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1. Úvod 

 

Mezinárodní obchodování představuje v současné době důležitý aspekt 

v ekonomikách jednotlivých států. Od konce 50. let minulého století obchod se zbožím mezi 

státy několikanásobně vzrostl. Rostoucí tendence obchodů je patrná také v současné době. 

Zásluhu na daném faktu má zcela jistě liberalizace obchodu. Je možné konstatovat, že 

v oblasti obchodování dochází k postupnému odstraňování obchodních překážek a jiných 

obchodních bariér. Na vývoji obchodování se podílela, nejen zmíněná liberalizace obchodu, 

ale také Všeobecná dohoda na clech a obchodu, později Světová obchodní organizace. Pod 

záštitou dané organizace uskutečňuje obchod na 159 zemí světa, které přijaly, mimo jiné, 

základní pravidla mezinárodního obchodování. Důležitým obchodním aktérem ve světovém 

měřítku obchodování, je zajisté Evropská unie (EU). Na světovém obchodě se podílí téměř 

jednou pětinou. Úprava vnějších obchodních vztahů se třetími zeměmi je pro všechny členské 

státy Evropské unie jednotná. Těmito vztahy, tedy vnějšími obchodními vztahy, se zabývá 

společná obchodní politika EU. Také Evropská unie je členem Světové obchodní organizace, 

zavázala se tak k dodržování pravidel, které tato organizace stanovuje. Jednotlivé nástroje 

v rámci společné obchodní politiky EU, jež jsou uplatňovány, nesmějí být v rozporu s právem 

WTO, ani s jinými mezinárodními závazky, které EU přijala. 

Současná podoba obchodních vztahů je upravena řadou bilaterálních a multilaterálních 

dohod, které EU se třetími zeměmi uzavřela. Uzavírané dohody tak vedou zpravidla ke 

snižování cel na jednotlivých trzích, k odbourávání překážek obchodu a k většímu přístupu 

zahraničních producentů na trhy druhých zemí. Je však možné konstatovat, že obchodní 

vztahy mezi EU a třetími zeměmi, nejsou vždy idylické. Existuje celá řada obchodních sporů, 

které jsou nebo byly řešeny v rámci Světové obchodní organizace. Některé obchodní spory se 

vedou i řadu desítek let, jak je možné spatřovat v obchodních sporech mezi EU a USA. 

Vztahy mezi těmito světovými velmocemi vždy představovaly určitou rivalitu. Na jedné 

straně existovalo partnerství v oblasti politické, na druhé straně zaznamenáváme stále 

existující ekonomické soupeření, kdy se EU snaží získat vetší vliv v obchodních vztazích. 

Některé obchodní spory často také připomínají spíše odvetu vůči jiné zemi, jak je možné 

spatřit v nedávných obchodních sporech mezi EU a Čínou. Jsou ale i země, jako např. 

Austrálie, kdy obchodní spory mezi touto zemí a EU, jsou zcela výjimečné.  

Cílem diplomové práce je podat komplexní obraz o vnějších obchodních vtazích 

Evropské unie s nejvýznamnějšími obchodními partnery, z hlediska obchodních dohod, které 

mezi sebou uzavřeli. Dílčím cílem je také zhodnocení několika obchodních sporů, které jsou 
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nebo byly řešeny v rámci Světové obchodní organizace a nastínění vývoje obchodních vztahů 

do budoucna. Práce tedy nezkoumá komoditní přesuny mezi EU a třetími zeměmi, je 

zaměřena na výklad obchodních vztahů z hlediska uzavřených dohod. Cíle bude dosaženo 

ověřením následující hypotézy: obchodní vztahy mezi Evropskou unií a vybranými třetími 

zeměmi jsou z hlediska právní úpravy odlišné. Bude užita metoda analýzy, za účelem získání 

komplexních poznatků a informací k danému tématu. Odborné informace, které budou 

získány, budou podrobeny analýze. Získané analyzované poznatky se budou v průběhu práce 

prolínat s metodou syntézy.   

Práce je rozdělena na tři kapitoly, úvod a závěr. Kapitoly jsou dále rozčleněny na 

podkapitoly. První kapitola se věnuje historii mezinárodního obchodování od 19. století. 

Vymezuje také základní pojmy, které jsou podstatné pro pochopení vnějších obchodních 

vztahů EU. Kapitola rozebírá charakteristiku a vznik společné obchodní politiky EU, její 

zásady apod. Řešeny jsou také rozhodovací procesy EU a změny, jež nastaly po Lisabonské 

smlouvě, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009.  

Druhá kapitola analyzuje vnější obchodní vztahy EU. Kapitola se věnuje nástrojům 

společné obchodní politiky EU, které Evropská unie uplatňuje vůči třetím zemím. Tématem 

kapitoly je především mnohostranný obchodní systém, aplikovaný v rámci Světové obchodní 

organizace. Daná organizace je zde popsána od jejího vzniku až po současnost, výkladu se 

může také těšit Všeobecná dohoda na clech a obchodu, která Světové obchodní organizaci 

předcházela. V jednotlivých podkapitolách se zabýváme postavením EU ve Světové obchodní 

organizaci, řešením sporů v rámci této organizace, zmíněná je také struktura členů a její 

financování.  

Třetí kapitola je již věnována obchodním vztahům EU s jednotlivými vybranými 

zeměmi. Je zřejmé, že existuje mnoho států, které uzavřely obchodní dohody s Evropskou 

unií, proto bylo vybráno pouze několik států, které je možné považovat za nejvýznamnější 

partnery EU. Tyto země byly vybrány na základě součtu jejich exportů a importů. Kapitola se 

zabývá celkem šesti významnými partnery Evropské unie. Ukazuje právní základy v oblasti 

obchodu, které byly položeny a také jednotlivé dohody, které byly mezi nimi uzavřeny. U 

většiny zemí jsou řešeny mimo jiné obchodní spory, kdy ukončení těchto sporů následovalo 

teprve v nedávné době. Mimo nejvýznamnější partnery byly také vybrány státy ACP. 

Pro zpracování diplomové práce byly využity knižní publikace týkající se vnějších 

vztahů Evropské unie. Problémem těchto publikací je však stáří informací. Pro aktuálnost 

bylo proto využito mnoho internetových zdrojů, aby práce podávala nejen současný vývoj 

vnějších vztahů, ale také vývoj budoucí.    
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2. Obchodní politika EU 

2.1 Mezinárodní obchodování od 19. stol. 

 

 Je účelné se krátce ohlédnout zpět do historie mezinárodního obchodu. Jak název 

podkapitoly napovídá, naše ohlédnutí započneme 19. stoletím, kdy se po určitou dobu na 

evropském kontinentě objevila etapa liberalizace (odstraňování překážek ve vzájemných 

ekonomických vztazích mezi aktéry světové ekonomiky) mezinárodního obchodu. Je to právě 

19. století, kdy vrcholí koloniální vývoj a rozdělování světových sfér zájmu. 

Nejvýznamnějšími koloniálními mocnostmi byly Francie a Velká Británie. Dané století je 

stoletím vzniku a formování světové ekonomiky a světového trhu. Vývoj dopravní techniky, 

rozvoj průmyslu, nové objevy, to byly zajisté podněty pro rozvoj samotného obchodování. Za 

významné období lze považovat rok 1860, kdy dochází k uzavření obchodní smlouvy mezi 

výše zmíněnými zeměmi. Tato smlouva, označovaná jako tzv. smlouva Cobden – Chevalier, 

přinesla značné oživení do evropského obchodu. Výsledkem pak bylo sjednání dohod 

týkajících se dopravy, snížení celních tarifů atd. I když se smluvně týkala pouze těchto dvou 

států, její význam spočíval v roli jakéhosi průkopníka v uzavírání smluv s dalšími evropskými 

státy. Smlouva mimo jiné jasně formulovala doložku nejvyšších výhod1.  

 Etapa volného obchodu však netrvala v Evropě dlouho. Za návrat protekcionalismu 

(směr, který chrání domácí ekonomiku před vnějšími vlivy) je možné označit rok 1879, kdy 

Německo zasahuje do své celní politiky a kdy dochází ke zvýšení celních tarifů u dovážených 

komodit. Skutečný pád politiky liberalismu přináší rok 1892, poněvadž dochází k uplynutí 

doby, na kterou byla sjednána většina mezinárodních smluv. Evropské státy sledují směr 

Francie, která přijímá zvýšené celní tarify. Naopak státy jako Nizozemsko nebo Velká 

Británie stále uplatňují principy liberálního obchodu. Silné narušení mezinárodních 

obchodních vztahů přináší první světová válka. Státy se odvrátily od politiky liberálního 

obchodu k protekcionismu, zavádějí ochranná cla na dovozy zboží v důsledku snahy ochránit 

vlastní ekonomiku.  

K znemožnění dalšího rozvoje obchodu a jeho celosvětového omezení přispívá nástup druhé 

světové války (Rozehnalová, Právo Světové obchodní organizace, 2010). 

                                                 
1 Doložka nejvyšších výhod – jedná se o ustanovení, používané v mezinárodní smlouvě, kde se smluvní strany 

zavazují poskytnout si minimálně stejné výhody, které před uzavřením smlouvy poskytli jiným zemím, nebo 

kdykoli po uzavření smlouvy třetím zemím poskytnou.  
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 Konec druhé světové války je možné označit za období, ve kterém se zrodily aktivity a 

myšlenky mající vliv na současný stav volného obchodu. V roce 1944 bylo zřejmé, že se 

válka chýlí ke konci. Velká Británie se spolu s USA začala zabývat vytvořením politicko-

ekonomické strategie a přijetím opatření pro rekonstrukci světové ekonomiky. V červenci 

roku 1944 se v hotelu Mount Washington v okrese Bretton Woods (New Hampshire, USA) 

konalo jednání, kterého se účastnilo na 44 zemí. Zásadní otázkou bylo vytvoření třech nových 

ekonomických institucí, které by zajistily stabilitu světové ekonomiky.  

Jednalo se o následující instituce:  

- Mezinárodní obchodní organizace (dnešní Světová obchodní organizace), 

- Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj, 

- Mezinárodní měnový fond. 

Poslední dvě instituce vznikly, avšak mezinárodní obchodní organizace vytvořena nebyla – na 

svůj vznik čekala dalších téměř padesát let (Týč, 2006). 

 Během zasedání, které se konalo v roce 1947 v Ženevě, byla prozatímně přijata 

v platnost část Charty o Mezinárodní obchodní organizaci (respektive její IV. kapitola), která 

se týkala mnohostranných obchodních vztahů. Dané provizorium dalo vzniknout Všeobecné 

dohodě na clech a obchodu (GATT – angl. General Agreement on Tariffs and Trade). 

Smluvními státy této dohody se stalo 23 zemí světa (včetně tehdejšího Československa). 

Činnosti GATT byly realizovány na jednotlivých konferencích nazývaných tzv. „rounds“, 

neboli kola. Jejich název, tedy název jednotlivých kol, byl odvozen většinou od místa jejich 

konání (blíže o GATT a Světové obchodní organizaci v kapitole č. 3). Dle Rozehnalové 

(Právo Světové obchodní organizace, 2010) lze rozdělit tato kola jednání do třech etap: 

a) 1947 – 1961 (předmětem jednání byla především cla a snižování celních tarifů). 

Jednání probíhala v Ženevě, ve městě Annecy (je francouzské město v departementu 

Horní Savojsko v Rhône-Alpes u jezera Annecy) a v Torquy (je anglické město 

v hrabství Devon). 

b) 1964 – 1979 (předmět jednání byl rozšířen na netarifní překážky obchodu a rámcové 

dohody). V těchto letech se konaly dvě kola. Prvních z nich, tzv. Kennedyho kolo 

otevřelo otázku dumpingu (dumpingem se rozumí prodej vyváženého zboží za 

hranicemi levněji, než v zemi výroby. Druhým kolem pak bylo kolo Tokijské.  
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c) 1986 – 1994 (předmět jednání byl rozšířen z obchodu se zbožím na obchod se 

službami a právy duševního vlastnictví). V tomto období probíhalo pouze jedno kolo 

tzv. Uruguayské, které mělo universální, globální zásah. Dochází zde ke vzniku nové 

mezinárodní organizace, již výše zmíněné Světové obchodní organizace (WTO – angl. 

World Trade Organization) a od 1. ledna 1995 byl tak GATT nahrazen WTO.  

  

 Je nutné rozlišovat mezi původní GATT 47 a GATT 94, která je dohodou v rámci 

WTO a nezahrnuje organizační složku, která byla nahrazena WTO. Termínem GATT 47 je 

označována Všeobecná dohoda na clech a obchodu z roku 1947 a pozdějších dodatků před 

ukončením tzv. Uruguayského kola. Jednalo se jednak o samotnou multilaterální smlouvu, 

jednak o organizační strukturu, která zabezpečovala realizaci textu smlouvy. GATT 94 je pak 

označením pro GATT 47 včetně dodatků přijatých v rámci výše zmíněného kola. Je možné 

položit si otázku a to, jaké jsou vůbec rozdíly mezi GATT a WTO? Prvně je především rozdíl 

v tom, že GATT byla dočasným fórem a nikdy nebyla institucí ani mezinárodní organizací. 

Naproti tomu WTO byla od počátku koncipována jako mezinárodní organizace a její členské 

státy ratifikovaly Dohodu o zřízení WTO. GATT měla smluvní státy, WTO má členy. Dalším 

rozdílem je, že GATT se zaměřovala na obchod se zbožím, WTO však pokrývá i obchod se 

službami a právy duševního vlastnictví. Jistou předností systému WTO je automatismus 

postupu v řízení. Je možné konstatovat, že systém užívaný ve WTO je považován za 

efektivnější (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010).  

Tématem ekonomických teorií je liberalismus kontra protekcionismus. Dovolte tedy 

krátké pozastavení nad tímto tématem. Je možné konstatovat, že světový obchodní systém je 

založen na principech liberalizace světového obchodu. Je také všeobecně přijímáno, že právě 

liberalizace obchodu zvyšuje v dlouhodobém měřítku životní úroveň, na rozdíl od 

protekcionismu. Avšak ochranná opatření, jak je možné ověřit si v praxi, jsou reálně 

využívána. A to hned z několika důvodů – mohou totiž přinést pro danou zemi určité výhody 

anebo mohou vyřešit dané problémy. Důvody k užití protekcionistických zásahů mohou být, 

jak ekonomové uvádějí následující: 

- Tzv. nezletilá odvětví. Ekonomové zde mají na mysli tržní nedostatečnost. 

Nedostatečnost odvětví může být spatřována např. v zaostalosti země, omezená 

možnost zemí produkovat výrobky, jejichž výroba je technologicky náročná apod. 

- Bezpečnostní důvody. Důvody, které mohou vést k omezení dovozu nebo vývozu 

výrobků. 
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- Ochrana proti nekalým praktikám zahraničních výrobců, např. uvalení 

antidumpingového cla aj. 

- Ochrana mezd a zaměstnanosti v domácím průmyslu, odvětví nebo zemědělství (Týč, 

2006). 

 

2.2 Prameny mezinárodního práva 

 

 V této podkapitole se zaměříme na prameny práva, které se v mezinárodně obchodních 

vztazích vyskytují. V obecné rovině se za základní prameny považují mezinárodní obyčeje a 

mezinárodní smlouvy. Za rozhodující pramen lze považovat právě mezinárodní smlouvu. 

 

Mezinárodní smlouva 

 

 Mezinárodní smlouvy je možné dělit dle několika kritérií. Smlouvy mohou být 

dvoustranné nebo mnohostranné (z hlediska počet stran), otevřené, uzavřené (z hlediska 

možnosti omezení přístupu ke smlouvám). Smlouvy mohou být také inter partes či erga 

omnes (z hlediska účinků vůči stranám nebo třetím osobám). Smlouvy jsou konstruovány 

s využitím určitých režimů, které definují postavení osob, zboží, služeb, kapitálu na území 

zavazujících se států. Jsou využívány následující režimy: 

 

- režim nejvyšších výhod, 

- národní režim, 

- reciproční režim, 

- preferenční režim. 

 

Režim nejvyšších výhod jsme si již vysvětlili v předcházející podkapitole. Připomeňme si 

jen, že tento režim zajišťuje rovné nakládání s cizím zbožím, osobami a kapitálem bez 

rozdílu. Tato doložka sama o sobě nezajišťuje smluvním stranám rozsah výměny zboží nebo 

zacházení. Funkce doložky není zajistit výměnu zboží, ale vytvořit nejpříznivější podmínky 

pro danou výměnu zboží. Národní režim je úprava právního postavení státních příslušníků 

jiného státu, kdy s těmito příslušníky státu je nakládáno stejně jako s vlastními občany. Daný 

režim zrovnoprávňuje cizince s tuzemci. S výše dvěma uvedenými režimy „pracuje“ Světová 

obchodní organizace. V rámci recipročního režimu jsou přiznány stejné výhody (výhody 
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považované oběma stranami za stejné). A konečně preferenční režim (blíže v kapitole č. 3), 

který přiznává výhody příslušníkům druhého státu, které nejsou přiznány příslušníkům jiných 

států. Zmíněný režim se užívá u států, které jsou si ekonomicky a politicky blízké.  

 

 Mnohostranné mezinárodní smlouvy, tedy smlouvy, jež mají více než dvě smluvní 

strany, spadají do více různých oblastí a jejich cíle se mohou značně lišit. Může jít o smlouvy, 

které regulují určité obchodní aspekty, např. smlouvy pokoušející se o liberalizaci obchodu. 

Dalším druhem dohod mohou být smlouvy, kterými státy zakládají mezinárodní organizace a 

které mají řešit otázky liberalizace obchodu. Jde o smlouvy zakládající např. již několikrát 

zmíněnou Světovou obchodní organizaci nebo také Mezinárodní měnový fond aj. 

 

 Dvoustranné mezinárodní smlouvy jsou smlouvy, které mezi sebou uzavírají dvě 

smluvní strany. Jedná se o smlouvy, jež spadají do oblasti obchodu (např. podpora 

investování a o ochraně investic, vědecko-technická spolupráce), daní, cel, dopravy atd. 

(Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010). 

 

2.3 Subjekty mezinárodního práva 

 

 Za subjekty dle mezinárodních smluv je možné označit státy, mezinárodní organizace, 

zvláštní politické jednotky (např. Svatý stolec2) a jednotlivce.  

 

Stát 

 

 Stát působí v mezinárodním obchodu jako normotvůrce (úroveň práva vnitrostátního), 

spolutvůrce norem (úroveň práva mezinárodního) nebo jako obchodník. Z hlediska 

mezinárodního obchodování lze státy rozdělit na státy rozvojové a státy rozvinuté. 

Rozvojovými státy máme na mysli státy, pro něž je typická nízká úroveň materiálního 

blahobytu, nízká životní úroveň obyvatelstva, nerozvinutý průmysl a nízké HDI (angl. Human 

development index - index lidského rozvoje). Rozvojové státy jsou dále děleny na státy 

nejméně rozvinuté (tzv. LDCs – angl. Least developed countries), méně rozvinuté a nově 

industrializované. Státy nejméně rozvinuté - je označení pro skupinu rozvojových zemí, které 

                                                 
2 Svatý stolec - lat. Sancta Sede, je označení sídla a úřadu řím. biskupa, též označení papeže, papežského úřadu, 

zahrnuje celou Římskou kurii. Vydává služební a diplomatické průkazy (Nové UNIVERSUM).  
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jsou na tom z hlediska životní úrovně obyvatel a ekonomické síly nejhůře. V současné době 

do této skupiny patří 48 států (především africké státy). Pro tyto státy existují společné rysy – 

jsou jimi např. rozsáhlá negramotnost, vysoká úmrtnost, zaostalé zemědělství, vysoký 

přírůstek obyvatelstva aj.  

Snaha řešit problémy rozvojových států započala v roce 1964, kdy Valné shromáždění 

OSN (Organizace spojených národů), na svém zasedání zřídilo UNCTAD (angl. United 

Nations Conference on Trade and Development). Jedná se o organizaci, která se specializuje 

na otázky obchodu a rozvoje. Zaměřuje se na problémy rozvojových států. Pod vlivem této 

organizace byl přijat doplněk GATT, resp. jeho čtvrtá část, jak jsme si již zmínili 

v podkapitole 2.1. Organizace uznává potřeby rozvojových zemí a podporuje snahy 

rozvinutých zemí na rozvoji obchodu.  

 

Mezinárodní organizace 

 

 Role mezinárodních organizací je v oblasti mezinárodní spolupráce nezastupitelná. 

V této části se budeme zabývat jen některými organizacemi, mimo Světovou obchodní 

organizaci a GATT. Ty jsou podstatné pro náš výklad vnějších obchodních vztahů EU – 

podrobněji v následující kapitole. Mezinárodní organizace rozčleníme do dvou kategorií. 

Nechť první kategorie nese označení Mezinárodní univerzální organizace celosvětového 

významu a druhou kategorii označíme Mezinárodní regionální organizací.  

 

1. Mezinárodní univerzální organizace celosvětového významu – do této kategorie 

řadíme OSN neboli Organizaci spojených národů. OSN byla založena 24. října 1945 v 

San Franciscu (USA) a to na základě přijetí Charty OSN. Zakládajících států bylo 50, 

včetně tehdejší ČSR. Hlavním cílem organizace je zajistit mír, bezpečnost a 

mezinárodní spolupráci. K plnění stanovených cílů vytvořila organizace strukturu 

několika orgánů. Orgány OSN jsou následující: 

 

- Valné shromáždění. První Valné shromáždění OSN se konalo v Londýně 10. ledna 

1946. Přijímá usnesení, která však nemají závaznou povahu, nicméně mohou vést 

k vytvoření obyčeje, byla-li přijata jednomyslně. Valné shromáždění je oprávněno 

požádat Radu bezpečnosti o uvalení sankcí na určitý stát. Každému členskému státu 

náleží po jednom hlase. 
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- Rada bezpečnosti. Radě náleží veškerá základní odpovědnost za udržování 

mezinárodního míru a bezpečnosti. Disponuje tedy řadou pravomocí. Např. při 

ohrožení míru může rozhodnout o opatřeních, které mohou částečně nebo úplně 

přerušit hospodářské styky, námořní, dopravní, poštovní spoje atd. 

- ECOSOC (angl. The United Nations Economic and Social Council) - Hospodářská a 

sociální rada. Má 54 členů. Koordinuje činnosti v oblasti sociální, kulturní, 

ekonomické a zdravotního rozvoje. Nemá rozhodovací pravomoc. Spolupracuje 

s přidruženými mezinárodními organizacemi (Světová banka, Světová zdravotnická 

organizace atd.). Zprostředkovává návrhy mezinárodních smluv, pořádá konference, 

vytváří studie atd. Pod ECOSOC náleží 5 regionálních komisí, jejichž úkolem je 

ekonomická spolupráce v rámci příslušného regionu a posílit ekonomické vztahy mezi 

zeměmi.  

- UNCITRAL (angl. The United Nations Commission on International Trade Law) – 

Komise pro mezinárodní obchodní právo. Byla založena v roce 1966 se sídlem ve 

Vídni. 

- UNCTAD (angl. The United Nations Conference on Trade and Development) – 

Konference OSN pro obchod a rozvoj. Jak jsme si výše zmínili, jedná se o organizaci 

zaměřenou na řešení otázek obchodu s rozvojovými zeměmi.  

- OPEC (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries) – Organizace zemí 

vyvážejících ropu. Byla založena v roce 1960 v Bagdádu. Sdružuje na 12 zemí 

exportujících ropu. Úkolem je koordinace politik členských zemí, především v oblasti 

vyjednávání s ropnými společnostmi - objemu produkce a ceny ropy. V minulosti byla 

schopna politických zásahů - OPEC v roce 1973 záměrně snížil těžbu ropy, aby mohl 

její cenu ovlivňovat ve svůj prospěch. Dále vyhlásil embargo na vývoz ropy do zemí, 

které podporovaly Izrael během Jomkipurské války3 (především USA a Nizozemí) – 

došlo ke vzniku prvního a prozatím největšího ropného šoku. Ceny ropy se tehdy 

zvýšily na čtyřnásobek. 

- UNIDO (angl. The United Nations Industrial Development Organization) – 

Organizace OSN pro průmyslový rozvoj, podporuje industrializaci rozvojových zemí.   

 

                                                 
3 Jomkipurská válka - čtvrtá arabsko – izraelská válka, která svůj název dostala proto, že 6. 10. 1973 egyptská 

vojska využila největšího židovského svátku Jom Kippur a napadla Sinajský poloostrov, zatímco syrská armáda 

zaútočila na Golanské výšiny. Syrský útok skončil porážkou, Egypťané byli zahnáni zpět na západní břeh 

Suezského průplavu (Nové UNIVERSUM).  
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2. Mezinárodní regionální organizace – neboť počet všech mezinárodních organizací 

je poměrně veliký, z tohoto důvodu si v krátkosti uvedeme nejpodstatnější organizace, 

zaměřené na jednotlivé oblasti země: 

 

- Mezinárodní organizace omezené na evropské státy 

- Základní směr pro ekonomickou spolupráci po dobu více jak 30 let udávala 

dvě seskupení, tehdejší Evropské společenství (ES, nabytím účinnosti 

Lisabonské smlouvy 1. 12. 2009 došlo k zániku systému tří pilířů EU a zániku 

Evropského společenství v této podobě – v této práci bude proto použito 

označení ES, před nabytím účinnosti LS) a RVHP (rusky: СЭВ, Совет 

Экономической Взаимопомощи, Rada vzájemné hospodářské pomoci). 

K zániku RVHP došlo po rozpadu socialistických států, přesně 28. června 

1991. Dominantní roli v Evropě má v současné době Evropská unie.  

- Rada Evropy – Vznikla v roce 1949. Zabývá se především problematikou 

lidských práv, kultury, sportu, vzdělání atd., ale také problematikou 

společensko-ekonomickou. 

- OECD (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) – 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Vznikla v roce 1961. 

Sdružuje také mimoevropské státy. Hlavním cílem je podpora ekonomického 

růstu, životní úrovně, zaměstnanosti v členských zemích a rozvoj světového 

obchodu. Aktivity organizace zasahují do řady oblastí, např. hospodářská 

soutěž, zahraniční investice, mezinárodní obchod aj. 

- EBRD (angl. European Bank for Reconstruction and Development) – 

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj. Její činnost byla zahájena v roce 

1991 a členy jsou i kromě států EU i neevropské státy.  

 

- Mezinárodní organizace omezené na Střední a Jižní Ameriku 

- SICA (špan. Sistema de la Integración Centroamericana) – Volně přeloženo 

Středoamerický společný trh. Ekonomická organizace zformovaná v roce 

1960. Během několika let se postupně připojovaly další členské státy, ale také 

odstupovaly. V roce 1991 byla ustanovena zóna volného obchodu. 

V současnosti jsou členy Belize, Kostarika, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama a Dominikánská republika.  
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- CARICOM (angl. Caribbean Community) – Karibské společenství. Země 

karibské oblasti, kde cílem tohoto společenství je ekonomická kooperace, 

koordinace zahraniční politiky aj. 

- MERCOSUR (špan. Mercado Común del Sur) – Sdružení volného obchodu 

mezi státy Jižní a Střední Ameriky. Sídlo se nachází v Montevideu. Členy jsou 

Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a Venezuela. 

 

- Mezinárodní organizace omezené na oblast Afriky 

- ECCAS (fran. Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale) - 

Ekonomická a celní unie střední Afriky. Cílem bylo ustanovení jednotlivých 

cel a tarifů vůči ostatním zemím, formulování zákona pro zahraniční investice, 

koordinace měnové politiky atd.  

- Dalšími organizacemi jsou ECOWAS (Ekonomické společenství 

západoafrických států), AMU (Panarabská obchodní dohoda), EAC 

(Společenství východoafrických států) atd. 

 

- Mezinárodní organizace omezená na oblast Asie 

- ASEAN (angl. Association of Southeast Asian Nations) – Vzniklo v roce 

1967. Cílem je podpora ekonomického růstu, obchodní expanze a průmyslová 

spolupráce mezi členy.  

- APEC (angl. Asia Pacific Economic Cooperation) – Založen v roce 1989. 

Cílem je podpora ekonomických aktivit v regionu (Rozehnalová, Právo 

mezinárodního obchodu, 2010).  

 

 

2.4 Společná obchodní politika EU 

 

 V podkapitole 2.1 (Mezinárodní obchodování od 19. stol.) jsme se pozastavili nad 

vývojem mezinárodního obchodu od 19. století. Nyní se podrobněji zaměříme na společnou 

obchodní politiku Evropské unie (EU), která je aplikována vůči obchodům ze třetích zemí. 

Daná politika a také členství ve WTO, hraje zásadní roli při uplatňování vnějších obchodních 

vztahů. 
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 Součástí koncepce společného trhu je vnější obchodní politika. Jejím obsahem je 

stanovování a úprava omezení dovozu do společného trhu a jeho následná ochrana, dále také 

liberalizace obchodních vztahů se třetími státy, uzavírání smluv o hospodářské spolupráci a 

udržování preferenčních obchodních vazeb (Fiala, 2009). 

 Obchodování se zbožím a službami je v EU možné na základě dvou úrovní 

spolupráce. První úroveň spolupráce je možné označit jako intra trade, neboli vnitro 

komunitární obchod. Jak název zmíněné úrovně spolupráce napovídá, jedná se o obchod 

realizovaný mezi členskými státy EU na základě fungujícího jednotného vnitřního trhu EU, 

kde obchodní vztahy jsou regulovány politikou na ochranu hospodářské soutěže. Druhá 

úroveň spolupráce pak nese označení jako extra trade, tzv. extra komunitární obchod – 

v tomto případě je zahraniční obchod realizován se třetími zeměmi, tedy zeměmi, které nejsou 

členy EU. V tomto případě jsou obchodní vztahy EU s nečlenskými státy regulovány 

společnou obchodní politikou a právě tento druh úrovně spolupráce bude předmětem našeho 

zkoumání.  

 Současným trendem ve světovém obchodě je rostoucí závislost všech zemí, jak 

z hlediska uspokojování potřeb výrobního charakteru, tak i spotřebního charakteru. Zmíněné 

potřeby vedou k růstu významu importu (dovozu) a také exportu (vývozu). Světový obchod se 

stále více vztahuje na dodávky podniků různých zemí, především na velké průmyslové 

komplexy. Je možné konstatovat, že více než 1/3 veškeré výroby prochází mezinárodním 

obchodem. EU je nejvýznamnějším subjektem světového obchodu. Především v exportu EU 

dominuje na prvním místě. Nutno však poznamenat, že postupně dochází ke snižování podílů 

jak dovozu zboží a služeb, tak i jejich vývozů. Zatímco v roce 2005 se EU podílela na 

světových vývozech zboží hodnotou 17,1 %, v roce 2012 tento podíl klesl na hodnotu 14,7 %. 

A nejinak tomu bylo i v dovozech zboží, kde podíl klesl z 18 % na 15,4 %. Podobný trend je 

možné sledovat i ve vývozu a dovozu služeb. Ve stejném roce dosahoval podíl EU na 

vývozech služeb 27,1 % a podíl na dovozech služeb 24,4 % - v roce 2012 tyto údaje klesly na 

hodnoty 24,6 %, resp. 20,0 % (podrobnější zkoumání statistických údajů týkajících se 

hlavních světových exportérů a importérů nabízí přílohy a to příloha č. 1 a č. 2) (Fojtíková, 

2008). 

Hodnota extrakomunitárního obchodu v EU dosáhla v roce 2011 hodnoty 71 %. 

Největší podíl na tomto obchodu zaujímají státy, jako jsou USA, Čína, Rusko, Norsko a 

Japonsko. 
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Níže zmíněný obrázek pak zobrazuje jednotlivé oblasti světa a jejich podíly na světovém 

obchodu. Čím silnější je šipka, tím větší je podíl obchodu mezi jednotlivými oblastmi. Z grafu 

je patrné, že největší interakce ve světovém obchodě probíhá mezi Evropou – Asií, Evropou - 

CIS4, Evropou – Severní Amerikou a také mezi Asií a Severní Amerikou. 

 

Obr. č. 2.1 Podíl na celkovém světovém obchodu mezi zeměpisnými oblastmi v roce 2011 

 

Zdroj: World Trade Report 2013, (dostupné z http://www.wto.org/). 

 

 

 

                                                 
4 CIS – angl. Commonwealth of Independent States. Je společenství nezávislých států (rus. Sodružestvo 

Nezavisimych Gosudarstv, SNG). Je relativně volný svazek 9 bývalých republik SSSR. Nejvyšší představitelé 

Ruska, Ukrajiny a Běloruska deklarovali 8.12.1991 v Minsku zánik Sovětského svazu a uzavřeli tzv. bělověžské 

dohody o vytvoření SNG. Na základě protokolu, podepsaného 21.12.1991 v kazašském Almaty, se připojily 

další státy. Společenství je založeno na principech suverénní rovnosti všech jeho členů. Cílem je spolupráce 

v politické, ekonomické, ekologické, humanitární, kulturní a jiné oblasti (Nové UNIVERSUM, 2003). 
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2.4.1 Charakteristika a vznik společné obchodní politiky 

 

 Ještě dříve než započneme výklad o historii společné obchodní politiky, odpovězme si 

na otázky. Co je Společná obchodní politika a jaké jsou její cíle? Společnou obchodní politiku 

(SOP) lze jednoduše definovat jako oblast, kde prostřednictvím orgánů EU je vytvářen 

společný celní sazebník pro dovozy z třetích zemí. Je to výlučná oblast politiky EU, 

zahrnující veškerý mezinárodní obchod.  Základem je celní unie. Celní unie má vnitřní a 

vnější aspekt. Vnitřním aspektem je myšleno odstranění překážek pohybu zboží a služeb mezi 

členskými státy. Vnějším aspektem pak znamená jednotnou celní politiku vůči třetím státům 

(Týč, 2006).  

Cílem obchodní politiky EU je především zajistit ochranu vnitřního trhu EU před 

dumpingovými dovozy a usnadnit vývozcům z EU přístup na trh třetích zemí, to vše skrze 

aplikace společných nástrojů a strategií uplatňovaných vůči nečlenským zemím. Cíle SOP 

obecně podléhají cílům a zásadám vnějších vztahů EU. Tyto cíle upravuje Smlouva o 

Evropské unii, resp. její články č. 3 a č. 21. SOP si klade za cíl také specifické cíle, jmenujme 

alespoň některé z nich: 

- přispívat k harmonickému rozvoji světového obchodu, 

- povzbuzovat zapojení všech zemí do světové ekonomiky, 

- přispívat k volnému a spravedlivému obchodování, 

- podporovat mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné spolupráci atd. 

(Svoboda, 2010). 

 Nyní se zaměřme na historii. Přestože byla SOP realizována již od konce 50. let 

minulého století zakladatelskými zeměmi (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemsko), prošla určitým vývojem, kdy během této doby se měnil její charakter i 

používané nástroje. Za první etapu realizace SOP je možné považovat rok 1957, kdy došlo 

k podpisu Římské smlouvy. Členové tehdejší EHS (Evropské hospodářské společenství) se 

dohodli, že jejich obchodní spolupráce bude založena na celní unii, což prakticky znamenalo, 

že budou odstraněna cla a ostatní obchodní překážky. Členské země začaly uplatňovat 

jednotnou celní a obchodní politiku vůči třetím zemím, došlo k vytvoření jednotného celního 

sazebníku.   

 Druhá etapa vývoje SOP náleží do období budování JVT (jednotný vnitřní trh), 

v jehož rámci mělo dojít k rozšíření volného pohybu nejen zboží, ale také i osob, kapitálu a 
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služeb. Rozšíření spolupráce mezi členskými zeměmi znamenalo vyšší ekonomickou 

integraci. Realizace myšlenky jednotného vnitřního trhu však nabyla konkrétní podoby až 

v roce 1986, a sice přijetím Jednotného evropského aktu5. V tomto období SOP reagovala na 

nové měnící se situace na světovém trhu (růst konkurence asijských zemí, nové požadavky 

rozvojových zemí atd.).  

 Další etapou vývoje SOP byla obchodní spolupráce členských zemí EU v 90. letech 

minulého století. V tomto období se realizovala vůči třetím zemím především liberální 

obchodní politika. Koncem 90. let došlo ke změně v oblasti měnové spolupráce členských 

zemí EU, kteří začali realizovat společnou měnovou politiku. Deset členských států od 1. 

ledna 1999 začalo užívat jednotnou měnu euro. 

 V současné době je strategie v oblasti obchodní politiky zaměřena na integraci do 

agendy ekonomické reformy, soustředící se na posílení konkurenceschopnosti EU ve světě. 

Proto by hlavní prioritou EU mělo být rozvíjení mnohostranného obchodního systému, návrh 

nových bilaterálních dohod s klíčovými partnery. Za klíčové partnery byly označeny Indie, 

Jižní Korea, Čína a země jihovýchodní Asie. 

 

Společná obchodní politika má tři dimenze: 

 

- multilaterální dimenzi (Světová obchodní organizace a další mezinárodní organizace), 

- bilaterální dimenzi (dohody o volném obchodu, regionální dohody) a 

- autonomní dimenzi (systém všeobecných celních preferencí, ochranná opatření) 

(Fojtíková, 2008). 

 

2.4.2 Institucionální předpoklady fungování společné obchodní politiky 

 

 Obsah společné obchodní politiky byl vymezen články 131 - 134 Smlouvy o založení 

ES (Lisabonská smlouva zrušuje článek 132 a 134, články 131 a 133 se stávají články 188b a 

188c Smlouvy o fungování EU). Evropská unie vystupuje při jednání s třetími zeměmi jako 

jeden samostatný subjekt. Je to dáno tím, že členské státy delegovaly svou pravomoc 

v otázkách týkajících se obchodu vůči třetím zemím na orgány EU. Orgánem, který rozhoduje 

                                                 
5 Jednotný evropský akt (JEA) - reviduje Římské smlouvy za účelem dát nový impuls evropské integraci a 

dokončit realizaci vnitřního trhu. Upravuje pravidla fungování evropských orgánů a rozšiřuje pravomoci, 

zejména v oblasti výzkumu a vývoje, životního prostředí a společné zahraniční politiky. 
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při provádění SOP je Rada EU, jež vydává rozhodnutí na základě návrhů, která jsou 

předkládána Komisi. Rada vydává směrnice pro rozhodování, tedy mandáty, které zmocňují 

Komisi k navržení postupu. V případě uvalení antidumpingového cla nebo při přijímání 

ochranného opatření, bylo rozhodování přeneseno z Rady na Komisi, avšak o přijetí 

konečného opatření rozhoduje Rada na návrh Komise. Jestliže jsou sjednávány dohody 

s třetími zeměmi, podává Komise Radě doporučení na jejich sjednání. Komisi je nápomocen 

při sjednávání dohody Zvláštní výkonný výbor. V rámci tohoto výboru se utváří pracovní 

skupiny, které se zaměřují na jednotlivá teritoria a skupiny zboží.  

 Důležité právní akty schvaluje Rada EU, popřípadě Evropský parlament. V těchto 

orgánech mají členské státy svá zastoupení. Ve většině případů jsou rozhodnutí přijímána 

rozhodnutím Rady na základě kvalifikované většiny, s výjimkou případů zavedení konečných 

antidumpingových a vyrovnávacích opatření, kde se uplatňuje většina prostá. Provádění 

obchodní politiky se uskutečňuje efektivním způsobem. Dochází k pravidelným konzultacím 

ze strany Komise s představiteli zájmových skupin a občanských společností, jakožto 

zástupců průmyslu, nevládních organizací, odborových svazů a pracovních skupin atd. 

Evropský parlament je o návrzích systematicky informován. Proces informování přechází ve 

vzájemné konzultace. Souhlas parlamentu je zapotřebí u určitých dohod, které přesahují 

rámec SOP a u asociačních6 a kooperačních dohod (Fojtíková, 2008). 

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009, rozšířila působnost 

společné obchodní politiky o přímé zahraniční investice. Rovněž byl změněn rozhodovací 

postup tak, že nyní spolurozhoduje Evropský parlament a Rada při přijímání nařízení ve 

věcech společné obchodní politiky. Důvodem je snaha o větší demokratizaci rozhodování 

Evropské unie. Ruší se tzv. smíšené smlouvy, které vyžadují ratifikaci členskými státy. 

Pravomoc EU bude výlučná pro všechny oblasti společné obchodní politiky. Při sjednávání 

mezinárodních smluv se třetími zeměmi platí obecné procedury uzavírání mezinárodních 

smluv EU, jež jsou ustanoveny v článku 218 Smlouvy o fungování EU – před účinností LS se 

jednalo o Smlouvu o založení Evropského společenství (euroskop.cz, 2010). 

 

 

 

                                                 
6 Asociační dohoda - je evropská dohoda, uzavíraná mezi EU a vnějším státem. Příkladem může být zakládající 

přidružení mezi Českou republikou a ES.   
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2.4.3 Zásady společné obchodní politiky 

 

 Ve společné obchodní politice EU existují základní čtyři zásady. Jsou jimi zásada 

výlučnosti obchodních pravomocí EU, zásada soudružnosti, zásada asimilace a poslední 

zásadou je zásada unijní preference. Rozeberme si tedy jednotlivě v krátkosti každou z nich. 

 

Zásada jednotnosti 

 

 Existují jednotná pravidla pro vnější obchodování EU. Existence těchto jednotných 

pravidel vyplývá z výlučné pravomoci (zásada výlučnosti), která byla potvrzena na základě 

judikatury Evropského soudního dvora (ESD). Je možné zmínit posudek 1/75, v němž ESD 

stanovil, že Společenství je oprávněno při přijímání opatření nezbytných k implementování 

základů obsažených v ustanoveních týkajících se SOP (přijímání vnitřních pravidel v rámci 

komunitárního práva, uzavírání smluv se třetími zeměmi). „Zásada jednotnosti je i 

předpokladem fungování soutěže na společném trhu. Bez rovných podmínek dovozu a vývozu 

zboží by podmínky na jednotlivých teritoriálních územních relevantních trzích byly rozdílné“. 

(Svoboda, Právo vnějších vztahů EU, 2007 str. 154).  

 Jednotlivé členské státy uplatňovaly dovozní kvóty. Výsledkem pak byla snaha 

dovozců ze třetích zemí obcházet omezující opatření členských států vývozem do jiných 

členských států, které aplikovali „měkčí“ režim. Z těchto zemí se pak zboží dostalo v rámci 

volného pohybu do země určení. Docházelo tak k obcházení kvót. Na danou situaci reagoval 

tehdy článek 134 Smlouvy ES, který zamezoval tyto odklony obchodu. Potvrzoval to i 

rozsudek ESD 41/76 Donckerwolcke a 174/84 Bulk Oil. Ve věci Donckerwolcke šlo o dovoz 

textilu z Belgie do Francie, přičemž původ zboží byl v Sýrii a Libanonu (Týč, 2006).   

 

Zásada asimilace 

 

 Zásada asimilace je vyjádřena v článcích 28 a 29 Smlouvy o fungování EU - pravidla 

volného pohybu zboží se uplatní i na výrobky pocházející ze třetích zemí, které jsou v 

členských státech ve volném oběhu. Výrobkem ve volném oběhu je výrobek, který pochází ze 

třetích zemí a u kterého bylo v tomto členském státě zaplaceno clo a poplatky s rovnocenným 

účinkem a u kterého nedošlo k plnému ani částečnému navrácení cel a poplatků. Tyto 
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dovezené výrobky jsou tzv. asimilovány (splynutí) s výrobky pocházejícími z některého 

členského státu EU (Svoboda, 2010). 

Této zásady se týká judikát Dassonville (rozsudek ESD 8/74), který se týkal dovozu 

whisky z Velké Británie (tehdy Velká Británie ještě nebyla členskou zemí EU) do Francie a 

následně do Belgie. Jednalo se o řízení vedené proti obchodníkovi Gustavu Dasonvillovi. 

Překážkou uvedení na trh bylo nedostatečné označení původu zboží. Belgické právo 

požadovalo totiž certifikát označení původu, který však Gustav Dassonville neměl a získání 

tohoto certifikátu bylo pro něj obtížné, jelikož nebyl přímým dovozcem z Velké Británie 

(francouzské právo certifikát nepožadovalo). Evropský soudní dvůr rozhodl, že v tomto 

případě požadavek certifikátu představuje opatření s rovnocenným účinkem kvantitativnímu 

omezení a je tedy zakázáno smlouvou o ES (rozsudek ESD 8/74 Dassonville, 1974). 

 

Zásada unijní preference 

 

Pavel Svoboda ve své publikaci Právo vnějších vztahů Evropské unie zmiňuje další 

zásadu, a to zásadu unijní preference. „Podle ESD neexistuje obecná zásada, jež by 

zavazovala Evropskou unii, aby ve svých vnějších vztazích udělovala nečlenským zemím 

národní zacházení ve všech aspektech. Pravidla a zásady platné pro intrakomunitární vztahy 

(samozřejmě zakládající co nejliberálnější režim mezi členskými státy) tedy není Společenství 

povinno aplikovat na vnější vztahy, tj. vůči nečlenským státům.“ (Svoboda, Právo vnějších 

vztahů EU, 2010 str. 126). Výše zmíněnou citaci lze nazvat za zásadu unijní preference. 

„Rozdílné zacházení s obchodníky uvnitř EU je slučitelné s právem EU, jde-li o pouhý 

automatický důsledek rozdílného zacházení s nečlenskými zeměmi.“ (Svoboda, Právo vnějších 

vztahů EU, 2010 str. 126). Neexistence zásady nediskriminace třetích zemí byla poprvé 

vyslovena v rozsudku Faust - rozsudek ESD 52/81 (Svoboda, 2010).  
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3. Vnější obchodní vztahy EU 

3.1 Nástroje společné obchodní politiky EU 

 

 Jak jsme si již v předcházejících kapitolách naznačili, hlavním cílem společné 

obchodní politiky Evropské unie je kontrola kvantity dovozu ze třetích zemí a maximalizace 

kvantity vývozu do třetích zemí, přičemž je nutné dodržení v zásadě shodných podmínek pro 

osoby podnikající v EU. Realizace těchto obchodů probíhá skrze mezinárodní závazky, které 

byly přijaty zejména v rámci WTO. Obchodní politika se zakládá na jednotlivých zásadách, 

jde-li především o úpravy celních sazeb, uzavírání obchodních dohod, aplikace liberalizačních 

opatření aj., vše v souladu s článkem 207 Smlouvy o fungování EU (k nahlédnutí v příloze č. 

3). V následující kapitole se dozvíme, jaké nástroje uplatňuje společná obchodní politika 

Evropské unie vůči třetím zemím (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010). 

 V zásadě je možné SOP rozčlenit na autonomní a smluvní. Autonomní obchodní 

politika v sobě zahrnuje opatření týkající se dovozu a vývozu zboží, která EU uplatňuje mimo 

rámec smluvních závazků vůči třetím zemím, tato opatření jsou tedy užívána jednostranně. 

Smluvní obchodní politika pak zahrnuje smluvní ujednání EU se třetími zeměmi o vývozu a 

dovozu zboží. Nástroje SOP je také možné rozdělit dle charakteru použití na tzv. obranné a 

ofenzivní nástroje. Trade Defence Instruments, neboli obranné nástroje jsou používány 

k zajištění spravedlivého obchodu. Mezi takové nástroje patří antidumpingová opatření, 

vyrovnávací opatření a obchodně politická ochranná opatření. Naproti tomu ofenzivní 

nástroje mají za cíl odstraňovat překážky při obchodování se třetími zeměmi. Děje se tak 

prostřednictvím tzv. Trade Barriers Regulation, neboli ochrana před obchodními překážkami, 

ustanovená nařízením Rady č. 3286/94. V případě, že se vyskytne na třetích trzích obchodní 

překážka, která omezí vstup výrobce z členského státu EU na zahraniční trh, podá tento 

členský stát stížnost Komisi.  

 Zaměřme se v krátkosti na obranná opatření. Antidumpingová opatření se vyskytují 

v podobě antidumpingového cla a jsou přijímána proti dovozům výrobků, které jsou na trhu 

EU prodávána za dumpingové ceny (nižší cena výrobků, než na domácím trhu vývozce, nebo 

prodejní cena, stanovená pod úrovní výrobních nákladů). Pro zjišťování dumpingu a případné 

uložení opatření platí mezinárodní pravidla, podle kterých postupují členské státy WTO. Tato 

pravidla jsou zakotvena v článku VI. GATT 1994. Legislativa EU je pak upravena nařízením 

Rady č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy 
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Evropské unie. Antidumpingové clo je možné v EU uvalit pouze na základě třech 

následujících podmínek:  

- došlo k výskytu dumpingu, 

- jeho vlivem byla způsobena materiální újma unijního průmyslu, 

- opatření jsou přijímána s ohledem na celkové zájmy EU. 

Co se týče samotného šetření, může být zahájeno na základě podání písemné stížnosti 

fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity, který jedná 

jménem výrobního odvětví. Zodpovědnost za vyšetřování stížností na sebe přebírá Komise, 

která také přijímá předběžná opatření. Konečné antidumpingové clo však může uvalit jen 

Rada Evropské unie. Samotný proces antidumpingového řízení může probíhat nanejvýš 15 

měsíců. O zahájení šetření rozhodne Komise do 45 dnů od doručení stížnosti. V případě, že je 

šetření zahájeno, oznámí to Komise v Úředním věstníku (Official Journal of the European 

Union). Po 60 dnech, ne však později než 9 měsíců po zahájení šetření, může být přijato 

prozatímní antidumpingové opatření (provisional anti-dumping measure). Šetření může být 

ukončeno buď přijetím konečného antidumpingového opatření (definitive anti-dumping 

measure) nebo přijetím cenového závazku (undertaking) nebo bez přijetí opatření. Opatření 

jsou obvykle přijímána s platností na dobu 5 let. 

 

 Vyrovnávací opatření (antisubvenční) jsou realizována v EU jen v případech, kdy 

vlády třetích zemí poskytnou svým výrobcům dotace na výrobu výrobku a pomáhají jim tímto 

způsobem snižovat výrobní náklady nebo vývozní cenu. Daná situace může ohrozit unijní 

výrobce, kteří produkují totožné výrobky, ale za vyšší ceny. Za takové dotace je považována 

taková finanční pomoc, jež zahrnuje veškeré fáze realizace výrobku, tzn. od samotné výroby 

až po prodej. Prokáže-li se, že daný vývoz byl tzv. subvencován, uvalí EU na dovozy výrobků 

vyrovnávací clo. Šetření jsou totožná jako v případě antidumpingových šetření jen s tím 

rozdílem, že antisubvenční šetření trvá maximálně 13 měsíců. Pro zjišťování specifických 

subvencí platí mezinárodní pravidla, podle nichž postupují všechny členské státy WTO. Tato 

pravidla jsou zakotvena v Dohodě o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Legislativa EU 

je upravena nařízením Rady č. 597/ 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků 

ze zemí, které nejsou členy Evropského unie. 

 

 Obchodně politická ochranná opatření jsou v EU realizována vůči členům WTO 

v případě, dochází-li k dovozu určitých výrobků v tak velkém množství a za takových 
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podmínek, že to způsobuje újmu unijnímu odvětví. Tato opatření mohou mít často podobu 

množstevních kvót. Zboží je možné dovážet na trh EU jen na základě dovozních licencí. 

V minulosti EU aplikovala ochranná opatření např. vůči Číně a jejich dovozu textilních 

výrobků (Fojtíková, 2008). 

 

 Podívejme se také na několik případů z praxe, kdy došlo k uvalení antidumpingových 

nebo vyrovnávacích cel. Prvním případem, který si zmíníme je antidumpingové a 

antisubvenční clo pro čínské vývozce solárních panelů. V prosinci roku 2013 došlo k 

zavedení konečných antidumpingových opatření na dovoz solárních panelů z Číny. Clo, které 

bylo ustanoveno prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013, bude trvat do roku 2015 (6. 

12. 2015). Sazba byla stanovena v průměru na 47,7 % (sazba konečného antidumpingového 

cla, která se použije na čistou cenu s dodáním na hranice EU). „The Council today backed the 

Commission’s proposals to impose definitive anti-dumping and anti-subsidy measures on 

imports of solar panels from China. In parallel, the Commission confirmed its Decision 

accepting the undertaking with Chinese solar panel exporters applied since the beginning of 

August…“ (European Commission - IP/13/1190).  

Antisubvenční clo bylo stanoveno v rozmezí 4,6 % - 11,5 % prováděcím nařízením Rady 

(EU) č. 1239/2013. V roce 2011 dovezla Čína do Evropy solární panely za zhruba 21 mld. 

EUR. Řada evropských firem, např. německá společnost Solar World, obviňují Peking, že se 

dumpingovými cenami snaží „zlikvidovat“ evropskou produkci a také zcela ovládnout trh 

v Evropě. Čínští výrobci čelí obchodním sankcím i v USA (novinky.cz, 2013). 

 

Dalším příkladem může být případ již z roku 2011, kdy došlo k uvalení vyrovnávacího cla, 

taktéž proti čínským producentům, tentokrát ale výrobcům papíru. Komise uvalila 

vyrovnávací cla na dovozy papíru z Číny. Jednalo se tak o první krok proti státním subvencím 

čínských průmyslových výrobců. Dané subvence totiž dávala značnou výhodu čínským 

producentům nad evropskými firmami. Cla budou platit na pět let a budou mít dvě složky. Až 

12 % hodnoty dovozu bude vyměřena za nelegální státní podporu a další až 35,1 % bude 

vyrovnávat dumpingové ceny čínských vývozců. Nutné poznamenat, že objemy postiženého 

dovozu nejsou příliš významné, protože EU dovezla z Číny v roce 2009 papír „jen“ za zhruba 

130 mil. EUR (zpravy.e15.cz, 2011). 
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3.1.1 Autonomní nástroje společné obchodní politiky EU 

 

 Autonomní nástroje je možné dále rozčlenit na tarifní a netarifní nástroje. Náš výklad 

započneme nejprve tarifními nástroji.  

 

Tarifní nástroje 

 

 Účelem tarifní ochrany v EU je zajistit ochranu výrobců z EU, před dovozy 

nadměrného množství zboží ze třetích států. Do tarifních nástrojů patří společný celní 

sazebník a Celní zákoník, celní kvóty a celní stropy. Společný celní sazebník byl koncipován 

již od roku 1968, kdy došlo k dovršení procesu vytvoření celní unie. Je uplatňován jak 

v autonomní tak smluvní obchodní politice. Je rozvržen do třech částí, první část obsahuje 

úvodní ustanovení, druhá část pak představuje celní sazebník, který obsahuje tzv. 

kombinovanou nomenklaturu (systém klasifikace zboží a služeb), přičemž tato část se dále 

dělí na třídy a třetí část, která se skládá z příloh (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 

2010). 

Udává tedy výši cel, stejně jako popis zboží, ke kterému jsou cla přiřazena. Cílem 

kombinované nomenklatury je sjednocení nomenklatury celního sazebníku a zahraničně 

obchodních statistik. Základem nomenklatury je systém označování zboží dle Úmluvy z roku 

1987 o harmonizovaném systému označování a kodifikace výrobků. Ta byla zavedena 

nařízením č. 2658/87 a EU k ní přistoupila v roce 1985 (Svoboda, 2010).  

Celní sazebník obsahuje na 899 stran textu. Clo je v Evropské unii nejčastěji 

používaným autonomním nástrojem SOP EU. Sazby, které jsou ve společném celním 

sazebníku uvedeny, jsou jednotné v rámci celé EU, nicméně u jednotlivých výrobků se jejich 

výše mění, záleží také na tom, ze které třetí země jsou výrobky dováženy. Cla (zahrnují také 

dávky z cukru – angl. sugar levies, tzv. tradiční vlastní zdroje -  angl. traditional own 

resources) jsou jedním ze zdrojů společného rozpočtu EU. Dalšími zdroji jsou podíl na dani 

z přidané hodnoty a podíl z hrubého národního důchodu. Je možné konstatovat, že podíl cel 

na rozpočtu EU v posledních letech klesá. V roce 1991 se cla podílely na rozpočtu tehdejšího 

ES hodnotou 22 %, v roce 2010 klesl podíl na 12 %, v roce 2012 byl podíl 11,8 %, v roce 

2013 znovu tento podíl poklesl na 10,3 %, avšak v roce 2014 se očekává růst podílu cel na 12 

%.  
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U zemědělských výrobků je výše celních poplatků závislá na ročním období. Nejvíce 

chráněnou oblastí je právě zemědělský sektor, nejvyšší hodnoty cel jsou stanoveny u výrobků 

obsahující mléčné prvky, dále vepřové a hovězí maso, banány apod. Cla je možné zvyšovat 

jen v souladu s pravidly WTO, v praxi to znamená, že zvýšení je možné při poskytnutí 

kompenzace ve formě snížení jiných celních sazeb. Společný celní sazebník je vydáván 

formou nařízení Komise vždy každoročně k prvnímu lednu daného roku (Fojtíková, 2008).  

 Celní zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 1994, reagoval na nutnou modernizaci 

celních režimů. Vznikl následně až po společném celním sazebníku. Hlavním cílem bylo 

především sjednocení evropských a národních předpisů a jakési jednotné definování pojmů. 

Celní zákoník je souborem právních norem upravující uplatňování cel, celní hodnotu, původ 

zboží, celní řízení atd.  

 Celní kvóty jsou určeny množstvím zboží, vyjádřeného měrnou jednotkou, ve kterém 

bylo propuštěno do volného oběhu. Jsou aplikovány dva druhy celních kvót, smluvní celní a 

preferenční celní kvóty. Správu nad jejich realizací vykonávají dva orgány: 

- DG TAXUD – Generální ředitelství pro daně a celní unii, 

- DG AGRI – Generální ředitelství pro zemědělství. 

Základní právní úpravou je zde nařízení Rady č. 717/2008 o stanovení postupu Společenství 

při správě množstevních kvót. Obsahuje jak procesní pravidla, tak pravidla o metodách 

rozdělení kvót. Metody rozdělení jsou tři a jejich užití může být samostatné nebo i 

kombinované. 

 

- Metoda založená na tradičních obchodních tocích (obsažena v článcích 6-11) – Zde se 

část kvóty vyčlení pro tradiční vývozce nebo dovozce. Těmito subjekty jsou myšleni 

ti, kteří mohou prokázat, že během tzv. referenčního období vyvezli nebo dovezli z/do 

EU dané množství výrobků, na které je uvalena kvóta.  

- Metoda založená na pořadí podaných žádostí (obsažena v článku 12) – Metoda známá 

jako „first come – first served“ (volně přeloženo „kdo dřív přijde, ten dřív bere“). 

Přihlíží se k povaze výrobků. 

- Metoda přidělování kvót v poměru k požadovanému množství (obsaženo v článku 13) 

– Národní úřad informuje Komisi o obdržených žádostech. Komise stanovuje 

množství, na které může úřad vydat povolení. 

 

V případě, že není vhodná ani jedna z výše stručně popsaných metod, stanoví Komise metodu 

jinou. Povolení k vývozu nebo dovozu je v druhé metodě vydáno ihned. V ostatních metodách 
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je to do 10 dnů od oznámení rozhodnutí Komise o stanoveném množství (Rozehnalová, Právo 

mezinárodního obchodu, 2010). 

 Celní stropy jsou určeny množstvím zboží, které může být v daném období 

propuštěno do režimu volného oběhu (volný oběh je celním režimem, kde se dovážené zboží 

uvolňuje do oběhu po zaplacení daní a cel, zboží tak získává původ zboží EU) za zvýhodněné 

celní sazby. 

 

Netarifní nástroje 

 

 Netarifní nástroje jsou na rozdíl od tarifních nástrojů velmi těžce měřitelné a jsou 

obecně považovány za nástroje poškozující obchod. Často jsou tyto nástroje označovány za 

neviditelné překážky obchodu. Přestože existuje v dnešní době snaha liberalizace obchodu, 

většina zemí tyto nástroje nadále využívá. Evropská unie není výjimkou, vedle tarifních 

nástrojů používá tedy i ty netarifní. Řadíme zde např. vyrovnávací clo, antidumpingové clo, 

množstevní omezení atd. Připadají Vám zmíněné pojmy povědomé? Správně, otázka 

netarifních nástrojů byla již zmíněna hned na začátku této kapitoly, proto si jen vyjmenujme 

kromě výše zmíněných, další netarifní nástroje, které EU využívá: 

 

- dovozní omezení, 

- dovozní licence na dovoz určitých zemědělských výrobků, 

- kvantitativní restrikce uvalené na dovoz textilie, 

- monitorování a kontrola dovozu na pozadí technických požadavků zahrnujících 

normy, hygienické a rostlinolékařské předpisy, ekologické normy atd. (Fojtíková, 

2008). 

 

Pravidla původu 

 

 Dříve než ukončíme výklad o autonomních nástrojích SOP EU, stručně se zaměřme na 

stanovení původu zboží. Pro vybírání cla, kontrolu uvalených kvót a zákazů, monitorování 

pohybu zboží, je nezbytné stanovit zmíněný původ zboží. Tento původ je stanoven na základě 

autonomních pravidel původu (Dohoda o pravidlech původu). Tyto pravidla umožňují 

stanovení původu zboží jak dováženého do EU tak i vyváženého z EU (Cihelková, 2003). 

 V dnešní době je možné určit několik trendů: například tendence globalizace nebo také 

skutečnost, že z hlediska výroby výrobků, pocházejí díly těchto výrobků z různých států 
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světa. Bylo by proto obtížné bez jakékoliv dohody stanovit jednotně původ takovýchto 

výrobků. Z toho plyne, že problémy nejsou tam, kde zboží je vyráběno v jednom státě. 

„Problémy jsou u výrobků postupně či současně vyráběných v různých státech“. (Týč, 2006 

str. 98). 

 Dohoda o pravidlech původu obsahuje pravidla pro stanovení původu zboží nebo 

služeb. Mezi zásadní patří článek 2 a článek 3 této dohody. Např. článek 3 stanovuje za 

základní pravidlo určení původu zemi, kde bylo zboží zcela získáno. Podílí-li se na výrobě 

více zemí, pak je rozhodující země, kde bylo realizováno poslední podstatné zpracování (Týč, 

2006). 

 

 

3.1.2 Smluvní nástroje společné obchodní politiky EU  

 

 V podkapitole 2.2 a 2.3 jsme si nastínili jak mezinárodní smlouvy a jejich režimy, 

které se v obchodních vztazích SOP EU vyskytují, tak problematiku rozvojových a 

rozvinutých států. Podívejme se ale na téma smluvní nástroje podrobněji. Obchodní vztahy 

mezi EU a třetími zeměmi jsou založeny především na smluvním základě. Hlavním nástrojem 

je již několikrát zmíněná mezinárodní smlouva, jež hraje důležitou roli v dosažení stability 

v obchodních vztazích, ale i vymahatelnosti závazků (Fojtíková, 2008). 

 

 Síť mezinárodních smluv je velice rozsáhlá. Zahrnuje nejen různé formy a stupně 

dohod, ale také různé zeměpisné oblasti. Dochází k uzavírání dohod s jednotlivými státy, 

jindy zase s integračními seskupeními. Dohody je možné vyčlenit do čtyř oblastí: 

 

- dohody s rozvinutými státy nebo se státy přidruženými, 

- preferenční dohody s rozvojovými státy, 

- vtahy vůči vyspělým nebo silným ekonomikám, 

- vztahy s dalšími zeměmi nebo integračními seskupeními. 

 

Dohody s rozvinutými státy nebo se státy přidruženými. Zde je možné zařadit vztahy vůči 

zemím ESVO (Evropské sdružení volného obchodu, angl.  European Free Trade Association 

– EFTA) v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, angl. European Economic Area – 

EEA) a vůči Švýcarsku. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko odmítá účast v EHP, jsou vztahy 

s tímto státem regulovány dvoustrannými smlouvami. Základem je Dohoda o volném 
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obchodu z roku 1972, která se týká průmyslových výrobků, nikoli však zemědělských 

produktů. Důležitou skupinu tvoří také státy, s nimiž byly uzavřeny tzv. evropské dohody7. 

Do této oblasti řadíme také Turecko, i když spadá do středomořských aktivit. V roce 1963 

byla s Tureckem uzavřena asociační dohoda s cílem vytvořit celní unii. V současné době 

probíhá společná práce na přístupovém partnerství. Přihlášku ke členství v EU podalo 

Turecko v roce 1987, ale kandidátský status dostalo až po summitu v Helsinkách v roce 1999. 

Asociační dohody byly uzavřeny také s Makedonií, Chorvatskem, Černou horou a Srbskem. 

Tyto státy také požádaly o vstup do EU. V roce 2013 (1. července) se stalo členem EU 

Chorvatsko. Ostatní zmíněné země na přijetí čekají.  

Preferenční dohody s rozvojovými státy. Zde spadají dohody se státy v oblasti 

Středozemního moře a se státy ACP (státy karibské, africké a pacifické skupiny, angl. 

African, Caribbean and Pacific Group of States).  

Vztahy vůči vyspělým nebo silným ekonomikám. Vztahy jsou zde postaveny na 

nepreferenčním režimu, kde základem je doložka nejvyšších výhod – představuje nejnižší 

úroveň preferenčních vztahů. Patří zde transatlantické vztahy vůči USA a Kanadě, dále vztahy 

se státy jako jsou Japonsko, Nový Zéland, Austrálie a Čína. Jedná se o státy, které jsou 

významnými „hráči“ světového obchodu. 

Vztahy s dalšími zeměmi nebo integračními seskupeními. V této skupině tvoří významnou 

partnerskou oblast Latinská Amerika. Např. vztahy s MERCOSUR. Dohoda o spolupráci byla 

uzavřena v roce 1996 a na počátku nového tisíciletí byla zahájena jednání o asociační dohodě. 

V současné době však jednání o spolupráci spíše stagnují. Naopak udržení vztahů je možné 

spatřovat se státem Mexiko, i přesto, že tento stát je začleněn do dohody NAFTA8. V roce 

2000 s ním byly uzavřeny dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a 

spolupráci (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010).  

Přístup Evropské unie k jednotlivým zemím je charakterizován značnou variabilitou, 

jež je dána různou úrovní poskytovaných preferencí. Nezapojení se do obchodních vztahů 

může pro danou zemi znamenat odklon od obchodu, což se může projevit na vývozech. Je 

všeobecně přijímáno, že preferenční systém má pozitivní vliv na obchod většiny zemí. 

Existují však i studie prokazující negativní účinky tohoto systému, odrážející se v podobě 

                                                 
7 Evropské dohody - tímto termínem se označovaly dohody, které byly uzavírané od 90. let mezi tehdejším ES a 

středo a východoevropskými zeměmi. Státy s ES se v nich zavazovaly k vytvoření oblastí volného obchodu a 

spolupráci v dalších oblastech. Po rozšíření ES v roce 2004 termín evropských dohod mizí.  
8 NAFTA – angl. North American Free Trade Agreement. Severoamerická dohoda o volném obchodu. Je 

obchodní dohoda mezi USA, Kanadou a Mexikem, která nabyla účinnosti 1. ledna 1994. Hlavní snahou je 

omezit celní bariéry a liberalizovat obchod. Sídlem jsou hlavní města těchto třech států. V roce 2010 export 

Kanady a Mexika do USA dosáhl hodnoty $248.2, resp. $163.3 biliónů. Export USA do Kanady a Mexika byl 

v témže roce $411.5 biliónů (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010). 
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poklesu příjmů do národních rozpočtů. Podstatou preferenčního systému je umožnit přístup na 

vnitřní trh určité země za zvýhodněných podmínek. Tyto preference mají často podobu 

preferenčního snížení cel (pokles cla o dané procento od původní hodnoty cla), preferenční 

celní kvóty nebo u zemědělských produktů tzv. sezónní preferenční kvóty. Preference jsou 

poskytnuty na dovozy výrobků z konkrétní země nebo skupiny zemí.  

 Nejužších vztahů bylo dosaženo v rámci Evropského hospodářského prostoru 

(EHP), jež byl vytvořen mezi členskými státy EU a tehdejšími třemi státy ESVO (Island, 

Lichtenštejnsko, Norsko). Účast Švýcarska odmítli jeho občané v referendu. EHP je 

prostorem bez vnitřních hranic. Vznikl 1. ledna 1994. Jednotlivé členské státy EHP se 

zavázaly k aplikaci zásad jednotného vnitřního trhu. Dalšími oblastmi spolupráce, kromě 

uplatňování čtyř svobod volného pohybu (zboží, osob, služeb a kapitálu), jsou výzkum a 

vývoj, vzdělávání, ochrana spotřebitele, životní prostředí, turistický ruch, malé a střední 

podnikání aj. Vývozní a dovozní cla byly v oblasti průmyslových výrobků odstraněny již 

během 70. let minulého století. Avšak obchody se zemědělskými výrobky nadále podléhají 

speciálnímu režimu. Je však nutné upozornit, že námi sledovaná společná obchodní politika 

není předmětem úpravy EHP.  

 Obchod rozvíjející se v rámci celní unie dosáhl nižší formy spolupráce. V celní unii 

realizuje EU obchod s Tureckem, Andorou a San Marinem, přičemž s Tureckem tato oblast 

pokrývá pouze obchod s průmyslovými výrobky. Obchody se zemědělskými výrobky a 

výrobky z uhlí a oceli jsou uskutečňovány na úrovni zóny volného obchodu. A právě zmíněná 

úroveň spolupráce, tedy zóna volného obchodu, je nejčastější formou obchodní spolupráce a 

zároveň nejnižším stupněm ekonomické integrace. EU dále uzavřela Dohody o partnerství a 

spolupráci (např. s Ruskou federací, Ukrajinou, Moldavskou rep., Kyrgyzskou rep., 

Arménskou rep. atd.). Cílem těchto dohod je posílení demokracie a rozvoj hospodářství 

partnerských zemí. 

 Z pohledu Komise EU je potřeba zabránit rostoucím bariérám obchodu, které jsou 

realizovány se třetími zeměmi. Je tedy nutné vydat se cestou mnohostranné liberalizace 

obchodu (Fojtíková, 2008). Problematika obchodních vztahů s jednotlivými státy je blíže 

popsána v kapitole č. 4.  
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3.2 Všeobecný systém preferencí 

 

 Preferenční systém EU a jeho výhody využívají země zejména prostřednictvím 

Všeobecného systému preferencí (GSP – angl. Generalised System of Preferences). Kromě 

EU realizují tento systém i jiné země, např. Kanada, Japonsko, Rusko, USA atd. Jedná se o 

jednostranné opatření vyspělých zemí ve prospěch rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, 

díky kterému získávají tyto země lepší přístup na společný trh EU. Tento systém začal být 

aplikován již v roce 1971. Cíl GSP byl jednoznačný – pomoci rozvojovým zemím snížit 

chudobu za pomoci zvýšení jejich exportních příjmů, podporovat jejich rozvoj v oblasti 

industrializace, urychlit stupeň ekonomického rozvoje a přispívat k tomu, aby se rozvojové 

země více zapojovaly do mezinárodního obchodu. V roce 2008 využívalo výhody tohoto 

systému celkem 176 nezávislých zemí a území, které jsou klasifikované jako rozvojové. EU 

tak umožňuje těmto zemím dovoz výrobků bez cla nebo aplikuje snížené clo na dovoz 

výrobků do EU v závislosti na konkrétní dohodě, kterou má daná země s EU sjednanou. 

Země, které usilují o začlenění do GSP, musejí splňovat následující tři základní podmínky: 

 

- zboží musí mít původ ve zvýhodněné zemi, 

- zboží musí být dopraveno přímo ze zvýhodněné země do EU, 

- je nutné, aby byl předložen důkaz o původu zboží (tiskopis FORM.A, Prohlášení na 

faktuře atd.).   

 

V roce 2004 přijala EU zásady pro uplatňování systému v období 2006 až 2015. Konkrétní 

provádění je zajišťováno nařízeními Rady EU vydávanými v průběhu desetiletého cyklu. 

Prvním nařízením vycházejícím z nových zásad se stalo nařízení Rady EU č. 980/2005 z 

června roku 2005, platnost tohoto nařízení skončila k 31. 12. 2008. Oproti předchozí úpravě 

přineslo zjednodušení především v tom, že snížilo předchozích 5 režimů na pouhé 3 režimy: 

 

- základní režim – vytvořen pro všechny země, které jsou uvedeny v seznamu 

zvýhodněných zemí, 

- zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj tzv. GSP Plus – v daném režimu 

mohou získat dodatečné preference ty rozvojové země, které přijaly zvláštní závazky a 

odpovědnosti vyplývající z mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, 

ochraně životního prostředí atd. Země, které se zaváží k tomu, že budou dodržovat 
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pracovní standardy, ekologické normy, že se zapojí do boje proti distribuci a výrobě 

omamných látek apod. Seznam zemí, kterým byl tento režim přiznán, zveřejňuje 

Komise samostatnými rozhodnutími, 

- iniciativa EBA (angl. Everything but Arms, „Vše kromě zbraní“) – tento plán byl 

vytvořen pro nejméně rozvinuté země světa. Byl přijat v roce 2001 a vůči těmto 50 

zemím uplatňuje EU bezcelní a množstevně neomezený přístup na svůj trh. Z tohoto 

opatření je vyloučen, jak název napovídá, obchod se zbraněmi a minucí. Bylo také 

zavedeno přechodné období u třech potravinářských komodit (banány, cukr a rýže), u 

kterých byly postupně navyšovány kvóty na dovoz s tím, že k 1. 10. 2009 byla tato 

zbytková cla odstraněna (Fojtíková, 2008). 

 

 Jak jsme si již řekli, nařízení Rady EU č. 980/2005 pozbylo v roce 2008 platnosti. 

Následovalo nařízení Rady č. 732/2008, které bylo platné do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2014 platí 

nový režim celních preferencí. Nutno poznamenat, že se snížil počet zemí, využívající tento 

systém. Komise snížila počet zemí (seznam rozvojových a nejméně rozvinutých zemí je 

k nahlédnutí v příloze č. 4) ze 117 na 88 zemí. Upravený režim by měl více směřovat na 

země, které to potřebují, měl by i nadále podporovat principy udržitelného rozvoje a 

hospodářské správy a posílit stabilitu a předvídatelnost. Legislativním rámcem se stalo 

nařízení 978/2012 z 25. 10. 2012 (mpo.cz, 2010). 

 

3.3 Mnohostranný obchodní systém 

 

 V podkapitole 2.1 jsme se seznámily s pojmem Všeobecné dohody na clech a obchodu 

a Světovou obchodní organizací. Jak již bylo dříve předesíláno, podívejme se v následujících 

podkapitolách na danou problematiku blíže. Proces postupné liberalizace obchodu snižováním 

tarifních a odstraňováním netarifních překážek – tak je možné charakterizovat mnohostranný 

obchodní systém. Počátky tohoto systému spadají pod rámec GATT, která vstoupila 

v platnost 1. 1. 1948. Proces snižování celních sazeb a odstraňování netarifních překážek 

probíhal v rámci GATT od roku 1948 až do roku 1994 a to prostřednictvím již zmíněných 

mnohostranných obchodních jednání (konference zvané „rounds“). Na činnost GATT 

navázala od 1. 1. 1995 WTO. Konference ve WTO probíhají na úrovni ministrů vlád 

členských zemí. Mnohostranný obchodní systém přispívá k podpoře mezinárodní dělby práce 

a také k tomu, že země dosahují úspory z rozsahu (snižování výrobních nákladů zboží 
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zvyšováním objemu výroby daného výrobku a následného zvětšení podílu výrobku na trhu). 

Pozitivum tohoto systému se také odráží v růstu světového HDP a obchodu, země se 

specializují na výrobu zboží, při kterých dosahují komparativních výhod9. Důsledkem toho 

klesají náklady na výrobu, dochází k rozvoji nových technologií, inovací apod. Existují však i 

negativní důsledky, např. v podobě ekologických škod a ztrát na životním prostředí. Dochází 

také k růstu konkurence, jež vede ke zhoršování pracovních a mzdových podmínek 

(Fojtíková, 2008). 

 

3.3.1 Principy mnohostranného obchodního systému 

 

 Existují principy, na kterých je fungování mnohostranného systému založeno a většina 

obchodních dohod vychází právě z těchto principů. Jsou jimi: 

- princip konsolidace cel, 

- princip liberalizace, 

- princip nediskriminace, 

- princip multilaterality, 

- princip národního zacházení. 

Konsolidací v souvislosti s GATT se rozumí jakési vázání, fixace existujícího stavu. Hlavní 

význam v celní vázanosti spočívá v tom, že přispívá ke stabilitě mezinárodních trhů, působí 

také na tvorbu nových pracovních míst. K poklesu celních sazeb a k vázanosti cel se 

jednotlivé členské země zavázaly při přechodu z GATT do WTO. Stát tak nemohl uplatňovat 

vyšší celní sazbu, než ke které se zavázal. Přijatá celní sazba tak byla maximální možnou 

částkou, kterou mohla daná země prosazovat. 

Princip liberalizace značí postupné odstraňování celních a netarifních překážek obchodu. V 

době vzniku GATT v roce 1947, měly země průměrná cla ve výši necelých 40 %. V začátcích 

Uruguayského kola to bylo cca 6,4 % a po skončení tohoto kola jednání již jen 4 %. Některé 

země si ale ponechávaly vysoká cla, především na textil a automobily, v globálním měřítku 

ale snížení cel u průmyslově vyspělých států dosáhlo v průměru 38 %, jak je možné níže vidět 

                                                 
9 Komparativní výhoda -  rozumí se jím poměrná, srovnávací výhoda. Termín souvisí s omezeností zdrojů každé 

země. Pro zemi, jež dosahuje absolutní výhodu u všech výrobků, které vyrobí, je výhodné vyrábět produkci, u 

které dosahuje ve srovnání s ostatními zeměmi co největší absolutní výhodu a ostatní výrobky pak dovážet. Tím 

dojde k uvolnění zdrojů pro nejefektivnější výrobek a zároveň umožní druhé zemi také něco vyvážet a získat tak 

devizy, jinak by jí nemohla za její export zaplatit.  
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v grafu. V současnosti se stala významnou oblastí jednání v otázkách liberalizace rozvojová 

agenda, přijatá v Dohá v roce 2011 na pomoc zejména státům LDCs. 

 

 

Graf č. 3.1: Snižování cel během fungování GATT (v %) 

 

 

Zdroj: Fojtíková, 2008. Vlastní zpracování. 

 

 Princip nediskriminace je zajišťován pomocí doložky nejvyšších výhod. „V praxi tento 

systém znamená, že pokaždé když některá ze zemí mnohostranného systému obchodování sníží 

obchodní bariéry nebo zpřístupní svůj trh, učiní tak vůči zboží nebo službám, jež pocházejí ze 

všech členských zemí tohoto systému bez ohledu na jejich hospodářskou vyspělost.“ 

(Fojtíková, 2008 str. 99). 

Princip multilaterality spočívá v tom, že závazky sjednávané na bilaterální úrovni mezi 

jednotlivými zeměmi jsou automaticky přeneseny na ostatní členy WTO. Obchodní vztahy 

jsou rozvíjeny na základě rovnocenného přístupu jak mezi vyspělými, tak i rozvojovými 

zeměmi.  

Princip národního zacházení v zásadě zakazuje aplikaci jiných poplatků a daní na výrobky 

z třetích zemí než ty, které jsou vymáhány u tuzemského vyrobeného zboží. Zboží by nemělo 

být také zatíženo např. administrativními překážkami.  

Uvedené principy nejsou konečné, jsou neustále zdokonalovány a doplňovány o nové 

principy (Fojtíková, 2008). 
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3.3.2 Mnohostranná obchodní jednání GATT 

 

 V druhé kapitole jsme si zmínili jednání v Bretton Woods, které dalo vzniknout třem 

klíčovým organizacím. Toto jednání také změnilo systém od dvoustranné regulace 

ekonomických vztahů k regulaci mnohostranné. Výsledkem jednání se stal GATT, který jak 

již víme, se stal provizoriem. Tato provizornost přetrvala několik desetiletí. Nesla s sebou 

však řadu problémů, např. neexistence zakládací listiny zřizující GATT jako subjekt práva, 

nejasnost týkající se pravomocí, způsob řešení sporů apod. I přes dané problémy 

představovala dohoda na dlouhou dobu základ regulace výměny zboží. V podkapitole 2.1 

jsme si naznačili jednotlivá kola jednání, která byla nazývána podle místa, kde byla konána, 

nebo dle osoby, která vyvolala nebo ovlivnila jednání. Jednání jsme si z časového hlediska 

rozdělili do třech etap (Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010). Pro přehlednost 

zobrazuje jednotlivá kola jednání níže vyobrazená tabulka. 

Tabulka č. 3.1: Mnohostranná kola jednání GATT 

Rok Místo konání Předmět jednání  Počet zemí 

1947 Ženeva Cla 23 

1949 Annecy Cla 13 

1951 Torquay Cla 38 

1956 Ženeva Cla 26 

1960–1961 Dillonovo kolo Cla 26 

1964–1967 Kennedyho kolo Cla, antidumpigová opatření 62 

1973–1979 Tokijské kolo 
Cla, netarifní opatření 

102 

1986–1994 Uruguayské kolo 

Cla, netarifní opatření, ochrana 

duševních práv, řešení sporů, 

zemědělství, textil, založení WTO 

123 

Zdroj: Rozehnalová, Právo mezinárodního obchodu, 2010. Vlastní zpracování. 

 

 Během let 1948 – 1994 se uskutečnilo celkem osm celně politických konferencí. 

Prvních pět kol jednání se zabývalo pouze otázkou snižování cel, další kola již i netarifními 

opatřeními, řešením sporů atd. Jednání se týkala jednotlivých druhů zboží.  

 První kolo jednání bylo zahájeno v Ženevě od dubna do října roku 1947. Pravidla pro 

tuto konferenci byla vypracována na prvním zasedání Přípravného výboru v Londýně 

v listopadu roku 1946. Celní slevy nebo vázání cel proti zvýšení, k nimž státy ve svých 

jednáních dospěly, byly pak shrnuty do mnohostranných listin celních koncesí, které jeden 
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stát poskytuje všem ostatním. Z výsledků, jež byly řešeny dvoustraně, se tak staly závazky a 

práva mnohostranná kdy každá smluvní strana získala nárok na všechny celní koncese 

ostatních smluvních stran. Konference v Ženevě měla mimořádný úspěch a dosáhla 

nebývalých výsledků. Druhé kolo jednání se konalo v Annecy od dubna do října roku 1949. 

Jednání bylo zakončeno přijetím Annecyjského protokolu o podmínkách přístupu a 

Annecyjských listin celních koncesí. Třetí konference se konala v Torquay od září roku 1950 

do dubna roku 1951. Byla zakončena přijetím Torquayského protokolu. Čtvrtá konference 

byla svolána opět v Ženevě dne 18. ledna roku 1956. Stejně tak i pátá konference se konala 

v Ženevě a byla nazvána podle tehdejšího amerického státního podsekretáře Dillona. 

Konference byla věnována opět snižování celních sazeb. Během prvních pěti konferencí, tedy 

mezi roky 1948 – 1963, došlo ke snížení celních poplatků ve výši -36,1 %. Avšak Dillonova 

celní konference nesplnila očekávání amerických iniciátorů a výsledek této konference přiměl 

americkou vládu, aby se zamyslela nad efektivností tradiční metody jednání, tedy metody 

jednotlivých položek a bilaterálního vyvážení poskytnutých koncesí. Americký prezident 

Kennedy si vyžádal od Kongresu plnou moc k lineárnímu snížení všech cel o 50 %. USA 

předložily návrh na svolání šesté konference, která nesla název právě po prezidentu 

Spojených států amerických. Došlo k průměrnému snížení cel na průmyslové výrobky o 35 

%, přičemž u mnoha výrobků bylo snížení i ve výši 50 %, jak bylo plánováno. V rámci tohoto 

kola byla přijata metoda lineárního snížení všech cel s minimem výjimek. Jednání se neměla 

jen omezovat na cla, ale také i na necelní překážky obchodu. Sedmá konference započala 

v září roku 1973 a je známá jako Tokijské kolo. Jednání se týkala snížení a odstranění cel, 

netarifních překážek obchodu jak u průmyslových tak i zemědělských výrobků. Opět došlo ke 

změně metody, která by byla, pokud možno, všeobecně přijatelná. Za takovou metodu byl 

přijat tzv. švýcarský model:   

 

𝑍 =
𝐴 ∙ 𝑥

𝐴 + 𝑥
     

Zdroj: Fojtíková, 2006. 

 

Přičemž Z, je výsledná celní sazba, A je pevný koeficient, x dosavadní celní sazba. 

 

Výsledkem sedmého kola jednání bylo snížení cel v průměru o -33 %. V oblasti netarifních 

překážek nedošlo k celkovému odstranění množstevních omezení, jež byla uplatňována 

zejména vůči socialistickým zemím. Byla také rozpracována řada dílčích dohod. Osmá a 
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poslední konference probíhala od roku 1986 do roku 1994 a je známá jako Uruguayské kolo. 

Cílem tohoto posledního kola byla liberalizace obchodu pomocí odstraňování tarifních a 

netarifních překážek obchodu. Vůbec poprvé byly do světového obchodu zahrnuty i služby 

jako pojišťovnictví nebo bankovnictví. Hlavním iniciátorem Uruguayského jednání byly USA 

s cílem liberalizovat svůj vlastní vývoz zboží a služeb, zlepšit ochranu práv k duševnímu 

vlastnictví a celkově zvýšit účinnost GATT. K jejich iniciativě se přidaly ostatní hospodářsky 

vyspělé země. Výsledkem kola bylo sjednání poklesu celních sazeb o -25 %. Na závěr kola 

jednání byl přijat dokument nazvaný Závěrečný akt, který obsahoval výsledky jednání. 

Zároveň byla dne 15. dubna 1994 zúčastněnými zeměmi podepsána Dohoda o zřízení Světové 

obchodní organizace. Tímto aktem bylo završeno 47 let trvající provizorium v podobě GATT. 

Závazky přijaté v rámci posledního kola automaticky přešly do činnosti WTO a jsou obsaženy 

v mnohostranných obchodních dohodách, které tvoří nedílnou součást Dohody o WTO 

(Fojtíková, 2006). 

 V roce 2001 bylo zahájeno první kolo obchodních jednání, již v rámci WTO, známé 

pod názvem „Rozvojová agenda z Dohá“ (Dohá – hlavní město Kataru). Hlavním cílem je 

snížení obchodních bariér, zjednodušení mezinárodní obchodní výměny a dosažení větší 

prosperity jednotlivých členských zemí WTO, podpořit zapojení rozvojových zemí do 

světového obchodu. Mezi nejvýznamnější oblasti patří liberalizace obchodu zemědělských 

produktů, nezemědělských výrobků a služeb. Je však možné konstatovat, že tato jednání jsou 

v současné době spíše neúspěšná. V roce 2005 byl stanoven termín na ukončení daného kola, 

termínem ukončení měl být prosinec roku 2006. Rozvojová agenda z Dohá nebyla doposud 

uzavřena. Jedním z důvodů proč nebylo dané kolo uzavřeno, je princip jediného závazku. 

Tento princip je součástí tzv. „single undertaking“ – což je metoda vyjednávání a dosahování 

výsledků, kdy je nutné, aby bylo přijato vše, co je v dané agendě, jinak se vyjednávání 

nemůže ukončit. Agenda z Dohá obsahuje cca 20 různých otázek a členové WTO musejí najít 

řešení pro všechny položky agendy, nelze si tak vybrat pouze některé z otázek a se zbytkem 

nesouhlasit. Daný princip je mnohdy kritizován, neboť je právě považován za „brzdu“ 

úspěšného uzavření Rozvojové agendy z Dohá (Rozehnalová, Právo Světové obchodní 

organizace, 2010).   
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3.4 Světová obchodní organizace 

 

 Výsledkem devíti let trvání mnohostranných jednání v rámci Uruguayského kola bylo 

vytvoření nové obchodní organizace a také přijetí systému mnohostranných mezinárodních 

smluv, jež ovlivňují širokou oblast mezinárodních obchodních činností. Byl změněn také 

systém řešení sporů. World Trade Organization – WTO byla založena dne 15. dubna roku 

1994 v Marrákeši (město na úpatí Vysokého Atlasu ve státě Maroko). Za přítomnosti 128 

členských zemí byla podepsána Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, a s ní také 

všechny mnohostranné obchodní dohody. Zahájení činnosti WTO bylo k 1. 1. 1995. WTO je 

globální mezinárodní organizací projednávající pravidla obchodu mezi státy. WTO prosazuje 

zásady volného obchodu a přispívá k odstraňování obchodních bariér na mnohostranném 

základě. Hlavním posláním je dohlížet na průběh světového obchodu, vytvářet fóra pro 

obchodní jednání svých členů, přispívat k řešení obchodních sporů mezi zeměmi a to 

nediskriminačním způsobem. Připravuje také obchodní dohody, monitoruje obchodní politiku 

jednotlivých zemí, poskytuje technickou pomoc rozvojovým zemím (Fojtíková, 2006).  

Zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti, zachování životního prostředí, 

zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami, rostoucí reálný důchod, omezení 

protekcionismu – to jsou základní cíle WTO. Těchto cílů má být dosaženo pomocí nástrojů, 

respektive uzavíráním dohod, které jsou zaměřené na podstatné snižování celních sazeb, 

odstranění diskriminačního zacházení v mezinárodních vztazích, odstranění ostatních 

překážek obchodu. WTO spravuje mnohostranné obchodní dohody, které jsou uvedené 

v jednotlivých přílohách Dohody o zřízení WTO. Šíře úpravy mezinárodního obchodování je 

zde podstatně větší, než tomu bylo v rámci GATT 47, kde se úprava soustředila, jak již víme, 

pouze na koupi a prodej zboží. Do rámce WTO spadá tedy také úprava obchodu se 

zemědělskými výrobky, se službami (tzv. GATS – angl. General Agreement on Trade in 

Services) a úprava práv duševního vlastnictví (tzv. TRIPS – angl. Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights). Za nejdůležitější funkci je považována 

funkce usnadňování provádění a správa Dohody o zřízení WTO a mnohostranných 

obchodních dohod, které tvoří její přílohy. Činnost WTO je z velké části veřejnosti hodnocena 

kladně. Přesto se však najde i řada odpůrců, kteří tuto organizaci kritizují pro údajnou 

nedemokratičnost, netransparentnost a nespravedlivé rozdělování mocenské rovnováhy mezi 

světové velmoci. Kritika je také vznešena na upřednostňování obchodních zájmů před 

ochranou životního prostředí. Na druhou stranu však existuje mimořádně velký zájem ze 



40 

 

strany států, jak ukazuje početná členská základna a států, usilujících o vstup do této 

organizace. Zájemce o členství láká především lepší přístup na trhy ostatních členů WTO. Tak 

jako každá světová organizace, čelí i WTO řadě problémů a nutnosti reformace. Přibývá 

otázek spojených s řešením sporů, dohledem nad obchodními politikami členů, efektivnějším 

opatřením pro případ ekonomické krize. Tato mezinárodní organizace je řízena svými členy a 

pouze tito mohou udávat směr jejího vývoje (Rozehnalová, Právo Světové obchodní 

organizace, 2010). 

 

3.4.1 Institucionální vymezení WTO 

 

 Sídlo WTO je v Ženevě ve Švýcarsku. V čele organizace stojí generální ředitel. Za 

dobu existence WTO se vystřídalo na šest generálních ředitelů. Prvním ředitelem v letech 

1993 – 1995 byl Peter Sutherland. Současným ředitelem je Brazilec Roberto Azevedo, jež 

nahradil Francouze Pascala Lamyho a jehož hlavním cílem je dovést jednání v Dohá ke 

zdárnému konci. Vrcholným orgánem je Konference ministrů, složená ze zástupců všech 

členů. Je oprávněna přijímat rozhodnutí v otázkách týkajících se mnohostranných obchodních 

dohod. Mezi její kompetence patří také volba generálního ředitele WTO, stanovení jeho 

povinností a určení délky jeho mandátu. Od roku 1995 se konalo sedm ministerských 

konferencí. Druhým orgánem je Generální rada WTO, kterou tvoří všichni členové WTO. 

Rada se schází dle potřeby několikrát za rok a celkově řídí činnost WTO v období mezi 

Konferencemi ministrů. Za určitých podmínek vykonává funkci Orgánu pro řešení sporů a 

Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky. Má také výhradní právo k provádění výkladu 

Dohody o WTO a všech mnohostranných obchodních dohodách. Rada delegovala část 

pravomocí třem podřízeným složkám, tzv. radám (Rada pro obchod se zbožím, Rada pro 

obchod se službami, Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví). Tyto složky 

dohlížejí nad prováděním příslušných dohod. Třetím orgánem je Sekretariát WTO. Ten tvoří 

na 600 zaměstnanců. Sekretariát je umístěn v budově WTO a dělí se na více než 20 divizí. 

Sekretariát je řízen Generálním ředitelem. Dalším orgánem jsou výbory, které podléhají 

Konferenci ministrů (Fojtíková, 2006). 
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3.4.2 Struktura členů a financování WTO 

 

 Mezi členy WTO se uskuteční více než 95 % světového obchodu. Samotná 

problematika členství je upravena v Dohodě o zřízení WTO. V současnosti WTO 

shromažďuje 159 států světa, mezi nimiž jsou státy jak rozvinuté, tak státy rozvojové. 

Poslední člen, který přistoupil do WTO byla Vanuatská republika (ostrovní stát v Oceánii, 

poblíž Nové Kaledonie), stalo se tak 24. srpna 2012. S ohledem na rozdílné chápání 

jednotlivých národů není vždy jednoduché nalézt kompromis při řešení problémů světového 

obchodu. V praxi se často setkáváme s tím, že hlavní témata jednání jsou nejdříve 

projednávána mezi skupinou čtyř zemí (USA, Kanada, Japonsko, EU), kdy se snaží nalézt 

společné stanovisko k dané oblasti, následně dochází k projednávání s ostatními členy WTO 

na jednotlivých konferencích ministrů. Členem WTO je i EU, stejně jako její jednotlivé 

členské státy. Co se týče hlasovacího práva má EU tolik hlasů, kolik má členských států (v 

současnosti tedy 28). Pravomoci jsou zde rozděleny mezi EU a její členské státy, kdy jsou 

všichni zodpovědní za dodržování svých závazků vůči ostatním členům WTO (Fojtíková, 

2006). 

Postup při přijímání nových členů 

 

Dohoda o zřízení WTO rozlišuje dva způsoby, jak je možné stát se členem: 

 

- členství je přiznáno smluvním stranám GATT 47 a EU za předpokladu, že přistoupily 

k dokumentům sjednaným v rámci Uruguayského kola, 

- každý stát či samostatné celní území (např. Taiwan, Hong – Kong), který má plnou 

autonomii ve vnějších ekonomických vztazích, bude moci přistoupit k Dohodě o 

zřízení WTO za podmínek, které budou dohodnuty mezi ním a WTO. 

 

Úprava členství je tak rozlišena, zda se jedná o původní členy GATT 47 nebo nově 

přistupující státy nebo samostatná celní území. Stát se členem WTO znamená mnoholetý 

proces vyjednávání, kdy jsou přistupujícímu státu sděleny podmínky, za kterých je možné 

přistoupit (Rozehnalová, Právo Světové obchodní organizace, 2010). 

Proces přijetí nového člena je zahájen podáním písemné přihlášky uchazečské země, 

jejím schválením Generální radou WTO a vytvořením tzv. pracovní skupiny, která projednává 
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žádost o přijetí. Jsou zahájena jednání o obchodní politice příslušné země a o její slučitelnosti 

s pravidly WTO. Činnosti pracovní skupiny se mohou zúčastnit všechny členské státy WTO, 

v praxi však do jednání vstupují především ty země, které mají na obchodních vztazích s 

uchazečskou zemí rozhodující zájem. Základem pro jednání je dokument, tzv. Memorandum 

o zahraničně obchodních vztazích. V dokumentu jsou obsaženy informace o jednotlivých 

oblastech obchodní politiky a o právním režimu přistupujícího státu. Jednání jsou vedena 

detailně v písemné i ústní formě a zahrnují všechny základní aspekty hodnocení ekonomiky, 

především problematiku obchodu průmyslovými výrobky a zemědělskými produkty, obchodu 

se službami, obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví aj. (businessinfo.cz, 2010). 

Na závěr jsou všechny dokumenty postoupeny Generální radě, ta pak schvaluje vstup 

nového žadatele. Následně je podepsán Protokol o přístupu, ve kterém je obsažena povinnost 

přistupujícího státu dát svému parlamentu k ratifikaci tzv. finální přístupový balíček ve lhůtě 

tří měsíců. Provede-li se ratifikace, oznámí tak žadatel Sekretariátu WTO. Po uplynutí lhůty 

30 dnů od oznámení se žadatel stává oficiálním členem WTO.  

Mezi výhody členství ve WTO lze zařadit zaručený přístup na světový trh, příliv moderních 

technologií a know-how díky stimulaci investic ze zahraničí, mezinárodní uznání, přístup 

k mechanismu urovnávání sporů a mnohé další. Na druhou stranu jsou kladeny na žadatele i 

závazky a ústupky ve prospěch ostatních členů. Žadatel musí často umožnit prostupování 

cizích finančních institucí do nejen vlastní bankovní sféry, ale i do pojišťovnictví a 

telekomunikací. Musí také celkově zjednodušit vstup zahraničních subjektů na svůj vlastní trh 

(Rozehnalová, Právo Světové obchodní organizace, 2010).  

 Podrobit se řadě závazků a přijmout určité ústupky se projevovalo např. u Ruska, kdy 

pracovní skupina byla ustanovena již v roce 1993, avšak skrze negativní postoj této země 

k požadavkům ostatních členů WTO se Rusko stalo členem až 22. srpna 2012. Po zhruba 19 

letech jednání Rusko přistoupilo k WTO. Přistoupení Ruska do WTO je pro EU velmi 

důležité, neboť EU se stalo hlavním obchodním partnerem Ruska a Rusko je pro EU třetím 

největším obchodním partnerem. Vůbec poprvé tak budou EU a Rusko při vzájemném 

obchodování vázány mnohostrannými pravidly a závazky. „Přistoupení Ruska k WTO je 

významným krokem pro jeho další integraci do světového hospodářství,“ uvedl komisař EU 

pro obchod Karel De Gucht. Hlavní vývozy EU do Ruska jsou zastoupeny automobily, léky, 

automobilovými díly, telefony a traktory. Dovoz EU z Ruska představují především suroviny. 

Hlavní dovoz tvoří ropa (cca 130 mld. EUR) a plyn (24 mld. EUR). Změny týkající se 

přistoupení Ruska k WTO spočívají ve zlepšení přístupu na trh pro zboží a služby, snižování 

dovozních cel na zboží. Celkové snížení celních sazeb by mohlo odhadem ušetřit vývozcům z 
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EU na dovozním cle ročně 2,5 mld. EUR. Odhaduje se, že snížení celních sazeb bude jakousi 

motivací k dodatečným vývozům EU do Ruska v hodnotě 3,9 mld. EUR ročně (europa.eu, 

2012). 

 Pozitivní nálada po přistoupení Ruska do WTO však netrvala dlouho. Již koncem roku 

2013 Rusko podalo zastupitelskému úřadu EU u WTO námitku ohledně porušování některých 

dohod WTO týkajících se antidumpingových opatření. Zastupitelům Ruska se nelíbí pravidla 

EU, která neutralizují výhody, jež mají ruské firmy díky přístupu k levné domácí energii. 

Evropské úřady konstatují, že Rusko prodává své zboží v Evropě za příliš nízké ceny. Ruská 

vláda pro změnu tvrdí, že EU nepočítá nákladové položky ruských podniků podle ruských, ale 

podle evropských cen, které jsou podstatně rozdílné. Stížnost má být projednáván v průběhu 

roku 2014. Vývoj sporu bude zcela určitě zajímavý, zajímavé bude také, jak se EU zachová 

vůči Rusku, díky současné krizi na Ukrajině a připojení Krymu k Rusku (finance.cz, 2013). 

 

Financování WTO 

 

WTO má na rozdíl od GATT svůj vlastní rozpočet, sestavován vždy na jeden 

kalendářní rok, a to ve švýcarských francích (CHF). Hlavním zdrojem příjmů rozpočtu jsou 

příspěvky členských států, které jsou určovány podle vzorce založeného na jejich podílu na 

mezinárodním obchodě (v %). Zde je stanoven minimální podíl 0,015 %. Výše členského 

příspěvku nemá vliv na rozhodovací pravomoc, poněvadž každá členská země disponuje 

jedním hlasem a rozhodování probíhá na základě konsensu nebo hlasováním. Rozpočet na rok 

2013 činil 197 203 900 švýcarských franků. V roce 2013 byla výše příspěvků členských států 

195 500 000 švýcarských franků. Kromě příspěvků členských států získává WTO prostředky 

na svou činnost z pronájmu a prodeje tištěných a elektronických publikací. Většina z nich je 

používána na podporu činností v oblasti technické spolupráce a odborného školení v rámci 

rozvojových zemí. Největší část výdajů je spojena s činností Sekretariátu, z částky jsou 

financovány výdaje spojené s platy zaměstnanců, pronájmy a vybavení budov, 

telekomunikační poplatky aj. (Fojtíková, 2006).  

Největším přispěvovatelem je již tradičně USA, jejichž příspěvek činí zhruba 11,7 % z 

celkového rozpočtu. V rámci EU je největším přispěvovatelem Německo s podílem zhruba 

8,5 %. Příspěvky jednotlivých členů prezentuje níže přiložená tabulka.  
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Tabulka č. 3.2: Největší přispěvovatelé do rozpočtu WTO v roce 2013 (v CHF) 

Země 
Příspěvek v roce 2013 

CHF 

USA 22 891 095 

Německo 16 723 070 

Čína 15 047 635 

Japonsko 9 014 505 

Velká Británie 8 453 420 

Francie 8 156 260 

Itálie 6 746 705 

Nizozemí 6 095 690 

Kanada 5 434 900 

Korea 5 405 575 

Hong - Kong 5 022 395 

Španělsko 4 772 155 

Singapur 4 430 030 

Belgie 4 250 170 

Zdroj: Members’ contributions to the WTO budget (dostupné z http://www.wto.org/english/). 

Vlastní zpracování. 

 

3.4.3 Mnohostranná obchodní jednání WTO 

 

 Mnohostranná obchodní jednání se v rámci WTO uskutečňovala formou konferencí. 

Na závěr Uruguayského kola jednání GATT bylo dohodnuto, že se konference budou 

realizovat minimálně jednou za dva roky. Od roku 1995 se konalo celkem devět konferencí na 

úrovni ministrů členských států. Podívejme se nyní na některé z nich.  

 

Konference ministrů WTO v Singapuru (1996) – účastnilo se jí na 120 zástupců členských 

i nečlenských států WTO, které se na vstup teprve připravovaly. Hlavní téma jednání bylo 

zhodnocení fungování WTO a přijetí deklarace o jejím budoucím vývoji. Dalším tématem byl 

obchod s textilem, přístup dalších členů, regionální dohody atd. Byl přijat plán na podporu 

LDCs, který by integroval tyto země do světového obchodu. Důležitým dokumentem, který 

byl přijat, byla deklarace, která měla do konce roku 2000 odbourávat mezi členskými státy 

cla.  

Konference ministrů WTO v Ženevě (1998) – cílem jednání bylo vyzdvihnout úspěchy 

mnohostranného systému obchodování při příležitosti 50. výročí založení GATT. 

http://www.wto.org/english/
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Konference ministrů WTO v Seattlu (1999) – konference, jež byla provázena vlnou 

protestů. Program nebyl vhodně připraven. Konference skončila předčasně a bez přijetí 

jakékoliv deklarace. Přesto byly vytyčeny hlavní priority pro nadcházející období. Jednalo se 

o zahájení jednání v oblastech zemědělství a služeb. Nové kolo jednání mělo posílit důvěru ve 

WTO. 

Konference ministrů WTO v Dohá (2001) – hlavním tématem bylo stanovení postupu 

vyjednávání o další liberalizaci obchodu, zjednodušení činnosti WTO a zajištění 

transparentnosti. Jednání se zaměřovala na zemědělské dotace, na obchod se zemědělskými 

komoditami, označování původu zboží. Výsledkem bylo přijetí Rozvojového programu na 

léta 2001 – 2005 (DDA – angl. Doha Development Agenda). Program byl zaměřen na potřeby 

rozvojových zemí a na zajištění technické pomoci. Byla také přijata Dohoda TRIPS. 

Konference ministrů WTO v Cancúnu (2003) – úkolem konference konané v mexickém 

městě bylo zhodnotit pokrok v jednání týkající se realizace DDA. Dohoda byla ale 

zablokována. Největším problémem při projednávání těchto bodů byl spor mezi zástupci 

rozvojových a rozvinutých zemí. Spornou oblastí se staly zemědělské dotace, které byly 

vypláceny zemědělcům v EU a USA a tím zvyšují konkurenceschopnost producentů těchto 

zemí. Rozdílné názory účastníků konference způsobily, že jednání byla delegována na 

Generální radu WTO. V roce 2004 bylo dosaženo pokroku v jednání, byla přijata opatření 

v oblasti zemědělství, obchodu s bavlnou, problematiky rozvoje aj. Bylo rozhodnuto o 

postupném odstranění vývozních subvencí u zemědělských výrobků dovážených z vyspělých 

zemí.  

Konference ministrů WTO v Hongkongu (2005) – na této poslední konferenci byla přijata 

Deklarace ministrů, která popisuje dosažené výsledky jednání (Fojtíková, 2008).  

 

V roce 2009 následovala konference v Ženevě, která byla spíše pouhou formalitou. 

Konala se spíše z toho důvodu, že se po dobu více než dvou let žádná konference 

neuskutečnila. Na programu byl přehled činností WTO a diskutování toho, jak konkrétně 

WTO přispívá k růstu a vývoji v členských zemích (Rozehnalová, Právo Světové obchodní 

organizace, 2010). 

Poslední Konference ministrů WTO proběhla na ostrově Bali. Došlo ke schválení 

první globální obchodní dohody od vzniku WTO. Dohoda by měla také obnovit otřesenou 

důvěru ve schopnost WTO sjednávat smlouvy o globální liberalizaci obchodu. "Poprvé v naší 

historii WTO skutečně splnila, co slíbila," přivítal dohodu ředitel Roberto Azevedo. 

"Tentokrát se všichni členové sešli pohromadě a dali Světové obchodní organizaci zpět její 
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světový význam,". Nynější dohoda je mnohem omezenější než návrhy katarského kola, které 

zkrachovaly v minulém desetiletí, což otřáslo pozicí WTO. Přináší zjednodušení a 

standardizaci celních procedur, které by měly výrazně urychlit obchod s cílem zajistit hlubší 

integraci nejméně rozvinutých členů do mnohostranného systému obchodu. Smlouva také 

předpokládá mírnou reformu obchodu v zemědělském sektoru a bezcelní přístup nejchudších 

zemí na trhy ostatních. Odhadují se přínosy dohody na cca 1 bilión US dolarů a současně 

vytvoření více než 20 miliónů pracovních příležitostí, z toho 3 miliony v rozvinutých zemích 

(lidovky.cz, 2013). 

 

3.4.4 Postavení EU ve WTO 

 

 Evropská unie zaujímá v systému WTO zvláštní postavení, toto postavení vyplývá 

z následujících skutečností: 

- jak již víme, každý člen WTO přispívá každoročně příslušnou částkou do rozpočtu 

WTO, a to ze svého národního rozpočtu. Z rozpočtu EU však nejsou financovány 

žádné aktivity WTO, příspěvky jsou odváděny jednotlivými členskými státy EU 

v závislosti na jejich podílu na světovém obchodě, 

- v obchodních sporech, které WTO řeší, kde EU vystupuje jako žalobce, jedná jako 

celek, tj. přijímá antidumpingová opatření, která plošně uplatňuje na celé území EU. 

V případě, že se EU vyskytuje na straně obhájce, mohou být uvalena ochranná 

opatření na všechny členské státy EU, popřípadě jen na některou z nich, 

- členské státy EU přijímají mnohostranné závazky jen v souladu se SOP EU, 

- mnohostranných jednání se účastí jednak ministři všech členských zemí WTO a také 

předseda Komise EU (José Manuel Durão Barroso), 

- při rozhodovacím procesu ve WTO, kdy negociace (jednání) nejsou završeny 

konsensem (shoda názorů) a dochází ke hlasování, má každá členská země EU jeden 

hlas, tudíž stejně jako ostatní členové WTO. Členové EU však musejí zastávat stejnou 

pozici a mít stejný postoj k otázkám týkajících se liberalizace obchodu, 

- při jednáních ve WTO vystupuje EU jako celek, uplatňuje tedy jednotnou pozici 

v problematice liberalizace světového obchodu, poskytování preferencí apod. Tento 

přístup je dán realizací SOP EU, jež je prováděna společnými orgány a institucemi 

EU. 
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V oblasti služeb zastává EU názor, že v sektorech, jako jsou např. zdravotní péče či vzdělání, 

které jsou veřejným zájmem, by nemělo docházet k privatizacím nebo deregulacím. EU také 

dbá na ochranu zájmů spotřebitelů, podporuje mnohostranné dohody o životním prostředí aj. 

(Fojtíková, 2008). 

 

3.4.5 Řešení sporů v rámci WTO 

 

 Jednou z nejvýznamnějších funkcí ve WTO je zcela jistě řešení sporů mezi 

zúčastněnými zeměmi. Právní úprava řešení sporů je zakotvena v Dohodě o zřízení WTO, 

resp. v její příloze č. 2 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (DSU – angl. Dispute 

Settlement Understanding). V praxi to znamená, že WTO disponuje svým vlastním soudním 

orgánem. Tímto orgánem, který se označuje jako Orgán pro řešení sporů, je Generální rada. 

Tento orgán má pravomoc zřizovat skupiny odborníků, tzv. „panely“, jejichž úkolem je 

posuzovat jednotlivé případy. Panel se skládá ze tří specialistů. Kromě funkce Orgánu pro 

řešení sporů plní také funkci Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky členských států. 

Tato institucionalizovaná správa řešení sporů je relativně novým řešením. Proces řešení sporů 

v rámci WTO je užíván od roku 1995. Předtím systém řešení sporů fungoval, nikoli zcela 

úspěšně, na základě ustanovení GATT 47. Nový systém v rámci WTO čerpal ze zkušeností 

získaných z několika desítek let obchodních sporů v rámci GATT 47.  

V rámci Uruguayského kola bylo přijato Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (čl. 3. 

odst. 1 v Dohodě o zřízení WTO). Jedním z důvodů vzniku nového systému byl požadavek na 

větší stabilitu, předvídatelnost a také dosažení určité jistoty, že se v případě potřeby budou 

moci členské státy efektivně domáhat svých práv. Od vzniku WTO až do konce roku 2013, je 

možné shledat na 474 obchodních sporů, kterými se Orgán pro řešení sporů zabýval. Tento 

fakt svědčí o tom, že řešení sporů v rámci WTO je jejími členy dosti využíváno. Řešení sporů 

obsahuje jako počáteční fázi povinné konzultace mezi zúčastněnými stranami. Konzultace 

jsou upraveny v článku 4 DSU. V případě, že konzultace nevedou k řešení daného sporu 

v průběhu 60 dní, může žalující strana požádat o ustanovení panelu. Žádost o ustanovení 

panelu má písemnou formu a je nutné, aby obsahovala údaj, zda se konzultace uskutečnily. 

Úkolem panelu je objektivně posoudit předmětné otázky, použitelnost příslušných dohod a 

slučitelnost skutečného stavu s dohodami WTO. Panel ukládá pouze doporučení, nemá tedy 

konečnou rozhodovací pravomoc. Lhůta pro vydání závěrečné zprávy panelu je stanovena na 
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6 měsíců, v naléhavých případech jsou to 3 měsíce. V případě, že se panelu nepodaří nalézt 

uspokojivé řešení pro všechny zúčastněné strany daného sporu, může řízení pokračovat u 

Odvolacího orgánu WTO. Odvolání musí mít právní charakter a Odvolací orgán je oprávněn 

změnit, potvrdit nebo zrušit doporučení a závěry panelu. Doporučení Odvolacího orgánu jsou 

předložena Orgánu pro řešení sporů (DSB – angl. Dispute Settlement Body). DSB se skládá 

ze zástupců všech členů. Hlavní změnou zavedenou v rámci Uruguayského kola je jakási 

automatičnost procesu a s tím související pravidlo negativního konsensu – tzn., že rozhodnutí 

Odvolacího orgánu je pro danou stranu obchodního sporu automaticky závazné, leč by všichni 

členové WTO projevili s daným rozhodnutím nesouhlas.  

Pokud Panel nebo Odvolací orgán dospějí k závěru, že je podaná stížnost oprávněná, obvykle 

doporučí členovi, který porušil pravidla WTO, aby uvedl problematické opatření do souladu 

se svými závazky. Dohled nad plněním rozhodnutí či doporučení vykonává DSB. V případě, 

kdy doporučení nejsou implementovány, je vítězná strana oprávněna požadovat náhradu 

škody od neplnícího člena. Druhou možností je podat žádost k DSB o suspendování koncese 

dříve provedené tímto členem. Pokud přesto státy včas neplní, má DSB oprávnění udělit 

sankci v podobě dočasného opatření. Kromě výše zmíněného řešení nabízí DSU i jiné 

způsoby řešení sporů - alternativní způsoby řešení sporů. Jedná se o tzv. dobré služby, smírčí 

řízení a zprostředkování. Dané způsoby jsou upraveny v článku 5 DSU. Možné je také využít 

rozhodčího řízení, upraveného v článku 25 DSU (Rozehnalová, Právo Světové obchodní 

organizace, 2010). 

 

3.4.6 Současný vývoj WTO 

 

 WTO má zcela jistě ve světové ekonomice důležitou roli a nezastupitelnou úlohu. Pro 

státy je pozitivem fungující mechanismus řešení obchodních sporů. Dalším výsledkem 

fungování WTO je stimulace ekonomického růstu a zaměstnanosti. Liberalizace obchodu 

přinesla do roku 2009 zvýšení světového vývozu zboží. V roce 2006 se zvýšil vývoz jak 

zemědělských produktů, tak pohonných hmot nebo produktů zpracovatelského průmyslu. 

Zlom nastal v roce 2009, kdy došlo k ekonomické krizi, která se díky globalizaci značnou 

rychlostí šířila po celém světě. V daném roce došlo prakticky u všech komodit ke snížení 

vývozů. Je možné konstatovat, že dochází k prohlubování diferenciačního procesu mezi 

vyspělými a rozvojovými zeměmi. Díky růstu globalizace se stále častěji objevují finanční a 

měnové krize, které jsou čím dál tím více nákladnější. Proces multilaterální liberalizace se 
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poněkud zpomaluje a to bývá i důvodem k hledání alternativních postupů liberalizace 

(Cihelková, 2009). 

 Data dostupná z World Trade Report za rok 2013 však dokazují, že především od roku 

2012, světový objem vývozu zboží se začíná opět zvedat, přesto však stále nedosahuje 

takových hodnot, jako tomu bylo před krizí. 
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4. Obchodování s vybranými zeměmi 

  

 V předcházejících kapitolách jsme si objasnili, jak EU uplatňuje vnější obchodní 

vztahy. Aplikace vnějších obchodních vtahů je tedy možná díky společné obchodní politice 

EU a přijímání mezinárodních smluv a dohod se třetími zeměmi, tedy zeměmi, které nejsou 

členy EU. Dohody jsou uzavírány jak na bilaterální úrovni, tak i na multilaterální úrovni. 

Mnohostranné dohody, přijaté v rámci WTO, představují určité obchodní pravidla, kterými je 

nutné se ve světovém obchodě řídit. V této kapitole se již prakticky zaměříme na obchodní 

vztahy EU s jednotlivými zeměmi. Je zřejmé, že EU uzavřela obchodní dohody s desítkami 

zemí, proto věnujme se nyní jen některým z nich, respektive vyberme země, které jsou pro 

EU z hlediska obchodování nejvýznamnější. Abychom tak mohli učinit, tedy vybrat 

nejvýznamnější zemi, je nutné znát objemy dovozu a vývozu mezi EU a ostatními zeměmi. 

Tento fakt značí tabulka č. 4.1. 

Tabulka č. 4.1: Nejvýznamnější obchodní partneři EU – obchod se zbožím (2013) 

Země 
Součet exportu a importu 

Objem v mil. EUR Podíl v % 

Spojené státy americké 483 926 14,2 

Čína 428 062 12,5 

Rusko 326 344 9,6 

Švýcarsko 263 810 7,7 

Norsko 140 184 4,1 

Turecko 127 969 3,7 

Japonsko 110 452 3,2 

Jižní Korea 75 807 2,2 

Brazílie 73 112 2,1 

Indie 72 697 2,1 

Saudská Arábie 63 749 1,9 

Zdroj: Countries in Merchandise Trade (dostupné z 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf/). Vlastní 

zpracování. 

 

Jak je možné z tabulky vyčíst, nejvýznamnějším partnerem pro EU jsou Spojené státy 

americké. Z evropských zemí je to pak Švýcarsko a Norsko. V této kapitole se budeme 

zabývat obchodními vztahy s nejen některými zeměmi uvedenými v tabulce výše, ale také 

obchodními vztahy s rozvojovými zeměmi ACP. Zaměříme se také na významné obchodní 
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spory, které jsou nebo byly řešeny v rámci WTO. Náš výklad začneme obchodními vztahy 

mezi EU a státy ACP, poté se budeme věnovat vztahům s nejvýznamnějšími obchodními 

partnery EU. 

 

4.1 EU – státy ACP 

 

 Začátky obchodních spoluprací se zeměmi ACP spadají do poloviny 50. let minulého 

století. Zánik kolonialismu zapříčinil, že ekonomické vztahy mezi vyspělými zeměmi a 

hospodářsky zaostalými zeměmi začaly být v průběhu 60. let budovány na nových základech. 

Rozsah a jednotlivé cíle obchodní spolupráce se měnily během jednotlivých etap. Dohody, 

které byly uzavírané, měly zajistit ekonomický, kulturní a sociální rozvoj těchto hospodářsky 

méně vyspělých zemí. Vývoj obchodních vztahů lze rozdělit do čtyř etap: 

- První etapa (polovina 50. let – polovina 70. let 20. století) – danou etapu zastřešovala 

dohoda tzv. Yaoundská dohoda I, která vstoupila v platnost v roce 1964 na pět let. 

V roce 1969 byla podepsána Yaoundská dohoda II. Tyto dohody předpokládaly, že 

obchodní spolupráce bude rozvíjena na základě recipročních preferencí. Cílem dohod 

bylo rozvíjet hospodářské vztahy na principu rovnoprávnosti. 

- Druhá etapa (polovina 70. let – konec 80. let 20. století) – etapa ovlivněná ropnou 

krizí, která u rozvojových zemí prohloubila ekonomickou a potravinovou závislost na 

vyspělých zemích. K posunu ve vzájemných vztazích způsobil vstup Velké Británie 

do EHS. Dané rozšíření členské základny znamenalo začlenění britských kolonií do 

systému rozvojové spolupráce. V roce 1975 došlo k uzavření Loméské dohody I, 

kterou podepsalo všech devět členských států ES a 46 zemí ACP. Cílem bylo 

zintenzivnit ekonomický rozvoj. Došlo k zavedení finančního systému (STABEX), jež 

měl pomoci zemím ACP stabilizovat jejich exportní příjmy. Byly přijaty zvláštní 

protokoly o banánech, rumu a cukru, přičemž tyto protokoly měly u daných komodit 

přispívat k zajištění exportních příjmů ve výši, jakou dosahovaly v dobách 

koloniálních. Pokračování spolupráce zajistila Loméská dohoda II z roku 1979. 

Objevovaly se i nové oblasti spolupráce, např. oblast zemědělství, spolupráce 

v mořském rybolovu, v námořní dopravě aj. Došlo k zavedení druhého finančního 

mechanismu SYSMIN, jež měl podporovat těžbu nerostných surovin. V roce 1984, 

kdy byla podepsána Loméská dohoda III, bylo ve sdružení ACP již na 66 zemí.  
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- Třetí etapa (90. léta 20. století) – v tomto období byla podepsána Dohoda z Lomé IV, 

která byla na rozdíl od předešlých smluv uzavřena na období deseti let. Důraz byl 

kladen na ochranu životního prostředí a rozvoj průmyslu a služeb. Loméské dohody 

nepřinesly očekávané výsledky přidružení. Ekonomická situace většiny zemí ACP se 

zhoršovala, došlo ke snižování konkurenceschopnosti. STABEX nebyl již 

dostatečným nástrojem. Ani revidovaná Loméská dohoda IV nepřispěla k zastavení 

negativního trendu. 

- Čtvrtá etapa (počátek 21. století) – v roce 2000 byla podepsána Dohoda z Cotonu. 

Tato dohoda byla vyjednávána mezi ES a již 79 zeměmi ACP. Cílem je snížit a 

především dlouhodobě vymýtit chudobu v souladu s trvale udržitelným rozvojem a 

urychlit začlenění států ACP do světové ekonomiky. Hlavním tématem je posílení 

politického dialogu, podpora demokracie. Jednou z hlavních změn je zrušení 

stabilizačních mechanismů STABEX a SYSMIN, které byly shledány za nedostatečné. 

Došlo také ke zrušení preferenčního režimu, který stanovovaly dohody z Lomé, ale 

který byl v rozporu s pravidly WTO (Fojtíková, 2008). 

 

Dohoda z Cotonou se v roce 2005 dočkala revize (další revize proběhla v roce 2010). 

ES vyčlenilo na rozvoj ACP 23 mld. EUR. Došlo k uzavření nových dohod, tzv. Dohody o 

ekonomickém partnerství (EPAs, angl. Economic Partnership Agreements). Ta povede k 

vzájemnému otevření trhu EU a ACP. Nejintenzivnějšího partnerství je v současné době 

dosahováno se zeměmi afrického kontinentu. V roce 2007 byla přijata Společná strategie EU 

– Afrika. Tento akční plán poprvé zahrnul celý africký kontinent (nejen země subsaharské 

Afriky jako doposud) a stanovil strategická partnerství (fors.cz, 2007). 

 

Právo WTO versus preferenční systém EU – ACP 

 

 WTO připouští preferenční zacházení při obchodním styku mezi EU a státy ACP pro 

výrobky, které mají původ v některé ze zemí ACP. Cílem je zlepšení životní úrovně a rozvoj 

v těchto zemích. Daná expanze obchodu musí být v souladu s cíli WTO, musí odpovídat 

finančním a rozvojovým potřebám takto zvýhodněných zemí. Ustanovení o preferenčním 

zacházení mezi EU a ACP se nevztahuje na ostatní členské státy WTO. EU tak není vázána 

povinností poskytnout stejné výhody výrobkům, které pocházejí z jiných zemí než z ACP 

států. Od roku 2008 začaly obě smluvní strany uplatňovat oboustranný reciproční přístup 

v rámci 20-ti letého přechodného období (Fojtíková, 2008). 
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4.2 EU – USA 

 

 Spojené státy americké a Evropská unie dnes představují významné aktéry světové 

ekonomiky. Společně vytvářejí více než polovinu celkové světové výroby. V roce 2012 

dosahovala transatlantická obchodní výměna denně v průměru kolem 1,4 miliard eur a toto 

číslo se každý rok zvyšuje. EU do USA více exportuje, než z ní dováží. Jejich vzájemná 

smluvní spolupráce je založena na členství v mezinárodních organizacích (např. WTO). Vedle 

mnohostranných dohod jsou rozvíjeny také bilaterální vztahy. V současné době (rok 2014) 

registrujeme na 128 mezinárodních dohod, kde na jedné straně vystupuje EU a na straně 

druhé USA. Z tohoto počtu dohod je 51 dohod bilaterálních. USA dlouhodobě udržuje 

určující postavení ve světě, nejen z pohledu vojenského a politického, ale také z pohledu 

hospodářského. Významnou roli hraje víceméně stabilní kurz amerického dolaru a velikost 

nerostného bohatství, kterému EU může jen ztěží konkurovat. Výhodou je také pružnost 

amerického trhu páce, sektor moderních technologií a velmi silné postavení amerických 

společností ve světě. Americké firmy nemají, na rozdíl od těch evropských, zdaleka tak velké 

problémy s propouštěním zaměstnanců, jelikož odbory zde mají zanedbatelný vliv. Pro 

konvencemi svázané Evropany je také problémem změna pracovního místa nebo jejich 

přestěhování za novou prací, zatímco Američané nepovažují tyto změny v životě za žádný 

problém. Výsledkem je tak rozdílná míra nezaměstnanosti, jež v Evropě představuje jeden 

z největších ekonomických problémů (míra nezaměstnanosti v USA je cca 7,3 %, v EU je cca 

10,7 %). Hlavním způsobem pro vyrovnání se EU s danými skutečnostmi se stal rozvoj 

integračních procesů uvnitř seskupení. Klíčovou roli zde právě hraje SOP EU a spolupráce se 

třetími zeměmi, jak v obchodních tak v investičních vztazích. Posláním je tak usnadnit 

prosazování zájmů EU v mezinárodním obchodě a zvýšit konkurenceschopnost členských 

států EU. Výše dvě zmíněné hospodářské velmoci tak spolu navzájem spolupracují, rozšiřují 

oblasti společného zájmu, podepisují mezinárodní dohody a prosazují liberalizaci. Vztahy 

mezi těmito „hráči“ jsou více méně vyrovnané. Disponují ekonomickou sílou, jež také přináší 

velkou zodpovědnost, a to nejen k sobě navzájem, ale i k ostatním subjektům světové 

ekonomiky, především vůči rozvojovým zemím.  

 Rivalita ve spojenectví byla patrná od nepaměti. Na jedné straně byly vzájemné vztahy 

dány partnerstvím v politické, ideologické a hospodářské rovině, na druhé straně vždy 

existovala rostoucí politická a ekonomická rivalita mezi evropským a severoamerickým 

makroregionem. Formálně navázalo tehdejší ESUO diplomatické vztahy s USA v roce 1953. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
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Zásadními oblastmi rozvoje vzájemné spolupráce se staly obchod se zbožím a službami, 

průmyslová a vědeckotechnická spolupráce, dovoz a vývoz kapitálu. Dané spolupráce 

probíhaly na bezesmluvním základě. To znamená, že neexistovala žádná dohoda o obchodní a 

hospodářské spolupráci. Základem se stal neformální dialog mezi oběma partnery k řešení 

daných otázek. Rivalita vyrůstala zejména ze změny poměru sil mezi oběma makroregiony. 

Především začátkem 50. let minulého století USA ztrácely dřívější jednoznačnou 

hospodářskou převahu, slábla také jejich vedoucí politická pozice. Deficity v obchodní bilanci 

oslabovaly americkou ekonomiku, naproti tomu rychle rostla konkurenceschopnost EU. Růst 

konkurence vedla občas ke vzniku napětí a konfliktů ve vzájemném obchodu, k odlišnému 

přístupu obchodu s bývalými socialistickými státy a také k rozdílným názorům na zajištění 

společné obrany v období Studené války.  

 Jelikož se vztahy mezi Západem a Východem zhoršovaly (zejména po tzv. ropných 

šocích), došly obě strany k závěru, aby jejich rozdílné názorové otázky byly řešeny 

partnersky, tj. aby i USA uznávaly požadavky evropských zemí. Při překonávání sporů proto 

existovala vůle omezit konflikty na minimální míru a nalézt vhodná řešení, aby tak mohly 

transatlantické politické vztahy růst na významu. Na přelomu 80. a 90. let minulého století tak 

dochází k přehodnocení vzájemných vztahů. Tyto změny se odrážely jednak rozpadem SSSR 

(Svaz sovětských socialistických republik), jednak prohloubením integrace v rámci tehdejšího 

ES. Pod vlivem skutečností, především proměny ve vtazích Západ – Východ, vydal tehdejší 

americký prezident G. Bush v roce 1989 prohlášení, že USA budou podporovat sjednocenou a 

silnější Evropu. Téhož roku byl také vznešen návrh, aby vzájemné vztahy a jejich nová 

uspořádání byly řešeny na bázi dokumentů politické povahy (Cihelková, 2003). 

 

4.2.1 Právní základ transatlantických vztahů 

 

 EU a USA představují největší bilaterální obchodní partnerství ve světě. Jejich vztahy 

jsou určující i pro ostatní účastníky obchodu. 

Transatlantická deklarace 

 V listopadu v roce 1990 byla podepsána Transatlantická deklarace. Jedná se o právně 

nezávazný dokument, obsahující pouhé tři strany. USA a tehdejší ES v něm deklarují svá 

rozhodnutí dále upevňovat své partnerství s řadou cílů (např. podpořit mír, bezpečnost, 

demokracii, svobodu a lidská práva, odstraňování protekcionismu, pomoc rozvojovým zemím 
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aj.). Strany rovněž sjednaly, že budou podporovat transparentnost, liberalizaci a implementaci 

principů GATT a OECD v oblasti obchodu se zbožím, se službami i v oblasti investic. 

Deklarace vytvořila nový institucionální rámec, jehož základem jsou pravidelné schůzky na 

různých úrovních. Jedná se o schůzky předsedy Rady a Komise s prezidentem USA (1krát 

ročně), schůzka ministrů zahraničních věcí členských států EU s ministrem zahraničních věcí 

USA (2krát ročně), schůzka Komise a americké vlády na úřední úrovni (1krát ročně) aj. I 

přesto, že tato deklarace byla úspěchem, stanovovala pouze rámcová pravidla spolupráce. 

Brzy po přijetí se objevily snahy o vypracování konkrétnějšího dokumentu pro rozvoj 

spolupráce.  

Nová transatlantická agenda a Společný akční plán 

 Významným mezníkem ve vývoji vztahů se stal podpis Nové transatlantické agendy. 

Stalo se tak 3. prosince roku 1995 v Madridu. Cílem bylo vytvořit těsnější vztahy mezi 

stranami v nastupujícím 21. století a přejít od konzultací k vzájemným akcím. Spolu s novou 

agendou byl přijat Společný akční plán EU – USA. Ten se zaměřoval na konkrétní opatření 

posilující právní, obchodní, diplomatické a bezpečnostní vazby. Spolupráce se zaměřovala na 

čtyři cíle: 

- Podporovat stabilitu a mír, demokracii a rozvoj na celém světě – obnovení míru 

v krizových regionech, podpora demokratických institucí, ochrana lidských práv, 

podpora procesu nešíření jaderních zbraní, kontrola obchodu se zbraněmi. 

- Reakce na globální výzvy – spolupráce při potírání mezinárodního zločinu, obchodu 

s drogami a terorismu. Boje proti nelegální imigraci, proti přenosným chorobám atd. 

- Vytvoření těsnějších hospodářských vazeb – s cílem rozvoje světového obchodu. 

Posílení multilaterálního obchodního systému, tvorba nových pracovních míst. 

- Vytvoření tzv. mostů přes Atlantik – vytvářet kulturní, vzdělávací, vědecké a 

podnikatelské sítě (Cihelková, 2003). 

Mezinárodní dohody 

 Jak jsme si výše zmínili, v současné době (rok 2014) existuje mezi EU a USA 128 

dohod. Podívejme se na některé z nich. Začněme nejdříve multilaterálními dohodami - zde je 

možné zařadit významné následující dohody: 

- Úmluva o obchodu s obilovinami (IGA – angl. International Grains Agreement) – 

vstoupila v platnost v roce 1997. Cílem úmluvy je podpořit rozvoj mezinárodního 
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obchodu s obilovinami, odstranit překážky obchodu s obilovinami, přispět ke stabilitě 

mezinárodních trhů s obilovinami a přispět ke zvýšení bezpečnosti potravin. Kromě 

stran EU a USA jsou dalšími stranami 24 států. 

 

- Dohoda o nulové celní sazbě na vícečipové integrované obvody – dohoda vstoupila v 

platnost v roce 2006, stranami dohody jsou EU, USA, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-

wan. Na základě této dohody snížily smluvní strany cla a obdobné dávky na 

vícečipové integrované obvody na nulovou úroveň.    

 

- Dohoda o tropickém dřevě – dohoda byla podepsána v roce 2006, v platnost vstoupila 

ale až v roce 2011. Cílem je podporovat rozšiřování mezinárodního obchodu s 

tropickým dřevem z udržitelných těžených lesů a podporovat udržitelné hospodaření 

v lesích. Provádění dohody a kontrolu jejího fungování zajišťuje Mezinárodní 

organizace pro tropické dřevo, která byla zřízena dohodou o tropickém dřevě z roku 

1983.   

 

- Mezinárodní dohoda o kávě – dohoda vstoupila v platnost v roce 2011, podepsána 

byla v roce 2007 v Londýně. Jedná se již o sedmou mezinárodní dohodu o kávě od 

roku 1962.  Cílem je posílit celosvětové odvětví kávy a podpořit jeho udržitelný 

rozvoj ve prospěch všech subjektů tohoto odvětví. Depozitářem dohody je 

Mezinárodní organizace pro kávu, která byla zřízena první dohodou o kávě v roce 

1962 – dohlíží na provádění dohody (ec.europa.eu/world/agreements, 2013). 

 

Mezi nejdůležitější bilaterální smlouvy patří: 

- Dohoda o celní spolupráci z roku 1997 – posláním je posílit boj proti celním 

podvodům a podpořit vzájemný obchod. Dohoda stanovuje podmínky při poskytování 

vzájemných informací. Na jejím základě se zjednodušují celní procedury a jsou 

vypracovávány programy vzájemné pomoci. 

 

- Dohoda o vědecké a technologické spolupráci z roku 1997 – cílem je posílení společné 

aktivity mezi vědeckými institucemi EU a výzkumnými útvary USA. Spolupráce 

zahrnuje společné využívání výzkumných zařízení, vzájemné výměny vědců, celou 

řadu společných projektů, výměnu informací, pořádání konferencí. Existují také 
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společně financované programy týkající se zdravotnictví, biotechnologií, 

komunikačních technologií, dopravy, přírodních zdrojů, zemědělství aj. 

 

- Dohoda o vzájemném uznávání z roku 1998 – cílem je harmonizace a vyloučení 

přebytečných norem ve vzájemném obchodu. Jedná se o standardy a certifikáty 

v oblastech jako jsou telekomunikace, farmacie, lékařská zařízení, bezpečnost 

v oblasti elektřiny apod. 

 

- Dohoda o veterinární ekvivalenci z roku 1999 – usnadňuje obchod se živými zvířaty. 

Stanovuje rámec pro zjednodušení obchodních podmínek díky vzájemnému uznávání 

hygienických opatření (Cihelková, 2003). 

 

- Dohoda o vzájemném uznávání certifikátů shody pro námořní zařízení – vstoupila 

v platnost v roce 2004. Smyslem je usnadnit obchod s námořním zařízením tím, že 

výrobci v EU mohou nechat schválit svůj produkt pro americký trh u subjektu 

posuzování shody se sídlem v EU. Stejný postup platí i pro výrobce v USA, kteří si 

mohou nechat schválit svůj produkt pro trh EU v USA, podle předpisů platných 

v USA. 

 

- Dohoda o chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných 

nebo psychotropních látek – vstoupila v platnost v roce 1997. Stanovuje opatření 

určená k posílení spolupráce a ke zlepšení pracovních vztahů mezi smluvními 

stranami s cílem zabránit zneužívání látek, často používaných k nedovolené výrobě 

omamných látek. 

  

- Dohoda o lihovinách – vstoupila v platnost v roce 1997. EU a USA na základě této 

dohody odstranily cla na výrobky z pálenky z hroznů, whisky, ginu, vodky, likéry a 

podobné alkoholické nápoje, jejichž obsah alkoholu je nižší než 80%. 

 

- Dohoda o obchodu s vínem – vstoupila v platnost v roce 2006. Cílem je usnadnit 

obchod s vínem, zlepšit spolupráci rozvoje obchodu s vínem, zvýšit transparentnost 

předpisů aj. 

 

- Dohoda o letecké dopravě – byla podepsána v roce 2007, avšak platná dosud není, je 

však prováděna prozatímně. Stranou dohody jsou USA a všechny členské státy EU. 
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Cílem dohody je vytvoření jednotného trhu pro leteckou dopravu mezi EU a USA, ve 

kterém bude umožněn volný pohyb investic a ve kterém budou moci letecké 

společnosti z obou zemí poskytovat služby bez jakéhokoliv omezení 

(ec.europa.eu/world/agreements, 2013). 

 

4.2.2 Obchodní spory 

 

 Kromě partnerství a spolupráce v obchodně politických vztazích mezi EU a USA, je 

také možné zaregistrovat několik obchodních sporů, které se zhruba od roku 1995 řešily 

v rámci mechanismu řešení sporů WTO. Dle seznamu obchodních sporů v rámci WTO 

zjistíme, že v současné době (rok 2014) se událo na 51 obchodních sporů mezi EU a USA. 

Z tohoto množství případů bylo 19 sporů, kdy bylo nebo je stěžovatelem USA a ve 32 

případech bylo nebo je stěžovatelem EU. Podívejme se nyní na některé, rozhodně 

nejzajímavější obchodní spory. Možnosti konfliktů byly a do značné míry stále jsou, 

spatřovány v neshodách v mnohostranných vztazích, v rozdílné soutěžní politice a politicko-

ekonomických problémech. EU uznává význam tradičních transatlantických vazeb na USA, 

ale usiluje také o co největší nezávislost. 

 

Dovozy banánů (The bananas case) 

 

 Spor o dovozy banánů do EU je možné datovat již od počátku 80. let minulého století. 

USA obviňovaly země tehdejšího ES, že dávají přednost dovozcům banánů z ACP států na 

úkor jiných producentů. Spor byl v roce 1998 vyhrocen do té míry, že USA pohrozilo 

uvalením 100 % cla na cca 100 evropských výrobků s důvodem, že toto upřednostňování 

diskriminuje americké vývozce banánů (firma Chiquita – dnes zaujímá přední postavení na 

trhu). ES s tímto zavedením cel samozřejmě nesouhlasilo, jelikož se jednalo o zboží v částce 

1,39 mld. ECU (ECU - angl. European Currency Unit, Evropská měnová jednotka, od 1. 

ledna 1999 nahrazeno eurem) ročně. WTO se dovolávala na obě strany, aby se spor snažily 

společným úsilím vyřešit. Nicméně ani jedna ze stran nehodlala ustoupit, a proto v březnu 

roku 1999 USA zavedlo slibované cla. ES reagovala stížností u WTO s tím, že USA mají 

právo protestovat u WTO, avšak žádný z členů WTO není oprávněn podniknout jednostranné 

kroky na základě vlastního posouzení stavu plnění pravidel mezinárodní organizace. Světlo 

do vyřešení nepřineslo ani vložení se karibských zemí do této situace, ba naopak. Státy 
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Karibiku pohrozily USA, že vypovědí bezpečnostní a obchodní smlouvu z Bringetownu 

z roku 1997, jelikož by spor mohl mít fatální důsledky pro slabé ekonomiky těchto zemí. 

Úspěchem bylo přijetí kompromisního řešení, kdy se zdálo, že spor o banány bude definitivně 

ukončen, a to přijetí dohody v roce 2001, ve které byl stanoven nový režim netarifních 

omezení dovozu banánů do ES pro přechodné období do roku 2006. Byly zavedeny dovozní 

licence, USA zároveň zrušily odvetná cla (Cihelková, 2003). 

 V období mezi roky 2001 - 2006 byl spor nakrátce pozastaven. V roce 2007 byl 

předložen k posouzení nový dovozní režim banánů do tehdejšího ES. Avšak nový dovozní 

režim byl opět shledán za neslučitelný. Spor byl tedy opět zahájen. Definitivnímu rozuzlení 

jsme se dočkali díky Ženevské dohodě o obchodu s banány, která byla podepsána v roce 2010 

mezi EU a některými zeměmi Jižní Ameriky a Dohodou mezi EU a USA o obchodu s banány 

(v platnost vstoupila 24. 1. 2013). Notifikace EU vůči WTO o ukončení vnitřních procedur 

pro uzavření Ženevské dohody o obchodu s banány, byla provedena dne 17. 3. 2011. Spor byl 

tak ukončen. Cla na banány z Latinské Ameriky klesnou na 148 EUR z nynějších 176 EUR za 

tunu a v roce 2017 se sazba sníží až na 114 EUR. Dohodou se vyřešil jeden z nejdéle 

trvajících obchodních sporů ve světě. Dohoda také pravděpodobně sníží ceny banánů 

spotřebitelům, jelikož posílí konkurenci na trhu (eagri.cz, 2011). 

 

Hormony v hovězím mase (The beef hormone case) 

 

 V roce 1999 došlo ke vzniku další obchodní krize. ES pohrozila, že zavede zákaz 

dovozu hovězího masa z USA. Zákaz měl být rozšířen nejen na maso vyprodukované za 

pomoci hormonů, ale měl by se týkat veškerého amerického importu hovězího masa. Růstové 

hormony jsou používány k urychlení růstového procesu zvířat. Tehdejší ES růstové hormony 

směrnicí kompletně zakázalo již v roce 1985. ES se opíralo o zjištění na základě laboratorních 

testů, že 12 % hovězího masa, které bylo mylně považováno za zdravé maso, obsahovalo 

zbytky hormonů. Zákaz dovozů silně ovlivnil dovoz hovězího masa z USA a z Kanady, kde 

byly růstové hormony široce užívány. V roce 1987 podaly USA stížnost v rámci GATT a 

požádaly o vytvoření panelu. To bylo zablokováno ES. Později v rámci WTO, dávala tato 

organizace spíše za pravdu USA, když tvrdila, že daný zákaz porušuje pravidla volné 

hospodářské soutěže. Podle WTO není zákaz dovozu masa podpořen žádnými vědeckými 

důkazy o škodlivosti na lidský organismus. Výsledkem tedy bylo nařízení WTO, aby ES 

zákaz dovozu zrušilo. ES však trvalo na vědeckém vyšetření rizik, spjatých s konzumací takto 

upraveného hovězího masa. I přesto, že se jednalo o poměrně malé procento obchodu, 
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chystaný zákon by mezi oběma stranami mohl opět „rozvířit vodu“. USA opět jako v případě 

banánů hodlaly zavést 100 % sankční cla, pokud by ES zákaz nezrušilo. Hodnota těchto cel se 

pohybovala ve výši několika miliard USD. Aby se těmto clům ES vyhnulo, navrhlo uzavřít 

dohodu o kompenzaci za ztracené příjmy z prodeje hovězího masa, ve formě přístupu jiných 

amerických produktů na trh. USA souhlasily, ale po jednou podmínkou, že ES zároveň zruší 

zákaz dovozu masa. S tím se však ES nehodlalo smířit a raději přijala sankční cla, než aby 

přijala na svůj trh „nebezpečné“ kusy hovězího masa (Cihelková, 2003). 

 V roce 2003 nabyla účinnosti nová směrnice ES o zákazu hormonů. Ta, dle mínění 

ES, již neporušuje právo WTO a proto by USA a Kanada měly zrušit odvetná cla. Tyto země 

s tím však nesouhlasily a mají za to, že i nová směrnice porušuje právo WTO. V roce 2012 

jsme se však dočkali pokroku – došlo k ukončení dvacetileté „války“ mezi EU a USA. 

Evropský parlament potvrdil ústupky EU. Došlo k uzavření nové úmluvy, která sice stále 

dovoluje, aby EU trvala na zákazu dovozu hovězího masa produkovaného za použití 

hormonů, ale na druhou stranu dojde ke zvýšení dovozní kvóty z USA a Kanady pro vysoce 

kvalitní hovězí maso na 48.200 t masa. Úmluva byla odsouhlasená při prvním čtení 650 hlasy 

poslanců. Zvýšení evropských dovozních kvót se projevilo v srpnu roku 2012 (apic-ak.cz, 

2012). 

 

Americké vývozní společnosti – úlevy exportérům (The foreign sales corporations case) 

 

 Další spor, který se stal také velmi vážným, započal v říjnu roku 2000. Zde byl 

tentokrát zásadním problémem program, který se týkal amerických vývozních společností, 

který nabízel těmto vývozcům daňové výhody, a to ve výši až 4 mld. USD ročně. Umožňoval 

společnostem odpisy z jejich příjmů prostřednictvím jejich poboček v daňových rájích (např. 

Panenské ostrovy). Orgán pro řešení sporů WTO rozhodl, že se jedná o vývozní subvenci a 

byla tedy porušena Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních (je součást práva 

WTO). WTO byl daný program označen za nelegální způsob dotace amerických exportérů. 

ES se odhodlalo přistoupit k přijetí odvetných opatření v podobě sankčních cel. Nařízení 

WTO vůči USA, aby svou legislativu pozměnilo, nepomohlo a ES bylo připraveno odvetná 

opatření zavést. Nakonec však určitá jednání byla zahájena a problém se částečně odsunul, ale 

ne na dlouho (Cihelková, 2003). 

 V roce 2004 ES sankce skutečně zavedlo s tím, že budou postupně navyšovány do 

schválené výše 4,04 mld. USD v případě, že USA neuvedou své právo do souladu 

s rozhodnutím Orgánu pro řešení sporů. USA ihned ještě téhož roku přijaly předpis postupně 
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rušící daňové osvobození. Definitivně mělo být osvobození zrušeno do roku 2007. Americký 

Kongres se zavázal, že nepřijme žádná opatření, dokud WTO znovu nerozhodne. Konec sporu 

přinesl až americký zákon z roku 2006, který dané daňové osvobození odstranil (ec.europa.eu, 

2008). 

V daném sporu je patrný odlišný postup než ve dvou výše zmíněných sporech, EU zde 

volí opačný přístup než USA, které na rozhodnutí WTO ani nečekalo a sankční cla zavedly 

okamžitě. 

 

Airbus – Boeing (The Airbus-Boeing case) 

 

 Koncem roku 2000 došlo k novému obchodnímu sporu, tentokráte na poli leteckého 

průmyslu. Na jedné straně vystupuje americká společnost zabývající se především výrobou 

dopravních letadel Boeing a letecký evropský výrobce Airbus. Spor se týkal projektu dnes 

největšího dopravního letounu Airbus A380 na jehož výrobě se podílí mimo jiné státy Velké 

Británie, Francie a Německa. Tyto státy přislíbily financování tohoto letounu více než jednou 

třetinou z 12 mld. USD, které byly určené k vývoji tohoto čtyřproudového letounu, jež patří 

také k nejmodernějším dopravním prostředkům. Cena jednoho letounu je stanovena na 8,2 

mld. Kč. Do dnešního dne bylo vyrobeno na 124 kusů. Do provozu byl tento letoun zařazen 

v roce 2007 jako evropská konkurence proti americkému dosluhujícímu Boeingu 747. Na 

popud vývoje nového Airbusu zareagoval i americký výrobce, který se pustil do vývoje 

modernizovaného Boeingu 747-8. Číslo osm značí začátek modernizovaných letadel, 

respektive navazuje na zatím nejmodernější letoun Boeingu a tím je Boeing 787, zvaný 

Dreamliner, který se ale také potýkal s problémy při svém vývoji – především s vadou 

konstrukce (nové využití uhlíkových vláken). S vývojem 747-8 se však dostal Boeing už od 

samého počátku do potíží (také díky stávce zaměstnanců firmy Boeing). První uvedení stroje 

do praxe se tak dostalo do časového presu. První vzlet 747-8 byl naplánován až v březnu roku 

2011. Do dnešního dne bylo vyrobeno na 52 kusů. Americký konkurent je o něco menší než 

jeho evropský „kolega“, pro změnu je však úspornější ve spotřebě leteckého paliva. 

Dané financování se dozajisté nelíbilo firmě Boeing, jež patří mezi největší producenty 

dopravních letadel na světě. Podle ní šlo o subvencovaný projekt, který odporoval jak 

bilaterálním dohodám, tak i dohodám v rámci WTO. ES argumentovalo, že tato podpora měla 

podobu půjček, které Airbus bude muset splatit. 

 V říjnu roku 2005 bylo požádáno o ustavení panelu. Jednání panelu byla dlouhá a 

komplikovaná, rozhodnutí bylo rozesláno až 30. 6. 2010. Panel rozhodl, že subvence 
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poskytnuté Airbusu nejsou v souladu s Dohodou o subvencích a vyrovnávacích opatřeních a 

porušují tedy právo WTO. Proti rozhodnutí panelu podala EU i USA odvolání. WTO v roce 

2012 dospěla k závěru, že americký výrobce Boeing dostal mnohem méně nezákonných 

dotací než jeho evropský konkurent Airbus. Boeing obdržel nezákonné dotace tři až čtyři mld. 

USD (56 až 75 mld. Kč) ve formě výzkumných grantů a daňových úlev. Dle WTO v roce 

2011 evropské vlády Airbusu poskytly dotace v objemu 18 mld. USD. Evropské dotace pro 

Airbus jsou mnohem větší. V roce 2012 USA čelily obvinění Evropské komise, že ignorují 

nařízení WTO, které nařizuje zastavit subvence americkému výrobci Boeing. Washington 

však tvrdí, že své subvence již zastavil, a obviňuje naopak EU z pokračování ve státní 

podpoře evropskému konkurentu Airbus, kterou WTO rovněž označila za nelegální. Případ 

má tedy dohru, nicméně WTO v minulosti dospěla k závěru, že subvence svým výrobcům 

poskytují obě strany (ceskatelevize.cz, 2012). 

 

 

4.2.3 Transatlantické obchodní a investiční partnerství 

 

 Obchodní spolupráce mezi USA a EU by se měla ještě zvýšit. Rokem 2013 bylo 

zahájeno připravované transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP, angl. 

Transatlantic Trade and Investment Partnership). Rozhovory na bilaterální úrovni o jeho 

podobě byly započaty v červenci roku 2013. Jedná se zkrátka o zónu volného obchodu, 

jež  by měla transatlantický obchod zbavit především protekcionismu a netarifních a 

regulatorních překážek obchodu. 

 Prvním krokem k vytvoření TTIP byla Transatlantická ekonomická rada, která byla 

založená v roce 2007. Na summitu EU – USA, který se konal v listopadu 2011, byla založena 

pracovní skupina tzv. High level working group on jobs and growth (HLWG). Jejím úkolem 

bylo vybrat politiky a určit opatření vedoucí ke zvýšení objemu obchodu a investic mezi EU a 

USA. Výsledky by měly vést k podpoře tvorby nových pracovních míst, ekonomickému růstu 

a konkurenceschopnosti na obou stranách dohody. 13. února 2013 publikovala tato pracovní 

skupina svou zprávu, ve které doporučila zahájit vyjednávání o TTIP. Dohoda o zóně volného 

obchodu dle doporučení skupiny bude vyjednávána v oblastech: 

 

- Přístup na trh – mělo by dojít k odstranění všech zbývajících cel vzájemného obchodu, 

které již tak byly výrazně sníženy v rámci kol GATT a WTO a v dnešní době jsou 
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mezi EU a USA v průměrné výši jen kolem 4 %. Cílem je také otevření sektoru služeb 

v nových oblastech. Dále bude také snahou dosáhnout nejvyššího stupně liberalizace 

investičních toků. Problémem by však mohl být sektor zemědělství, jež představuje 

oblast s nejvíce překážkami pro volný obchod – cla zde totiž zásadně převyšují 

uvedený průměr (v EU je průměr 18,6 %, v USA 9,7 %). O tomto palčivém tématu 

liberalizace zemědělství svědčí i selhání vyjednávání Dohá kola v rámci WTO, jež se 

stalo nejspornější oblastí. 

 

- Netarifní překážky obchodu a regulace – mezi největší překážky transatlantického 

obchodu jsou považovány právě bariéry, cla, které se mohou pohybovat v rozmezí 10 

– 20 %. Jedná se především o rozdílné technické, bezpečnostní nebo environmentální 

standardy, kterým se podnikající subjekty musejí přizpůsobit, chtějí-li působit na 

daném trhu. TTIP by měl přispět ještě k většímu vzájemnému uznávání či dokonce 

odstranění nadbytečných legislativních požadavků, které se liší na evropském a 

americkém trhu. Lze konstatovat, že odlišné licenční, certifikační nebo jiné legislativní 

standardy představují pro firmy dodatečné finanční i administrativní náklady. 

Náklady, které firma ušetří, by pak mohla využít efektivněji, kupříkladu ve prospěch 

investic do efektivnějšího kapitálového vybavení nebo inovací, podpořit tak svou 

konkurenceschopnost. Avšak tím, jak jsou dnešní jednotlivá odvětví mezi sebou 

provázána navzájem, může pozitivní/negativní vývoj jednoho z nich pak mít vliv na 

několik dalších. Je jasné, že dopad na všechna odvětví v ekonomice však nebude 

rovnoměrný.  

 

- Globální obchod – dojde-li k úspěšnému zakončení vyjednávání a přijeté TTIP, bude 

se jednat bezesporu o největší bilaterální obchodní dohodu – bude totiž tvořit až 50 % 

světového HDP a zahrne 800 milionů spotřebitelů.  

 

 Byly zahájeny přípravy důležitých kroků u obou stran s cílem zahájit vyjednávání. 

Vyjednávání bylo zahájeno v červenci minulého roku. „Díky dalšímu otevření trhů a 

liberalizaci obchodu mezi USA a EU přinese ročně půlprocentní růst HDP“, upozornil Karel 

De Gucht ve svém projevu. Podle odhadů Komise, v Evropě by dohoda mohla přinést až 400 

tisíc pracovních míst. První kolo jednání se však neslo v duchu kritiky ze strany EU, a to díky 

aféře odposlouchávání. Ukázalo se totiž, že USA sledují jak elektronickou tak i telefonickou 

http://www.marietjeschaake.eu/2013/02/faq-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip
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komunikaci určitých evropských institucí a taktéž některých členských států, např. Německa. 

Jednání měla být proto pozastavena, ale nestalo se tak a jednání nadále pokračovalo. Jak 

uvedl americký velvyslanec při EU W. Kennard. „Vztah EU a USA je tak hluboký, že by bylo 

nešťastné, kdybychom dovolili, aby nás jeden problém, jakkoliv je závažný, paralyzoval 

v jednáních o dalších záležitostech, na kterých pracujeme.“ V případě schválení se bude 

jednat o největší zónu volného obchodu na světě. Měla by zahrnout až 2/3 dnešního ročního 

rozpočtu EU. Pro USA by měla dohoda znamenat 0,4 % růst HDP. Komisař de Gucht věří, že 

EU a USA obsáhlou dohodu uzavřou do dvou let. Dohoda by také mohla pomoci České 

republice. Očekává se totiž nárůst desetitisíců pracovních míst. Liberalizace obchodních a 

ekonomických vztahů by měla ČR podle odhadů přinést až 2 % ekonomický růst a vznik 22 

tisíc pracovních míst. Za perspektivní obory je možné označit IT, výzkum a vývoj, energetiku, 

dopravu a služby (euroskop.cz, 2013). 

 

4.3 EU – Čína 

 

 Druhým největším obchodním partnerem po USA je právě Čína. Zaměřme se tedy 

nyní na obchodní vztahy EU s touto zemí, začněme historickým exkurzem právního rámce 

těchto vztahů. ES navázala diplomatické styky s Čínou již v roce 1975. Hlavní právní rámec 

pro obchodní vztahy byl zakotven však až po 10 letech, v Dohodě o obchodě a spolupráci 

mezi EHS a Čínskou lidovou republikou, jež byla podepsána v roce 1985. V roce 2007 došlo 

k zahájení rozhovorů o nové Dohodě o partnerství a spolupráci. Tento fakt odráží vzrůstající 

význam Číny jako světové velmoci a potenciálního partnera EU. Dohoda z roku 1985 

pokrývala ekonomické a obchodní vztahy. Vůbec první dlouhodobou strategii vtahů EU a 

Číny vydala Komise v roce 1995 a to pod názvem Dlouhodobá politika zaměřená na vztahy 

mezi Čínou a ES. Dle této strategie začaly být vztahy sledovány ve třech důležitých oblastech: 

lidská práva, ekonomické a obchodní vztahy, kooperační program ES a Číny. Důležitým 

milníkem se stal rok 1999, kdy došlo k podpisu bilaterální dohody o vstupu Číny do WTO, 

v níž se Čína zavázala, že bude liberalizovat své trhy v oblasti prodeje motorových vozidel, 

v oblasti telekomunikací; dále omezí restrikce v oblasti zakládání společných podniků, zlepší 

tržní přístup v oblasti bankovnictví, účetnictví, turistice, výstavbě, architektuře apod. V roce 

2001 došlo k zakončení vyjednávání o vstupu Číny do WTO a dne 11. 12. 2001 se stala Čína 

členem WTO. Členství přineslo prospěch nejen Číně, ale i jejím obchodním partnerům, 

kterým se otevřela možnost podnikat v atraktivnějším a také v předvídatelnějším prostředí. 
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Odhadovalo se, že daným vstupem do WTO získá Čína až 30 mld. USD za rok a další zisk ve 

výši až 56 mld. USD připadne na světovou ekonomiku.  

 Na konci 90. let minulého století a počátkem 21. století podepsala Čína s ES řadu 

bilaterálních dohod, důležitými jsou Dohoda o vědě a technologiích a Dohoda o celní 

spolupráci – tato dohoda má za cíl usnadňovat obchod a bojovat proti pirátství a výrobě 

padělků. Dalšími oblastmi pro vedení dialogu jsou ochrana duševních práv, podniková 

politika, textil, životní prostředí aj. Vztahy EU s Čínou jsou upevňovány i přes politický 

dialog, jež se koná jednou ročně. Účastní se ho osoba odpovědná za evropské záležitosti 

čínského ministerstva obchodu a generální ředitel obchodu fungující při Evropské komisi 

(Fojtíková, 2006). 

 

4.3.1 Obchodní spory 

 

 Už v kapitole 3.1 jsme se seznámili s obchodním sporem solárních panelů. Kromě 

tohoto sporu existuje i řada dalších sporů (celkem je nebo bylo vedeno u WTO 10 sporů). Za 

zajímavé lze považovat následující dva spory. 

 

Spor o vzácné kovy 

 

 V roce 2012 EU včetně USA a Japonska podali stížnost k WTO proti Číně, která se 

dopouštěla omezování vývozu surovin. Jednalo se především o kvóty, které Čína uplatňuje při 

vývozu vzácných kovů. Tyto kovy jsou nepostradatelné pro významná průmyslová odvětví. 

Ceny těchto kovů v reakci na to stouply o stovky procent. Americká administrativa tvrdila, že 

se jedná o typický případ určitého omezování vývozu se snahou donutit zahraniční firmy, aby 

přesunuly výrobu do Číny. Komisař Karel de Gucht prohlásil, že se jedná o porušení pravidel 

mezinárodních obchodu a že se tato omezení musí odstranit. Poškozují totiž nejen výrobce, 

ale také spotřebitele v zemích EU i jiné země na světě. Čína zaujímá 97 % podíl na 

celosvětovém vývozu 17 důležitých vzácných kovů, jež jsou nezbytné pro produkty, jako jsou 

čočky do optických výrobků, baterie elektromobilů, mobilní telefony, zbraně, turbíny apod. 

Čína argumentuje tím, že se jedná o ekologickou náročnost těžby vzácných kovů.  

Daný spor se stal prvním případem, kdy proti těmto čínským obchodním praktikám, 

vystoupily vzájemně tři vyspělé mocnosti světa. Začátky problému obchodu se vzácnými 
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kovy je možné spatřit již v letech 2009 a 2010, kdy Čína zastavila jejich vývoz do Japonska, s 

nímž tehdy měla diplomatické spory (zprávy.e15.cz, 2012). 

 Po několika letech došlo dne 26. 3. 2014 k určitému průlomu v tomto procesu, kdy 

Čína tento spor prohrála. WTO oznámila, že omezením vývozu porušila mezinárodní 

obchodní pravidla. Čína tak nemůže omlouvat omezení vývozu ochranou životního prostředí. 

Tento způsob podporování vlastního průmyslu způsobil, že např. americké firmy musely za 

stejné množství kovů platit i trojnásobek toho, co čínské firmy. Jak případ definitivně 

dopadne, však momentálně není známo, strany se totiž mohou proti rozhodnutí WTO do 60 

dnů odvolat (patria.cz, 2014). 

 

Spor o ocelové trubky 

 

 V roce 2013 se EU obrátila na WTO, aby rozhodla ve sporu ohledně 

antidumpingových cel, která Čína uvalila na dovoz ocelových trubek z Evropy a z Japonska. 

Jedná se o trubky používané např. v elektrárnách. Tento spor je možné s nadsázkou označit za 

pomstu. Čína k opatření přikročila poté, co EU zavedla cla na čínské dovozy oceli. EU tak 

pokračuje v boji proti čínským obchodním opatřením. Spor dozajisté souvisí s již zmíněným 

„problémem“ solárních panelů. Čína tvrdí, že daná cla by měla chránit její čínské společnosti. 

„Nejde o pomstu, ale o ochranu domácího obchodu s ocelí,“ uvedl Čang Lin, analytik 

čínského ministerstva obchodu. EU již dříve zavedla antidumpingová cla na dovoz některých 

druhů trubek a oceli z Číny v roce 2011. Čína naopak zahájila vyšetřování údajného 

dumpingu u produktů ocelových trubek ze zemí Evropy a z Japonska. Ve stejném roce pak 

zavedla antidumpingová cla (9,7 – 11,1 %). EU tvrdí, že daná cla zabraňují evropským 

firmám v přístupu na čínský trh. Vývozy ocelových trubek do Číny od roku 2009 do roku 

2012 poklesly, a to z 90 mil. na 20 mil. EUR (euractiv.cz, 2013). 

 Řešení tohoto obchodního sporu se konce zatím nedočkalo – doufejme, že tomu tak 

bude v průběhu roku 2014. 

 

4.3.2 Současné vztahy s Čínou 

 

 Čína se stala hlavním exportérem. Pro obchodování se zbožím existuje fakt, že do EU 

je z Číny více dováženo než vyváženo. Obchodní bilance s Čínou je tak záporná (v roce 2009 

dosahoval deficit 128 mld. EUR). I v oblasti investic pozorujeme, že v roce 2009 EU 
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investovala v Číně 5,3 mld. EUR, naproti tomu investice Číny v EU byly pouze 0,3 mld. 

EUR. V případě obchodních vztahů EU – USA jsme zjistili, že jsou tyto vztahy úzce 

propojeny. Avšak v tomto případě, tedy vztah EU – Čína, zde není prozatím ekonomika EU a 

Číny téměř vůbec propojená, což vede ke zvýšenému tlaku EU na Čínu, aby otevřela své trhy 

více evropským výrobkům, poskytovatelům služeb a investicím a odstranila diskriminační 

praktiky v obchodních otázkách. V posledních letech také vystává otázka globálních 

klimatických změn. EU apeluje na to, aby Čína akceptovala mezinárodní závazky zaručující 

snižování emisí a zvyšovala podíl obnovitelných zdrojů energie, což by vedlo k novým 

možnostem pro evropské firmy, které se zabývají investicemi do „zelených" technologií. 

Každým rokem dochází ke vzrůstající roli Číny jak v politické oblasti, tak i v oblasti 

mezinárodních vztahů. Vztahy komplikují především otázky lidských práv, oblasti zbraní 

hromadného ničení (především ve vztahu k Severní Koreji), spolupráce při otázkách 

energetické bezpečnost. Tyto otázky jsou pravidelně předmětem summitů EU - Čína. Je 

možné zaregistrovat na 63 dohod uzavřených mezi EU a Čínou. Z tohoto počtu je pouze 11 

smluv bilaterálních (eurskop.cz, 2013). 

 V roce 2006 Evropská komise schválila novou strategii v oblasti vzájemných vztahů 

EU a Číny pro následující roky s názvem EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost. 

Strategie prosazuje především větší vzájemnou odpovědnost. Prioritami jsou podpora 

přechodu Číny směrem k otevřenější společnosti, obchodní a hospodářské vztahy, udržitelný 

rozvoj a posílení dvoustranné spolupráce. Problémem je státem řízený a komplikovaný 

přístup na čínský trh, nejednoznačné normy, porušování patentů atd. Palčivé je i téma 

produkce padělků a pirátského zboží.  Až 60 % padělků zabavených celními orgány je totiž 

vyrobeno v Číně. Výroba tohoto druhu zboží navíc často probíhá ve výrobnách, které vyrábějí 

zboží pro řádný trh – to je tedy v rozporu jak s pracovním právem, tak s bezpečnostními a 

zdravotními požadavky (globalpolitics.cz, 2011). 

Do budoucna lze očekávat vývoj ve vztazích na všech úrovních. Úspěchem by bylo 

uzavření jednání o nové Dohodě, která by nahradila, nebo novelizovala Dohodu z roku 1985. 

Ačkoliv jsou EU a také Čína členy WTO, jsou zřejmá mezi oběma subjekty značná obchodní 

opatření. Např. ze strany EU je v současné době projednáváno na 16 případů s podezřením na 

dumpingové ceny zboží, dováženého z Číny (euroskop.cz, 2013). 
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4.4 EU – Rusko 

 

 EU je největším obchodním partnerem Ruska, které je pro změnu třetím 

nejvýznamnějším obchodním partnerem EU. Objemy obchodů mezi oběma „regiony“ v 

posledních letech prudce vzrůstají. V roce 2012 EU do Ruska vyvezla zboží za více než 123 

mld. EUR (v roce 2010 86 mld. EUR), naopak do zemí EU proudilo zboží za 213 mld. EUR 

(v roce 2010 160 mld. EUR). EU dováží z Ruska převážně ropu a zemní plyn (euractiv.cz, 

2014). 

 Základní přístup EU ke vztahům s Ruskem je obsažen ve Společné strategii EU vůči 

Rusku, jež byla přijata v roce 1999. Tento dokument upravoval řadu oblastí (výzkum a 

vzdělání, bezpečnost a právo, vnější bezpečnost atd.). Bilaterální dohody byly s Ruskem 

vytvořeny na základě Dohody o partnerství a spolupráci z roku 1994, dohoda nabyla účinnosti 

1. 12. 1997 s trváním na 10 let. Obsahuje základní společné cíle, vymezuje institucionální 

rámec pro bilaterální vztahy. Dohoda je založena na sdílených principech a společných cílech 

EU a Ruska. Jedním z hlavních cílů je podpora obchodu a investic (Fojtíková, 2006). 

Dohoda také vytváří celkový rámec pro politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi 

oběma stranami. Po roce 2007 byla jednání o nové strategické smlouvě s Ruskem kvůli 

konfliktu v Gruzii odložena. Hlubší ekonomická integrace s Ruskem souvisela také s přijetím 

Ruska do WTO. Rusko nejprve totiž odstoupilo od některých již dojednaných závazků, které 

by souvisely s jeho vstupem do WTO a jeho cesta k členství byla zase o něco kratší (Rusko 

nakonec do WTO vstoupilo v roce 2011).  

EU v srpnu roku 2008 odložila jednání o novém strategickém partnerství s Ruskem. 

Příčinou byla rychlá válka v Gruzii. Vztahy Ruska a EU v posledních letech komplikovala 

také výstavba amerického systému protiraketové obrany v Česku. Tehdejší ruský prezident 

Dmitrij Medveděv pohrozil americké administrativě i EU, že rozmístí strategické rakety na 

západní hranici Ruska. V této otázce došlo v roce 2010 v Praze k pokroku, byla podepsána 

nová odzbrojovací dohoda mezi Ruskem a USA. 

Uklidnění vztahů a hlubší spolupráci v obchodních vztazích nepřinesl ani rok 2013, právě 

naopak. Ukrajina na nátlak Ruska v listopadu nepodepsala asociační dohodu s EU. 

V souvislosti s tímto faktem se objevila také otázka energetické bezpečnosti EU. Vyvstal 

problém, že některé země EU nemají své energetické zdroje stále dostatečně diverzifikované. 

Proto země Visegrádské čtyřky požádaly USA o zjednodušení dodávek břidlicového plynu do 

EU. Jako následek nepodepsání asociační dohody s EU, vypukly na Ukrajině nepokoje 
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(Krymská krize). Napětí se postupně stupňovalo až do února 2014 a počátkem března ruské 

vojenské jednotky obsadily Krym. Krymská vláda přijala rozhodnutí o referendu za vyhlášení 

nezávislé Krymské republiky, která by se připojila k Ruské federaci. Referendum bylo 

uskutečněno 16. března a více jak 96 % obyvatel se vyslovilo pro připojení k Rusku. EU 

včetně USA toto hlasování však neuznaly jako legitimní. Následujícího dne se v Bruselu sešli 

ministři zahraničí EU, kteří přijali proces zvyšování tlaku na Rusko. EU přerušila rozhovory o 

jednání o vízové liberalizace a nové smlouvě o partnerství a spolupráci. Dalším krokem bylo 

uvalení sankcí na vrcholné představitele Ruska (euractiv.cz, 2014). 

 Obchodní vztahy, ale i nejen tyto vztahy, jsou mezi Ruskem a EU (a také USA) velmi 

napjaté. Řada subjektů považuje uvalení sankcí za nešťastné. Např. pro Německo je Rusko 

11. největším obchodním partnerem, objem obchodu za rok 2013 dosáhl 76,5 mld. EUR. 

Řada společností se nyní obává, že jejich obchodní vztahy kvůli sankcím utrpí. Německo (ale 

i většina ostatních evropských států) je závislé na ruském plynu, jež tvoří 35 % jeho spotřeby. 

Na obchodech s Ruskem závisí také více než 300 tisíc německých pracovních míst 

(eurozpravy.cz, 2014). 

 Stav, který nastal, však může ještě více sblížit vztahy mezi EU a USA, jak diplomaté 

těchto velmocí naznačili. Jak již víme, EU jedná s USA o vzniku zóny volného obchodu. 

Zástupci EU a USA nyní tvrdí, že akce Moskvy proti Ukrajině by mohla tato jednání výrazně 

usnadnit. Krize podle diplomatů ukazuje nutnost co nejrychlejší dohody na euro - americké 

zóně volného obchodu. Vývoj vztahů s Ruskem do budoucna, nejen těch obchodních, bude 

zcela jistě zajímavé sledovat, neboť se týkají celé EU, tedy i České republiky. 

 

4.5 EU – Japonsko 

 

 Dalším centrem světové ekonomiky a partnerem EU je Japonsko. Po skončení 

poválečné rekonstrukce zaznamenalo Japonsko ze všech vyspělých zemí světa nejrychlejší a 

nejstálejší dlouhodobý ekonomický růst. Z Japonska se tak postupně stala regionální velmoc a 

jedno z hlavních hospodářských center ve světě. I přesto, že přirozeným obchodním zázemím 

Japonska bylo především Tichomoří s důrazem na USA, japonští výrobci začali pronikat 

úspěšně i na další trhy, a to díky postupné liberalizaci světového obchodu. Pro Japonsko je 

specifická mimořádná dovozní závislost a zranitelnost země, a to díky nedostačující palivové, 

surovinové a potravinové vybavenosti. Určité druhy zboží proto nelze získat jinak než 

dovozem. Pod dlouhou dobu patřilo Japonsko k nejvíce chráněným trhům světa. Velkou roli 
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zde hrála vládní opatření, jejichž cílem bylo ochránit japonský trh před evropskými a 

americkými výrobky. Průlom nastal v 80. letech minulého století, jelikož se dynamika 

hospodářského růstu začala zpomalovat a Japonsko se dostalo do již neudržitelné situace. 

Proto došlo k přehodnocení obchodní strategie, byla zavedena politika ekonomického růstu, 

vedeného domácí poptávkou. Došlo ke zvýšení vývozu kapitálu a posílení poptávky vnitřního 

trhu. EU, co se týče geografie, má k Japonsku poměrně daleko, avšak z politického a 

ekonomického hlediska se jedná o velmi významný subjekt pro rozvíjení vztahů. Obě strany 

mají společný zájem, udržet si své výsadní postavení hospodářského centra světové 

ekonomiky. Japonsko je považováno ze strany EU za vstupní bránu do dalších asijských 

ekonomik (Cihelková, 2003). 

 

4.5.1 Historické aspekty vztahů 

 

 Počátkem 20. století a v meziválečném období existovaly mezi evropskými zeměmi a 

Japonskem velmi úzké vztahy. Po druhé světové válce se vztahy příliš nerozvíjely, přímá 

vazba mezi Japonskem a západoevropskými státy neexistovala. Provázanost mezi Evropou a 

Japonskem přinesly vzájemné ekonomické vztahy. Tyto vztahy probíhaly ve třech rovinách: 

obchodní, investiční a politické.  

Propojování v obchodní rovině 

 Vzájemné obchodní vztahy zvýšily svou intenzitu díky dohodám o obchodní a 

hospodářské spolupráci, které byly uzavřeny již v 60. letech minulého století. Rozvoj obchodu 

byl pravidelně podporován konzultacemi mezi představiteli obou stran. S růstem obchodu 

však rostla také nerovnováha vzájemné obchodní bilance, díky postoji Japonska, respektive 

jeho malé ochoty importovat. Podporovalo ztrátový vývoz laciného zboží do Evropy a 

nepřístupnost vlastního trhu pro ES. Ta začala požadovat větší otevření japonského trhu, 

především pro hotové zboží a zpracované výrobky potravinářského průmyslu, jakož i pro 

finanční a bankovní služby. V roce 1979 Komise podpořila evropské firmy při jejich 

pronikání na japonský trh, když zavedla program EXPROM. Tento program měl podpořit 

export a vyvíjet takové aktivity, které by zvýšily příležitosti evropských subjektů na 

japonském trhu. Počátkem 80. let začalo ES Japonsku napomáhat multilaterálnímu zapojení 

do světového obchodu a budovat bilaterální vztahy. Nástrojem se stal dialog o zahraničně 
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politických tématech. V polovině 80. let vzrostl pro Japonsko význam ES jako obchodního 

partnera. K tomuto postoji přispělo dotvoření vnitřního trh a také zhodnocení jenu vůči USD. 

Propojování v investiční rovině 

 Japonsko začalo také usilovat o získání větší role v Evropě. Díky tomu rostl nejen 

bilaterální obchod, ale také japonské investice v ES. Ekonomické vztahy tak získaly na 

dynamice a ve světovém měřítku patřily k nejrychleji rozvíjejícím. Tok kapitálu byl také 

součástí plánu na globalizaci výroby. Od roku 1981 – 1989 založily japonské firmy v zemích 

ES na zhruba 1150 dceřiných společností (v roce 1971 to bylo 630 firem). Nejvíce společností 

zakládalo Japonsko ve Velké Británii, tuto situaci ovlivnil fakt, že se britském trhu existovala 

poměrně levná pracovní síla. Začaly se objevovat znaky o vytváření strategických aliancí 

mezi evropskými a japonskými podniky (např. dohoda mezi automobilkami Rover a Honda) – 

základem byla technologická spolupráce.  

Propojování v politické rovině 

 Od poloviny 80. let se začalo projevovat také sbližování na poli politickém. Na tuto 

skutečnost měl vliv růst provázanosti ekonomických a politických vztahů ve světě, a také 

pokles významu USA jako světové mocnosti. Po rozpadu sovětského bloku a po vzniku 

politické nerovnováhy se poprvé v historii ES i Japonsko ocitly v situaci, kdy byly přinuceny 

se spolupodílet na vytváření mezinárodní politiky. Dříve tuto iniciativu přejímaly USA. ES a 

Japonsko mohly proto vynaložit veškeré úsilí k rozvoji svých národních zájmů (Cihelková, 

2003). 

 

4.5.2 Právní základy obchodních vztahů 

 

 90. léta se nesla v duchu nové etapy vzájemných vztahů. Východiskem se stalo 

Společné prohlášení o vztazích mezi ES a Japonskem, přijaté 18. 7. 1991 v Haagu. 

Toto prohlášení vymezilo principy dialogu a jednotlivé cíle spolupráce dotýkající se 

politické, ekonomické a kulturní oblasti. Vztah mezi Japonskem a ES byly tak poprvé 

institucionalizovány. Ustanovily se každoroční summity, doplněné schůzkami na ministerské 

a vysoké úřednické úrovni. Cílem konzultací je společně posuzovat mezinárodní situaci, 

hledat vzájemné pochopení politických stanovisek v celosvětových otázkách. Důležitou roli 
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hraje také rozvíjení spolupráce na meziparlamentní úrovni – tj. mezi Evropským parlamentem 

a japonským Parlamentem.  

Dalším významným základem byla agenda Společný akční plán. Tento plán měl 

přispět k podpoře míru a bezpečnosti, posilovat ekonomické a obchodní partnerství. Akční 

plán s Japonskem je na rozdíl od plánu s USA podrobně rozpracován. Do právních základů 

zahrnujeme samozřejmě i sektorové dohody. První dohoda, která byla podepsána, byla 

Dohoda o vzájemném uznávání mezi ES a Japonskem. Dohoda vstoupila v platnost v roce 

2001. Cílem je usnadnění obchodu, umožnit vývozcům získat patřičné certifikáty na jejich 

vlastním území a tím vstoupit na trh země dovozu bez zdlouhavých schvalovacích a 

testovacích procedur. Dohoda se týká výrobků ve čtyřech oblastí – elektrická zařízení, 

telekomunikační vybavení, chemické a farmaceutické výrobky (Cihelková, 2003). 

V roce 2011 se také oba celky rozhodly začít připravovat pozice na vyjednání smlouvy 

o volném obchodu. Oficiální jednání začala v březnu 2013. Celkem registrujeme mezi EU a 

Japonskem na 84 dohod. 

 

4.5.3 Vývoj vztahů do budoucna 

 

 Vývoj vztahů mezi EU a Japonskem ukazuje už delší dobu možnost na posílení 

vzájemné komunikace, směřující k užší spolupráci do budoucna. Nedojde-li k výrazné změně 

politické situace mezi těmito partnery, je možné očekávat, že intenzita vztahů se bude i nadále 

zvyšovat. Jak je možné zaregistrovat, pokroku bylo dosaženo v oblasti průmyslu a 

technologií. Dochází k uzavírání strategických smluv, jsou zakládány joint ventures apod. 

K dosažení větší obchodní provázanosti je nutné, aby EU více investovala na japonský trh, za 

účelem vybudování základny pro budoucí exporty. Na druhé straně, Japonsko by mělo přispět 

k likvidaci protekcionismu vůči zahraničním výrobcům, liberalizovat kapitálový trh, usnadnit 

vstup zahraničním podnikatelům (Cihelková, 2003). 

 V současné době je nejdiskutovanějším tématem vztahů mezi EU a vyjednávání o 

smlouvě o volném obchodu. Tato první vyjednávání započala na summitu v Bruselu. Pokud 

by byla smlouva úspěšně schválena, jednalo by se nejen o významný posun ve vztazích mezi 

oběma partnery, ale také o výrazný impuls pro obě ekonomiky. V případě uzavření smlouvy, 

by dle odhadů došlo ke zvýšení unijního HDP o zhruba 0,7 %, obchodní spolupráce by mohla 

přinést také na 400 tisíc pracovních míst. K uzavření smlouvy o volném obchodu však vede 

ještě poměrně dlouhá a komplikovaná cesta. Prvního představení této smlouvy se dočkalo až 
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v roce 2011. Oficiální jednání o podmínkách zóny volného obchodu začala v roce 2013. 

Výsledky prvních intenzivních jednání byly označeny za úspěch, avšak je navýsost zřejmé, že 

EU a Japonsko čekají ještě dlouhé roky práce. Nejtěžší vyjednávání lze očekávat v oblastech 

netarifních opatření ze strany Japonska a jednotlivých celních opatření EU. S rostoucími 

ambicemi Číny a „nestabilním“ Korejským poloostrovem roste i geopolitický význam 

Japonska. EU by se měla snažit v rámci i bezpečnostní politiky o navázání pevnějších vztahů 

s Japonskem (euroskop.cz, 2013). 

 V souvislosti s Krymskou krizí jsme také mohli zaznamenat, že Japonsko po vzoru 

USA a EU, neuznává krymské referendum. Japonsko trvá na tom, aby Rusko dodržovalo 

mezinárodní právo a respektovalo jednotu a svrchovanost Ukrajiny. Japonsko proto 

v následujících dnech roku 2014 přeruší s Ruskem jednání o zmírnění vízového režimu a 

zmrazí přípravu dohod o spolupráci v investicích a ve vesmírném programu (ceskenoviny.cz, 

2014). 

 

 

4.6 EU – Austrálie  

 

 I přesto, že Austrálie v naší tabulce č. 4.1 nejvýznamnějších obchodních partnerů 

nefiguruje, má EU k Austrálii, i když se jedná o kontinent tak velmi vzdálený, velmi blízko. 

Sdílejí totiž stejné hodnoty a spolupracují v mnoha mezinárodních organizacích. Velkou roli 

zde hrají také kulturní, historické nebo obchodní vazby na některé členské země EU 

(především dominantní vliv Velké Británie). V rámci obchodu je zde patrný výrazný nepoměr 

mezi oběma stranami. Austrálie je pro EU spíše méně významným partnerem, zatímco EU je 

pro tuto zemi partnerem prvořadým. Nicméně australský trh je pro spolupráci s EU velmi 

otevřený. Zaměřme se nejprve na historické aspekty spolupráce s EU. Od roku 1975 začala 

mezi ES a Austrálií probíhat pravidelná setkání, jichž se účastnil ministr zahraniční členského 

státu, komisař odpovědný za vnější vztahy ES a ministr zahraničí Austrálie. Setkání 

umožňovala diskutovat o vzájemných vztazích. Je nutné podotknout, že v 70. letech nebyly 

tyto vztahy nijak formalizovány sektorovými dohodami. Zlom nastává v 80. a 90. letech, kdy 

dochází k podpisům několika sektorových dohod. První dohoda byla podepsána v roce 1980 – 

Dohoda o obchodu se skopovým, jehněčím a kozím masem. Následující rok byla podepsána 

Dohoda, která se týkala jaderného materiálu, který se dopravoval z Austrálie do 

EURATOMu. Následovaly další dohody upravující vztahy v oblasti vědecké, technologické. 
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Austrálie se tak v roce 1991 stala první mimoevropskou vyspělou zemí, která se podílela na 

společných vědeckých projektech ES. K zajištění dalších sektorových dohod byla realizována 

setkání na ministerské úrovni. Začaly se také rozvíjet vztahy na parlamentní bázi.  

 Za přelomový rok je označován rok 1994, kdy obě strany deklarovaly ochotu 

pokračovat v rozvoji bilaterálních vztahů. Došlo k rozšíření sektorů spolupráce (vzdělání, 

celní, v oblasti soutěžní politiky). Dané období pozitivních vztahů vyvrcholilo podpisem 

Společného prohlášení o vztazích mezi Austrálií a EU v Lucemburku roku 1997, na jehož 

základě jsou vzájemné vztahy upraveny dodnes. Vztahy se rozvíjely i na úrovni členských 

států EU, např. Austrálie společně s Itálií vydala deklaraci o hlubší dvoustranné spolupráci 

(Cihelková, 2003).  

 

4.6.1 Právní základy obchodních vztahů 

 

 Jak jsme se již dozvěděli, základním právním rámcem pro rozvoj vztahů mezi EU a 

Austrálií je Společného prohlášení o vztazích mezi Austrálií a EU. Obchodní spolupráce je 

dále založena na dohodách přijatých v rámci GATT-WTO s cílem liberalizace mezinárodního 

obchodu, podstatné jsou také sektorové dohody. 

 

Mezi nejvýznamnější sektorové dohody patří: 

 

- Dohoda mezi vládou Austrálie a ES pro jadernou energii – jednak vymezuje základní 

pojmy, obsahuje ale také ujednání, podle kterého dodaný materiál nesmí být použit 

pro výrobu jaderných zbraní nebo pro jakékoliv vojenské účely. Je také zakázán 

reexport mimo země ES. 

 

- Dohoda týkající se vědecké a technologické spolupráce mezi ES a Austrálií – 

podepsána v roce 1994. Společná spolupráce v oblasti výzkumných zařízení a 

projektů, výměna informací a vědců, pořádání vědeckých konferencí apod. Byla 

založena Společná komise, která dohlíží a koordinuje aktivity zemí v těchto oblastech 

vědy a výzkumu.  
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- Dohoda mezi ES a Austrálií o obchodu s vínem – účelem je jasné vymezení pojmů 

(původ vína, popis, balení atd.). Dohoda stanovuje, kdy může být použit původní 

název vína, sjednocuje technické normy týkající se dovozu a vývozu vína. 

 

- Dohoda o vzájemném uznávání ve vztahu k souladu certifikátů a značení – dohoda 

upravuje obecné postupy pro vzájemné uznávání atestací, testů, značení, autorizací 

apod. (Cihelková, 2003). 

 

4.6.2 Problémy ve vzájemných vztazích 

 

 Za nejvíce diskutovanou problémovou oblast lze jednoznačně označit zemědělství a 

obchod se zemědělskými výrobky. Neshody převážně pramení ze společné zemědělské 

politiky EU a jejich následných dopadů na světové trhy. Dochází k omezování přístupu na 

daný trh, přičemž právě zemědělské produkty jsou pro Austrálii klíčovou exportní komoditou. 

Austrálie často požadují, aby EU přijala stejné principy v zemědělské politice. Jako hlavní 

člen Cairnské skupiny10, usiluje Austrálie o liberalizaci obchodu všech zemědělských 

produktů a o eliminaci subvencí. Je také silně kritická vůči zemědělské politice EU, jež má 

negativní dopady na australských vývoz. Problém spatřují především v nedostatečném vstupu 

na evropský trh, v celních bariérách a subvencích. Nejvíce se problémy dotýkají mléčných 

produktů, hovězího a telecího masa, cukru a pšenice. Vztahy mezi stranami byly obtížné také 

v kontextu GATT, dohody uzavřené v rámci Uruguayského kola přispěly ke zklidnění situace. 

Přesto zemědělství zůstává vysoce chráněným odvětvím. I když se zdá, že problém se 

zemědělstvím nebude jen tak v brzké době vyřešen, obě strany tvrdí, že vztahy mezi nimi jsou 

na dobré úrovni a usilují o jejich prohloubení a o společné aktivity i v dalších oblastech.   

Příkladem snahy o řešení daných problémů je zrušení subvencí na vývoz vepřového masa 

z EU, respektive z Dánska (Cihelková, 2003). 

Dalším problémem je rostoucí obchodní deficit s EU. Australská vláda se zabývá tím, 

jak tento nepříznivý stav zvrátit. Daný deficit podtrhuje nutnost uvolnit přístup australským 

producentům na trhy EU. Sporem v minulosti byl např. zákaz EU dovážet z Austrálie hovězí 

                                                 
10 Cairnská skupina -  je sdružení 18 států Asie, Afriky, Ameriky a Tichomoří. Tato skupina je zejména aktivní v 

jednáních o obchodu se zemědělskými produkty s rozvojovými zeměmi sdruženými v G20. 
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maso, které obsahovalo hormony. Je ale možné konstatovat, že obchodní spory mezi EU a 

Austrálií nejsou příliš časté, v současné době WTO registruje pouze na čtyři spory. 

 

4.7 EU – Švýcarsko 

 

    Jak jsme si již zmínili, vztahy se Švýcarskem byly regulovány na základě Dohody o 

volném obchodu. V této dohodě se smluvní strany zavázaly nezavádět nová dovozní cla a 

poplatky s rovnocenným účinkem a postupně snižovat existující dovozní cla a poplatky. 

Dohoda také ruší veškerá množstevní omezení.  

Koncem 80. let 20. století se Švýcarsko účastnilo jednání o Dohodě o Evropském 

hospodářském prostoru. Dohoda byla podepsána dne 2. května 1992. O několik dní později 

podala Švýcarská vláda přihlášku do tehdejšího ES. V prosinci roku 1992 však Švýcarští 

občané v referendu odmítli ratifikovat Dohodu o EHP. Důsledkem pak bylo, že se Švýcarská 

vláda rozhodla pozastavit i jednání o vstupu do ES (ec.europa.eu/world/agreements, 2013). 

 Vztahy s tímto velmi významným státem jsou regulovány na základě dvoustranných 

nebo chcete-li, bilaterálních smluv. Řada těchto smluv byla uzavřena ve dvou etapách. První 

etapa byla v roce 1999, kdy došlo k uzavření sedmi smluv a které vstoupily v platnost v roce 

2002. Druhou etapou byl rok 2004, kdy došlo k uzavření 11 smluv, které vstupovaly v 

platnost postupně. Do první etapy patří dohody např. o letecké přepravě, o volném pohybu 

osob, o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici, o obchodu se zemědělskými 

produkty, o vědecko-technické spolupráci, o vzájemném uznávání posuzování shody atd. Do 

druhé etapy je možné zařadit např. dohody o spolupráci v boji proti podvodům a jiným 

protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy, o pohybu osob, o zpracovaných 

zemědělských produktech atd. (Týč, 2006).  

 Dle databáze mezinárodních smluv EU je možné konstatovat, že v současné době je 

vedeno na 185 mezinárodních smluv, jejichž stranami jsou na jedné straně EU a na straně 

druhé Švýcarsko. Ze 185 smluv je 73 smluv bilaterálních. Kromě smluv bilaterálních jsou 

uzavřeny také smlouvy multilaterální (112). 

 

Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody – náleží do první etapy uzavřených dohod. 

Zavádí vzájemné uznávání protokolů, certifikátů, oprávnění, osvědčení apod. většiny 



77 

 

průmyslových výrobků. Výsledkem pak je snižování nákladů a urychlování přístupu 

průmyslových výrobků na trh.  

 

Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty – řadí se také do první etapy, i když její 

účinnost byla značně oddálena. Snižuje celní sazby, především u výrobků, kde se uplatňuje 

tradiční švýcarské know-how (např. sýry, některá vína, ovoce, zelenina, květiny atd.). 

 

Dohoda o zpracovaných zemědělských produktech – dohoda vstoupila v platnost 30. 3. 2005 

a řadíme ji do druhé etapy. Týká se např. čokolád, sušenek, polévek, omáček, těstovin, 

instantní kávy apod. Tato dohoda mění Dohodu o zóně volného obchodu z roku 1972. Na 

základě této dohody EU a Švýcarsko sníží cla na zpracované zemědělské produkty (Týč, 

2006). 

 

Dohoda o pohybu osob – náleží taktéž do druhé etapy. Vstoupila v platnost 1. 3. 2008. Na 

základě této dohody Švýcarsko uplatňuje soubor všech pravidel, jež jsou dána Schengenskou 

smlouvou, Úmluvou k provedení Schengenské dohody a dalšími navazujícími předpisy, tzv. 

schengenské acquis11. Tyto pravidla odstraňují kontroly osob na vnitřních hranicích. 

Vzhledem k tomu, že Švýcarsko není členem celní unie EU, jsou celní orgány na hranicích 

oprávněny kontrolovat zboží vstupující do země (euroskop.cz, 2013). 

 

Dohoda o spolupráci v boji proti podvodům poškozující finanční zájmy – vstoupila v platnost 

8. 3. 2009. Cílem je rozšířit správní pomoc v trestních věcech mezi ES a jeho členskými státy 

a Švýcarskem. Důvodem je boj proti podvodům a jiným protiprávním činnostem, které 

poškozují finanční zájmy smluvních stran dohody (ec.europa.eu, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Schengenské acquis - je soubor právních předpisů tvořících základ schengenské spolupráce.  
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5. Závěr 

 

 Diplomová práce se zabývala právními aspekty obchodu EU s vybranými třetími 

zeměmi. V současné době hraje mezinárodní obchod důležitou roli. Je tedy nutné věnovat 

určitou pozornost právní úpravě obchodních vztahů s těmito zeměmi. I přesto, že podíl EU na 

světových vývozech a dovozech zboží každoročně klesá, patří EU stále mezi nejvýznamnější 

exportéry světa.  

 Tématy ekonomických teorií jsou často protekcionismus a liberalismus. Liberalismem 

chápeme odstraňování obchodních překážek ve vzájemných vztazích, naopak 

protekcionismem je myšlen směr, který chrání domácí ekonomiku před vnějšími vlivy. Je 

možné konstatovat, že všeobecně ve světovém obchodě existuje právě snaha liberalizace 

obchodu. I přesto, jak jsme se mohli přesvědčit, stále, byť už v menší míře než dříve, existují 

protekcionistická opatření, jež některé země uplatňují (příkladem může být Japonsko nebo 

Čína).  

 Základním pramenem v mezinárodních obchodních vztazích je mezinárodní smlouva, 

která se může dle několika hledisek dále dělit. Za základní dělení mezinárodních smluv 

považujeme dělení na smlouvy multilaterální a bilaterální. Jak samotné názvy napovídají, 

jedná se o smlouvy mnohostranné, respektive dvoustranné. Mnohostranné dohody pak 

představují určité obchodní závazky, přijaté převážně ve Světové obchodní organizaci. 

Dvoustranné dohody pak představují dohody uzavřené mezi dvěma státy, vztahující se na 

dané sektory obchodu. Dozvěděli jsme se také, že zásadní roli hrají mezinárodní organizace, 

kterých je ve světě celá řada. Pro účel této diplomové práce, je však nejdůležitější Světová 

obchodní organizace, která má ve světovém obchodě nezastupitelné místo. Zakládá totiž 

mezinárodní obchodní právní úpravu. Státy, které se staly členy této organizace, musejí dané 

obchodní závazky dodržovat, obchodní vztahy tak nesmějí být v rozporu s právem Světové 

obchodní organizace. Organizace mimo jiné řeší obchodní spory, které se vyskytují nebo se 

vyskytly mezi jejími členy. Obchodní spory mezi státy v této práci uvedené, jsou často 

odlišné. Někdy stačí na vyřešení sporu několik málo let, jindy se spory „vlečou“ i několik 

desítek let. 

Jak jsme se v první kapitole dozvěděli, uplatňování vnějších obchodních vztahů EU se 

děje za pomoci společné obchodní politiky, jež byla realizována již od 50. let minulého 

století. Cílem společné obchodní politiky je usnadnit evropským vývozcům přístup na trh 

třetích zemí, dále přispívat k volnému a spravedlivému obchodování, ale také zajistit ochranu 

vnitřního trhu EU. Je zde tedy patrné prolínání jak liberalismu, tak protekcionismu. 
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 Obchodní politika EU totiž uplatňuje vůči třetím zemím obchodní nástroje, které jsme 

si zmínili ve druhé kapitole. Nástroji mohou být např. antidumpingová opatření, 

antisubvenční opatření apod. Případem uvalení těchto opatření jsou obchodní spory s Čínou, 

jak jsme si uvedli, jednalo se o zavedení antisubvenčních cel vůči čínským výrobcům 

solárních panelů. Nejvíce užívanými nástroji jsou však smluvní nástroje, tedy dohody. 

Dochází k uzavírání dohod s jednotlivými zeměmi. Dohody jsou v zásadě rozčleněny na 

dohody s rozvinutými státy, dohody s rozvojovými státy, dohody s vyspělými státy se silnými 

ekonomikami.  

Závěr druhé kapitoly byl věnován již zmíněnému mnohostrannému obchodnímu 

systému v rámci Světové obchodní organizace. Důraz byl také kladen na mnohostranná 

obchodní jednání v rámci GATT (Všeobecná dohoda na clech a obchodu), kdy docházelo 

k postupnému snižování cel. Problémem v rámci kol obchodních jednání, již pod Světovou 

obchodní organizací, byla Rozvojová agenda z Dohá. Hlavní snahou byla oblast liberalizace 

obchodu se zemědělskými produkty. Jednání stále nebylo uzavřeno, i když začalo již v roce 

2001. Tato jednání je tak možné označit za spíše neúspěšná, také díky principu „single 

undertaking“, který jsme si vysvětlili. Za zajímavé lze považovat řešení obchodních sporů, 

kdy je možné shledat na 474 těchto sporů, které probíhaly od vzniku Světové obchodní 

organizace až do roku 2013. Došli jsme tedy k závěru, že Světová obchodní organizace má ve 

světě nezastupitelnou úlohy, i přes její pokles důvěry u společnosti, díky jednání v Dohá. 

Stimuluje totiž ekonomický růst a zaměstnanost. Na druhou stranu, existuje prohlubování 

diferenciačního procesu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi. Díky růstu globalizace se 

čím dál tím častěji objevují finanční krize, které se stávají více nákladnými. Zpomaluje se 

také proces liberalizace obchodu.  

Třetí kapitola byla věnována obchodním vztahům EU s nejvýznamnějšími partnery. 

Byl učiněn součet exportu a importu za rok 2013. Za nejvýznamnější partnery EU byly 

vybrány následující země: USA, Čína, Rusko, Švýcarsko, Japonsko. Dále byly vybrány státy 

ACP a Austrálie, které nepatří sice k nejvýznamnějším obchodním partnerům, přesto mají s 

Evropskou unií silné vazby. Cílem diplomové práce bylo podat komplexní obraz o vnějších 

obchodních vtazích Evropské unie s nejvýznamnějšími obchodními partnery, z hlediska 

obchodních dohod, které mezi sebou uzavřeli. Byla stanovena hypotéza: obchodní vztahy 

mezi Evropskou unií a vybranými třetími zeměmi jsou z hlediska právní úpravy odlišné. Na 

základě zanalyzovaných informací je možné hypotézu potvrdit, úprava obchodních vztahů 

s výše vybranými zeměmi je zcela odlišná. Příkladem nechť je vztah mezi EU – USA a EU – 

Švýcarsko. Obchodní vztahy s USA jsou založeny na nepreferenčním základě. Důležité je zde 
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právo Světové obchodní organizace. Jsou uzavřeny řady několika multilaterálních smluv a 

také bilaterálních smluv. Dané dohody budou mít, v případě sporu, přednost před 

autonomními nástroji. Naopak je tomu se Švýcarskem, kdy má s EU sjednaný preferenční 

režim zóny volného obchodu. Daná zóna volného obchodu je založena na bilaterální dohodě. 

Je možné konstatovat, že úprava obchodu se Švýcarskem je více liberální, než úprava s USA. 

Se Švýcarskem převažují bilaterální dohody, naopak s USA převažují autonomní nástroje. Je 

však nutné říci, že tato „nedostatečná“ liberalizace s USA se zanedlouho změní. Jak je 

v kapitole zmíněno, v roce 2013 bylo zahájeno jednání o transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství. Jedná se o zónu volného obchodu, jež by transatlantický obchod 

zbavila protekcionismu a netarifních překážek obchodu. Dohoda by mohla být uzavřena do 

dvou let. Rozdílné právní úpravy lze shledat i mezi vztahy EU – Čína, kde ekonomika EU 

není téměř vůbec propojená. Čínský obchodní trh obsahuje celou řadu diskriminačních 

praktik, což potvrzují časté obchodní spory, které leckdy připomínají odvety za uvalení 

antisubvenčních a jiných opatření. Jedním z problémů je zastaralá dohoda z roku 1985, která 

nebyla prakticky nijak novelizována nebo nahrazena. Za odlišné vztahy lze také považovat 

obchodní vztahy EU – Rusko. Základní přístup EU ke vztahům s Ruskem byl položen až 

v roce 1999. Od tohoto roku proběhlo uzavření řady dohod. Pozitivní nálada však netrvala 

příliš dlouho. V roce 2008 dochází k odložení jednání o novém strategickém partnerství, 

příčinou byla rychlá válka v Gruzii – vztahy v následujících letech jsou spíše komplikované. 

Hlubší spolupráce nebyla dosažena ani v roce 2013, ba naopak. Ukrajina na nátlak Ruska 

nepodepsala asociační dohodu s EU. Následkem bylo vypuknutí nepokojů. Tzv. Krymská 

krize se stupňovala až do února roku 2014, kdy ruské vojenské jednotky obsadily Krym. Bylo 

přijato referendum za vyhlášení Krymské republiky, která se připojila k Ruské federaci. Ze 

strany EU, USA a dalších států nebylo dané referendum přijato jako právoplatné. EU 

přerušilo veškeré rozhovory o nové smlouvě o partnerství a spolupráci. Dalším krokem bylo 

uvalení sankcí na vrcholné představitele Ruska. Vztahy s Ruskem jsou tak velmi napjaté a 

neočekává se prozatím určité sbližování, ani postup liberalizace ve světovém obchodě.  

Vidíme tedy zcela odlišné právní úpravy. Na jedné straně existuje snaha o liberalizaci 

obchodu a odstranění protekcionismu (vztah EU – USA), na straně druhé existuje 

protekcionismus, např. na čínských trzích. Jsme také svědky křehkosti vztahů (nejen těch 

obchodních), kdy veškerá obchodní spolupráce, budovaná několik let, může přijít vniveč.   

 



81 

 

Seznam použité literatury 

 

Knižní publikace: 

 

BAAR, Vladimír. Vnější vztahy Evropské unie 1. díl. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostravě, 2003. 81 s. ISBN 80-7042-975-9. 

 

BAAR, Vladimír. Vnější vztahy Evropské unie 2. díl. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita 

v Ostravě, 2003. 83 s. ISBN 80-7042-956-9. 

 

CIHELKOVÁ, Eva a kolektiv. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje. 1. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2009. 273 s. ISBN 978-80-7400-155-0. 

 

CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2003. 709 s. ISBN 80-7179-804-5. 

 

FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2009. 805 s. ISBN 978-80-7325-180-2. 

 

FOJTÍKOVÁ, Lenka. Společná obchodní politika Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: VŠB – 

TUO, 2006. 128 s. ISBN 80-248-1076-X. 

 

FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2008. 179 s. ISBN 978-80-7179-939-9. 

 

KOČÍ, Antonín. Nové UNIVERSUM. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2003. 1303 s. ISBN 

80-242-1069-X. 

 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

ČR, a.s., 2010. 552 s. ISBN 978-80-7357-562-5. 

 



82 

 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda et al. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly 

z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. 

ISBN 978-80-2105-154-6. 

 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2006. 207 s. ISBN 80-210-4073-4. 

 

SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů EU. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 246 s. ISBN 

978-80-7400-352-3. 

 

TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: 

Leges, 2010. 301 s. ISBN 978-80-87212-60-8. 

 

 

Internetové zdroje: 

 

APIC-AK.CZ: Dovoz hovězího masa z USA a Kanady vzroste. [online]. 2012. [cit. 25. 3. 

2014]. Dostupné z: <http://www.apic-ak.cz/dovoz-hoveziho-masa-z-usa-a-kanady-

vzroste.php>. 

 

BUSINESS.CENTER.CZ: Doložka nejvyšších výhod. [online]. 2011. [cit. 15. 2. 2014]. 

Dostupné z: <http://business.center.cz/business/pojmy/p1117-dolozka-nejvyssich-

vyhod.aspx>. 

 

BUSINESSINFO.CZ: Přijímání nových členů do WTO. [online]. 2010. [cit. 13. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prijimani-novych-clenu-do-wto-

7175.html>. 

 

BUSINESSINFO.CZ: Austrálie: Zahraničně-politická orientace. [online]. 2014. [cit. 26. 3. 

2014]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/australie-zahranicne-politicka-

orientace-19100.html>. 

 

 



83 

 

BYZNYS.LIDOVKY.CZ: WTO přijala první globální obchodní dohodu od svého vzniku. 

[online]. 2013. [cit. 15. 3. 2014]. Dostupné z: <http://byznys.lidovky.cz/wto-prijala-prvni-

globalni-obchodni-dohodu-od-sveho-vzniku-pom-/firmy- 

trhy.aspx?c=A131207_085142_firmy-trhy_vsv>. 

 

CEED.CZ: Komparativní výhoda. [online]. 2014. [cit. 16. 2. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.ceed.cz/makroekonomie/63_absolut_a_kompar_vyhoda.htm>. 

 

CEFAS.CZ: Rada EU vydala nařízení ohledně konečných antidumpingových a 

antisubvenčních cel na dovoz solárních panelů a článků z Číny. [online]. 2013. [cit. 20. 2. 

2014]. Dostupné z: <http://www.cefas.cz/ze-sveta/rada-eu-vydala-narizeni-ohledne-

konecnych-antidumpingovych-a-antisubvencnich-cel-na-dovoz-solarnich-panelu-a-clanku-z-

ciny.html>. 

 

CESKATELEVIZE.CZ: Podle Evropské komise USA ignorují verdikt o Boeingu. [online]. 

2012. [cit. 29. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/199316-

podle-evropske-komise-usa-ignoruji-verdikt-o-boeingu/?mobileRedirect=off>. 

 

CESKENOVINY.CZ: Japonsko a Kanada přijaly sankce proti Rusku kvůli Krymu. [online]. 

2014. [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/japonsko-a-

kanada-prijaly-sankce-proti-rusku-kvuli-krymu/1056176&id_seznam=150>. 

 

EURACTIV.CZ: Celní spory mezi EU a Čínou pokračují, tentokrát jde o ocelové trubky. 

[online]. 2013. [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.euractiv.cz/obchod-a-

export0/clanek/celni-spory-mezi-eu-a-cinou-pokracuji-tentokrat-jde-o-ocelove-trubky-wto-

evropska-dumping-solarni-panely-011049>. 

 

EURACTIV.CZ: Vztahy Evropské unie a Ruska. [online]. 2014. [cit. 24. 3. 2014]. Dostupné 

z: <http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/vztahy-evropske-unie-a-ruska-000047>. 

 

EUROPA.EU: Jednotný evropský akt. [online]. 2010. [cit. 16. 2. 2014]. Dostupné z: 

<http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_cs.htm

>. 

 



84 

 

EUROPA.EU: European Commission - IP/13/1190. [online]. 2013. [cit. 20. 2. 2014]. 

Dostupné z: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1190_en.htm>. 

 

EUROPA.EU: EU vítá přistoupení Ruska k WTO po 18 letech jednání. [online]. 2012. [cit. 

15. 3. 2014]. <Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-906_cs.htm>. 

 

EC.EUROPA.EU: World Trade Report 2013. [online]. 2013. [cit. 19. 2. 2014]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/publications_en.cfm#budget>. 

 

EC.EUROPA.EU: Dohody Švýcarsko. [online]. 2014. [cit. 31. 3. 2014]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3820&c

ountryName=Switzerland>. 

 

EC.EUROPA.EU: Switzerland. [online]. 2013. [cit. 31. 3. 2014]. Dostupné z: 

<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/switzerland/>. 

 

EUROSKOP.CZ: Asociační dohoda. [online]. 2011. [cit. 15. 2. 2014]. Dostupné z: 

<https://www.euroskop.cz/167/sekce/asociacni-dohoda/>. 

 

EUROSKOP.CZ: Schengenský aquis. [online]. 2012. [cit. 31. 3. 2014]. Dostupné z: 

<https://www.euroskop.cz/180/sekce/schengensky-slovnicek/>. 

 

EUROSKOP.CZ: Obchodní politika. [online]. 2012. [cit. 17. 2. 2014]. Dostupné z: 

<https://www.euroskop.cz/680/sekce/obchodni-

politika/http://www.studentsummit.cz/data/1258395647217BGR_WTO_Info.pdf>. 

 

EUROSKOP.CZ: TTIP: budoucnost vztahů EU a USA?. [online]. 2013. [cit. 24. 3. 2014]. 

Dostupné z: <https://www.euroskop.cz/46/22106/clanek/ttip-budoucnost-vztahu-eu-a-usa/>. 

 

EUROSKOP.CZ: Evropská unie a svět. [online]. 2013. [cit. 24. 3. 2014]. Dostupné z: 

<https://www.euroskop.cz/8915/sekce/evropska-unie-a-svet/>. 

 

EUROSKOP.CZ: Japonsko. [online]. 2013. [cit. 20. 3. 2014]. Dostupné z: 

<https://www.euroskop.cz/9124/sekce/japonsko/>. 



85 

 

EUROZPRAVY.CZ: Přední němečtí podnikatelé kritizují Západ kvůli Rusku. [online]. 2014. 

[cit. 24. 3. 2014]. Dostupné z: <http://ekonomika.eurozpravy.cz/evropa/90331-predni-

nemecti-podnikatele-kritizuji-zapad-kvuli-rusku/>. 

 

FINANCE.CZ: Moskva si stěžuje u WTO na přístup EU k ruským firmám. [online]. 2013. [cit. 

24. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/407668-moskva-si-stezuje-

u-wto-na-pristup-eu-k-ruskym-firmam/>. 

 

FORS.CZ: EU a Afrika. [online]. 2011. [cit. 23. 3. 2014]. Dostupné z: 

<http://www.fors.cz/rozvojova-spoluprace/evropska-politika/eu-a-afrika/#.U0LRg_l_tJF>. 

 

GLOBALPOLITICS.CZ: Ekonomické vztahy EU a Číny. [online]. 2011. [cit. 30. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.globalpolitics.cz/zamereno-na-eu/ekonomicke-vztahy-eu-a-ciny>. 

 

MPO.CZ: Systém všeobecných celních preferencí (GSP). [online]. 2010. [cit. 20. 2. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.mpo.cz/dokument49418.html>. 

 

NOVINKY.CZ: Evropská komise se rozhodla uvalit cla na solární panely z Číny. [online]. 

2013. [cit. 30. 3. 2014]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/ekonomika/303921-evropska-

komise-se-rozhodla-uvalit-cla-na-solarni-panely-z-ciny.html>. 

 

PATRIA.CZ: Čína u WTO prohrála spor o vývoz vzácných kovů. [online]. 2014. [cit. 29. 3. 

2014]. Dostupné z: <http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2596577/cina-u-wto-prohrala-spor-o-

vyvoz-vzacnych-kovu.html>. 

 

SCHENKER.CZ: V novém roce se změní seznam rozvojových zemí. [online]. 2013. [cit. 3. 3. 

2014]. Dostupné z: <http://schenker.cz/log-cz-

cz/start/novinky/5056554/2013_11_zmena_cla.html?start=0&itemsPerPage=20>. 

 

SPCR.CZ: Revidovaný Všeobecný systém preferencí (GSP). [online]. 2014. [cit. 20. 2. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.spcr.cz/evropska-komise/revidovany-vseobecny-system-preferenci-

gsp>. 

 



86 

 

TRADE.EC.EUROPA.EU: Nejvýznamnější obchodní partneři. [online]. 2013. [cit. 18. 3. 

2014]. Dostupné z: 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122530.pdf>. 

 

USTR.GOV: North American Free Trade Agreement. [online]. 2014. [cit. 4. 3. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-

free-trade-agreement-nafta>. 

 

WTO.ORG: Members’ contributions to the WTO budget. [online]. 2013. [cit. 26. 2. 2014]. 

Dostupné z: <http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/contrib13_e.htm>. 

 

ZPRAVY.E15.CZ: EU uvalila první cla proti čínským státním subvencím vývozu. [online]. 

2011. [cit. 29. 3. 2014]. Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/eu-uvalila-

prvni-cla-proti-cinskym-statnim-subvencim-vyvozu>. 

 

ZPRAVY.E15.CZ: EU, USA a Japonsko předaly spor o čínský vývoz vzácných kovů WTO. 

[online]. 2012. [cit. 29. 3. 2014]. Dostupné z: <http://zpravy.e15.cz/burzy-a-

trhy/komodity/eu-usa-a-japonsko-predaly-spor-o-cinsky-vyvoz-vzacnych-kovu-wto-751341>. 

 

 

Právní předpisy EU: 

 

Nařízení č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 

Nařízení Rady č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné 

obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních 

pravidel. 

Nařízení Rady č. 980/2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. 

Nařízení Rady č. 732/2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období 

od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a 

nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007. 

Nařízení Rady č. 717/2008 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót. 

Nařízení Rady č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou 

členy Evropské unie. 



87 

 

Nařízení Rady č. 597/ 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které 

nejsou členy Evropského unie. 

Nařízení 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 732/2008. 

Nařízení Rady č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou 

platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických 

modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské 

lidové republiky. 

Nařízení Rady č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz 

krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. 

článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky. 

Lisabonská smlouva 2007/C 306/01. 

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru. 

 

Judikatura:  

 

Rozsudek ESD 8/74 Dassonville z 11. července 1974. 

Rozsudek ESD 1/75 z 11. listopadu 1975.  

Rozsudek ESD 41/76 Donckerwolcke z 15. prosince 1976. 

Rozsudek ESD 52/81 Faust z 28. října 1982. 

Rozsudek ESD 174/84 Bulk Oil z 18. 2. 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Seznam zkratek 

 

ACP    Afrika, Karibik, Pacifik 

AMU    Panarabská obchodní dohoda 

APEC    Asijsko-pacifické hospodářské společenství 

ASEAN   Sdružení národů jihovýchodní Asie 

CARICOM   Karibské společenství 

CIS    Společenství nezávislých států 

DDA    Rozvojová agenda z Dohá 

DSB    Orgán pro řešení sporů 

DSU    Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů 

EAC    Společenství východoafrických států 

EBA    Iniciativa „vše kromě zbraní“ 

EBRD    Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj 

ECCAS   Ekonomická a celní unie střední Afriky 

ECOSOC   Hospodářská a sociální rada OSN 

ECOWAS   Ekonomické společenství západoafrických států 

ECU    Evropská měnová jednotka 

EHP    Evropský hospodářský prostor 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

EPAs    Dohoda o ekonomickém partnerství 

ES    Evropské společenství 

ESD    Evropský soudní dvůr 

ESUO    Evropské společenství uhlí a oceli 

ESVO    Evropské sdružení volného obchodu 

EU    Evropská unie 

EUR    Měna eurozóny 

GATS    Všeobecná dohoda o obchodu službami 

GATT    Všeobecná dohoda na clech a obchodu 

GSP    Všeobecný systém preferencí 

HDI    Index lidského rozvoje 

HDP    Hrubý domácí produkt 

CHF    Švýcarský frank 

IGA    Úmluva o obchodu s obilovinami 
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JVT    Jednotný vnitřní trh 

LDCs    Nejméně rozvinuté státy 

LS    Lisabonská smlouva 

MERCOSUR   Sdružení volné obchodu mezi státy Jižní a Střední Ameriky 

NAFTA   Severoamerická dohoda o volném obchodu 

OECD    Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OPEC    Organizace zemí vyvážející ropu 

OSN    Organizace spojených národů 

RVHP    Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SICA    Středoamerický společný trh 

SOP    Společná obchodní politika (EU) 

TRIPS    Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

TTIP    Transatlantické obchodní a investiční partnerství 

UNCITRAL   Komise pro mezinárodní obchodní právo 

UNCTAD   Konference OSN o obchodu a rozvoji 

UNIDO   Organizace OSN pro průmyslový rozvoj 

USD    Americký dolar 

WTO    Světová obchodní organizace 
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