autorka se zabývá i druhou kohabitací a navíc provedla rozsáhlou rešerši dobového
tisku a odkazuje na značné množství článků zejména z deníku Le Monde. Do své
bakalářské práce jsem tedy mohl začlenit tuto prvotní kritiku primárních zdrojů
provedenou samotnou Christiane Gouaud.

Velké uznání si zaslouží i výzkum profesora prestižní pařížské politologické školy
Sciences Po a člena Centra pro mezinárodní studia a výzkum7 Samyho Cohena. Jeho dva
články zabývající se přímo novými fenomény v zahraniční politice v období kohabitací mi

6

Nepracoval jsem přímo s knihou Jean-Bernarda Raimonda, ve které popisuje svou vlastní zkušenost
na ministerstvu zahraničí. Někteří jiní autoři toto dílo ale citují, a tak mi je hlavní obsah jeho sdělení znám.
7
Francouzsky Centre d’études et de recherches internationales – jedno z hlavních francouzských
think tanků v oblasti mezinárodních vztahů.

do značné míry pomohly odpovědět na otázku, kdo ve Francii řídil a určoval zahraniční
politiku v obdobích prvních dvou institucionálních soužití. Na Cohenovu výzkumu
kohabitace můžeme ocenit také jeho postřehy o geografickém rozdělení kompetencí
v oblasti zahraniční politiky mezi prezidenta a premiéra. Mnoho jiných autorů v této otázce
Cohena cituje.

Dalším důležitým zdrojem byla i čtyřdílná biografie François Mitteranda z pera
Pierra Faviera a Michela Martin Rollanda. O zkoumané problematice pojednával zejména
druhý a čtvrtý svazek. Ačkoliv jsou oba autoři novináři pracující pro agenturu AFP a i přes
žurnalistický styl této knihy je tento zdroj velmi užitečný, zejména pro množství informací,
které přinesl. Autoři hodnotu svého díla zvýšili nejen svým pátráním v archivech, ale i tím,
že přímo hovořili s téměř dvěma sty politickými poradci, diplomaty a jinými důležitými
osobnostmi zkoumaného období.

Za podobný počin můžeme považovat i dílo Bernarda Brigouleixa. Tento novinář,
jehož články mohli čtenáři objevit například v deníku Le Monde, se však za druhé
kohabitace stal tiskovým poradcem předsedy vlády, a byl tak možná až příliš blízký
Edouardu Balladurovi. Je tudíž zapotřebí zachovávat při četbě obezřetnost a uvědomit si,
že tato kniha nemusí mít ambice poskytnout vědeckou analýzu, ale spíše se dobře prodat,
což vyplývá i z jejího názvu.8

Podobně obezřetné je zapotřebí být při studiu autobiografie Edouarda Balladura
Deux ans à Matignon.9 V době vydání již bývalý předseda vlády se v tomto svazku snaží
vysvětlit a popsat období svého pobytu v premiérském křesle a snad se i ospravedlnit za
kroky, které učinil. Na jedné straně bylo možné využít autentické Balladurovy výroky, na
straně druhé však bylo nutné vzít v úvahu, že cíl této knihy není čistě vědecký. Navíc, jiní

8

Viz zdroje.
Matignonský palác ( francouzsky L’Hôtel Matignon) situovaný na 57 rue de Varenne, v 7.
pařížském okrsku, je tradičním sídlem francouzských premiérů.
9

autoři zpochybňovali objektivitu toho díla a poukazovali například na to, že Balladur zde
účelově podceňoval roli tehdejšího ministra zahraničí Alaina Juppého.

Mezi neméně důležité zdroje patří kniha výzkumné pracovnice v ústavu CNRS10
Marie-Christine Kessler. Tato obsáhlá publikace sice nepojednává přímo o období
institucionálního soužití, ale analyzuje francouzskou zahraniční politiku po celou dobu
trvání V. republiky. Kniha si klade za cíl odpovědět na otázku, kdo rozhoduje o zahraniční
politice a kdo ji vykonává. I zde jsou některé pasáže kohabitaci věnovány, toto dílo
posloužilo zejména při obecnějších úvahách o směřování francouzské zahraniční politiky.

II. PERSONÁLNÍ OTÁZKY
Obsazování postů ministra zahraničních věcí, jakožto i velvyslanců za V. republiky
obvykle nečinilo přílišné těžkosti a obecně vycházelo z vůle prezidenta republiky.
V období zejména první kohabitace se ale tato otázka dostala do popředí, protože se zde
zrcadlily různé představy dvou hlav exekutivy o zahraniční politice. Ještě před počátkem
skutečného naplňování zahraniční politiky bylo zapotřebí rozhodnout, které osobnosti
budou jmenovány do funkcí a přitom se odehrála jedna z prvních bitev mezi socialistickým
prezidentem a středo-pravicovou parlamentní většinou.

A) ČLENOVÉ VLÁDY

V dobách kohabitací při sestavování vlády probíhala mezi premiérem a prezidentem
tvrdá vyjednávání o postech ministrů zahraničních věcí a obrany. Muselo se jednat o
osobnosti, ve které měl François Mitterand důvěru, protože se v agendě výše zmíněných

10

Centre national de la recherche scientifique – Národní centrum pro vědecký výzkum.

resortů hodlal angažovat a tudíž vybraní ministři museli být lidé, se kterými by hlava státu
mohla spolupracovat.11

Tento zásah do rezervované domény nezpochybňoval v osmdesátých letech ani Jacques
Chirac, když akceptoval právo prezidenta zasahovat do obsazování ministerstev zahraničí a
obrany. Předseda vlády nominoval spíše úředníky a zejména pak osobnosti, se kterými by
Mitterand mohl spolupracovat v souladu. Tento výběr se sice odehrával bez větších potíží,
ale i při obsazování těchto postů probíhaly dlouhé diskuze. Chirac navrhl Mitterandovi
mnoho adeptů do funkce ministra zahraničí, až se nakonec shodli na Jean-Bernardu
Raimondovi. Tento bývalý poradce Georgese Pompidoua si i mezi léty 1981 a 1986 udržel
dobré vztahy se socialistickými představiteli. Sám Mitterand Raimonda v roce 1985
jmenoval velvyslancem v Moskvě. Pro představu je ovšem zapotřebí podotknout, že tento
těžce hledaný kompromis při obsazování Quai d‘Orsay se značně lišil od přidělování
ostatních ministerstev. Tam Jacques Chirac jmenoval osobnosti, které se prezidentovi
vůbec nezamlouvaly.12

Vzhledem k tomu, že v osmdesátých letech jako premiéra musel François Mitterand
vybrat svého úhlavního politického rivala a s přihlédnutím k faktu, že Jean-Bernard
Raimond se velice brzy situoval do tábora Jacquesa Chiraca a že spolupráce mezi Quai
d‘Orsay a Elysejským palácem vázla, se prezident rozhodl neopakovat své chyby v době
druhého institucionálního soužití a postupovat jinak. Již před volbami v roce 1993
v kontextu ratifikace Maastrichtské smlouvy dal Mitterand jasně najevo, že v případě
kohabitace jako nového premiéra nevybere osobu se záporným vztahem k prohlubující se
evropské integraci. Co se týče ministrů zahraničí, tak prezident některá jména, která mu
byla nabídnuta, odmítl.13 Zaznamenáme zde, že diskuze o novém šéfovi diplomacie trvaly
11

LAVROFF (Dmitri Georges), La conduite de la politique étrangère de la France sous la Ve
République, Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 1997, str 99.
12
COHENDET (Marie-Anne), La Cohabitation: leçons d´une expérience, Paris, Presses
Universitaires de France, 1993, str. 226, COHEN (Samy), La politique étrangère entre l´Elysée et Matignon,
in: Politique étrangère, n° 3, automne 1989, str. 488.
13
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delší dobu než v roce 1986 a nakonec z nich vzešel Alain Juppé, konzervativec a člen RPR,
jehož vnímání zahraniční politiky bylo bližší Elysejskému než Matignonskému paláci.

B) VELVYSLANCI

Akreditace velvyslanců rovněž zavdala příčinu k několika roztržkám mezi dvěma
hlavami exekutivy. Nebylo totiž jisté, zdali ten či onen ambasador bude v zahraničí
reprezentovat skutečně pouze zájmy Francie, či se bude řídit přáními Elysejského paláce
popřípadě parlamentní většiny. Obě dvě strany zkrátka chtěly, aby hexagon v zahraničí
zastupovaly jim blízké osobnosti. Objevila se zde i otázka, komu bude velvyslanec podávat
informace.14

Článek 14 francouzské Ústavy praví, že: „Prezident akredituje velvyslance a
zvláštní vyslance vyslané i přijímané.“ Rovněž určuje, že pro akreditaci ambasadorů je
zapotřebí spolupodpis premiéra a že velvyslanci jsou jmenováni v Radě ministrů
prezidentem republiky.15 Ústava byla ale zejména Elysejským palácem interpretována
příliš volně, což způsobilo mnohé spory mezi hlavou státu a předsedou vlády.
Institucionální soužití ale donutilo oba dva aktéry se dohodnout, i když se s posty
velvyslanců doslova kupčilo.16

Zejména za první kohabitace nabyly rozepře týkající se jmenovaní nových
velvyslanců až groteskního rázu. François Mitterand si například přirozeně nepřál, aby
nová vláda odvolávala velvyslance, které předtím dosadili socialisté: „Rád jmenuji
osobnosti, které mi nabízíte,“ řekl Mitterand Chiracovi, „ale pod podmínkou, že těm, co
budou nahrazení, nabídnete funkce, které odpovídají těm, které opustili.“17 Chirac se ale
touto prezidentovou podmínkou neřídil, když zamýšlel odvolat nepohodlného velvyslance
v Tunisu, Erica Rouleau. Jelikož mu ministerstvo zahraničí nenašlo odpovídající post,
Mitterand jeho odchod odmítl. Proto se jej premiér alespoň snažil potupit. Při návštěvě
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Jacquesa Chiraca v Tunisu bylo velvyslanci oznámeno, že si jej předseda vlády nepřeje
potkat, načež ambasadora během Chiracova pobytu v Tunisku povolali na konzultace do
Paříže. Nakonec se vláda rozhodla jmenovat tohoto muže ambassadeur itinérant, do
funkce bez opravdové zodpovědnosti. Teprve po znovuzvolení Mitteranda prezidentem a
nastoupení socialistické vlády byl Rouleau znovu jmenován opravdovým velvyslancem,
tentokrát v turecké Ankaře. Rozepře podobného typu se odehrála, když francouzský
velvyslanec v Libanonu vyjádřil přání opustit v předdůchodovém věku nebezpečný Bejrút.
Ministerstvo mu slíbilo post v Jugoslávii, tamní ambasador měl přesídlit do Rakouska.
Jelikož se ale ve Vídni nacházel Mitterandův chráněnec socialista Bastilde, celý pohyb se
zablokoval až do voleb v roce 1988.18 Ani akreditace cizích ambasadorů se neobešla bez
obtíží. Prezident například odmítl pověřovací listiny velvyslance Jihoafrické republiky, i
když francouzská vláda s tímto diplomatem již vyjádřila svůj souhlas.19

Tyto tři uvedené příklady jen ilustrují napjatou atmosféru, ve které se rozhodovalo
o zastoupení Francie v zahraničí. Ústava nepojednává o podmínkách, za kterých může
prezident odmítnout jmenovat velvyslance schváleného vládou. Z toho tudíž plyne, že
François Mitterand nedělal nic, co by bylo přímo v rozporu s Ústavou. Spíše se jednalo o
kroky mimoústavní. Navíc tím dokázal, že vláda na tomto poli nemůže jednat sama. V této
oblasti zkrátka potřebuje souhlas hlavy státu.

Rozdílnou situaci pozorujeme v éře druhé kohabitace. Lepší komunikace mezi
středo-pravicovou vládou a socialistickým prezidentem způsobila, že François Mitterand
dal vládě volnost a spolupracoval s ní v otázkách nominací. Za touto markantní změnou
stojí i prezidentův pocit, že už není neustále zpochybňován. Tato změna Mitterandova
chování pramenila z toho, že vláda Edouarda Balladura se již nesnažila za každou cenu
revokovat rozhodnutí minulé vlády ani odvolávat velvyslance blízké socialistům.20
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III. NAPLŇOVÁNÍ ZAHRANIČNÍ POLITIKY
A) ÚVOD

Za první i druhé kohabitace probíhala mezi Matignonským a Elysejským palácem
neustálá diskuze, jaký dát skutečný obsah francouzské zahraniční politice. Díky sbližování
názorů mezi levicí a pravicí se většina problémů vyřešila dohodou. Rozepře mezi socialisty
a koalicí RPR-UDF tedy spočívaly spíše ve formalitách nebo otázkách protokolu. Za
kohabitace Mitterand-Chirac obě hlavy exekutivy ztratily značné množství času tím, že
nespolupracovaly na mezinárodních jednáních a summitech a navzájem před sebou
utajovaly informace. Na reálné střety o skutečné náplní zahraniční politiky jim již nezbýval
čas. Navíc se za první kohabitace nevyskytly vážné mezinárodní krize, které provázely
druhé institucionální soužití.

Druhou kohabitaci můžeme co do naplňování zahraniční politiky považovat za
třístrannou vzhledem k většímu zapojení ministerstva zahraničních věcí. Zatímco JeanBernard Raimond neměl v osmdesátých letech reálné politické postavení a zůstal vysoce
postaveným státním úředníkem, tak za Alaina Juppého nalezlo Quai d‘Orsay znovu svou
roli při přípravě velkých politických rozhodnutí. Vytvořily se dva tábory, kde svou roli
hrála i politická příslušnost a osobnost jednotlivých aktérů. Alain Juppé z RPR se totiž
velice často shodl se socialistou Mitterandem. Naopak, vztahy mezi ministrem zahraničí a
premiérem Balladurem z UDF nebyly příliš důvěrné. Vzájemné zatajování informací a
spory o účasti na summitech se již znovu neobjevily, ale Francii čekaly vážnější krize,
zejména za války v Bosně a během genocidy ve Rwandě. Při rozhodování o francouzské
pozici v těchto dvou konfliktech to byl François Mitterand, kdo získal převahu. Tu pak
potvrdil i svým výrokem: „Jsem vrchním velitelem ozbrojených sil a přijal jsem
rozhodnutí, které jsem musel přijmout.“21 Na druhou stranu dle odborníků Samyho Cohena
a Marie-Anne Cohendet kohabitace nutila oba hlavní aktéry přijímat kompromisy každý
21
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den. Tyto kompromisy pak zmírnily dopady změn vlád na zahraniční politiku a učinily ji
promyšlenější, uváženější a méně improvizovanou, protože vzájemná interakce mezi
premiérem a prezidentem snižovala riziko přijímání unáhlených rozhodnutí.22

Stopy sporů mezi Edouardem Balladurem a François Mitterandem nalezneme i
v médiích. Příkladem je premiérův článek v listu Le Figaro ze dne 31. srpna 1994 nazvaný
„Naše zahraniční politika“, ve kterém předseda vlády poprvé za V. republiky jasně
definoval plány a cíle své zahraniční politiky. Například v otázce vztahů s Alžírskem
uvedl: „Francouzská pozice je vyjadřována ministrem zahraničí, ministrem vnitra a mnou
samotným.“23 Balladur úplně zapomněl zmínit prezidenta, jako by nebyl důležitý a neměl
žádný důvod zasáhnout do toho, co se týká zahraničních vztahů s Alžírskem. Premiér ve
článku předstírá, že stanovil pozice, které byly později prezidentem pouze vzaty na vědomí
bez toho, aby do nich hlava státu zasahovala. O dva dny později Balladur na setkání
s francouzskými velvyslanci prohlásil: „Je to už rok, co moje vláda společně s prezidentem
řídí zahraniční vztahy Francie.“24 Prezident vnímal obě tyto situace jako jasnou provokaci
a před týmiž ambasadory prohlásil: „Zahraniční vztahy patří mezi mé nejdůležitější a
Ústavou nejjasněji definované funkce. V rámci výkonné moci hodlám zachovat současné
rozdělení úkolů.“25 Navíc dal prezident diplomatům přesné instrukce týkající se
francouzské pozice v zásadních otázkách a když hovořil o francouzské politice v Bosně,
používal termín „moje pozice“.26 Druhá kohabitace narozdíl od té první ukázala mnoho
střetů nad definicí obsahu zahraniční politiky, i když v některých geografických a věcných
oblastech více a v jiných méně.

Francouzská Ústava z října 1958 pojednává o rozdělení pravomocí v oblasti zahraniční
politiky mezi dva hlavní aktéry značně vágně. Článek 5 sice hovoří o tom, že prezident je
garantem nezávislosti, teritoriální integrity a respektu mezinárodních smluv, rovněž je dle
22
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článku 15 nejvyšším velitelem ozbrojených sil. Tato ustanovení však nemohou být
automaticky zdrojem neomezených prezidentských pravomocí v oblasti zahraniční
politiky. V Ústavách III. a IV. republiky nalezneme podobná znění článků, přesto v té době
prezident neměl takovou převahu v rámci politického systému. Navíc, dle republikánské
tradice je hlava státu vrchním velitelem ozbrojených sil a tato formulace vyjadřuje
nadřazenost moci politické nad vojenskou a nesvěřuje Elysejskému paláci reálné velení.
Přesto se jak prezident, tak i premiér pokusili přesvědčit veřejné mínění o tom, že
pravomoc řídit zahraniční politiku jim plyne právě z Ústavy. Předseda vlády se opíral
zejména o článek 20, podle kterého má určovat a řídit národní politiku vláda, a o článek
21, který činí premiéra zodpovědného za národní obranu. V roce 1986 François Mitterand i
Jacques Chirac zamýšleli řídit zahraniční politiku bez jakýchkoliv vzájemných ústupků.
Reálná situace je ke koncesím ale přinutila.

Druhá kohabitace se zdála být v tomto smyslu mnohem klidnější. Edouard Balladur
hovořil o „koordinaci zodpovědných osob“ v oblasti zahraniční politiky a François
Mitterand hodlal tuto oblast „společně řídit.“27 Jak již jsem ale naznačil výše, urputný
souboj v symbolické rovině typický pro soužití Mitterand-Chirac se transformoval do
„sametové“ kohabitace Mitterand-Balladur, kde více záleželo na skutečném obsahu
zahraniční politiky.

Ústava jasně neupravuje ani zmíněné teritoriální a věcné vymezení témat v rámci
zahraniční politiky. Podle Samyho Cohena, který je citován i mnohými jinými autory, se
přesto po devíti měsících první kohabitace vytvořilo jisté rozdělení zahraniční politiky do
tří sfér vlivu: jedna sféra s převahou prezidenta: zejména francouzsko-německé partnerství;
druhá sféra s převahou vlády: Afrika, Blízký Východ v dimenzi týkající se vnitřní
bezpečnosti (terorizmus, Írán), hospodářské, obchodní a finanční vztahy s ostatními
zeměmi. Mezi těmito dvěmi dimenzemi zůstává důležitá doména společného řízení, kde
žádný vliv jasně nepřevažuje, kde ani jeden z aktérů nemůže jednat bez souhlasu druhého a
27

Cohen (1989), str. 488, 495, Cohendet, str. 218-222, Gouaud, str. 90.

do této třetí sféry spadají především důležitá rozhodnutí v oblasti evropské integrace a
vztahy s Blízkých Východem, především izraelsko-palestinský konflikt.28

B) RELATIVNÍ KONSENZUS MEZI MITTERANDEM A CHIRACEM

Jak již bylo uvedeno výše, tak v oblasti vytváření zahraniční politiky existoval mezi
dvěma hlavami francouzské exekutivy za doby první kohabitace relativní konsenzus.
Předseda vlády uznal zodpovědnost prezidenta v otázce stažení francouzských vojáků
z Libanonu nebo vyslání vojsk do Zálivu během irácko-iránské války. Rovněž se dohodli
na zákazu přeletu amerických letadel bombardujících Libyi nad francouzským územím.
Vláda tedy nepřijímala žádná zásadní rozhodnutí v zahraniční politice bez souhlasu hlavy
státu. Podobně prezident nemohl sám vyslat armádu na vojenskou misi. Sice zpočátku
nemohli nalézt společnou řeč o válečných operacích v Čadu, ale i zde si nakonec
uvědomili výhody vzájemné spolupráce a vláda výslovně uznala převahu hlavy státu v této
problematice.29

Na druhou stranu i v době první kohabitace probíhaly na tomto poli střety.
Například v oblastech vztahů Východ-Západ, francouzsko-německého partnerství či
politiky na Blízkém Východě se objevila dvojitá, konkurenční diplomacie způsobující
velké plýtvání energií aparáty prezidenta i premiéra. Naopak v evropské politice si
François Mitterand zachoval svůj vliv, do jisté míry i kvůli tomu, že Chiracovo vlastní
sdružení RPR se k evropskému integračnímu procesu stavělo rezervovaně. Dále, ačkoliv až
do roku 1986 patřila zahraniční politika k doménám prezidenta, Jacques Chirac v dubnu
1986 prohlásil: „Jistě, ve Francii existuje v otázce zahraniční politiky konsenzus. Ale já
změním některá směrování.“30 To se mu však příliš nedařilo, prezidenta nedokázal vyřadit
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ze hry, protože opustit terén by pro Mitteranda znamenalo zmizet jako aktér z politické
scény.31

C) DRUHÉ INSTITUCIONÁLNÍ SOUŽITÍ

1) HOSPODÁŘSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

V devadesátých letech to byla oblast zahraniční politiky úzce spojená s
hospodářstvím, ve které se Balladur vůči Mitterandovi prosadil. Premiérovi se například
podařilo prezidenta přesvědčit, že v zemích Guinejského zálivu je zapotřebí devalvovat
místní měnu západoafrický frank. Toto platidlo bylo do značné míry přeceněno kvůli své
přílišné vazbě na francouzský frank. I Mezinárodní měnový fond považoval tento krok za
nutný pro zvýšení hospodářského růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a přilákání
zahraničních investic do regionu. Balladurovi, který vycházel z doporučení této
mezinárodní instituce, jakožto i z liberálního programu své strany UDF, se podařilo
devalvaci prosadit navzdory počáteční skepsi prezidenta Mitteranda i hlasů z RPR, kteří
považovali tento krok za „odchod Francie z Afriky“. Toto je možné považovat za
Balladurovo vítězství nad ostatními francouzskými politickými aktéry a premiér si toho byl
dobře vědom.32

Vyjednávání o GATT33 skončilo pro premiéra rovněž úspěšně. Edouard Balladur
zdědil sice po svých předchůdcích nezáviděníhodnou pozici, protože dosud vyjednané
podmínky nebyly pro Francii příliš výhodné a navíc bylo zapotřebí dohodu co nejdříve
podepsat. Premiér se ale s nepříjemnou situací dokázal vyrovnat a i přes počáteční pochyby
prezidenta Mitteranda uspěl. Dokázal GATT zejména dobře prezentovat před médii, když
taktické ústupky Američanů a Němců vykreslil jako velké úspěchy Francie. I proto
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francouzský tisk v prosinci 1993 předsedovi vlády aplaudoval. Deník Le Monde dne 15.12.
napsal: „GATT je osobním vítězstvím pana Balladura.“34 V ekonomické politice premiér
zazářil, hůře však prosazoval své názory při řešení ostatních mezinárodních krizí a
konfliktů.

2) BOSNA

V období druhé kohabitace Evropou zmítala jedna z nejvážnějších ozbrojených
roztržek od druhé světové války – konflikt v bývalé Jugoslávii, konkrétně v Bosně.
Rozdílné postoje politických aktérů k francouzskému vojenskému angažmá v Bosně, se
nedělily na ose levice-pravice. Naopak, socialisté v čele s François Mitterandem společně
s RPR zastoupeným ministrem zahraničních věcí Alainem Juppém podporovali
francouzskou misi na Balkáně. Naproti tomu premiér Balladur z liberálnější středové UDF
byl o poznání zdrženlivější.

Přesto Francie vyslala do Bosny v roce 1993 pod hlavičkou OSN několik tisíc
vojáků. Přítomnost tohoto kontingentu v bývalé Jugoslávii se netěšila Balladurově přízni a
premiér několikrát na uzavřeném jednání vlády nastiňoval možný odchod francouzských
jednotek z Bosny. Podle něho platila Francie příliš vysokou cenu za svou misi v Bosně, a
to nejen finanční, ale i životy svých vojáků. Ve svých pamětech zaznamenal: „V bývalé
Jugoslávii jsme poskytli nejpočetnější kontingent k dispozici OSN, bez toho, aby jejich
mise byla jasně vymezena.“35

Prezident Mitterand by odchod vojsk považoval za celoevropský neúspěch, i Juppé
preferoval, aby Francie zůstala v Bosně, ale Balladur neustále zmiňoval možnost stáhnutí
francouzské armády.36 Premiér ve svých požadavcích nakonec uspěl jen částečně, když
34
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alespoň prosadil snížení kontingentu vojáků ze 7000 na 4000. Na druhou stranu tím ale
oslabil vyjednávací pozici a Francie pak nebyla vyslyšena ve svém hlasitém odporu proti
přítomnosti tureckých modrých přileb v bývalé Jugoslávii.37

3) RWANDA

Podobné rozepře jako Bosna vyvolala i válka ve Rwandě. Bojiště se sice nacházela
dále od Paříže a intenzita konfliktu byla vyšší, navíc události ve výše zmíněné
středoafrické zemi začalo mezinárodní společenství označovat za genocidu. Rámcové
pozice nejvyšších francouzských politických představitelů se však příliš nelišily od těch,
které zastávali v otázce Bosny. Na jedné straně stál Elysejský palác společně s Quai
d‘Orsay, kteří po počátečním váhání podporovali vyslání francouzských jednotek do
Rwandy, na druhé straně pak stál předseda vlády spolu s ministrem obrany, kteří to
zarputile odmítali. Dle premiéra se jednalo o zatáhnutí Francie do divoké války a ne o
humanitární intervenci. Balladur ve svých pamětech uvádí: „Byl jsem překvapen naším
angažmá v záležitostech země, která nespadala do naší tradiční sféry vlivu. Ačkoliv jsem
byl pro humanitární intervenci, nesouhlasil jsem s něčím, co by se mohlo podobat
koloniální expedici 8000 km od francouzských břehů, kde by se naši vojáci zapletli do
občanské války a stali se snadnými terči.“38

Vyslání vojensko-humanitárních složek do Rwandy v červnu 1994 – tzv. operace
Turquoise byla nakonec považována za kompromis mezi Elysejským a Matignonským
palácem.39 Tato operace měla mandát do konce července 1994, ovšem již 10.7. prezident
Mitterand na summitu G7 v Neapoli prohlásil: „Jestliže odejdeme 31.7. bez toho, abychom
byli nahrazeni, bude tam druhá genocida.“ Den nato Balladur v New Yorku řekl:
„Francouzská vojska se stáhnou 31. července.“ Je možné se pozastavit nad tím, zda tyto
naprosto rozdílné výroky nezpůsobila přílišná vzdálenost a nedostatečná vzájemná
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komunikace dvou nejvyšších francouzských představitelů. Média však spíše zaznamenala
značnou odlišnost jejich pozic. Pod tlakem mezinárodního veřejného mínění a tisku, které
nečinnost světových státníků od počátku eskalace rwandského konfliktu kritizovaly, se
mandát francouzských jednotek ještě o několik týdnů prodloužil, než byly nahrazeny
modrými přilbami.40 I když to Edouard Balladur ve svých pamětech nepřiznává, je jasné,
že v otázce Rwandy svůj postoj vůči prezidentovi a ministru zahraničí obhájit nedokázal.

IV. BILATERÁLNÍ A MULTILATERÁLNÍ SUMMITY,
ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY A MEZINÁRODNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ
A) ÚVOD

1) I. KOHABITACE

Největší střetnutí kohabitace se neodehrávala v Paříži, ale převážně v jiných
světových metropolích, ve kterých se Jacques Chirac i François Mitterand přeli o svou roli,
postavení, ale i o otázky protokolu, zejména o to, kdo má právo kde sedět a kdo by měl
přednést proslov. Jakkoliv mohou mít tyto spory na formulaci francouzské zahraniční
politiky zanedbatelný vliv, veřejné mínění ani zahraniční partneři si jich nemohli
nevšimnout. Na druhou stranu, musíme střetnutí na těchto summitech vnímat spíše
v rovině symbolické než politické, protože, jak jsem již dříve naznačil, pohled na reálnou
náplň zahraniční politiky se mezi těmito dvěma aktéry příliš nelišil.

Neshody na zahraničních jednáních provázely zejména první kohabitaci.
V souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami Jacques Chirac chtěl být aktivní na
mezinárodním poli, protože zahraniční politika se stávala tématem i na domácí scéně.
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Premiér se domníval, že aby byl věrohodný pro voliče ve Francii, musí vystupovat
sebevědomě i v zahraničí.41 Jelikož François Mitterand plánoval rovněž kandidovat,
volební soupeření se tak odehrávalo mezi prezidentem a premiérem, dvěma politickými
aktéry, kteří spolu měli především spolupracovat. Na zahraničních summitech to bylo
patrné.

Až do roku 1986 zastupovali Francii na mezinárodních konferencích vždy
prezidenti spolu s rezortním ministrem. S příchodem kohabitace se ale nastolila otázka
přítomnosti premiéra na těchto jednáních. Vedla k velkým diskuzím, na konci kterých se
příslušný člen vlády, většinou Jean-Bernard Raimond, musel stáhnout, aby uvolnil své
místo premiérovi. Prezident Mitterand byl přítomen a priori vždy. Navíc, často jsme mohli
být svědky stejných projevů ze strany Elysejského i Matignonského paláce. Ty se sice
nelišily co do obsahu, ale byly médiím sdělovány v jiném časovém okamžiku.42 Pro
prezidenta i premiéra bylo však důležité, že tato prohlášení vydali.

2) II. KOHABITACE

Excesy druhé kohabitace na summitech byly již mírnější. Především zde chyběl
moment předvolební kampaně, neboť prezident Mitterand již nehodlal znovu kandidovat a
ani Balladur o tom zpočátku neuvažoval. Dalším aspektem byl věk a pokročilá nemoc
prezidenta, která mu znemožňovala účastnit se politického života v zemi tak, jako dříve.
Tudíž spory na summitech již nebyly tak výrazné, a tak jim ani v této kapitole nebudu
věnovat tolik prostoru jako výrazným střetům kohabitace Mitterand-Chirac.

Otázky protokolu, které hýbaly konferencemi první kohabitace, se již znovu
neobjevily. Zkušenost z osmdesátých let byla lekcí pro Balladura, který již nemínil
zpochybňovat převahu prezidenta na summitech. Na Radě Evropské unie zasedali oba dva
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muži dohromady, protože se dohodli. Navíc se občas nahrazovali tak, aby se jednání mohl
zúčastnit i ministr zahraničí Alain Juppé. Předseda vlády většinou ovšem odjížděl
s předstihem. Zejména se snažil vyhýbat závěrečným tiskovým konferencím, které pro něj
vždy byly trochu ponižující, protože otázky novinářů směřovaly téměř výhradně na
prezidenta Mitteranda.43

B) ZASEDÁNÍ SKUPINY G7 V TOKIU

Prvním zahraničním dějištěm kohabitace se měl stát summit sedmi nejvyspělejších
zemí světa G7 v Tokiu. Pro nového premiéra Chiraca to měla být příležitost upozornit na
sebe v mezinárodním prostředí. Chtěl tím také vyjádřit přítomnost nové pravicové většiny
v Národním shromáždění francouzského parlamentu. Navíc, dle některých hlasů z vládního
tábora se měl François Mitterand spokojit s uvítací večeři a pak se vrátit do Paříže a nechat
Chiraca, aby vedl jednání. To ovšem prezident odmítl, protože se považoval za inspirátora
francouzské zahraniční politiky, což vyjádřil výrokem: „Nejsem žádný šerpa vlády.“44
Navíc Mitterand považoval summity sedmi nejvyspělejších zemí světa za jedny
z nejdůležitějších. Elitní klub G7 pro prezidenta představoval platformu pro setkávání se se
spřízněnými velkými hráči západního světa, zejména Spojenými státy. Možná mu tak
nahrazoval francouzskou neúčast ve velení Severoatlantické aliance. Zároveň přítomnost
v G7 musela pro hlavu státu potvrzovat význam Francie jako světové velmoci.

Nicméně i Mitterand uznával, že nemůže jednat sám. Proto Elysejský palác
neprotestoval, když Chirac vyjádřil svůj zájem jet také jednat do Tokia. Prezidentský úřad
ale naznačil, že delegace se běžně skládají ze tří osob, bude tudíž zapotřebí, aby jeden ze
dvou ministrů (financí nebo zahraničních věcí) přenechal své místo Chiracovi. Dle
diplomata Henri Benoît de Coignac se sice premiér snažil u japonského velvyslanectví
v Paříži vyjednat, aby mohla být francouzská delegace čtyřčlenná, střetl se však
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s odmítnutím země vycházejícího slunce. Ministr financí Edouard Balladur tudíž do
Japonska neodjel.45

Mitterand se také veřejně vyjádřil v tom smyslu, že nespatřuje potíž být doprovázen
premiérem: „Každý máme svou roli, mohou se navzájem doplňovat, ale Francie musí
k okolnímu světu mluvit jednotným hlasem.“46 K tomuto pozitivnímu Mitterandovu
výroku je ovšem třeba dodat, že pokud Francie hovořila jedním hlasem, tak je to určitě
dvěma ústy. Navíc Chiracův příjezd do Tokia byl spojen s mnohými podmínkami.
Prezident si například nepřál, aby se premiér účastnil nedělní slavnostní zahajovací večeře
ani ranního pondělního jednání předsedů delegací.47

Než ale francouzský premiér stihl dorazit, sedmička se shodla na deklaraci o
terorizmu. Francouzská vláda se snažila pozdržet oficiální zveřejnění tohoto textu až do
příjezdu svého předsedy. To se nakonec podařilo. Mezitím se ale v Paříži zástupci
Elysejského i Matignonského paláce pokoušeli přesvědčit novináře, že to byl právě jejich
šéf, který se více podílel na přijatých textech. „Celá skupina G7 čekala na příjezd Chiraca,
než publikovala politické deklarace“48, říkali na rue de Varenne. Poradce prezidenta
kontroval s tím, že vše již bylo vyřešeno v neděli večer. Jak již bylo naznačeno, doba
tohoto summitu se vyznačovala tím, že každá tisková konference jedné strany, byla
následována prohlášením z protistrany, ať to třeba bylo ve dvě hodiny ráno. Je třeba ale
říci, že Matignonský palác obsahově souhlasil s pozicí Elysejského.49

Poradcům premiéra se svými argumenty příliš nedařilo přesvědčit veřejnost. Vždyť
Jacques Chirac nemohl mít na přijatých textech žádný vliv, když se v době jejich
vyjednávání ještě ani nenacházel na území Japonska. Další nevydařenou epizodou byla
tisková konference. Premiér trval na tom, aby mohl vystoupit během závěrečného brífinku.
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Mitterand to odmítl: „To je má úloha vyjadřovat pozici Francie. Prostě je to tak a není to
jinak.“50 Při setkání s novináři navíc nebylo premiérovi dovoleno zasedat mezi šéfy
delegací. Vyhradili pro něj křeslo uprostřed, mezi tribunou a osazenstvem tvořeném
ostatními členy delegací. Mitterand o francouzské pozici informoval sám. Konstatoval, že
z velké části jsou rozhodnutí přijatá v Tokiu výsledkem francouzské aktivity za několik
posledních let. Pod ním seděl Chirac a mlčel. Média toto interpretovala jako vítězství
prezidenta nad premiérem. François Mitterand opírající se o svou převahu skutečně
dokázal události prezentovat tak, aby se zdálo, že Chiracova cesta do Japonska byla
zbytečná. Nejenže premiér neměl žádný vliv na přijatou deklaraci, žádný novinář mu ani
při závěrečné tiskové konferenci nepoložil otázku. Zřejmě zástupci tisku očekávali
erudovanější odpověď od francouzského prezidenta. Chirac tři roky poté sám uznal svou
chybu, ale zároveň zpochybnil smysl G7: „Raději jsem neměl do Tokia jezdit. Nebylo to
podstatné. Navíc summity sedmičky jsou v podstatě zbytečné. Nic se tam neřekne, nic se
tam nedělá, jsou to jen groteskní schůze.“51 Částečně mu musíme dát za pravdu. Navíc vliv
na reálnou podstatu jednání by Chirac neměl o moc nižší, kdyby během setkání zůstal
v Paříži.

O sedm let později se summit sedmi nejvyspělejších zemí světa měl v japonském
hlavním městě opakovat. I přes nastupující II. kohabitaci tato situace ani zdaleka nezavdala
příčinu k podobným dramatům jako v roce 1986. Nový francouzský premiér Edouard
Balladur se totiž rozhodl setkání G7 nezúčastňovat s tím, že Matignonský palác se stejně
podílel na přípravných pracích a společná francouzská pozice musela být nejdříve
schválena radou ministrů. Ve své bibliografii k tomu Balladur dodává: „Summitu v Tokiu
jsem se nezúčastnil, ale dal jsem ministru zahraničí a financí přesné instrukce.“52 Předseda
vlády se tak neochudil o možnost alespoň zdáli se podílet na formulování francouzské
pozice, ale ušetřil se potencionálních protokolárních těžkostí a přehlížení, které by mu
hrozily, kdyby se na tento summit vydal.
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C) SUMMITY EVROPSKÉ RADY

Summity Evropského hospodářského společenství (EHS), později Evropské unie
(EU) Chirac považoval za mnohem důležitější než setkání G7, protože se tam jednalo o
záležitostech, které se bezprostředně týkaly každodenního života Francouzů. Navíc agenda
spojená s evropskou integrací byla tak komplexní a týkala se takového množství oblastí, že
musela být zákonitě v kompetenci vlády a jednotlivých ministerstev. Na druhou stranu,
Chirac se musel shodnout na všech věcech, které se projednávaly v Evropské radě,
s prezidentem. Důležité je také si uvědomit, že v oblasti evropské integrace působily
osobnosti blízké Mitterandovi a jeho přátelé, například vlivná šéfka Meziministerské
komise pro otázky evropské hospodářské spolupráce Elisabeth Guigou, francouzský
velvyslanec u EHS François Scheer, či dokonce předseda Evropské komise Jacques
Delors. Navíc, před každým ze summitů Rady se v Elysejském paláci konala schůzka,
která měla za cíl harmonizovat pozice prezidenta a vlády.53

Jacques Chirac nemohl a ani nechtěl prezidenta ze zasedání Rady vytěsnit.
Dokonce prohlásil: „Na něm jsou deklarace a velké myšlenky, na mně pak řídit jednání.“54
François Mitterand si na přítomnosti na těchto summitech zakládal a francouzskou
delegaci řídil po celých čtrnáct dlouhých let svého prezidentského mandátu.

Už první setkání Evropské rady v Haagu v červnu 1986 zaznamenalo podobné
procedurální těžkosti jako summit G7 v Tokiu. Jako zásadní problém se jevil počet židlí
vyhrazených pro francouzskou delegaci. Na summitech EHS byla každá země
reprezentována dvěma zástupci – šéfem delegace a ministrem zahraničních věcí. Ve
Francii to byl tradičně prezident, kdo řídil delegaci, v jedenácti ostatních zemích
předsedové vlád. Matignonský palác vyjádřil přání, aby Francie obdržela třetí židli. Mimo
Mitteranda a Chiraca by se zasedání tak mohl účastnit i ministr zahraničí Jean-Bernard
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Raimond. Přestože nizozemskému předsednictví by přítomnost tří křesel nevadila,
francouzský prezident proti tomu silně protestoval. Raimond prý jednal s Mitterandem:
„Všechny země souhlasí s tím, abychom byli tři.“ Ale Mitterand odpověděl: „To je sice
možné, ale já jsem proti. Nepřeji si, aby Francie byla jediná, která disponuje třemi židlemi.
Pokud chce premiér u stolu zasedat, musí se dohodnout s vámi.“55

Po příjezdu do Haagu se prezident dozvěděl, že třetí místo bylo i tak přidáno
k francouzské delegaci. Požádal tudíž okamžitě zástupce nizozemského protokolu, aby toto
křeslo nechal stáhnout. Tak se i stalo. François Mitterand tedy opět dosáhl svého.
Formálními požadavky dokázal částečně ovlivnit i průběh jednání. Ministr zahraničí se
totiž musel spokojit s tím, že se mohl přidat k jednacímu stolu, pouze pokud se prezident
nebo premiér vzdálili. Raimond připustil, že touto situací trpěl, protože se cítil podřadně ve
vztahu ke svým evropským kolegům, se kterými se podílel na přípravách konference.
Ačkoliv summity v Tokiu a Haagu můžeme považovat za jedny ze dvou nejviditelnějších
bitev kohabitace, tak i na dalším zasedání Evropské rady, která se konala v prosinci 1986
v Londýně, se záležitost se třemi židlemi opakovala. Dle autorů životopisu Décennie
Mitterand56 se v předvečer konference francouzský prezident dozvěděl, že premiér vedl
tajná jednání s Londýnem, aby francouzská delegace disponovala třemi křesly. Dle Chiraca
s tím prý premiérka Thatcherová souhlasila. Mitterand údajně odpověděl: „Paní
Thatcherová s tím možná souhlasí, ale já ne. Ona má možná zájem na tom oslabit Francii,
což já nemám.“57

Opravdu by francouzská delegace zasedající ve třech, když ostatní země EHS
přijedou ve dvou, způsobila takové oslabení hexagonu, jak o něm mluví Mitterand?
Francouzský prezident možná přehnaně myslel na protokol, také si asi nepřál, aby Francie
vypadala oslabeně před svými politickými partnery, ale bezesporu měl také za cíl dokázat
veřejně svou převahu nad Chiracem. Být šéfem tříčlenného týmu, ve kterém zasedají dva
55
56
57

Massot, Vedel, str. 103, Favier, Martin Rolland (1991), str. 538.
Viz zdroje.
Favier, Martin Rolland (1991), str. 539.

političtí sokové, by také nebylo nic příjemného. Vláda se nakonec musela s protokolárním
diktátem prezidenta smířit a institucionální soužití začalo postupně fungovat i na
summitech.

Další dvě zasedání Rady, která zbývala do konce I. kohabitace, již proběhla
klidněji. Navzdory tomu že na konferenci v červnu 1987 v Bruselu za každým
vystoupením mluvčího francouzského prezidenta, následoval brífink tiskového mluvčího
premiéra, vzájemné střety již nebyly tak silné a viditelné veřejnosti jako dříve. Nejklidněji
nejspíše proběhla Evropská Rada v Kodani na konci dánského předsednictví. Španělský
premiér Gonzalez dokonce o Chiracovi a Mitterandovi prohlásil: „Měl jsem pocit, že ti dva
si dobře rozdělili své role.“58

Za II. kohabitace se situace na summitech diametrálně odlišovala. Protokolární
problémy se již prakticky neobjevily, obě dvě hlavy exekutivy spolu na přípravách i v
průběhu spolupracovaly. Tato změna nebyla dána jen pokročilou nemocí prezidenta
Mitteranda a faktem, že již nehodlal kandidovat v prezidentských volbách, ale i díky
předchozím zkušenostem z institucionálního soužití nebylo tak těžké nalézt mechanismy,
které v zahraniční politice umožňovaly hladší spolupráci levicového prezidenta a
pravicového premiéra.

Oba politici se například na bruselském summitu v prosinci 1993 společnými silami
podíleli na hledání společné pozice o GATT. V průběhu dalších jednání se stávalo čím dál
častěji, že Mitterand požádal Balladura, aby jej zastoupil. Prezident si potřeboval jít
odpočinout, protože hodně fyzicky trpěl a musel se uchýlit do ústraní se svým lékařem.59
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D) BILATERÁLNÍ SUMMITY

Hlavním evropským partnerem Francie od 2. světové války bylo Německo, které
s Francií vytvořilo motor pohánějící evropskou integraci. Již od padesátých let existovala
ve vzájemných vztazích tradice setkávání německého kancléře a francouzského prezidenta.
Soused na druhém břehu Rýna vnímal kohabitaci jako něco přechodného a rozhodně neměl
v plánu si znepřátelit jednu ani druhou stranu. Na jedné straně se Helmut Kohl z německé
křesťansko-demokratické strany nacházel na stejné části politického spektra jako gaullista
Chirac, na stranu druhou kancléře s francouzským prezidentem pojilo dlouholeté přátelství
zesílené osobními vazbami jejich poradců. Chirac pak po prohraných volbách v roce 1988
musel zkonstatovat, že si Kohl oddychl, protože se pro něj situace stala opět přehlednější.60

Dobrou sondou do vzájemných vztahů v období kohabitace jsou dva francouzskoněmecké summity, které se konaly za první i druhé vlády nesouhlasných většin. Nejprve
v říjnu 1986 na konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem jednal první den Helmut Kohl
samostatně s Mitterandem a posléze s Chiracem, další den je přijal oba společně. Kancléř
tím dával najevo svou opatrnou pragmatickou pozici nestranící nikomu. Ani toto setkání se
však neobešlo bez skrytého soupeření mezi francouzskými nejvyššími představiteli.
François Mitterand agendu summitu zdržoval a kulturní otázky přišly na řadu, až když
francouzský ministr kultury musel odjet do New Yorku na jinou konferenci. To si pak
prezident neodpustil ve svém projevu glosovat. Kladl si řečnickou otázku, jak je možné, že
francouzský ministr kultury chybí na kulturním summitu.61

Naopak setkání, které se uskutečnilo o osm let později, se odehrávalo v mnohem
přátelštější atmosféře. Tiskoví mluvčí Elysejského i Matignonského paláce pořádali
společné tiskové konference a vnější pozorovatelé je oba shledali v evidentně dobré
náladě.62 Nutkání představitelů obou hlav výkonné moci spolu soupeřit zjevně polevilo.
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Jinou ukázkou nevraživosti byl francouzsko-španělský summit v Madridu v březnu
1987. Jacques Chirac i François Mitterand opět sahají k taktice vzájemně následujících
interview v pozdních nočních a brzkých ranních hodinách. Po slavnostní uvítací večeři
Chirac v ústraní poskytl rozhovor několika francouzským novinářům. Premiér kritizoval
přílišnou mírnost předchozí socialistické vlády ve Francii při vyjednávání o vstupu
Španělska do EHS. Rovněž měl za to, že jeho současná vláda měla mnohem větší zásluhy
v oblasti boje proti baskickému terorizmu než ta předešlá. Jakmile byl Mitterand druhého
dne ráno po svém probuzení zpraven o obsahu tohoto rozhovoru, považoval za nezbytné
komentovat Chiracovo počínání na rádiu Evropa 1. Mitterand ve vysílání rádia dlouze
hovořil o vývoji těchto dvou otázek a nakonec odmítl se Chiracem polemizovat.63

Vzhledem k dřívějšímu odjezdu francouzského premiéra do Paříže to byl François
Mitterand, kdo měl v daném sporu poslední slovo. Na závěrečné tiskové konferenci se
španělským předsedou vlády Felipe Gonzalezem francouzský prezident prohlásil, že
bilaterální záležitosti vždy řešila Francie a rozhodně ne ta či ona vláda. O dva roky později
Chirac uvádí: „V Madridu jsem udělal hloupost.“ Tu přiznal také když po madridské
konferenci údajně řekl Mitterandovi: „Bude třeba trochu zvolnit.“64

A skutečně, od té doby můžeme pozorovat, že jejich vzájemné spory již nezní tak
nahlas. Mitterand se snaží dokonce předešlé vzájemné neshody bagatelizovat, když
prohlásil: „Ve Španělsku i v Tokiu jsme zaujímali stejné pozice a uspěli jsme.“ Chirac
v tomto ohledu souhlasil: „Důležité je, že prezident i vláda hovoří jedním hlasem.“65
Nicméně, oba se neustále pokoušeli přesvědčit veřejné mínění o tom, že konečný výsledek
nebyl vzájemným kompromisem, nýbrž koncesí jednoho vůči druhému.
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Zatímco Němci i Španělé se za doby kohabitace snažili nepřiklánět na jednu ani na
druhou stranu, tak Britové si okamžitě vybrali svůj tábor – ten premiérův. Když přijela do
Paříže, neopomněla Thatcherová prodloužit protokolární program večeří v Matignonském
paláci. Mezi ní a Chiracem panovala především ideologická solidarita. Spojovaly je jejich
liberální ekonomické koncepce, jakožto i averze k byrokratickému aparátu v Bruselu.66

Britská premiérka snad ani nechtěla využít dyarchii francouzské exekutivy ve svůj
prospěch, ale dva nejvyšší ústavní představitelé Francie jí k tomu poskytli skvělou
příležitost, jak můžeme pozorovat na průběhu britsko-francouzského summitu v Paříži
v listopadu 1986. Když Thatcherová hovořila ve francouzském hlavním městě o částce,
kterou by EHS mělo ve svém příštím rozpočtu věnovat na výzkum a vývoj, vyslovila se
pro to, aby byly vyčleněny 4 mld. ECU. Naopak Mitterand ve svém proslovu zdůraznil:
„Byl bych radši, pokud bychom se mohli co nejvíce přiblížit částce 7,7 mld. ECU, které
navrhovala Evropská komise (EK).“ Během prezidentova proslovu udělal Chirac
k Thatcherové rukou znamení jasného „ne“, čímž dal najevo, že s prezidentem nesouhlasí.
Poté při svém proslovu Chirac říká: „Spíše bychom se měli přiblížit číslům zmiňovanými
paní Thatcherovou než těmi, které doporučuje Jacques Delors.“67 Přesto, i kvůli stanovisku
ostatních členských států, se EHS nakonec dohodlo na částce vyšší, a tedy Británie ani
Chiracova administrativa s prosazováním svých požadavků neuspěly.

E) FRANCIE, SPOJENÉ STÁTY, SOVĚTSKÝ SVAZ, AFRIKA

Vztahy se dvěma světovými supervelmocemi měla Francie o poznání jednodušší.
Mohlo by se zdát, že Spojené státy ani Sovětský svaz nejevily přílišný zájem zabývat se
zdánlivě malichernými spory na francouzské politické scéně. S Jacquesem Chiracem se
proto v USA zacházelo stejně jako s François Mitterandem o dva roky dříve. Premiéra
čekala večeře v Bílém domě, jakožto i setkání s nejvyššími představiteli Republikánské
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strany. Podobná situace nastala o pár týdnů později při Chiracově cestě do Sovětského
svazu. Francouzský premiér se měl dle protokolární pravidel původně setkat pouze se
svým protějškem Nikolajem Ryjkovem. Nicméně vůdce SSSR Michail Gorbačov udělal
výjimku a uspořádal na Chiracovu počest večeři. Oba muži poté měli možnost vystoupit na
společné tiskové konferenci.68

Trochu jiná situace nastala v Africe. Tento kontinent je již od dob Charlese de
Gaulla považován za prezidentskou doménu a hlavu francouzského státu většina afrických
představitelů tradičně považovala za privilegovaného prostředníka. Žádná z afrických zemí
neměla ani za doby kohabitace zájem naslouchat radám Matignonského paláce a vzdát se
kontaktů s prezidentem Mitterandem. Elysejský palác nadále zůstal pro řadu afrických
vůdců partnerem číslo jedna, i když udržovali vztahy i s úřadem premiéra. Své
privilegované postavení si francouzský prezident mohl dovolit potvrdit i na návštěvě Mali
v listopadu 1986 parafrází svého dřívějšího výroku: „Francie již pět let mluví jedním
hlasem a to je ten můj.“69

F) MEZINÁRODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Co se týče mezinárodního vyjednávání, obecně je možno poznamenat, že se
nachází v kompetenci vlády. Nejenže věrohodnost prezidenta, který by se pustil do
vyjednávání proti vůli premiéra, by byla značně slabá, ale Elysejský palác nedisponoval
v dobách kohabitace pro tak rozsáhlou agendu dostatečným aparátem. Přítomnost osoby
prezidenta u prostých vyjednávání navíc nedovoluje ani protokol. Hlavě státu se zkrátka
nepřísluší, aby byl partnerem pouhých ministrů. François Mitterand si nemohl činit ani
nárok na vyjednávání o mezinárodních smlouvách. V případě že tento dokument
nevyžaduje ratifikaci, Ústava prezidentovi zaručuje pouze právo na informace o průběhu
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vyjednávání. Bohužel pro Mitteranda ovšem nespecifikuje, kdy přesně má být prezident o
vyjednávání zpraven.70

Uveďme případ vyjednávání mezi Francií a Irákem. Ta vedl Jacques Chirac se
Saddámem Husajnem v létě 1987. Poté, co se v srpnu 1987 v Canard Enchaîné objevil
dopis, který Chirac zaslal Husajnovi se, dle generálního tajemníka Elysejského paláce
Jean-Louis Bianca, odehrál mezi nejvyššími francouzskými představiteli následující
rozhovor. Chirac: „Považuji za skandální, že se tento dopis objevil v novinách.“ Mitterand
odpověděl: „Vy ten text totiž pošlete každému kromě mě!“71 Ať se nám Biancovy
informace mohou zdát věrohodné či nikoliv, jedno je jisté. V oblasti mezinárodního
vyjednávání vláda měla převahu a také jí využívala.

Ne vždy ale Chirac prosadil svůj pohled, zejména pokud se jednalo o revizi
opatření, která byla přijatá předchozími administrativami. Když RPR požadovalo znovu
projednat některé části přístupové smlouvy se Španělskem a Portugalskem do EHS,
narazilo na tvrdý odpor prezidenta. François Mitterand se zde opíral o článek 52. Ústavy,
který mu uděluje pravomoc vyjednávat a ratifikovat smlouvy. Vláda obecně nedokázala
přimět prezidenta, aby přehodnocoval svá dřívější rozhodnutí.72

V. KOMUNIKACE
A) ÚVOD

Další částí, která mi pomůže odpovědět si na otázku, kdo ve Francii za prvních
dvou kohabitací řídil zahraniční politiku, bude kapitola o komunikaci. Budu se zabývat
zejména tím, jakým způsobem spolu dvě hlavy francouzské exekutivy hovořily a kterak
probíhala

vzájemná

výměna

informací.

Budu

vycházet

z předpokladu,

že

již

v osmdesátých letech a tím více v poslední dekádě 20. století, byly informace více než
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důležitým artiklem, protože bez hlubší znalosti a rozboru určité otázky je velice těžké
přijmout kvalifikované rozhodnutí. I vzájemná komunikace mezi hlavními politickými
aktéry a způsob, jakým je prezentována na veřejnosti a před zahraničními partnery nám
napoví, kdo má v zahraniční politice převahu.

B) I. KOHABITACE

Administrativa Jacquesa Chiraca se rozhodla postavení prezidenta znesnadnit tím,
že začala redukovat množství informací přicházejících do Elysejského paláce. JeanBernard Raimond vydal interní nařízení, díky kterému mohlo ministerstvo komunikovat
přímo s velvyslanci pomocí tzv. poselství73. Kopie těchto dokumentů dorazila do úřadu
hlavy státu pouze tehdy, pokud to Raimond uznal za vhodné. Elysejský palác tak dostával
o hodně méně poznámek, úvah či analýz než dříve. Mnohdy mu byly předávány pozdní a
neúplné informace. François Mitterand se například dozvěděl až četbou z deníku Le
Monde, že kubánský disident Riccardo Bofill se uchýlil na francouzskou ambasádu
v Havaně. Co bylo ještě vážnější, Mitterand byl zpraven až po svém návratu z cesty po
Africe, že vláda získala od německých tajných služeb upozornění o překaženém atentátu
na osobu prezidenta.74

François Mitterand ovšem toto chování koaličních stran považoval za hrubé
pochybení a nerespektování jeho postavení a rozhodl se použít jiných zbraní, které měl
v boji s vládou k dispozici – novináře a veřejné mínění. Na konci roku 1986 Elysejský
palác informoval vybrané žurnalisty o z prezidentského hlediska nepřijatelném utajování
informací ze strany vlády. Později, v dubnu 1987 Mitterand v jednom rozhovoru ironicky
poznamenal, že má málo informací o špionážní aféře týkající se rakety Ariane:
„V současné době jsem informován čtením deníku France-Soir.“75
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Prezident dokázal, že je schopen s médii a francouzskými občany komunikovat lépe
než vláda a že je s to získat lid na svou stranu. Například v dokumentu Lettre à tous les
Français Mitterand vykutáleně blahopřál Chiracovi za sebezapření, které podstoupil, když
musel opakovaně akceptovat prezidentská rozhodnutí, se kterými jako předseda vlády
nesouhlasil.76 Francouzské veřejné mínění, které bylo zvyklé na roli, kterou hrál prezident
v zahraniční politice, dalo Mitterandovi za pravdu, mimo jiné v prezidentských volbách
v roce 1988. Je možné tedy konstatovat, že Chiracova snaha vyprázdnit roli prezidenta
v zahraniční politice dosáhla svého cíle pouze částečně. François Mitterand si udržel
nezanedbatelný vliv, mohl se opírat o protokol, o své spolupracovníky a o své stoupence,
kteří mu zůstali ve všech sférách státní správy. Vládě se nepodařilo systematicky izolovat
prezidentský úřad.77

Co se týče vztahů se zahraniční partnery, tak je vhodné citovat z rozhovoru
Jacquesa Chiraca pro deník Le Monde ze dne 8. července 1987: „Nuance mezi
prezidentem a premiérem nejsou důležité. Jde o to, že zahraniční partneři pochopili, že
socialistický prezident a vláda, která socialistická není, mluví jedním hlasem.“78 I dle
francouzského diplomata Henriho de Coignaca druhotné konflikty vzešlé z kohabitace
pouze zpestřily vztahy Francie s jejími hlavními zahraničními partnery, kteří se nad
rozbroji v lepším pousmáli, v horším toho využili. I navzdory tomu, že Chirac i Mitterand
si dokonce vyměňovali dopisy se svými zahraničními protějšky, aniž by o tom dávali jeden
druhému vědět, tak je možné říci, že první kohabitace nebyla v zásadě na obtíž francouzské
diplomacii.79 Není možné obecně prohlásit, že by oslabila schopnost Francie prosazovat
svou
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mezinárodním

poli.

C) II. KOHABITACE

Druhá kohabitace četná na rozepře v konkrétním naplňování zahraniční politiky
přinesla v porovnání s předchozími zkušenostmi v oblasti komunikace relativní klid mezi
dvěma hlavními politickými aktéry. Možná i proto nazýváme toto politické období první
poloviny devadesátých let jako sametovou kohabitaci. Novinka spočívala v akceptování
spoluřízení oběma hlavami exekutivy a ve vůli vyhnout se srážkám. Prezident Mitterand i
premiér Balladur byli rozhodnuti vytvořit vztah založený na důvěře. Balladur měl za to, že
prezident má právo být informován o všem. Pokud se jednalo o důležitou otázku,
rozhodovali společně a nic důležitého nemohlo být rozhodnuto bez jednoho či druhého
nebo proti vůli jednoho či druhého.80

I ze strany premiéra zaznamenáváme smířlivější výroky. Balladur ve svých
pamětech napsal: „Jelikož jsem prezidenta předem informoval o svých iniciativách, on mě
informoval o těch jeho. Tedy navzdory našim rozdílům jsme se navzájem
nepřekvapovali.“81 I François Mitterand již nebyl tak nedůtklivý, nebyl to již politik,
kterému muselo vše vyhovovat. Jako zdůvodnění berme opět fakt, že jeho zdravotní stav se
neustále zhoršoval. Prezident se rovněž nechystal znovu obhajovat svůj mandát. Navíc, za
druhé kohabitace byla spolupráce s vládou považována za korektnější i ze strany
Elysejského paláce. Mitterand se často setkával s předsedou vlády i příslušnými ministry.82

Situace se jevila klidnější ve vztahu k novinářům a zahraničním partnerům. Premiér
se vyjadřoval skutečně kompromisně, i ve svých pamětech: „Zahraniční politika je
sdílenou doménou, ve které je složité a nežádoucí jednat protichůdně. Zejména jsem
nechtěl, aby naše země hrála divadlo před zbytkem světa (...) a aby si každý z našich
partnerů vybral pro komunikaci prostředníka, který by více vyhovoval jeho zájmům.“83 Je
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pravdou, že z vnějšího pohledu se francouzská pozice v zahraniční politice mohla zdát
mnohem více koherentní a pevná než za doby první kohabitace. Na druhou stranu to
neznamená, že se aktéři lépe shodli. Pouze své spory neventilovali tak vehementně jako
v osmdesátých letech a diskuze o zahraniční politice neprobíhala přes média, ale
v zasedacích

sálech

vládních

či

prezidentských

budov.

VI. ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem odpovídal na základní otázku, kdo ve Francii určoval
a řídil zahraniční politiku v období prvních dvou kohabitací. Analyzoval jsem jednotlivé
postupy, mezinárodní jednání, události a řešení krizí, což mi umožnilo zjistit, jak se
v jednotlivých situacích postupovalo a kdo dokázal svoji převahu. V každé jednotlivé
kapitole jsem zkoumal rozdělení rolí mezi prezidentem a vládou, uváděl kontextuální
příklady a na jejich základě dokazoval, kdo z aktérů v dané oblasti dominoval.

Jelikož Ústava svěřuje prezidentovi pravomoc jmenovat členy vlády a velvyslance
do jejich funkcí, umožňuje tak mimo jiné hlavě státu ovlivňovat výběr osobností, které
posléze skutečně naplňují zahraniční politiku. François Mitterand si zachoval vliv na
obsazení ministerstev spadajících do rezervované domény, premiéři do těchto křesel
neprosadili kandidáty proti vůli prezidenta, Jean-Bernard Raimond i Alain Juppé byli muži
kompromisu. Ještě před začátkem druhé kohabitace Mitterand dokonce a priori odmítl
jmenovat jako premiéra osobu, která by se s ním neshodla v pohledu na evropskou
integraci a diskuze o novém ministru zahraničí trvaly značnou dobu. Prezident zkrátka
uměl využít výhody spočívající ve schvalování nominací. Druhá kohabitace se tak mohla
odehrávat v klidnějších podmínkách i proto, že Alain Juppé se v mnoha otázkách
přibližoval pozici spíše Elysejského než Matignonského paláce.

Co se týká akreditace velvyslanců nebo mezinárodního vyjednávání, Ústava
V. republiky se vyjadřuje srozumitelněji a jasněji než v jiných aspektech zahraniční
politiky, rozděluje tyto pravomoci mezi vládu a prezidenta rovnoměrněji a znemožňuje tak
získání převahy jedné i druhé straně. Ústava tak nutí obě hlavy exekutivy více
spolupracovat, což se projevilo zejména za druhé kohabitace. Prezident i vláda si však svá
rozhodnutí mohou navzájem blokovat, což byl případ prvního institucionálního soužití.

Vzhledem k vzájemnému přibližování postojů levice a pravice ve skutečném
naplňování zahraniční politiky nelze na tomto tématu spolehlivě prokázat, která část
exekutivy zde získala převahu, i když některé momenty to naznačují. V osmdesátých
letech probíhaly spory mnohem více v rovině symbolické, střetnutí politická zpravidla
nezaznamenáváme. Ani světový vývoj nepřipravil pro prověření tandemu MitterandChirac příliš těžké zkoušky.

Pokud jde o druhou kohabitaci, je zapotřebí vydělit několik segmentů. V pohledu
na hospodářskou zahraniční politiku se Edouard Balladur z UDF prosadil vůči většině
z RPR a prezidenta Mitteranda také svými argumenty přesvědčil o svých stanoviscích.
Mnohem rozporuplnější reakce vyvolala otázka zahraničních misí. Elysejský palác projevil
tendenci posílat vojáky mimo francouzské hranice ne zcela v souladu s přáními
Matignonského paláce, ale opíral se přitom o kladné stanovisko Quai d’Orsay. V tomto
momentu se ukázala důležitost vyjednávání o osobě ministra zahraničí před začátkem
vládního mandátu. Kdyby se Alain Juppé býval přiklonil na premiérovu stranu, pro hlavu
státu by bývalo bylo mnohem těžší prosadit svůj pohled.

V symbolické rovině zejména premiér Chirac zaznamenal úspěch bezprecedentním
prosazením své přítomnosti na bilaterálních a multilaterálních summitech, což mu mimo
jiné umožnilo setkávání se světovými státníky. Nicméně, vzhledem k tomu, že pozice,
kterou na těchto setkáních zastávala Francie, byla již předjednána v Paříži a bereme-li
v potaz fakt, že stanoviska levice a pravice se od sebe příliš nelišila, tak musíme
zkonstatovat, že příliš nezáleželo na tom, který francouzský aktér se jednání účastnil a
Chiracovy aktivity na summitech tak spíše vypadaly jako součást předvolební kampaně pro
francouzské prezidentské volby v roce 1988. Byl to François Mitterand, kdo na summitech
uspěl, zůstal oficiální tváří Francie, dokázal skvěle využít protokolu, na summitech zazářit,
pro zahraniční partnery zaručoval kontinuitu a pro média byl vděčnějším objektem než
premiér. V devadesátých letech se Edouard Balladur ani nesnažil supremaci hlavy státu
v této oblasti relativizovat.

Pokud se jedná o komunikaci, tak vláda zejména v osmdesátých letech pozici
Elysejského paláce ztěžovala a pozastavila tok některých informací, které prezident
potřeboval pro zaujetí kvalifikovaného postoje k určitým otázkám. François Mitterand
proti tomu bojoval s vtipem a ironií, se kterou vystupoval ve sdělovacích prostředcích, a na
svou stranu získal i veřejné mínění. Mitterand i Chirac spolu častěji než u zasedacího stolu
hovořili přes média, či dokonce prostřednictvím zahraničních partnerů. Na druhou stranu, i
když to bylo nestandardní, nejvyšší francouzští představitelé tím neohrozili zásadním
způsobem formulování zahraniční politiky Francie ani roli země na mezinárodním poli.
Sametová kohabitace devadesátých let pak přinesla v tomto směru poučení z předchozí
zkušenosti, tak si alespoň v oblasti komunikace toto institucionální soužití svůj přívlastek
zaslouží.

Vláda sice nominovala osobnosti do funkcí, ale prezident disponoval důležitým
právem schvalování. Při komunikaci a sdělování informací se vláda zejména za první
kohabitace sice pokoušela prezidenta izolovat, ale neuspěla. V oblasti skutečného
naplňování zahraniční politiky Mitterand sice prosadil svůj pohled zejména v otázce Bosny
a Rwandy, ale za vydatné podpory Quai d’Orsay. Sama vláda byla rozpolcená. Jedině na
summitech si François Mitterand zachoval svou převahu, zde se však jednalo o rovinu
spíše symbolickou než politickou, ale přesto důležitou. Kohabitace tedy do jisté míry
oslabila prezidentskou roli při určování a řízení zahraniční politiky, ale hlava státu i nadále
zůstala

velkým

inspirátorem

vnějších

vztahů

Francie.
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