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ÚVOD

Kromě politických motivů bylo již od počátku evropského integračního 

seskupení hlavním cílem zajistit co nejvíce možnou hospodářskou konkurenceschopnost 

na světovém trhu a posilovat vzájemnou spolupráci s významnými centry světové 

ekonomiky. Snaha upevnit vlastní pozici ve světovém dění se samozřejmě netýkala jen 

hospodářských aktivit. Evropa má silný hlas i ve sféře politické, jež se neodmyslitelně 

prolíná i se sférou hospodářskou. Státy EU mimo jiné také hojně těží z minulých období 

kolonizace, kdy mnoho afrických, karibských a tichomořských států bylo                  

pod nadvládou evropských zemí, z čehož plynou velice úzké vzájemné obchodní vazby 

a ze strany dnešních zemí ACP také určitá stálá závislost na svých evropských 

kolonizátorech.

EU si vždy velmi zakládala na dobrých vztazích se svými obchodními partnery,       

ať už jimi jsou evropští sousedé nebo rozvojové země. Pro mnohé z nich je EU 

nejvýznamnějším obchodním partnerem. EU je důležitým investorem a obchodním       

i regionálním partnerem pro řadu zemí a integračních seskupení světa. To EU zajišťuje 

neotřesitelnou pozici a značný vliv ve světovém obchodním i politickém dění. 

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat vývoj obchodní politiky EU       

od počátku jejího vzniku, dále se zaměřit na to, jak je tato společná politika 

uskutečňována a jak jsou používány její nástroje a způsob jejich aplikace v praxi. 

V práci se budu věnovat implementaci vzájemných smluv a forem spolupráce 

mezi EU a jejími obchodními partnery. Budu postupovat od počátku vzniku 

vzájemných kooperačních vztahů s obchodními partnery EU, vymezím jejich historické 

vazby až po analýzu současné situace, kdy se zabývám třemi nejvýznamnějšími

obchodní partnery EU a zeměmi ACP, a mohla tak definovat jejich dnešní vztahy           

i společné plány do budoucích let. 

První část práce se zabývá historickým vývojem obchodní politiky EU, definuje

významné mezníky jejího hospodářského vývoje, institucionální strukturu a také 

charakterizuje smluvní i autonomní nástroje společné obchodní politiky EU. 

V neposlední řadě je zde stručně definována pozice EU v rámci pravidel WTO.

Druhá část bakalářské práce bude věnována formování a postupnému vývoji 

obchodních vztahů EU, utváření vzájemných vztahů a spolupráce s vybranými státy               

a světovými integracemi. Zabývám se zde nejdůležitějšími dokumenty pro vzájemné 
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obchodní vztahy a také jejich zaváděním do praxe v rámci EU a Evropského sdružení

volného obchodu, USA, Kanady a dalších zemí a integračních seskupení Asie                

a Latinské Ameriky a zemí ACP .

Třetí část je zaměřena na současné obchodní vztahy EU. V této závěrečné části 

práce se budu zabývat třemi nejvýznamnějšími obchodními partnery, s nimiž EU 

vykazuje největší obchodní výměnu a má největší zájem s nimi udržovat co nejtěsnější

hospodářské vazby. Těmito partnery EU jsou USA, Čína a Rusko. Mimo jiné je v této 

části práce také zahrnuta definice jejich vzájemných vztahů v ekonomické i politické 

oblasti s výhledem do příštích let. Závěr třetí části práce bude věnován současným 

vazbám a budoucím výhledům společných vztahů mezi EU a zeměmi ACP
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    1.  VZNIK A VÝVOJ OBCHODNÍ POLITIKY EU

1.1 OBCHODNÍ POLITIKA EU

Právní rámec Evropské unie je dán Maastrichtskou smlouvou, neboli

Smlouvou o Evropské unii, která byla oficiálně uvedena v platnost 1. 11. 1993, 

později byla doplněna a přepracována Smlouvou z Amsterodamu r. 1997 (1999)     

a nakonec Smlouvou z Nice r. 2001 (2003). Tyto smlouvy vymezují oblasti společné

spolupráce zemí, jež představují politiky EU. V případě těchto politik členské státy 

zcela přenesly pravomoce na orgány EU. Zmíněné politiky se nazývají politiky 

společné. Obchodní politika je jednou z pěti společných politik EU společně 

s politikou zemědělskou, měnovou, dopravní a rybolovnou.

1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ OBCHODNÍ POLITIKY EU

V období po 2. světové válce začala na intenzitě nabývat myšlenka vytvoření  

evropského prostoru, ve kterém by konflikty a neustálé rozbroje o dosažení 

výsadního postavení byly nahrazeny spoluprací a hospodářskou jednotou států 

Evropy. Hmatatelným důkazem bylo prohlášení francouzské vlády, které bylo 

pojmenováno podle tehdejšího francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana, 

tedy Schumanova deklarace, která byla vyhlášena 9. 5. 1950. Její náplní byl návrh 

na vytvoření organizace, která by se zabývala uhelným a ocelářským průmyslem. 

Existence spolupráce byla významná zejména kvůli rivalitě Francie a Německa, 

jejichž spory mnohdy ohrožovaly stabilitu celého kontinentu. Cílem bylo zajistit mír 

v celé Evropě po dvou světových válkách a postavit státy jako rovnocenné partnery 

ke spolupráci ve společných institucích. Nakonec byl tento návrh kladně přijat          

i dalšími evropskými státy a 18. 4. 1951 byla tedy ratifikována Pařížská smlouva   

za účelem založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO neboli Montánní 

unie) a to Belgií, Nizozemskem, Lucemburskem, Francií, Itálií a Spolkovou 

republikou Německo (SRN). Tím vznikl společný trh uhlí a oceli mezi šesti 

zakládajícími státy.

Další ideou bylo rozšířit spolupráci států a bylo rozhodnuto o přijetí 

Římských smluv, které zakládaly Evropské hospodářské společenství (EHS)       
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a Evropské společenství atomové energie (EURATOM). Obě tyto smlouvy byly 

šesti státy podepsány 25. 3. 1957 a vešly v platnost 1. 1. 1958. Podstatou fungování 

EHS byla podpora vytvoření společného trhu a přispívání k rovnoměrnému 

hospodářskému růstu pomocí sbližování hospodářských politik členských států. 

EURATOM byl vytvořen za účelem podpory atomového výzkumu a mírového 

využívání jaderné energie. Při podpisu Římské smlouvy členské státy přislíbily 

vytvořit nejprve celní unii, která měla být mezistupněm pro vytvoření společného 

trhu. V té době ale každé Společenství mělo své orgány, žádné orgány nebyly 

nadřazeny všem třem Společenstvím. Brzy se však projevily náznaky možného 

teritoriálního rozšíření a prohloubení spolupráce nad původní plán. Došlo tedy 

k institucionálním změnám, a to dne 8. 4. 1965 podepsáním Slučovací smlouvy, jež 

vstoupila v platnost až 1. 7. 1967. Na jejím základě byly vytvořeny jednotné orgány 

pro všechna Evropská společenství (ES), která získala tento souhrnný název.

Významným mezníkem obchodní politiky ES bylo zavedení jednotného 

celního sazebníku1 k 28. 6. 1968. Je vydáván Komisí a zveřejňován Radou ve formě 

nařízení každoročně na konci kalendářního roku. Udává celní sazby na dovážené 

produkty s platností od následujícího roku2.

ES 1. 7. 1968 dospěla k vytvoření celní unie. 1. 1. 1969 bylo ukončeno 

přechodné období, kdy se členské státy vzdaly svých kompetencí v zahraničně 

obchodní oblasti a předaly je orgánům ES. Členské státy mezi sebou zrušily cla         

a obchodní překážky a ES tak vůči třetím zemím uplatňovala jednotnou celní 

politiku. Zboží, které bylo dováženo do ES podléhalo stejném clu. Bylo však nutné 

vytvořit společnou obchodní politiku (SOP) Společenství vůči nečlenským zemím. 

Třetí země by totiž chtěly dovážet své zboží do zemí ES s nejnižším uplatňovaným 

clem, což by nutilo ostatní členské státy ES k zavedení opatření bránících obchodu 

mezi zeměmi. To by také zbrzdilo vytvoření společného trhu, proto bylo zavedení 

SOP vůči nečlenským zemím naprostou nutností

                                               
1 Je publikován v Úředním věstníku (Official Journal of European Union)
2

Celní sazebník se v podstatě skládá ze dvou částí – z celních sazeb a kombinované nomenklatury. Celní 
sazby navrhuje Komise a Rada je poté přijímá kvalifikovanou většinou. Cla jsou příjmem společného 
rozpočtu ES. Zboží je tříděno podle své povahy, funkce, účelové spotřeby a na základě těchto vlastností je 
danému zboží přidělena celní sazba. Z důvodu klasifikace a identifikace zboží je v celním sazebníku 
používána kombinovaná nomenklatura, která třídí zboží do tříd a kapitol, čímž zboží označuje               
- obsahuje kolem 10 tisíc osmimístných  podpoložek a vytváří základ společného celního tarifu. [33]
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V průběhu 70. let chod ES poznamenaly ropné krize, a díky tomu také došlo 

k integrační stagnaci. Situace se začala v průběhu 80. let zlepšovat, došlo k dalšímu 

rozšíření ES a oživení dynamiky. Prioritou se stalo vytvoření jednotného vnitřního 

trhu. Komise pod předsednictvím Jacquese Delorse vydala Bílou knihu, podle které

měl být jednotný vnitřní trh (JVT) dokončen do 1. 1. 1993. Plán jeho vytvoření byl 

obsažen v Jednotném evropském aktu, který byl podepsán v r. 1986  (v platnosti 

od 1. 7. 1987). Cílem JVT bylo dosahovat co největší ekonomické a sociální 

soudržnosti, konvergence měnových a hospodářských politik jednotlivých členských 

států. Měl za úkol také vytvářet pracovní příležitosti, odstraňovat bariéry obchodu    

a také zlepšit podmínky pro budoucí vývoj Společenství. JVT představuje 4 základní 

ekonomické svobody:

 Volný pohyb zboží – pohyb zboží mezi členskými zeměmi EU není považován           

za formu zahraničního obchodu,

 Volný pohyb osob – občané EU mají právo se stěhovat, usazovat a mít možnost 

pracovat v kterémkoli státě EU; včetně zákazu diskriminace založené na základě 

státní či etnické příslušnosti,

 Volný pohyb kapitálu – možnost volně přesunovat kapitál na území EU, 

 Volný pohyb a poskytování služeb – jedná se o liberalizaci služeb               

(např. bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace či energetika).[34]

V roce 1987 byl také zaveden TARIC, což je elektronická databáze 

integrovaného sazebníku ES, jež má za úkol pozorovat statistiky zahraničního 

obchodu Společenství, včetně obchodu mezi jednotlivými členskými státy. Byl 

zaveden především z toho důvodu, že celní sazebník je poněkud rozsáhlý a dochází 

k častým změnám pravidel obchodní politiky. 3[13]

Na přelomu 80. a 90. let došlo k významnému politickému zlomu. V r. 1989 

padla Berlínská zeď. V říjnu 1990 bylo znovu sjednoceno Německo. V roce 1991    

se také rozpadl Sovětský svaz a země střední a východní Evropy tak mohly 

transformovat své ekonomiky. Ve stejném období státy ES jednaly o Smlouvě o EU

(Maastrichtská smlouva), která byla přijata Evropskou Radou v prosinci 1991. 

                                               
3 Je volně přístupný a pomocí něj si může každý obchodník vypočítat výši cla na dovezené zboží. 
Obsahuje informace o veškerých užívaných celních sazbách, vyrovnávacích clech, antidumpingových 
opatřeních či opatřeních vývozu a dovozu zboží.[13]
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Smlouva oficiálně vstoupila v platnost 1. 11. 1993. SOP je zařazena do prvního pilíře 

Maastrichtské smlouvy.

Amsterodamská smlouva (podepsána 2. 10. 1997, v platnosti od 1. 5. 1999) 

byla vytvořena za účelem revize a doplnění Maastrichtské smlouvy, obsahovala 

institucionální změny, změny v hlasování orgánů EU. Smlouva z Nice (podepsána 

26. 2. 2001, v platnost vstoupila až 1. 2. 20034) měla za úkol především 

institucionálně připravit EU na její nadcházející největší rozšíření v r. 2004,              

a to revizí dosavadních smluv. Do pravomocí Unie byly přesunuty konzultace 

v oblasti jednání o službách a právech k duševnímu vlastnictví.

Podstatný vliv na provádění SOP má samozřejmě také zavedení jednotné 

unijní měny euro - €, které nahradilo bývalé národní měny dnes již 15 států (Belgie, 

Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Malta, Nizozemsko, Lucembursko, SRN, 

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Slovinsko). V původně 11 zemích EU 

byla jednotná měna zavedena k 1. 1. 1999. Díky existenci eura dochází                   

ke zjednodušení evropských obchodních kontaktů, občané nemusejí měnit své 

peníze, měna euro je v Evropě transparentní. Obchod je intenzivnější v důsledku 

vyšší konkurence a větším rozsahem trhu, ceny jsou také snadno srovnatelné.

Velmi diskutovaným důležitým dokumentem byla připravovaná Ústava EU. 

Měla se stát hlavním dokumentem EU s cílem nahradit složitost stávajících smluv. 

Bylo v ní obsaženo také několik změn ve fungování EU. Evropská ústava se skládala

z preambule a čtyř částí. V třetí části bylo mimo jiné politiky pamatováno                 

i na obchodní politiku. Bohužel proces přijetí byl provázen značnými komplikacemi. 

Ústavní smlouva byla podepsána 29. 10. 2004 v Římě, následně byla odmítnuta 

referendem ve Francii a Nizozemí. Až SRN přišlo během svého předsednictví 

v první polovině r. 2007 s návrhem Lisabonské smlouvy5, která poupravuje původní 

znění smlouvy. V současné době probíhá její ratifikace v členských státech EU.

                                               
4 Platnost smlouvy z Nice byla pozdržena Irskem. Podle rozhodnutí irského Nejvyššího soudu z roku 
1986 musí být každý dodatek ke smlouvám týkajících se ES schválen v referendu. První irské referendum 
(7. 6. 2001) bylo neúspěšné, druhé referendum (19. 10. 2002) již úspěšné bylo.
5 Text smlouvy byl následně Evropskou radou přijat 13. 12. 2007 za portugalského předsednictví              
v Lisabonu.
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1.3 INSTITUCIONÁLNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍ POLITIKY EU

Vnější vztahy EU jsou dány jak textem Amsterodamské smlouvy,                

tak Maastrichtské smlouvy, proto se jimi zabývají všechny hlavní orgány EU, jimiž 

jsou Rada, Evropský parlament, Komise a Soudní dvůr. Pravomoc zabývat             

se vnějšími vztahy EU mají z pozice své výkonnosti 4 komisaři Evropské Komise:

 Komisař pro obchod – v současnosti komisař Peter Mandelson (Velká Británie),

 Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc – v současnosti Louis Michel (Belgie),

 Komisař pro rozšíření – v současnosti Olli Rehn (Finsko),

 Komisařka pro vnější vztahy a vztahy s evropskými sousedy – v současnosti 

Benita    Ferrero – Waldnerová (Rakousko). [27], [viz. příloha č. 1]

Za vnější vztahy v rámci Komise je zodpovědné Generální ředitelství       

pro vnější vztahy, jehož cílem je aktivně udržovat vztahy s mezinárodními 

organizacemi, státy  a skupinami států. Nezabývají se vztahy se zeměmi, které žádají

o přistoupení do EU a zeměmi ACP. Dále pak spolupracuje s Generálním 

ředitelstvím pro obchod, které řídí společnou obchodní politiku EU, Generálním 

ředitelstvím pro rozvoj, jež usměrňuje politiku EU ve vztahu k rozvojovým zemím. 

Posledním je Generální ředitelství pro rozšíření, které se zabývá procesem 

přijímání nových států do EU. Nejvyšší rozhodovací pravomoce mají generální 

ředitelé: 

 Generální ředitel pro obchod – David O´Sullivan (Irsko),

 Generální ředitel pro rozvoj a humanitární pomoc – Stefano Manservisi (Itálie),

 Generální ředitel pro rozšíření – Michael Leigh (Velká Británie).

 Generální ředitel pro vnější vztahy a vztahy s evropskými sousedy – Eneko 

Landaburu (Španělsko).[27], [viz. příloha č. 1]
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1.4   NÁSTROJE OBCHODNÍ POLITIKY EU

1.4.1 Autonomní obchodní politika EU

Pokud posuzujeme SOP EU z hlediska použitých nástrojů, pak ji dělíme        

na politiku autonomní a smluvní. [33]

Autonomní politika představuje opatření co se týče importu a exportu zboží, 

která EU používá mimo okruh smluvních závazků, jež má vůči třetím zemím.

Autonomní obchodní politika je prováděna na základě rozhodnutí Rady, většinou    

se jedná o nařízení. Tato opatření jsou uplatňována autonomně a pouze jednostranně, 

zaváděna ze strany EU. Mezi nástroje autonomní politiky zařazujeme:

 Cla - cla jsou používána za účelem ochrany některých odvětví před 

zahraničními konkurenty a zároveň podporují import určitých produktů,       

o které má EU zájem nebo jsou jako vstupy nezbytné pro další rozvoj výroby,

 Dovozní kvóty – představují individuální dohody mezi vyvážející a dovážející 

zemí, kdy vývozce dobrovolně přislíbí, že nepřekročí limitované množství 

nebo hodnotu zboží určeného do dovážející země; je zohledňováno také 

časové hledisko,

 Antidumpingová opatření - antidumpingová opatření jsou nejvyužívanějším 

ochranným nástrojem EU pro ochranu obchodu. Pokud výrobce produktu 

prodává své zboží za nižší cenu než je jeho cena na domácím běžném trhu 

tzv. pod cenou, prodává tento výrobek za cenu nižší než jsou jeho výrobní 

náklady, pak antidumpingové clo může omezit dovoz tohoto zboží,

 Dobrovolná exportní omezení – dobrovolná exportní omezení jsou uzavírána 

mezi dovozci a vývozci. Jsou založena na příslibu vývozce, že nepřekročí

rámec stanoveného limitu množství výrobků určených do státu dovozce. 

Někdy opatření podléhají politickým tlakům, na jejichž základě jsou 

sjednána. Cílem opatření je regulovat nabídku na trzích s prioritou stabilizace 

cel. [33]

Dalšími užívanými nástroji SOP jsou dále např. sankce uvalené na základě 

politických či bezpečnostních aspektů, embargo, kvantitativní omezení, opatření 

proti nekalým obchodním praktikám atd.
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1.4.2   Smluvní obchodní politika EU

Smluvní (neboli negociační) politika zahrnuje ujednání EU se třetími státy     

o pohybu zboží, tedy jeho dovozu a vývozu. Návrhy jednání předkládá Komise,       

je také pověřena samotným jednání, avšak musí jí být Radou udělen jednací mandát.

Formy, které jsou užívány k vlastnímu sjednání dohod, jsou:  

 Bilaterální (dvoustranná) obchodní smlouva – dohoda, která řeší politické nebo 

obchodní vztahy mezi dvěma stranami,

 Multilaterální (mnohostranná) obchodní smlouva – dohoda, která řeší politické 

nebo obchodní vztahy mezi více než dvěma stranami.

Co se týče negociační politiky, tak výsadní postavení v této oblasti má 

Komise. Komise vypracovává a předkládá návrhy dvoustranných i mnohostranných 

jednání a doporučuje sjednání mezinárodních smluv. Samozřejmě je kontrolována,   

a to jednotlivými členskými státy prostřednictvím Rady. Rada je tedy rozhodujícím 

orgánem pro provádění společné obchodní politiky, rozhoduje na základě 

předložených návrhů Komise. Komise se musí řídit směrnicemi Rady. Pokud je třeba 

sjednat obchodní smlouvy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, 

Komise musí předložit Radě návrh. Dále Rada pověří Komisi mandátem k jednání. 

Při sjednávání je pomocným orgánem Komise Zvláštní výbor Rady (včetně jeho 

teritoriálně i zbožově zaměřené pracovní skupiny). Je nutné, aby s ním Komise 

konzultovala rozhodnutí v této oblasti. V obchodních otázkách vypomáhá Komisi 

celkem 12 výborů. Dohody uzavírá Rada (jen výjimečně Komise). Nezbytný           

je souhlas kvalifikované většiny Rady a ne vždy je potřebné schválení a projednání 

Parlamentem, i když má prostřednictvím svých výborů informace o průběhu jednání. 

Nutný souhlas Parlamentu je pouze v případech, kdy dohody přesahují rámec SOP    

a také v případě asociačních a kooperačních dohod. Prostá většina souhlasu Rady              

je dostačující pouze v případě, že předmětem jednání je zavedení konečných 

antidumpingových a vyrovnávacích opatření. Avšak teprve podpis všech 

zúčastněných stran je skutečným právoplatným uzavřením dohody.[1]
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Pyramida obchodních vztahů

Následující pyramida vyjadřuje provázání obchodních vztahů EU. Systém 

vztahů je hierarchicky uspořádán podle povahy a míry liberalizace vzájemných 

vazeb (viz obrázek č.1.1).

Obrázek č. 1.1

Pyramida obchodních vztahů

Zdroj [33], vlastní úpravy

EU (The European Union)

Nejvyšší míra liberalizace obchodu je uplatňována mezi členy EU. Jednotný 

vnitřní trh EU zaručuje pohyb zboží jednoho členského státu do druhého a běžná 

opatření zahraničního obchodu jsou odstraněna. Nejsou uplatňována cla, množstevní 

limity, ochranná opatření proti nekalému obchodu či proti zvýšeným dovozům. Není 

prováděno celní řízení a také není prokazován původ zboží. Také není požadováno 

předkládat povolení vývozu či dovozu.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR (The European Economic Area)

Smlouva o EHP byla ratifikována r. 1992 (platnost 1994). Jednalo                

se vytvoření společného hospodářského prostoru zemí EU a států ESVO za účelem 

zajištění volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Všechny ze 4 současných 

EU

EHP (EEA)

ACP 

ASOCIAČNÍ DOHODY

DOHODY O OBCHODU A SPOLUPRÁCI

GSP 

MFN 
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členských států ESVO však do EHP nebyly začleněny. Obchod EU v rámci EHP 

probíhá s Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem, které mohou využívat jeho 

obchodních výhod. Švýcarsko odmítlo účast v EHP, přesto si udržuje obchodní 

vztahy s EU na bázi bilaterálních dohod.

EHP je integrační formou pásmo volného obchodu, tzn. že jsou dána pravidla          

o původu zboží, aby bylo zřejmé kde bylo zboží vyrobeno nebo odkud dovezeno.

ACP (The African, Caribbean and Pacifik Groups of States)

Uskupení ACP bylo vytvořeno Dohodou z Lomé v roce 1975 a čítá             

78 rozvojových zemí, z nichž je 48 států subsaharské Afriky, 15 států Karibiku        

a 15 z Tichomoří. Tyto země jsou jedny z nejchudších států světa a v podstatě 

představují bývalé kolonie současných států EU (nejvíce jich měla Francie a Velká 

Británie). Vztah EU se zeměmi ACP je zakotven již v Římských smlouvách z r. 1957 

a snaží se jim zjednodušit přístup na unijní trh, který pro země ACP mohl být ztížen 

vytvořením celní unie EU. Na základě četných smluv jim byl zajištěn volný přístup 

na trh EU bez cel, kvót a jiného zatížení. Důležitými prvky jejich vzájemného vztahu 

bylo vytvoření systémů:

 STABEX – vytvořen za účelem udržování rovnováhy exportních příjmů; EU           

tak zajišťovala minimální příjmy téměř 40 zemědělských produktů, které 

vytvářely většinový podíl exportu těchto rozvojových zemí. Pokud příjmy 

z těchto produktů vzhledem k minulému roku poklesnou, rozdíl EU vyrovná 

překlenovacím úvěrem nebo nenávratným příspěvkem,[47]

 SYSMIN – vytvořen za cílem kompenzace problémů při exportu surovin; 

zajišťoval stabilizaci příjmů z vývozu vybraných nerostných surovin. V rámci 

tohoto mechanismu získávaly státy ACP např. mimořádné půjčky                    

na financování projektů v oblasti těžby surovin. Pokud by nastalo výrazné 

snížení produkce a exportu nerostných surovin díky politickým či technickým 

problémům, pak by měla unijní opatření udržet výnosnost těžebních firem         

a předejít tak poklesu exportu v průmyslovém odvětví.[17]

Systém Stabex byl představen první dohodou z Lomé v r. 1975, Sysmin        

až v r. 1979 druhou dohodou z Lomé. Zrušeny byly v r. 2000 a nahrazeny dohodou  

o partnerství z Cotonou mezi EU a ACP, jež je uzavřena na dobu 20 let. [47]
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ASOCIAČNÍ DOHODY

Asociační dohody6 zaručují státům přidruženost k EU. Určitým typem 

asociačních dohod jsou dohody budoucích členů EU, které jsou v procesu 

přistoupení – u těchto asociovaných států se předpokládá, že v budoucnu přistoupí  

do EU. Dohody se vyznačují snižováním celních sazeb a otevíráním trhů – EU však 

otevírá své trhy rychleji než členské státy, které chrání své domácí výrobce.             

Co se týče balkánských států, zde se asociace projevuje v regionální spolupráci         

a zakládá se na požadavku EU, aby balkánské státy dodržovaly principy 

mezinárodního práva a dodržování základních lidských práv. Další přidružené státy 

EU reprezentují např. státy Latinské Ameriky, středomořské státy Maghrebu            

a Mashreku. V případě těchto států se jedná o asociační dohody podporující 

rozvojovou pomoc států a hospodářskou spolupráci.

DOHODY O OBCHODU A SPOLUPRÁCI

Tento typ dohod je uzavírán EU s vyspělými světovými tržními ekonomikami, 

kterými jsou v současné době USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland či Japonsko. 

Typické pro tyto dohody je zavádění pravidel, které zvýhodňují vzájemný obchod.

VŠEOBECNÝ SYSTÉM PREFERENCÍ (GSP – General System of Prefereces)

GSP byl započat v r. 1971 a týká se nejchudších rozvojových zemí – tyto státy 

jsou sice členy WTO, avšak nespadají pod země ACP. Prostřednictvím tohoto 

systému poskytuje méně rozvinutým státům výhodný obchodní režim. Cílem          

je zvýšit exportní příjmy a podpořit místní industrializaci prostřednictvím nižších 

celních sazeb EU, které oživí výrobu a vývoz surovin a produktů zpracovatelského 

průmyslu těchto rozvojových zemí. Díky němu jsou na vybrané citlivé výrobky

(zemědělské produkty, železo a ocel, textil) užity snížené celní tarify                          

a na tzv. necitlivé výrobky (všechny výrobky kromě rýže, cukru a banánů) bezcelní 

režim. Režim GSP je usměrňován nařízeními, jejichž platnost je 3 - 4 roky. GSP     

je rychle zaveditelný v rozvojových zemích, ale má jen přechodný charakter, jelikož 

pokud jej už příslušná země nepotřebuje, není nutné v něm v dané zemi nadále 

pokračovat.

                                               
6 Tzv. „Evropské dohody“, které byly uzavírány se zeměmi střední a východní Evropy



- 20 -

ZEMĚ S NEJVĚTŠÍMI VÝHODAMI (MFN – Most Favoured Nations)

Jedná se o země, které jsou členy WTO, ale nepatří mezi země s režimem 

GSP. Jednotlivé státy MFN přislíbily rozšiřování nejvýhodnějších obchodních 

podmínek, které byly sjednány se členem WTO a jsou tak uplatňovány i vůči 

ostatním členům WTO.

1.5   WORLD TRADE ORGANIZATION - WTO

Dohoda o vzniku WTO byla podepsána 15. 4. 1994  v Marrakéši (oficiálně 

začala fungovat od 1. 1. 1995) a nahradila a upravila  tak dosavadní Všeobecnou 

dohodu o clech  a obchodu – GATT. Sídlo má v Ženevě. WTO tak touto přeměnou 

získala statut mezinárodní a zároveň mezivládní organizace. Také Česká republika

byla jedním z původních zakládajících členských států WTO. V současné době čítá 

WTO 151 členů. WTO je mezinárodní organizací, stanovuje pravidla obchodu a řeší 

spory mezi státy v ekonomické oblasti. Základem jsou dohody WTO, které jsou 

sjednány mnoha státy v oblasti obchodu a ratifikovány na úrovni ministrů. Hlavním 

cílem je pomoci výrobcům zboží a služeb, dovozcům a vývozcům provádět jejich 

obchodní záležitosti. [18] [53]

Důvodem fungování WTO je především dosáhnout co nejvyšší míry 

zaměstnanosti, zvýšit ekonomickou úroveň států, zvyšovat produkci zboží a jejich 

obchod, a tím také napomoci zvyšovat úroveň reálných důchodů členských zemí. 

Nástrojem je liberalizace mezinárodního obchodu a udržení rovnováhy vzájemného 

obchodu mezi členskými státy, kdy je často jejím úkolem řešit obchodní spory mezi 

členy. 

Mnohostranná jednání EU probíhají v rámci WTO. Jednotlivé členské státy 

EU jednají ve WTO samostatně, ale EU může jednat jako celek prostřednictvím 

zástupců Evropské Komise, což ji umožňuje uskutečňovat společnou obchodní 

politiku. Chudší členové WTO tak mohou využít příležitosti a posílit své ekonomiky 

a naopak EU tak rozšiřuje svou investiční oblast.
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1.5.1  Obchodní politika EU a WTO

Kde se obchod týká záležitostí WTO, tak tam EU jedná jako celek,              

kdy Komise vyjednává obchodní dohody a reprezentuje zájmy Unie v rámci jejích         

27 členských států. EU díky svému jedinečnému stupni hospodářské integrace 

získala ve WTO zvláštní pozici. Členské státy tak nejsou v rámci EU oprávněny 

sjednávat žádné obchodní mezinárodní smlouvy, dvoustranné obchodní dohody      

či dohody celosvětové. Komise zpravidla podá Radě doporučení, na jejímž základě    

je Komise zmocněna jednat podle směrnic, které pro ni může vydat Rada.

Smluvní právo WTO představuje velice významnou část mezinárodních 

právních závazků EU, které jsou také považovány za zvláštní složku práva EU.     

EU aplikuje standardy a opatření WTO do unijního práva jako nástroje ochrany

obchodu se třetími státy. Na půdě WTO například EU také vyjednala své základní 

celní sazby.

V rámci obecného režimu dovozu zboží lze vedle autonomních nebo 

smluvních cel a kvót, na základě nařízení Rady, ale v souladu s pravidly WTO, 

zavádět ochranná opatření ve prospěch produkce na evropském trhu. Pokud je však 

narušena hospodářská soutěž ze strany členských států EU nebo ze strany jiných 

států, pak mohou být uplatňována odvetná vyrovnávací cla. V návaznosti na smluvní 

úpravu WTO jsou také definovány postižitelné nekalé praktiky podniků a vývozů 

nebo pravidla pro ukládání vyrovnávacích cel. O ukládání vyrovnávacích cel 

rozhoduje Komise.[44] [45] 

EU je také poměrně častým subjektem obchodních sporů a následně se stává 

účastníkem řízení před orgány WTO7. Asi nejznámější a také nejvýznamnější jsou 

pro EU obchodní spory s USA (viz. kapitola č. 3).

                                               
7 Konference ministrů je nejvyšší orgán WTO – schází se minimálně jednou za dva roky. Další orgány    
se zabývají běžnou denní činností WTO a jsou jimi Generální rada, Orgán pro řešení sporů a Orgán    
pro revizi obchodní politiky.[20]
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2 FORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH VZTAHŮ EU

2. 1  ES A ESVO

V 50. letech 20. stol. vznikly dva plány na vytvoření ekonomické spolupráce            

v Evropě. První plán, který byl úspěšnější, předpokládal vytvoření společného trhu        

a vyústil v podepsání Římských smluv a pozdějšího zformování ES. Naopak státy, které 

nesouhlasily s tak vysokou úrovní integrace, založily Evropské sdružení volného 

obchodu (European Free Trade Association). Těmito státy byly Dánsko, Norsko, 

Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie (VB). Smlouva byla

podepsána 4. 1. 1960 (platnost 3. 5. 1960 – tzv. Stockholmskou konvencí). Později 

Dánsko svolilo přidružit k ESVO i svá území Grónsko a Faerské ostrovy. 1. 3. 1970 

k ESVO přistoupil i Island. Dalšími přidruženými státy se staly Lichtenštejnsko             

a Finsko. Jednalo se tedy z územního hlediska o značně nekompaktní celek, navíc mezi 

členskými státy byly znatelně výrazné ekonomické rozdíly, jelikož Švýcarsko              

či Švédsko vykazovaly vysoký HDP/obyv. např. ve srovnání se zemědělsky 

orientovaným Portugalskem.[5]

ESVO nemělo v plánu zakládat instituce či omezovat autonomii členských 

států. Prioritou nebylo vytvoření volného pohybu kapitálu, ani osob, natož vytvoření 

společného celního tarifu. Úkolem bylo vytvořit zónu volného obchodu v oblasti 

průmyslových produktů, a to odstraněním cel a kvantitativních omezení. Dále pak 

rozvíjet obchodování se zemědělskými výrobky mezi přidruženými zeměmi, a tím tak 

napomoci přispět k liberalizaci a rozvoji světového obchodu.

Některé země nebyly spokojeny se strukturou a úlohou ESVO, ekonomická 

efektivita byla spíše doplňkovým prvkem, čímž mnohé státy považovaly členství 

v ESVO pouze jako dočasné setrvání, proto některé státy vystupovaly z ESVO             

a stávaly se členy ES. Prvními členy, kteří opustili ESVO byla Velká Británie a Dánsko 

a staly se k 1. 1. 1973 členy ES. VB představovala v ESVO dominantní roli, přesto však 

své členství v ESVO využívala spíše jako nátlakový prostředek, jež by jí měl umožnit 

proniknout do ES.[5]
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2.1.1 Vztahy ES a ESVO do roku 1994

ESVO bylo po odstoupení VB značně oslabeno. HDP ESVO se postupně 

snižoval, poklesl podíl na světovém obchodu. ESVO tak ztratilo pro své zbývající členy 

ekonomický význam. Naopak význam ES se pro tyto země přistoupením VB zvýšil. 

Vývoz ESVO se stále více orientoval na ES. Stávající země ESVO si proto také přály 

zahájit jednání o sblížení vztahů s ES. Některé státy chtěly přistoupit za účelem zvýšení 

životní úrovně či pokroku ve vědě a technice, dále kvůli ekonomickým důvodům          

či politickým a vědecko – strategickým, kdy se snažily navázat vztahy s významnými 

členy NATO. Výsledkem byl podpis dohod o volném obchodu s průmyslovými 

výrobky mezi ES a zbývajícími členy ESVO v letech 1972 – 1973. Díky těmto 

dohodám došlo také k odstranění kvantitativních omezení mnoha produktů v oblasti 

průmyslu. Jednání byla vedena bilaterálním způsobem, bylo tedy jednáno s každou 

členskou zemí ESVO zvlášť. Tyto dohody měly být předzvěstí eliminace tarifních         

a netarifních překážek obchodu s průmyslovými výrobky a tím také postupného

vytvoření zóny volného obchodu plánovaného k 1. 7. 1977. Island a Portugalsko získaly

výhody pro vývoz ryb. I když zemědělské produkty nenáležely do volné zóny, bylo 

zavedeno vyrovnání odlišných cen zemědělských surovin, a to odstraněním pevné části 

cel. Částky cel, které měly pohyblivý charakter byly však vybírány dále.[5] [1]

Důležitým bodem bylo zejména to, že ES během 80. let změnila postoj vůči 

státům ESVO, kdy je ES přestala vnímat jako ekonomické rivaly, ale začala je vnímat 

jako obchodní partnery. Tyto tendence vyústily v setkání ministrů zahraničních věcí 

ESVO a ES 9. 4. 1984 v Lucemburku, které se konalo na počátku Lucemburského 

procesu a vyplynulo z něj přijetí tzv. Lucemburské deklarace8.[5]

Došlo tak k uzavření mnoha dohod mezi ESVO a ES a také byly do systému 

pásma volného obchodu mezi těmito seskupeními zahrnuty některé prvky společného 

trhu (zjednodušení pravidel o původu zboží či postupné odstraňování technických 

překážek obchodu). Lucemburská deklarace je významná také tím, že zde byla poprvé 

předložena myšlenka vytvoření Evropského hospodářského prostoru. Vztahy ES       

a ESVO se také přenesly z bilaterální úrovně na úroveň multilaterální. Ke druhému 

oslabení ESVO došlo přistoupením Portugalska k ES k 1. 1. 1986. Portugalsko však 

bylo nahrazeno přistoupením Finska do ESVO v témže roce.

                                               
8 Deklarace, na jejímž základě došlo k zintezivnění vztahů mezi ES a ESVO
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2.1.2  Evropský hospodářský prostor – EHP (European Economic Area)

V 80. letech bylo ESVO poněkud rozpačitě posuzováno, zda-li už neztratilo 

svůj původní význam. ESVO si obhájilo svou existenci jako prostředek pro konzultaci

stejnorodých ekonomických zájmů, hospodářského rozvoje a spolupráce. Dále 

zajišťovalo volný obchod v západní Evropě a také vytvářelo spolupráci s ES v oblasti 

boje s inflací, nezaměstnaností či udržování měnové stability. ESVO by mělo fungovat 

do té doby, než budou uspokojeny a plně zajištěny všechny zájmy členských států. Na 

konferenci ministrů členských zemí ESVO a ES v dubnu 1984 v Lucemburku bylo 

rozhodnuto v tzv. Lucemburské deklaraci o kontinuitě vzájemné spolupráce na vyšší 

úrovni a vytvořit tak Evropský hospodářský prostor. Rozhodující byl ovšem návrh 

tehdejšího předsedy Komise Jacquese Delorse přednesený Evropskému parlamentu   

(17. 1. 1989 – návrh byl označen jako Delorsova iniciativa), který zamýšlel vytvořit 

úzký vztah mezi ESVO a ES, založený na společném rozhodování, včetně vytvoření 

společných institucí.[5]

Cíle spolupráce a tedy EHP jako celku byly následující: zemědělství, boj proti 

terorismu a obchod s drogami, spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu, dopravní systém, 

otázka životního prostředí atd. Také aby některé politiky ES byly převedeny                  

i na fungování EHP. ESVO usilovalo o zlepšení podmínek pro lepší přístup na vnitřní 

trh ES a naopak ES si kladla za cíle zrychlení průměrného ročního ekonomického růstu, 

zmírnění inflace a zvýšení pracovních příležitostí. 

Po několika peripetiích a nesouhlasu Soudního dvora9 musela být smlouva     

o EHP opětovně vypracována. Nakonec byla dohoda o vytvoření EHP podepsána      

2. 5. 1992 v portugalském Portu. Tato dohoda musela být schválena Evropským 

parlamentem a samozřejmě i parlamenty členských zemí (ale bez Švýcarska, jelikož               

přistoupení k EHP zkomplikovalo referendum) a poté vešla oficiálně v platnost            

1. 1. 1994. [1] 

EHP poskytuje zemím ESVO možnost podílet se na integračním procesu EU 

tím, že se musí přizpůsobovat unijním podmínkám, ale zároveň nezajišťuje úplné, ani 

rovnoprávné začlenění do EU. EHP musel převzít od ES čtyři základní svobody ES, 

které jsou dány Jednotným vnitřním trhem, tedy volný pohyb zboží, služeb, osob           

a kapitálu. Země ESVO musely přijmout a zavést zákony a technické předpisy ES,    

                                               
9 Soudní dvůr trval na tom že se  dohoda o EHP  neslučuje se smlouvami o EHS a ESUO
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aby bylo zajištěno fungování všech čtyř svobod. Také byla zavedena pravidla pro 

soutěžní politiku a země se zavázaly úzce spolupracovat v oblasti sociální politiky, 

výzkumu a vývoje nebo životního prostředí. Přesto EHP není celní unií10, což znamená, 

že členové ESVO si zachovávají autonomní celní tarif vůči třetím zemím. Byla zrušena 

kontrola zboží a služeb na vnitřních hranicích ES co se týče materiálních překážek.

Naopak státy ESVO realizují kontrolu zboží a osob na svých státních hranicích, a tím 

tedy provozují obchodní politiku vzhledem ke třetím zemím.

K 1. 1 1995 přistoupilo k EU Finsko, Švédsko a Rakousko, což mělo            

za následek další oslabení ESVO. Norsko nepřistoupilo, jelikož jeho vstup do EU nebyl 

už podruhé schválen v národním referendu11. Pro EU její rozšíření znamenalo posílení 

pozice v Evropě včetně vyšších příspěvků do společného rozpočtu EU. V současné době 

jsou tedy členy ESVO Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Další vývoj ESVO 

je ovlivňován především EU, protože členské země EU jsou stále jejich největšími 

obchodními partnery (viz. graf č. 2.1). Zbývající státy ESVO zatím neustále odmítají 

přístup do EU vzhledem k výjimečnosti a specifičnosti svých ekonomik. Dohoda o EHP 

je pro ně dostačující a stále výhodná, jelikož jim dovoluje připojit se k vnitřními trhu     

a zároveň nejsou dotčeny citlivé body jejich ekonomik jako např. rybolov, ropa, zemní 

plyn či životní prostředí, což je u těchto států typické. 

Graf. č. 2.1

Vývoj importu a exportu EU s ESVO 
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10 EHP je pásmo volného obchodu
11 1. referendum v r. 1972, 2. referendum v r. 1994
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2. 2  ES A USA

2.2.1  Charakteristika obchodních vztahů ES a USA

Vztahy mezi Evropou a USA jsou dány především historickým a kulturním 

vývojem těchto území. Tyto vazby nabyly na intenzitě zvláště po 2. světové válce, kdy 

USA poskytlo pomoc zničeným ekonomikám západní Evropy v podobě Marshallova 

plánu v roce 1947, který měl posílit soudržnost západní Evropy vůči nebezpečí 

sovětského bloku, ale také USA tak mělo možnost analyzovat ekonomický potenciál 

Evropy. To vše napomohlo vytvořit v r. 1948 Organizaci pro hospodářskou 

spolupráci v Evropě – Organization for European Economic Cooperation – OEEC12, 

organizaci složenou z evropských států nynější EU a USA. OEEC měla usměrňovat     

a realizovat Program pro obnovu Evropy. Byla primárním prvkem hospodářské 

spolupráce mezi členskými státy a rozvíjela součinnost států OEEC s USA. Druhým 

aspektem blízkého vztahu Evropy k USA bylo poválečné bipolární rozdělení světa. 

USA se v té době stávaly nejsilnější ekonomickou velmocí světa a snažily se nalézt

nové trhy odbytu pro své výrobky.[5]

Založením Mezinárodní obchodní organizace mělo být dosaženo obchodní 

liberalizace, avšak ta nakonec vytvořena nebyla. V jejím přípravném řízení byla 

zformována Všeobecná dohoda o clech a obchodu - General Agreement on Trade 

and Tariffs (30. 10. 1947 – mezi zakladatelskými státy bylo mimo jiné také 

Československo). Přestože byla původně spíše přechodným celkem, nakonec namísto 

Mezinárodní obchodní organizace převzala její původní činnost. V důsledku tohoto 

vývoje bylo jen otázkou času, kdy se obě strany Atlantiku rozhodnou vytvořit obrannou 

alianci – NATO (Organizace Severoatlantického paktu), která byla zpečetěna 

podepsáním Washingtonské smlouvy 4. 4. 1949 a dala by se označit jako nejsilnější 

vazba mezi evropskými státy a USA. Jejími členy byly v podstatě členské země OEEC, 

kromě Irska, Rakouska, Švédska a Švýcarska, které zůstaly mimo strukturu NATO.

NATO bylo odpovědí na stále sílící Sovětský svaz, ale hlavně proto, že NATO 

garantovalo přítomnost amerických vojenských sil v případě nutné obrany Evropy.[5]

Potencionální rozdělení Evropy vedlo k přetvoření OEEC na OECD 

(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v r. 1961, kde přítomnost USA       
                                               
12 Později v r. 1960 – vznik Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD, která vznikla 
transformací z OEEC [16]
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a Kanady měla spojující charakter pro EHS a ESVO. Hlavními cíli její existence          

je zaměstnanost a ekonomický růst, životní úroveň občanů za pomoci a využívání vědy 

a technického výzkumu, účelného využívání hospodářských zdrojů a pohybu kapitálu. 

Důležitým prvkem je také liberalizace obchodu, zboží, služeb atd.

2.2.2 Dohody vzájemné spolupráce ES a USA

Hospodářská rivalita a napětí mezi USA a ES vzrostla přirozeně během 

ropných šoků a s nimi spojené surovinové a energetické krize, kdy byly negativně 

postiženy obchodní bilance evropských zemí ve vztahu ke třetím zemím, což vedlo 

k posílení protekcionismu ve formě zavádění opatření a technických omezení. V tomto 

období bylo nutné ekonomické problémy řešit partnersky. Jednalo se o to, aby USA 

uznaly rovnoprávnost evropských partnerů, i když samy usilovaly o dominantní 

postavení. USA v té době mimo jiné budovaly pásmo volného obchodu NAFTA 

s Kanadou a Mexikem.

V listopadu 1990 bylo přijato „Transatlantické prohlášení o vztazích mezi 

ES a USA“ (Transatlantická deklarace). Cíle byly zaměřeny na společnou spolupráci              

a podporu demokracie, svobody a lidských práv, uskutečňování politických                   

a ekonomických reforem, dosažení udržitelného ekonomického růstu, mezinárodní 

bezpečnosti a potřebě čelit sílícím hrozbám terorismu atd. V 90. letech také ES i USA 

přislíbily podporovat multilaterální obchodní systém, včetně liberalizace světového 

obchodu v souladu s principy GATT – WTO a OECD. Dalším bodem byla mimo jiné 

domluva o vzájemné informovanosti a nacházení kompromisů. Transatlantická 

deklarace měla sice úspěch, ale přesto bylo nutné vypracovat konkrétnější program, 

který by nestanovoval pouze rámcová pravidla.

Na Novou transatlantickou agendu navázal Transatlantický obchodní dialog      

z r. 1995, jež je považován za jeden z nejvýznamnějších počinů. Je realizován 

představiteli z řad nejdůležitějších zástupců průmyslu a obchodu EU a USA, kteří 

jednají na pravidelných konferencích, sdělují si informace, konzultují či předkládají 

návrhy. Působí v zájmu podpory obchodu a redukce obchodních překážek, dále také 

vyjadřují postoje k problémům mezinárodní povahy. Transatlantický dialog se stal 

základem pro vznik dalších iniciativ.[5]

Dále byl vypracován a 3. 12. 1995 v Madridu podepsán Nový transatlantický

program, znám také pod názvem Transatlantická agenda. Jeho oblastmi působnosti 
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bylo přispět k rozvoji světového obchodu a těsnějších ekonomických vazeb, zajistit 

demokracii, mír a stabilitu včetně boje proti terorismu, společně čelit globálním výzvám 

a postupně budovat propojenější vazby v podnikání a vzdělání. Spolu s agendou byl 

zpracován Společný akční plán ES a USA, jehož úkolem bylo konkrétně vymezit cíle 

stanovené v Transatlantické agendě. Podle agendy by se měl zlepšit obchod i investiční 

činnost mezi oběma stranami. Původně se tímto dokumentem rýsovala i myšlenka 

dohody tzv. Transatlantické zóny volného obchodu (Transatlantic Free trade Area    

– TAFTA), která měla zastánce jak v zemích EU, tak v USA. USA však tuto myšlenku 

přijímaly jako nedozrálou, obávaly se komplikací spojených s plnou liberalizací 

citlivých sektorů jako je pro USA zemědělství, textilní výroba atd.[5]

Nová Transatlantická agenda nebyla zdaleka posledním dokumentem.         

Od jejího přijetí bylo vypracováno mnoho dalších tzv. sektorových dohod, které měly 

zjednodušit obchodní vazby mezi USA a EU. Ráda bych jmenovala alespoň                

ty nejdůležitější z nich:

 Dohoda o celní spolupráci a vzájemné pomoci v celních záležitostech (1997)            

- podpora obchodu mezi EU a USA včetně zabraňování a odhalování celních 

podvodů,

 Dohoda o vzájemném uznávání (1998) - zaručuje uznávání standardů                  

např. farmaceutických prostředků, léků, telekomunikačních zařízení,

 Dohoda o veterinární ekvivalenci (1999) – zabývá se podmínkami obchodu     

se živými zvířaty a jinými živočišnými produkty, jejich zdraví, a mnoho dalších 

sektorových dohod. [1]

Dalším krokem bylo v r. 1998 vytvoření Nového transatlantického trhu

(NTT) v rámci Nové transatlantické agendy a Společného akčního plánu mezi USA      

a EU, jež navázal na dřívější ideu vytvořit TAFTA. NTT měl poskytnout rovnocenné 

investiční možnosti pro obě zúčastněné strany, včetně posílení obchodu a zajištění 

ekonomických výhod pro obchodníky a spotřebitele. Současně byly stanoveny 

podmínky fungování NTT, mezi nimiž byl např. požadavek dosažení úměrného zisku 

USA i EU, bezpečnosti, dále zabraňovat vzniku dalších překážek vůči třetím zemím      

a neoslabovat tak možnost vstupu na trhy USA a EU a také prohloubit politické vazby 

mezi oběma stranami Atlantiku.

Prohlubování vzájemných ekonomických vztahů bylo uskutečněno               

na summitu v Londýně představením Transatlantického ekonomického partnerství 

(TEP), a to rovněž v r. 1998, konkrétně v květnu. Jeho účelem byla podpora vytváření  
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a udržování dvoustranných vztahů a rozvoj obchodního partnerství ve světě. 

Samozřejmě byl vypracován také Akční plán pro realizaci TEP, který konkretizoval 

formu ekonomické spolupráce, a to jak na dvoustranné, tak na mnohostranné úrovni          

(viz. tabulka č. 2.1).

Tabulka č. 2.1

Zaměření mnohostranných a dvoustranných dohod (dané Akčním  plánem)

MNOHOSTRANNÉ DOHODY DVOUSTRANNÉ DOHODY
(v rámci WTO) (přímá spolupráce USA a EU)
- liberalizace služeb - technické překážky obchodu
- zpřístupňování trhů - zemědělství
- snižování cel na průmyslové výrobky - ochrana potravin
- zemědělská politika EU - zdraví zvířat
- podmínky pro elektronické obchodování - životní prostředí
- ochrana práv duševního vlastnictví - hospodářská soutěž
- konkurence - ochrana spotřebitele
- pohyb investic - biotechnologie

Zdroj [1], vlastní úpravy

2.2.3 Spory mezi EU a USA v 90. letech

Otázka mnohostranných vztahů

Obchodní politika rozvinutých zemí byla v 80.letech charakteristická nárůstem 

protekcionismu, zejména ze strany USA (ocelářský průmysl) a ES (zemědělství), jež 

přerůstaly v obchodní spory. Snahou o utišení obchodních vztahů mezi ES a USA mělo 

být úspěšné Uruguayské kolo GATT (1986 – 1994), jež prosazovalo liberalizaci 

obchodu. Američané chtěli omezení subvencí na zemědělství, naopak Evropané si kladli 

za požadavek liberalizaci významných odvětví služeb v mezinárodním obchodu. Spor 

byl vyřešen uvalením vysokého cla na dovoz olejnin do USA ze západní Evropy. [18]

Další krokem byla tzv. Washingtonská dohoda (1992), na jejímž základě 

měly ES omezit vývoz subvencovaných zemědělských produktů. Předtím než stačila být 

plně aplikována, její uplatnění překazila nová obchodní válka (1993) mezi USA a EU. 

V této době byla vydána směrnice ES, kdy musela být zaručena minimálně poloviční 

účast domácích firem na státních zakázkách v oblastech jako jsou telekomunikace, 

doprava či energetika. USA se také nemohly smířit s některými prvky JVT EU. EU 

přirozeně propagovala  a podporovala domácí produkty před produkcí dováženou. USA 

na to reagovaly tak, že pohrozily vyloučením evropských firem z amerického trhu. USA 
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však uplatňovaly protekcionistická omezení i vůči výrobkům EU, jednalo se zejména   

o sklo, ocel nebo keramiku. Toto počínání USA nakonec vedlo k přijetí Amerického 

nákupního zákona. EU nakonec upustila od svých přísných opatření vůči USA, a tak 

mohlo dojít k podpisu Dohody o obchodu se zemědělskou produkcí mezi EU a USA

(1993), kdy ke značným ústupkům musely přistoupit i USA.

Obchodní a Nákupní zákon USA

Tyto zákony řešily otázku jednostranných opatření v obchodním právu USA. 

Obchodní omezení na trhu USA nejsou příjemná pro exportéry ze západní Evropy, 

jelikož  jsou díky těmto restrikcím každoročně ztrátoví v řádech miliard.[1]

 Obchodní zákon – jsou–li diskriminovány americké výrobky na trzích jeho 

obchodních partnerů, může prezident USA zavést opatření na dovozy,

 Nákupní zákon – může značně omezovat působení zahraničních firem na trhu 

USA z těch zemí, které nezachovávají vhodný přístup k americkým firmám 

z hlediska americké administrativy.[1]

Spolupráce mezi EU a USA se po podpisu Nové transatlantické agendy

výrazně zlepšovala – byla však narušena dalšími dvěma zákony, které vydaly USA. 

Zákony byly nepříznivě přijaly nejen státy EU:

 Zákon o kubánské svobodě a demokratické solidaritě  - Helms – Burtonův 

zákon (březen 1996), který zdůrazňoval třetím zemím prohibici spolupráce       

a obchodu s Kubou. Také posiloval význam embarga, které již bylo na Kubu 

uvaleno dříve, čímž se snažil docílit pádu Castrova režimu,

 Sankční zákon -  D´Amatův zákon (srpen 1996), který byl orientován proti 

Libyi a Íránu. Tento zákon mohl uvalit sankce na světové firmy, které by 

v těchto dvou inkriminovaných zemích investovaly více než 40 mil. USD na 

podporu těžby ropy nebo zemního plynu, jelikož z Libye a Íránu hrozilo značné 

nebezpečí terorismu. Od  r. 2004 se již tento zákon na Libyi nevztahuje. [1]

EU neměla přílišné obchodní ambice na Kubě, nýbrž v Libyi a Íránu, jelikož 

odtud čerpala téměř 20 % z celkového objemu ropy. Ačkoli se tyto zákony setkaly        

s nevolí ostatních států a WTO13, nakonec bylo společnými silami dosaženo 

                                               
13 Americké zákony byly v rozporu s dohodami GATT
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kompromisu. USA nebudou sankcionovat evropské firmy za obchod s Libyí a Íránem   

a EU slíbila, že se bude snažit zabraňovat těmto zemím rozvíjet technologie, které       

by mohly být použity na výrobu zbraní. Sankce byly zrušeny také v případě Kuby. [1]

2.3 ES A KANADA

Kanada patří mezi hospodářsky významné země světa, hraje důležitou roli    

ve světovém obchodu, ale i na poli mezinárodní bezpečnosti. Patří do G-714, přesto       

je velmi závislá na zahraničním obchodu a na přílivu zahraničního kapitálu. Kanada má 

zájem prorazit se svými produkty na evropském trhu a Unie chce těžit z kanadských 

zdrojů a surovin.

Kanada byla vždy ekonomicky závislá na USA, proto ekonomické vztahy s ES

pro Kanadu nebyly prioritní a společně rozvíjeli vztahy mimo oblast ekonomiky. První 

dohoda byla uzavřena za účelem udržení stability na evropském kontinentu – Dohoda  

o spolupráci při mírovém využití jaderné energie (1959). V průběhu 60. let Kanada 

nesouhlasila s přípravou vstupu VB do ES, jelikož se obávala, že ztratí preferenční 

přístup na britský trh, což se také nakonec stalo, protože společná zemědělská politika 

ES značně redukovala objem kanadských zemědělských vývozů. Přesto si Kanada byla 

vědoma toho, že musí nalézt nová odbytiště pro své zboží a navíc nebýt životně závislá 

na USA. Převážně z tohoto důvodu poté s ES uzavřela Rámcovou dohodu o obchodní 

a hospodářské spolupráci (6. 7. 1976), jež byla základem vzájemné odchodní výměny 

a spolupráce, a to na úrovni vládní i podnikové. V r. 1981 byla podepsána Dohoda       

o rybářství, která stanovovala přiměřené zacházení s rybnými zdroji, později dohody   

o vzájemné spolupráci a v neposlední řadě byly od r. 1995 uzavírány sektorové dohody.

Problém mezi oběma stranami se projevuje jak jinak než v oblasti celních 

sazeb.15 Kanada užívá nízké celní sazby, kdežto EU tradičně chrání svůj domácí trh       

a uplatňuje sazby vyšší – především na hliník, měď, rybí a zemědělskou produkci.

Kanada není pro EU výrazně důležitým obchodním partnerem (v r. 2001 

obsadila 10. pozici), ale EU je po USA pro Kanadu druhým největším partnerem.[1]

                                               
14 G7 - skupina sedmi nejvyspělejších zemí světa – Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Kanada, 
Japonsko a USA; někdy G8 včetně Ruska
15 Nejvýznamnějším sporem mezi EU a Kanadou byla tzv. „Platýzová válka“ (konec 80. let) kvůli 
překračování kvót výlovů ze strany ES stanovených Severovýchodní atlantickou rybářskou organizací 
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Z členských zemí EU do Kanady nejvíce vyvážejí VB, Lucembursko, Francie       

a Portugalsko. Kanadský export je nejvíce směřován do stejných evropských zemí, 

navíc také do Belgie a Irska. Do Kanady jsou nejčastěji vyváženy stroje a dopravní 

zařízení, chemikálie a hotové zpracované zboží (viz. graf. č. 2.2). Do EU jsou z Kanady 

dováženy také stroje a výrobní zařízení, suroviny a zpracované produkty. Předmětem 

obchodu se službami ze strany EU je zpravidla cestovní ruch, dopravní, pojišťovací      

a informační služby. Kanada poskytuje EU taktéž služby cestovního ruchu, dopravní, 

inženýrské a technické služby a výzkum. EU i Kanada jsou si po USA navzájem 

největšími investory.

Graf č. 2.2

Vývoj importu a exportu EU s Kanadou
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Zdroj [36], vlastní úpravy

2.4  ES A LATINSKÁ AMERIKA

Latinská Amerika vymezuje státy Jižní a Střední Ameriky. Tento veliký region 

je poměrně nestabilní oblastí, jak politicky, tak hospodářsky. Během 60. – 70. let 

latinskoamerické země viděly po vzoru Evropy východisko pro posílení svých 

ekonomik v tvorbě integračních seskupení, které by posílily jejich pozici na světovém 

trhu. Rozvíjení integrací bylo však oslabováno krizemi. Zajisté k této situaci přispěly 

ekonomické krize, a nemálo také bipolarita tehdejšího světa. Zejména v průběhu       

80. a 90. let latinskoamerické státy procházely krizemi a rozbroji, které vedly               

k oslabování ekonomik.
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Formy spolupráce mezi ES a Latinskou Amerikou se začaly rozvíjet                   

v 70. – 80. letech. Prioritou jejich vztahu jsou rozvojová pomoc, politická spolupráce         

a obchodní a ekonomická spolupráce – hlavními nástroji jsou obchodní dohody                  

a všeobecný systém preferencí. Důležitý je boj proti drogám a korupci. Komise spravuje        

a přiděluje prostředky na realizaci spolupráce podle příslušných rozpočtových kapitol.

 Rozvojová pomoc - orientuje se na snižování nárůstu rozdílů mezi chudými               

a bohatými vrstvami lidí, vyloučení ze sociální společnosti, ochranu životního 

prostředí, proklamuje demokracii a význam práva,

 Politická spolupráce – probíhá formou politického dialogu mezi zúčastněnými 

stranami,

 Obchodní a ekonomická spolupráce – podpora regionálních integrací a pomoc 

začleňování latinskoamerických produktů na světové trhy a zvyšovat              

tak konkurenceschopnost latinskoamerických ekonomik. 

EU je po USA druhým největším obchodním partnerem latinskoamerických 

zemí, pro osm z nich dokonce tím největším. Postavení latinskoamerických zemí         

se na světovém trhu neustále zlepšovalo, zvyšovalo se tempo růstu těchto ekonomik,    

ale ne díky EU, jelikož podíl latinskoamerických dovozů do zemí EU klesal a to také 

oslabovalo pozici EU jako exportéra v zemích Latinské Ameriky. Z členských států 

Unie nejvíce dovážejí do Latinské Ameriky v následujícím pořadí Španělsko, 

Portugalsko, Itálie a Švédsko. Tyto státy také z latinskoamerických států dovážejí 

nejvíce komodit. Největšími exportéry do EU je stále Brazílie, Mexiko, Argentina, 

Chile a Venezuela. Tyto země jsou ve stejném pořadí také největšími dovozci zboží     

z EU.[1]

Exportní komodity EU do Latinské Ameriky tvoří převážně stroje a dopravní 

zařízení, chemické produkty a další zboží zpracovatelského průmyslu. Import do EU   

se týká především potravin a dovozu živých zvířat, paliv či surovin. Obchod službami  

je také významný, na obou stranách se jedná především o dopravní služby a turismus. 

Investiční činnost spočívá v tom, že EU podporuje privatizaci společností ve veřejném 

sektoru a to především za účasti evropských bank v latinskoamerických státech. EU    

je zde druhým největším investorem, samozřejmě po USA. Podíl investorské činnosti 

USA v Latinské Americe se ale pomalu snižuje a to díky investicím pocházejících

z evropských států – např. ze Španělska, VB, SRN či Francie. Přímé zahraniční 

investice (PZI) jsou směřovány především do sektoru služeb (viz. tabulka č. 2.2).[1]
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Tabulka č. 2.2

PZI z EU do Latinské Ameriky 

Rok Příliv investic z EU (v mld. EUR)
2000 176
2003 254
2004 287
2006 316

Zdroj [32], vlastní úpravy

2.4.1 Formování obchodní spolupráce mezi ES a Latinskou Amerikou

Latinskoamerické země neměly během 60. a 70. let vhodné podmínky          

pro to být úspěšné na evropském trhu. V mnoha zemích Latinské Ameriky totiž byly     

u moci nedemokratické režimy.

V roce 1971 byl zahájen dialog mezi představiteli ES a Latinské Ameriky.   

V r. 1974 byla rozšířena kooperační politika ES a vztahovala se i na Latinskou 

Ameriku. Do té doby probíhala obchodní spolupráce ES s ekonomicky nejsilnějšími 

státy latinskoamerického regionu, a to s Mexikem, Uruguayí a Brazílií na bázi          

tzv. smluv první generace (60. - 70.léta).

V r. 1975 byla podepsána první dohoda z Lomé – tzv. Lomé I.16, což pro země 

Latinské Ameriky znamenalo, že jejich vzájemné vztahy s ES budou v budoucnu 

intenzivnější. Spolupráce vyvrcholila  na počátku 80. let,  kdy byla uzavřena řada dohod 

na bázi aktivního oboustranného obchodování a investiční kooperaci. Jednalo     

se např. o Dohodu o spolupráci mezi ES a Brazílií či Dohodu o spolupráci mezi ES              

a Andským paktem. V r. 1986 navíc k ES přistoupilo Španělsko a Portugalsko, což 

jsou bývalí kolonizátoři Latinské Ameriky, a kteří tak podporovali těsné obchodní styky              

s jihoamerickým regionem.

Nový rozměr spolupráce mezi ES a Latinskou Amerikou byl dán na počátku 

90. let, kdy byly definitivně dokončeny politické přeměny některých

latinskoamerických států  a nastolena demokracie. Dalším kladným prvkem spolupráce 

byl také podpis Maastrichtské smlouvy v r. 1992, v jejímž druhém pilíři byla stanovena 

společná zahraniční a bezpečností politika. Kooperace se projevovala zejména            

                                               
16 Dohoda z Lomé I. – podepsána EHS, EAMA (zastoupení Asociovaných afrických a malgašských států)           
a některými rozvojovými státy v togském Lomé v r. 1975. Došlo ke vzniku uskupení zemí ACP,         
které se dožadovalo spolupráce s ES na základě rovnosti  - projevovalo se např. v oblasti průmyslové        
a regionální spolupráce.  [1]
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na regionální úrovni, nejen na úrovni vlád, ale také měst. Aktivně byla podporována 

ochrana životního prostředí, obnova energetických zdrojů, boj proti korupci a drogám.

Dále byly v průběhu 90. let uzavírány dohody s dalšími latinskoamerickými státy        

(s Argentinou – 1990, Chile – 1990, se zeměmi Andského paktu atd.) – tyto kooperační 

dohody jsou nazývány smlouvy druhé a třetí generace, jelikož byly uzavírány          

ve srovnání s předchozími dohodami, o několik let později – v průběhu 80. let a na 

počátku 90. let. 

Dohody třetí generace zohledňovaly zejména tzv. „podmiňovací a evoluční 

doložky“, na jejichž základě byla vzájemná spolupráce podmiňována respektováním 

demokratických principů a lidských práv. Tyto dohody byly podepsány všemi 

latinskoamerickými státy, kromě Kuby. [1]

2.4.2 Dohody o spolupráci s latinskoamerickými integracemi, Brazílií a Mexikem

Dohody o spolupráci s Brazílií

Vzájemné dohody byly výhodné pro obě strany, jelikož Brazílie je největším 

latinskoamerickým obchodním partnerem EU a naopak EU je druhý nejvýznamnější 

obchodní partner pro Brazílii. Společně v r. 1975 uzavřely Dohodu o obchodní            

a hospodářské spolupráci a v r. 1982 první Rámcovou dohodu o spolupráci. 

Druhá Rámcová dohoda, uzavřena o deset let později, už obsahovala 

podmiňovací demokratickou doložku. Smyslem těchto dohod bylo posilovat vzájemné 

ekonomické vztahy. Předmětem obchodní výměny je především zemědělská produkce.

Dohody o spolupráci se zeměmi Andského společenství (ANCOM)17

Výraznější podobu začaly dohody mezi EU a Andským paktem nabývat        

až na počátku 90. let, kdy státy Andského paktu (kromě Venezuely - vystoupila 

z integrace v r. 2006) získaly bezcelní přístup na trhy ES. Cílem bylo rozšíření 

sortimentu výroby, ale především zrušení pěstování koky. [1]

Dohody o spolupráci se státy Střední Ameriky (CARICOM)18

První rámcová dohoda třetí generace byla uzavřena v r. 1993 s Kostarikou, 

Salvadorem, Hondurasem, Guatemalou, Panamou a Nikaraguou a navázala na dohodu 

                                               
17 Viz příloha č. 1
18 Viz příloha č. 1
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druhé generace, která byla uzavřena v r. 1985. Dohoda z r. 1993 však již obsahovala 

demokratickou doložku a zabývala se konkrétnějšími tématy – např. energiemi, 

dopravou, farmařením  a rybolovem19 či ochranou životního prostředí.

Dohody o spolupráci s MERCOSUR20

Integrační seskupení MERCOSUR bylo založeno r. 1991 smlouvou 

z Asunciónu  a již od počátku jejího založení je Evropskou unií podporováno. EU viděla 

v této integraci obrovský potencionální trh pro své zboží a pro MERCOSUR byla tato 

podpora velikým přínosem pro větší prohloubení integrace. Předpoklad EU nebyl 

mylný, jelikož dnes je MERCOSUR pro EU nejvýznamnější latinskoamerickou 

integrací se širokým spektrem obchodovaného zboží (viz. tabulka č. 2.3). Hlavním 

cílem integrace MERCOSUR bylo následování příkladu EU, a tudíž vytvoření 

jednotného hospodářského prostoru. Dnes se MERCOSUR řadí na čtvrtou příčku mezi 

největší ekonomické skupiny na světě.

Tabulka č. 2.3

Obchod EU s MERCOSUR: podíl dovozu a vývozu daných produktů (r. 2006)

EU dováží z MERCOSUR v % EU vyváží do MERCOSUR v %
rudy a kovy 15,6 dopravní prostředky 2,4
krmení pro zvířata 70 průmyslové stroje a zařízení 3
maso a masné výrobky 56 specializované stroje 3
olejniny 56,9 elektrická zařízení 2,1
zelenina a ovoce 10,2 zdravotní a farmaceutické produkty 2
káva, čaj, kakao, koření 16,9 organické chemikálie 2,8
železo a ocel 4,5 další dopravní zařízení 2,3
odpadový papír 28,3 železo a ocel 2,1
barevné kovy 2,8 chemické produkty 3,8

Zdroj [38], vlastní úpravy

Již v r. 1992 byla mezi integracemi podepsána dohoda, jejímž obsahem byla 

technická a institucionální spolupráce. Na počátku 90. let docházelo také k podpisům 

bilaterálních smluv mezi jednotlivými státy MERCOSUR s EU – jednalo                     

se o kooperační vztahy v oblasti obchodu, společných podniků nebo také podpory vědy 

a výzkumu. Vzájemná spolupráce ještě zesílila v r. 1995, kdy mezi sebou členské státy 

                                               
19 Od r. 1992 mají všechny zemědělské produkty a produkty rybolovu středoamerických států přístup     
na trh EU bez cla – tzv. preferenční přístup
20 Viz příloha č. 1
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seskupení MERCOSUR vytvořily celní unii, což jen prospělo zlepšení jejich 

konkurenceschopnosti na světovém trhu.

V rámci obchodního vztahu MERCOSUR k EU byla velice přínosná dohoda        

z r. 1995, která vznikla z iniciativy Komise – Meziregionální rámcová dohoda           

o spolupráci EU a MERCOSUR (vstoupila v platnost až k 1. 7. 1999). Dohoda 

navázala na předchozí smlouvy, avšak nyní byla hlavním principem hlubší vzájemná 

spolupráce, a to především v oblasti obchodní, průmyslové, ale také politické                

a technologické. Vzájemná spolupráce přirozeně posilovala obchodní vztahy mezi EU    

a MERCOSUR (viz. graf č. 2.3).[1]

Graf č. 2.3

Obchodní vztahy EU s MERCOSUR (2000 – 2006)
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Zdroj [38], vlastní úpravy

I přes dosažené úspěchy vzájemné spolupráce mezi těmito integracemi

Komise trvala na intenzivnější prohlubování vztahů. V r. 1999 bylo zahájeno 

neformální jednání o Asociační dohodě, v dubnu r. 2000 se už vyjednávalo formálně. 

V politické oblasti se usilovalo o prohloubení dialogu s EU, rozvojová spolupráce byla 

soustředěna na uskutečnění regionálních programů a v oblasti ekonomicko - obchodní 

se jedná o vytvoření společného trhu s volným pohybem zboží, kapitálu a osob. 

Asociační dohoda měla být uzavřena  v r. 2000. EU se však s MERCOSUR nedohodla 

na stejných požadavcích, a to ani na posledním summitu EU a Latinské Ameriky       

v r. 2006 ve Vídni. [32]
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Dohody o spolupráci s Mexikem

Jako jednotlivý stát zaujímá Mexiko po Brazílii druhé místo jako největší 

latinskoamerický obchodní partner EU. Již v r. 1991 byly mezi ES a Mexikem uzavřeny 

Rámcové dohody o spolupráci. Na ni navázala v r. 1997 Dohoda o hospodářském 

partnerství, politické koordinaci a spolupráci, jež neslaďovala nejen spolupůsobnost 

ekonomickou, ale také politickou. Než tato dohoda vešla v platnost v říjnu 2000, 

upravoval vzájemné obchodní vztahy tzv. Interim o obchodě a věcech souvisejících 

s obchodem a také mimo jiné dvě sektorové dohody týkající se chemických substancí

při výrobě narkotik a ochrany značek alkoholických nápojů. Mezi EU a Mexikem byla 

vytvořena také deklarace  o nutnosti pravidelného politického dialogu.[1]

2.5 ES A ASIE

Asijský kontinent je politicky, ekonomicky, sociálně a kulturně velmi 

nehomogenní kontinent. Výrazné rozdíly se projevují zejména v ekonomické vyspělosti 

států. Na jedné straně jsou zde jedny z nejbohatších států světa (země Perského zálivu   

a skupina tzv. „asijských tygrů“), na straně druhé ekonomicky málo rozvinuté země 

(Laos, Kambodža, Bangladéš, Afghánistán atd.). Díky změnám v politických                

a bezpečnostních vztazích mezi asijskými národy je pozice Asie na světovém trhu stále 

posilována. Zejména země jihovýchodní Asie se vyznačují rychle rostoucími 

ekonomikami. Vlivem v Asii disponuje především Čína a USA.

Obchodní a ekonomické vztahy s Asií jsou pro EU velmi důležité, jelikož Asie 

je jako celek pro EU třetím největším obchodním partnerem, hned po evropských 

zemích a členy NAFTA. Významnost jejich vztahu spočívá především v tom, že asijské 

země jsou dovozcem kapitálu z EU, ale také kapitál do EU vyvážejí. Nejvýznamnějším 

asijským obchodním partnerem EU je už od 90. let Čína, Hongkong, Jižní Korea,   

Tchaj-wan a Singapur. Naopak asijské země z evropských států nejvíce obchodují 

se SRN, VB, Francií, Nizozemím a Itálií. EU vyváží do Asie stroje a dopravní zařízení, 

chemikálie, potraviny, suroviny a paliva (ne ve velkém množství). Naopak asijské země 

vyvážejí do EU stroje, elektroniku a dopravní zařízení z Thaj-wanu a Jižní Koreje         

a ze zemí Perského zálivu EU dováží především paliva, což je pro EU ta nejdůležitější 

komodita a tvoří přibližně 90 % celkového asijského vývozu do EU. EU dále z Asie 

dováží potraviny a textil. [1]
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2.5.1 Formování obchodní spolupráce ES a Asie

Ke sbližování vztahů mezi ES a Asií docházelo až v průběhu 70. let, protože 

asijské státy spadaly především do oblasti zájmu Japonska a USA. K uzavírání prvních 

obchodních dohod docházelo v 70. letech – jednalo se o dohody tzv. první generace, 

které se orientovaly na podporu vzájemných obchodních vztahů a také na rozvojovou 

pomoc21 méně vyspělým státům. Takovýto typ dohod byl uzavřen např. s Indií (1973), 

Čínou (1975), Bangladéší (1976) nebo Pákistánem (1976).

Dohody druhé generace byly dohodami kooperačními, jež byly uzavírány        

v 80. letech a už předpokládaly hlubší ekonomickou kooperaci. Měly podpořit zejména 

tvorbu institucí, liberalizaci obchodu, zapojit do soukromého sektoru malé a střední 

podniky anebo stimulovat průmyslová odvětví v asijských zemích poskytnutím kapitálu 

a technologií ze zemí ES. Konkrétně se jednalo o dohody o obchodu a spolupráci a byly 

uzavírány např. s Indií (1981), Čínou (1978, 1985), Pákistánem (1986) a asijskými 

integračními seskupeními.

Dohody třetí generace již podmiňují spolupráci v rozsáhlejších oblastech

s podmínkou, že asijský obchodní partner musí ctít demokratické principy, základní 

lidská práva, vzájemně podporují politický dialog a regionální spolupráci mezi 

zúčastněnými stranami. Tyto dohody byly uzavírány v 90. letech.

Cílem obchodní spolupráce mezi ES a asijskými státy byla liberalizace 

obchodu. Již od 70. let asijské země využívaly Všeobecný systém preferencí stanovený 

ES. Postupem času byla v případě některých ekonomicky vyspělejších asijských států

rušena zvýhodnění, ale jen pro konkurenceschopné produkty na evropském trhu.

Nejméně rozvinutým zemím byla zvýhodnění nadále poskytována, a to tak, že mohly 

vyvážet své zemědělské a průmyslové výrobky do ES bez celních a kvantitativních 

omezení. V letech 1988 – 1992 však začaly být ohrožovány výrobky na domácím 

evropském trhu, proto byla vůči asijským dovozům uplatňována antidumpingová 

opatření.

Od počátku 90. let získává postavení Asie ve světě zcela jiný význam. Země 

Asie ekonomicky sílí, ovlivňují světovou ekonomiku, ale také politiku. Proto si také

                                               
21 V 70. – 80. letech financovala ES v asijských zemí téměř 300 projektů rozvojové spolupráce – příjemci 
byli zejména Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Thajsko, Vietnam, Kambodža nebo Srí Lanka.            
Od r. 1993 však mohla Evropská investiční banka financovat pouze projekty v těch asijských zemích, 
které měly uzavřeny dohody o spolupráci s ES.
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USA a EU chtějí co nejvíce upevnit svá postavení na asijském kontinentu. Japonsko     

a USA uplatňují jako nástroj pro upevnění pozice politický vliv, EU dává přednost 

regionální spolupráci.

V červenci 1994 byl Komisí přijat dokument Směrem k nové strategii       

pro Asii, který představoval shrnutí dosavadních vzájemných vztahů s Asií a dále 

hodnotil nutnost přibližovat se asijské ekonomice. Obecné cíle a akční priority 

dokumentu se orientovaly na účinnější obchodní spolupráci, politické a bezpečnostní 

otázky, podporu investic a včleňování Asie do záležitostí mezinárodního charakteru. 

Dialog probíhal ve formě konzultací mezi evropskými a asijskými partnery, které         

se nazývají Asijsko-evropská setkání (ASEM) a nejdůležitější jsou ta, která probíhají 

na úrovni hlav států. EU je na těchto setkáních zastoupena předsedou Komise, 

komisařem/kou pro vnější vztahy. Setkání jsou specializována na tři hlavní oblasti:

 Politická oblast – hlavními otázkami jsou lidská práva, migrace obyvatelstva, 

terorismus, ochrana dětí apod.,

 Ekonomická oblast – liberalizace obchodu a odstraňování bariér, investiční 

činnost, finanční a sociální politika,

 Kulturní oblast – ochrana kulturního dědictví národů. [1]

Setkání probíhají pravidelně v rozmezí dvou let: ASEM I. (březen 1996 

v Bangkoku), ASEM II. (duben 1998 v Londýně), ASEM III. (říjen 2000 v Soulu), 

ASEM IV. (září 2002 v Kodani), ASEM V. (říjen 2004 v Hanoji), ASEM VI. (září 2006 

v Helsinkách) a ASEM VII. bude v říjnu 2008 hostit Čína.[28]

2.5.2 Dohody o spolupráci s Čínou

Klíčovým rokem pro vzájemnou spolupráci mezi ES a Čínskou lidově 

demokratickou republikou byl r. 1975, kdy byla uzavřena první obchodní dohoda, která 

díky čínskému komunistickému režimu nemohla být zcela naplněna. Další dohoda        

o obchodu a hospodářské spolupráci byla uzavřena až po transformaci ekonomiky    

v 70. letech. V r. 1980 byla Čína zapojena do Všeobecného systému preferencí.[10]

Dalším významným krokem vzájemné spolupráce byla Dohoda o obchodu             

a hospodářské spolupráci mezi EHS a ČLD22. Dohoda byla podepsána v r. 1985,     

                                               
22 Čínská lidově demokratická republika
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je obnovována každých pět let a tvoří základ pro současnou spolupráci mezi oběma 

stranami. Prověřuje možnosti a vytváří podmínky pro rozvoj vzájemného obchodu. 

Následně přijaté komoditní smlouvy se opírají o principy těchto dohod o spolupráci.

V r. 1995 byla přijata Dlouhodobá strategie pro čínsko – evropské vztahy

(byla součástí Nové strategie pro Asii), v níž byla vyjádřena nutnost vzájemných vztahů 

a význam Číny pro Evropu. Jednání byla zaměřena na ekonomickou, politickou            

a obchodní úroveň včetně zohlednění lidských práv.

Evropská Komise přijala v r. 1998 dokument Budujeme všezahrnující 

partnerství s Čínou. Cílem této strategie bylo opětovné posílení spolupráce. Návaznost 

na tento dokument mělo v r. 2001 přijetí Strategie EU vůči Číně na období            

2000 – 2006, která rozvíjela principy strategie spolupráce z r. 1998. Na základě těchto 

strategií byly uzavřeny např. Dohoda o vědě a technologiích (2000) nebo Dohoda         

o námořní dopravě (2001). Čína je jako jednotlivý stát po USA druhým největším 

mimoevropským obchodním partnerem EU, ačkoli EU kvůli čínské politické situaci 

často vůči Číně uplatňuje restrikce.

2.5.3 Dohody o spolupráci s asijskými integracemi

Dohody o spolupráci s ASEAN23

Prvním krokem ke spolupráci a základem do budoucnosti byl podpis Dohody         

o spolupráci mezi EHS a Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem 

(tehdejší některé členské země ASEAN) 7. 3. 1980 v Kuala Lumpuru. Hlavní prioritou 

byla samozřejmě podpora hospodářské spolupráce. Ostatní členské země ASEAN 

přistupovaly k Dohodě o spolupráci na základě Protokolů o přistoupení. S ASEAN

byly podepsány především dohody o obchodu s textilem, ale předmětem vzájemného 

obchodu je široký okruh produktů (viz tabulka č. 2.4). ASEAN je jako integrační celek 

hlavním obchodním partnerem EU v Asii a ze členských zemí ASEAN EU nejvíce 

obchoduje se Singapurem.[1]

                                               
23 Viz příloha č. 1
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Tabulka č. 2.4

Obchod EU s ASEAN: podíl dovozu a vývozu daných produktů (r. 2006)

EU dováží z ASEAN v % EU vyváží do ASEAN v %
kancelářské stroje 16,8 elektrické stroje 13,2
elektrické stroje 14,8 průmyslové výrobky 5
telekomunikace 9,3 telekomunikace 4,9
produkty oděvního průmyslu 9,2 specializované stroje 4,4
organické chemikálie 17,3 dopravní zařízení 4,6
obuv 25,8 zdravotní a farmaceutické produkty 4,9
nábytek 18,4 výzkumné pomůcky 2,6
olejniny a zelenina 42 dopravní prostředky 1,4
surový kaučuk 49,2 kancelářské stroje 5,1

Zdroj [39], vlastní úpravy

Dohody o spolupráci s Radou pro spolupráci v Zálivu (GCC)24

První dohoda o spolupráci mezi ES a GCC byla uzavřena v r. 1998             

(v platnosti až od 1. 1. 1990). Existencí dohody bylo dáno vytvoření rámce institucí, 

jejichž prioritou bylo posilovat vzájemné, především obchodní svazky. Konkrétně        

se cíle orientovaly na přenos technologií prostřednictvím společných podniků, v oblasti 

energetiky bylo potřeba vypracovat analýzy o obchodu s ropou a zemním plynem a také 

podpořit vzájemný příliv investic. Dalšími sektory, kterými se společně zabývaly obě 

strany, byl např. rybolov a zemědělská produkce, životní prostřední nebo průmysl.     

V r. 1996 byly k Dohodě o spolupráci mezi EU a GCC připojeny další oblasti               

– kooperace mezi univerzitami, firmami a médii. GCC představuje pro EU šestý 

největší exportní trh a je také pro EU hlavním obchodním partnerem arabského světa.[1]

Dohody o spolupráci s Jihoasijským sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)25

Vztahy mezi zeměmi SAARC a EU jsou vymezeny na bilaterální úrovni                  

především kooperačními dohodami např. s Nepálem, Bangladéší, Srí Lankou           

nebo Indií. V rámci těchto kooperačních dohod jsou řešeny otázky průmyslu, 

energetiky, telekomunikačních služeb, vědy a technologií, lidských zdrojů a především 

pro tuto oblast Asie je důležitá rozvojová a regionální pomoc. Nejdiplomatičtější           

a nejužší vztahy už od 60. let ES udržovala s Indií. Nejčastěji ES uzavírá s jihoasijskými 

státy dohody o obchodu s textilními výrobky. [1]

                                               
24 Viz příloha č. 1
25 Viz příloha č. 1
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2.5.4 Dohody o spolupráci s Japonskem

Po poválečné obnově se Japonsko stalo jednou z nejrychleji rostoucích 

ekonomik, až se dopracovalo na jedno z nejvýznamnějších ekonomických center světa.

Japonsko bylo vždy ekonomicky orientováno na USA, ale postupně začalo pronikat       

i na další světové trhy a to díky liberalizaci světového obchodu (mnohostranná 

obchodní jednání GATT). Handicap země spočívá v tom, že postrádá jakoukoliv 

surovinovou základnu, takže je odkázána na jejich dovoz. Přesto tuto nevýhodu dokáže 

vykompenzovat obrovskou produkční výkonností.

První dohody o hospodářské spolupráci byly uzavírány s některými státy ES  

v průběhu 60. let. Následně ES požadovalo lepší zpřístupnění na japonský trh, jelikož 

jim v tom bránily četné japonské technické a administrativní importní překážky26, 

naopak Japonsko se cítilo být ohroženo překážkami trhu ES a reagovalo na tuto situaci 

následovně: Japonsko začalo vyrábět kvalitnější, ale dražší průmyslové produkty           

a budovalo montážní a výrobní závody ve státech ES, své produkty pak na trzích ES 

prodávalo za nízké ceny. ES reagovala hrozbou uvalení antidumpingových opatření, 

celou situaci urovnávalo GATT.

Nový začátek vzájemných vztahů představovalo Společné prohlášení             

o vztazích mezi ES a Japonskem (18. 7. 1991, Haag), jež podtrhovala demokratické    

a tržní vztahy, zdůrazňovala prosperitu světové ekonomiky. Podmiňovala také 

politickou debatu formou konzultací. Konkrétněji byly tyto cíle realizovány v rámci 

Akčních plánů.[1]

První z nových právně definovaných sektorových dohod byla Dohoda            

o vzájemném uznávání EU a Japonska z r. 2001 (platnost k 1. 1. 2002) – jednalo      

se o umožnění vývozu výrobků chemického, farmaceutického průmyslu, elektrického   

a telekomunikačního zařízení na základě certifikátu, které umožní vstup těchto produktů 

na vzájemné trhy bez zdlouhavých procedur. Předchozími produkty se také konkrétně 

zabývají další sektorové dohody. Japonská cla na evropské zboží jsou nízká, pouze 

s výjimkou produktů jako je cukr, mléčné produkty a uzený losos, ale zato využívá 

netarifní bariéry na dovoz chemikálií či farmaceutik. EU podmiňuje množstvím dovoz 

japonských automobilů, sice uvaluje vyšší cla na dovážené výrobky, ale přesto             

je přístup na evropský trh snadnější než na trh japonský.

                                               
26 Překážky plynuly z podstaty sociálně ekonomického systému Japonska a jeho vazby na národní zvyky             
a tradice.
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Japonsko je řazeno mezi nejdůležitější obchodní partnery EU (viz graf č. 2.4). 

Pro Japonsko je z členských států Unie nejvýznamnějším obchodním partnerem SRN, 

VB, Nizozemí a Francie. Vývozními komoditami EU do Japonska jsou stroje                

a dopravní prostředky, chemikálie a potraviny. Z Japonska EU dováží především stroje           

a dopravní prostředky. Japonsko je významným investorem především nevýrobní sféry

v SRN, VB a Nizozemí – stejné evropské země také nejvíce investují v Japonsku,         

a to do výrobního sektoru a chemického průmyslu. Podíl investic EU jako celku

v Japonsku nadále klesá. Čas od času vznikne mezi Japonskem a EU spor týkající        

se zejména daňových zátěží na dovážené výrobky či přístupností na trhy. Obě strany 

však tyto záležitosti řeší v rámci WTO. [1]

Graf č. 2.4

Vývoj importu a exportu EU s Japonskem
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2.6 OBCHODNÍ VZTAHY ES S AUSTRÁLIÍ  A NOVÝM ZÉLANDEM

Austrálie i Nový Zéland jsou přirozenými partnery ES a to tak jak ve sféře 

politiky, tak ekonomických záležitostí. Nejen že jsou členy OSN a WTO, ale také jsou 

historicky vázány na Evropu, především na VB27. Oba tyto státy jsou také členy    

asijsko - tichomořské ekonomické integrace APEC. Austrálie si zpočátku chránila své 

trhy cly a opatřeními. Až po jejichž zrušení začala australská ekonomika prosperovat. 

Austrálie i Nový Zéland si uvědomují konkurenční hrozbu rychle se rozvíjejících 

asijských ekonomik, proto je třeba udržovat co nejužší vztahy se zeměmi Evropy i Asie.

První známá dohoda Austrálie a ES pochází z r. 1980 a týkala se obchodu      

se skopovým, jehněčím a kozím masem. Předmětem dalších dohod byly např. dovoz 

jaderného materiálu z Austrálie do ES (1981), sýry (1984) nebo víno (1994). V případě 

Nového Zélandu se dohody týkaly např. spolupráce v oblasti vědy a výzkumu (1991). 

Spolupráce se týkala také průmyslu. Obchodní vazby byly uplatňovány i na úrovni 

jednotlivých členských států. Završením tehdejší spolupráce bylo Společné prohlášení 

o vztazích mezi EU a Austrálií (26. 6. 1997, Lucemburk) a Společné prohlášení         

o vztazích mezi EU a Novým Zélandem  (4. 5. 1999, Štrasburk). Obě tato prohlášení 

zahrnovala spolupráci ekonomickou, sektorovou, politickou a bezpečnostní. Vzájemný 

obchod probíhá na základě dohod uzavřených v rámci GATT – WTO. Co se týče 

liberalizace obchodu, tak Austrálie se stala velmi otevřeným světovým trhem a Nový 

Zéland ve vztazích k EU uplatňuje pouze velmi nízké celní sazby nebo je neuplatňuje 

vůbec.

EU představuje pro Austrálii nejvýznamnějšího obchodního partnera, naopak 

Austrálie pro EU není životně důležitým partnerem (pravidelně obsazuje asi 15. příčku 

obchodu s EU), přesto hodnoty vzájemně vyvezeného a dovezeného zboží neustále 

rostou (viz. graf č. 2.5). Pro Nový Zéland je EU druhým nejdůležitějším obchodním 

partnerem, zato Nový Zéland vzhledem k údajům z r. 2001 nebyl zařazen mezi padesát 

nejvýznamnějších partnerů EU. V rámci jednotlivých států EU Austrálie a Nový Zéland 

nejvíce obchoduje s VB, Francií a SRN. EU jako celek do této oblasti nejvíce vyváží 

léčiva, osobní automobily, letadla, telekomunikační zařízení a spotřební zboží. Do EU 

jsou dováženy především suroviny (uhlí, železná ruda, nikl), víno, potraviny, tabák 

nebo také počítačová zařízení. Rozdíl můžeme vypozorovat v tom, že EU vyváží hotové 

                                               
27 Jsou členy Britského společenství národů - Commonwealth



- 46 -

zpracované produkty, kdežto Austrálie a Nový Zéland vyvážejí ve většině nezpracované 

suroviny a zemědělské produkty. V oblasti obchodu se službami na obou stranách 

převládá lodní a přepravní doprava a cestovní ruch. EU je zde také největším 

investorem. [1]

Graf č. 2.5

Vývoj importu a exportu EU s Austrálií
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Zdroj [36], vlastní úpravy

Nejproblematičtější je pro vzájemný obchodní vztah společná zemědělská 

politika EU (SZP EU), jež podporuje evropské zemědělce. Hlavním těžištěm             

pro obchod Austrálie a Nového Zélandu je jejich zemědělská produkce a opatření (celní 

bariéry, subvence) SZO EU jim znemožňuje plnohodnotný přístup na evropský trh, 

proto žádají o liberalizaci obchodu na poli zemědělské produkce ze strany EU. Nový 

Zéland nakonec vybojoval výjimky pro dovoz mléčných výrobků a skopového masa 

v rámci preferenční systému. Austrálie dojednala podmínky v rámci WTO.
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2.7  OBCHODNÍ VZTAHY ES S AFRIKOU, KARIBIKEM A TICHOMOŘÍM

Státy Afriky, Karibiku a Tichomoří řadíme do skupiny ACP, jejichž vztah 

s EU je založen na dohodách o partnerství. Tyto země jsou zpravidla velmi chudé, 

ekonomicky málo rozvinuté, na světovém HDP se podílejí pouze asi 1 – 2 %. Jednotlivé 

státy se od sebe značně liší – vzdělaností obyvatel, kulturou, historií, ekonomickým 

zázemím či náboženstvím. Důležitou roli sehrál proces tzv. dekolonizace, na jejímž 

základě do r. 1962 získala africká závislá území nezávislost. Bývalé kolonie však byly 

stále silně vázány na své evropské kolonizátory, takže jejich přidružení k ES bylo 

přirozeným vývojem. Ten vyvrcholil v r. 1963, kdy 18 afrických zemí28 podepsalo      

se zeměmi EHS v Yaoundé (Kamerun) Dohodu o přidružení. Dohoda z Yaoundé

(platnost od 1. 6. 1964) zaručovala africkým státům obchodní výhody, finanční pomoc  

a podporu, jejímž účelem byla výrobní spolupráce, zprůmyslnění států a ekonomická 

diverzifikace. Dohoda z Yaoundé II. z r. 1968 neobsahovala výrazné změny oproti 

první smlouvě, byl zde pouze stanoven dodatek o přistoupení Mauricia. [1]

V průběhu 60. let však získávaly nezávislost další státy (africké, tichomořské           

i karibské) a začaly vyjednávat o přidružení k ES v rámci ACP jako celek. Po řadě 

jednání byla 28. 2. 1975 (platnost od 1. 4. 1976, na období 1976 – 1980) ratifikována               

Dohoda z Lomé I. (Togo), jež byla formou asociační dohody na bázi širší spolupráce 

s ES se zaměřením na obchod, finanční, technickou a regionální spolupráci. Na jejím 

základě také téměř 100 % zboží pocházejících z ACP mělo možnost vstupovat na trh ES 

bez cla. Samozřejmě byly uplatňovány také stabilizační systémy STABEX a SYSMIN29                 

(viz. kapitola 1.4.2), díky nimž byly nejméně rozvinutým zemím poskytovány 

nenávratné granty na průmyslovou a zemědělskou produkci. Podporou zemím ACP byla 

také Evropská investiční banka, jež poskytovala finanční prostředky na rozvoj 

průmyslu, infrastruktury a energetiky. Dalším nástrojem byl také Evropský rozvojový 

fond, na jehož základě byly realizovány rozvojové projekty a programy.

Dohoda Lomé II. z r. 1980, stanovena pro období 1980 – 1985, měla podobné 

cíle jako předchozí dohoda. Nově pouze přistoupily k dohodě další státy a středem 

zájmu se stalo zemědělství.

                                               
28  Sdružené africké státy a Madagaskar, Horní Volta, Kongo (Brazzaville), Kongo (Léopoldville) 
Kamerun, Madagaskar, Mali, Mauretánie, Niger, Rwanda, Pobřeží Slonoviny, Burundi, Čad, Senegal, 
Somálsko, Středoafrická republika a Togo, Dahome a Gabon.
29 STABEX a SYSMIN byly přijaty v rámci Lomé I. a Lomé II.
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Dohoda Lomé III. byla podepsána v r. 1985 na období 1985 – 1990, 

přidružovala další nové státy a zaměřovala se na rozvoj průmyslu a venkova.

Dohoda Lomé IV., ratifikována 15. 12. 1989, byla stanovena na deset let. 

Přistoupily znovu nové státy. Země dohod se potýkaly s nedostatkem kapitálu, musely 

se dlouhodobě zadlužovat u Světové banky a Investičního měnového fondu. Proto bylo 

nutné posílit hospodářkou a regionální spolupráci, rozvoj služeb a zaměřit se na ochranu 

životního prostředí. Na počátku 90. let však došlo k politickým a hospodářským 

změnám30, kterým musela být dohoda přizpůsobena a došlo k revizi Dohody z Lomé 

IV. a následně k podpisu Dohody o změnách (4. 11. 1995). Hlavními principy Dohody 

o změnách bylo podpořit hospodářské reformy v zemích ACP, sociální rozvoj, 

politický dialog a demokracii. Došlo ke specifikaci obchodu zemí ACP, jelikož 

jednotlivé země měly zájem o spolupráci v různých částech Evropy. Dohody z Lomé 

měly však i svá slabá místa, protože docházelo ke stále většímu zadlužování států ACP, 

velká část věnovaných prostředků nebyla použita účelně.31 Nicméně vzájemný obchod 

neustále posiluje, což dokazují statistiky jejich exportu a importu (viz. graf č. 2.6).

Tabulka č. 2.6

Obchodní vztahy EU se zeměmi ACP (2000 – 2006)
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30 Konec studené války a rozpad SSSR, liberalizace mezinárodního obchodu atd.
31 Místo toho, aby byly prostředky vynaloženy na restrukturalizaci ekonomik, byly prostředky používány 
místními vládami na zbrojení a vedení válek.
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3 SOUČASNÉ OBCHODNÍ VZTAHY EU 

3.1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU V SOUČASNOSTI

Význam obchodní politiky EU se od počátku své existence nezměnil, naopak 

posílil. Obchodní politika EU stále přispívá k rozvoji a pomáhá evropským zemím 

integrovat se do světového obchodu. EU tak ochraňuje evropské hodnoty a zájmy, 

podporuje principy demokracie. Hlavním cílem je stále otevírání světových obchodních 

trhů pomocí progresivního rušení překážek mezinárodního obchodu a snižování celních 

bariér.[33]

Tato kapitola je věnována současným obchodním vztahům EU s jejími 

největšími obchodními partnery (viz. tabulka č. 3.1, graf č. 3.1 a graf č. 3.2)                   

a současnými vztahy se zeměmi ACP.

Tabulka č. 3.1

Hlavní obchodní partneři EU (r. 2006)    

EXPORT  - nejvíce EU vyváží do:                               IMPORT - nejvíce EU dováží z:                    

Stát                                      Stát                          

1. USA 1. Čína
2. Švýcarsko 2. USA
3. Rusko 3. Rusko
4. Čína 4. Norsko
5. Turecko 5. Japonsko
6. Japonsko 6. Švýcarsko
7. Norsko 7. Turecko
8. Kanada 8. Jižní Korea
9. Spojené arabské emiráty 9. Brazílie
10. Indie 10. Thaj - wan
11. Jižní Korea 11. Libye
12. Hong Kong 12. Alžírsko
13. Austrálie 13. Saudská Arábie
14. Jihoafrická republika 14. Indie
15. Singapur 15. Kanada
16. Mexiko 16. Singapur
17. Ukrajina 17. Jihoafrická republika
18. Brazílie 18. Malajsie
19. Saudská Arábie 19. Thajsko
20. Izrael 20. Irán

Zdroj [36], vlastní úpravy
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Graf. 3.1

Podíl exportu vybraných obchodních partnerů EU

Podíl exportu vybraných obchodních partnerů EU (v %)
 - r. 2006

USA - 23,2 %

Čína - 5,5 %

Rusko - 6,2 %

Švýcarsko - 7,6 %

Japonsko - 3,8 %

Norsko - 3,3 %

Turecko - 4,3 %

Jižní Korea - 2 %

Indie - 2,1 %

Brazílie - 1,5 %

Zdroj: [36], vlastní úpravy

Graf č.3.2

Podíl importu vybraných obchodních partnerů EU

Podíl importu vybraných obchodních partnerů EU (v %)       
 - r. 2006

USA - 13,3 %

Čína - 14,3 %

Rusko - 10,4 %

Švýcarsko - 5,3 %

Japonsko - 5,7 %

Norsko - 5,8 %

Turecko - 3,1 %

Jižní Korea - 3 %

Indie - 1,7 %

Brazílie - 2 %

Zdroj: [36], vlastní úpravy

V následujících kapitolách bych se ráda podrobněji věnovala současným 

vztahům EU se třemi ekonomicky nejvýznamnějšími obchodními partnery – jsou jimi  

USA, Čína a Rusko. 
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3.2 SOUČASNÉ VZTAHY EU A USA

3.2.1  Vzájemné vztahy EU a USA v současnosti

EU a USA jsou si navzájem největšími obchodními partnery, dohromady tvoří 

přibližně 57 % světového HDP a společně jsou zodpovědní asi za dvě pětiny světového 

obchodu. Toto transatlantické partnerství v podstatě definuje model globální 

ekonomiky, jelikož EU a stejně tak USA jsou pro většinu zemí světa největšími

obchodními a investičními partnery.

Obchodní toky přes Atlantik činí kolem 1,7 mld. EUR denně. Export zboží 

v r. 2006 dosáhl 269 mld. EUR a import z USA 178 mld. EUR (viz graf č. 3.3). Co se 

týče obchodu služeb, tak export i import je asi o polovinu nižší než u zboží. Skoro 

čtvrtina vzájemného obchodu probíhá prostřednictvím transakcí mezi firmami na obou 

stranách. [30]

Zatím poslední ekonomický dokument Rámec pro urychlení transatlantické 

integrace mezi USA a EU byl podepsán na společném summitu 30. 4. 2007 předsedou 

Komise EU Barrosem, německou kancléřkou Merkelovou a americkým prezidentem 

Bushem. Klíčovým elementem je přijmout pracovní program vzájemné kooperace         

a založení Transatlantické ekonomické rady (Transatlantic Economic Council), která 

by měla urychlit proces implementace programu. Transatlantická ekonomická rada       

je politický orgán, který dohlíží na urychlování kooperace mezi vládami s cílem 

postupně vytvořit ekonomickou integraci mezi EU a USA. Předsedou je viceprezident

Komise Günter Verheugen a za USA Al Hubbard (asistent amerického prezidenta                  

pro hospodářskou politiku a ředitel Národní ekonomické rady). Stálými členy 

Transatlantické ekonomické rady jsou za EU komisařka pro vnější vztahy Benita 

Ferrero-Waldner, generální ředitel pro obchod Peter Mendelson a komisař pro vnitřní 

trh a služby Charlie McCreevy. Kromě toho i jiní komisaři EU se mohou na žádost

účastnit jednání. USA jsou zastupovány příslušnými ministry. První setkání                  

se uskutečnilo  9. 11. 2007, to příští je naplánováno na červen 2008. [30]
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Graf č. 3.3

Vývoj importu a exportu EU s USA
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Zdroj [36], vlastní úpravy

3.2.2  Obchodní války

Historie obchodních vztahů mezi EU a USA je ale prolnuta i mnoha spory.    

Na jedné straně jsou EU a USA obchodními partnery, ale občas proti sobě stojí jako 

rivalové. Počátky obchodních sporů mezi EU a USA spadají do 90. let 20. stol., ale tyto 

konflikty ovlivňují jejich vzájemné vztahy i dnes.

Už od počátku vzájemných vztahů mezi EU a USA se významným bodem 

stala ochrana zemědělství ES. Nejdříve ES uplatňovala dovozní omezení vůči 

americkým vývozům, které směřovaly na evropské trhy. Opatření měla prospět 

evropským zemědělcům a hlavně vysoké dotace exportu evropských zemědělských 

produktů USA zhodnotily jako nekalou konkurenci v neprospěch amerického 

zemědělství, které si vysoce zakládá na svém exportu. Podobný problém měly USA       

i v obchodu s průmyslovým zbožím, proto naléhaly v rámci mnohostranných jednáních 

GATT o odstranění evropského protekcionismu v průmyslu  a zemědělství.

Výraznější konflikty měly svůj počátek v 60. letech u tzv. Kuřecí války, kdy

ES uvedla pohyblivé kvóty na odběr exportů drůbeže ze Spojených států. Další, již 

poněkud důležitější spory se týkaly např. omezení dovozu masa z USA, které 

obsahovalo hormony. Jiné spory vznikaly v průběhu 80. let během druhého ropného 

šoku kvůli vývozu evropské oceli, subvencím EU moučným pšeničným výrobkům nebo 
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kvůli italským těstovinám, které byly prodávány na americkém trhu levněji v porovnání 

s oficiálními cenami a američtí producenti těstovin tak nemohli nalézt uplatnění na trhu. 

Spor vyústil tím, že americký prezident Ronald Reagan uvalil na dovážené těstoviny 

z ES vyšší clo, čímž se ES zase bránila clem na dovážené citróny či vlašské ořechy 

z USA. Export těstovin z ES se mírně snížil, naopak vývoz citrónů a vlašských ořechů 

z USA poklesl téměř o 85 %.[5] 

Je také nutno zmínit, že ES vedla obchodní spory s USA i o dominantní 

postavení na trzích socialistických zemí střední a výhodní Evropy. Nejvýznamnější 

obchodní spory jsou přiblíženy na následujících řádcích (a viz. tabulka č. 3.2).

Tabulka č. 3.2 

Obchodní spory EU a USA řešené v rámci WTO

ofenzivní postoj EU defenzivní postoj EU
Byrdův dodatek Hormony
Zeroing GMOs
Zákon o autorském právu Civilní letadla Airbus
Havana Club
Civilní letadla Boeing
Antidumpingové opatření na ocelové tyče
Hormony

Zdroj [41], vlastní úpravy

Spor o dovoz banánů

Tento spor měl dlouhotrvající charakter, ale vyvrcholil až v průběhu 90. let. 

USA obviňovaly země EU, že upřednostňují dovoz banánů ze zemí ACP, čímž byli 

znevýhodněni např. američtí dovozci banánů značky Chiquita. USA se bránily hrozbou, 

že na evropské produkty budou použita cla ve výši 100 %, s čímž EU samozřejmě 

nemohla souhlasit. Proti byly samozřejmě i karibské státy, protože evropské trhy byly       

pro jejich malé ekonomiky významným odbytištěm. WTO shledala pravidla EU           

z roku 1993 nelegálními a v dubnu 1999 povolila americké sankce na dovozy z EU. 

Spor byl ukončen až v dubnu 2001 přijetím režimu netarifních omezení dovozu banánů

do zemí EU stanoveného na základě dovozních licencí.

Spor o hovězí maso

Další krize probíhala během 90. let a vyvrcholila v r. 1999 kvůli dovozu 

amerického hovězího masa, které obsahovalo umělé hormony. Od této doby nesmělo 

být americké hovězí maso do EU vyváženo. WTO byla na straně USA, protože EU 
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tímto postojem narušila pravidla hospodářské soutěže. USA chtěly opět zavést 100 % 

cla, a to na široký okruh unijních výrobků. Snaha dohodnout se byla na obou stranách, 

USA však vždy prosazovaly podmínku dovozu jejich hovězího masa do EU – na to EU 

nepřistoupila a raději zaplatila sankce za porušení hospodářské soutěže než aby 

zpřístupnila trh „nebezpečnému“ americkému hovězímu masu.[1]

Spor o úlevy exportérům

Spor započal koncem r. 2000, kdy se americké exportní společnosti rozhodly 

nabídnout americkým exportérům daňové výhody. Konkrétně se jednalo o odpisování 

z příjmů v tzv. daňových rájích32. WTO tento způsob dotování považovala za nelegální 

a také EU byla okamžitě připravena uvalit na některé americké produkty cla. Od r. 2005 

začal v USA platit zákon, který podporu zrušil, ale zavedl zákonem úlevy o vytváření 

pracovních míst. Na tento zákon si však EU rovněž stěžuje u WTO. [1]

Spor o Airbus

Podle názoru EU porušovaly USA bilaterální dohodu z r. 1992 o obchodu                  

s dopravními letadly, když poskytovaly firmě Boeing subvence. USA tento krok EU 

vrátily v r. 2000, kdy se vlády Francie, VB a SRN rozhodly financovat rozvoj letounu 

Airbus. Proti byla samozřejmě konkurenční americká společnost Boeing. Tvrdila,        

že rozvoj evropského letounu je projekt subvencovaný, EU si naopak stála za názorem, 

že tato podpora byla pouze ve formě půjček.

Jak jsem již dříve v práci uvedla (kapitola 2.2, kapitola 3.2.1) jsou USA       

pro obchod EU velice významné, jsou jejím největším obchodním partnerem. To platí   

i v případě EU pro USA, kdy EU rovněž zaujímá první příčku v důležitosti a objemu 

vzájemného obchodu. Transatlantické hospodářské vazby dnes tvoří 40 % světového 

obchodu. Přesto se podíl EU na amerických vývozech i dovozech snižuje. Podíl EU    

na obchodu USA klesá v důsledku rychle rostoucích ekonomik asijských zemí,         

tzv. „asijských tygrů“, které pro USA představují finančně výhodnější dovozy.[1] [5]

                                               
32 Daňové ráje jsou např. Panenské ostrovy, Barbados
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3.3 SOUČASNÉ VZTAHY EU A ČÍNY

I v r. 2006 stejně jako v minulých letech byla Čína druhým nejvýznamnějším 

obchodním partnerem EU. Čínské vývozy do EU se každoročně zvyšují o téměř 21 %      

(viz. graf č. 3.4). V r. 2007 se Čína dokonce vyšplhala na pozici největšího importéra 

EU (viz. tabulka 3.1). Zatímco si EU užívala svůj obchodní přebytek s Čínou v 80. let, 

dnes má s Čínou největší bilaterální obchodní deficit  (v r. 2006 128 mld. EUR).[31]

Graf č. 3.4

Vývoj importu a exportu EU s Čínou
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Zdroj [36], vlastní úpravy

Významné bylo pro Čínu přistoupení do WTO v prosinci 2001. EU byla velkým 

stoupencem toho, aby Čína do WTO vstoupila, jelikož současný čínský vliv ve světové 

ekonomice je natolik veliký, že by WTO  bez Číny nemohla být úplná. V listopadu 

1999 byl bilaterálně podepsán přístup Číny do WTO s USA a 19. 5. 2000 s EU. 

Závazkem Číny v kontextu přistoupení do WTO bylo zajistit lepší přístup unijním 

firmám na čínský trh. Dovozní cla a jiné bezcelní bariéry byly trvale sníženy. Členství 

Číny ve WTO urychlilo její vlastní snahu postupně zpřístupňovat své trhy                     

a zahraničním firmám byly zpřístupněny klíčové sektory jako pojišťovnictví                 

a telekomunikace, které byly až do té doby sledovány a příliv evropských investic zde 
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byl značně omezen, i když ne zcela zakázán. Přístup k WTO podpořil  a urychlil proces 

ekonomických reforem33 a vývoje v této oblasti.

Zajistit naplnění a implementaci závazků WTO je jednou z klíčových priorit 

Komise v rámci bilaterálního obchodu a hospodářského partnerství s Čínou. Hlavními 

problémy, které EU definovala, jsou ze strany Číny nedodržování práv duševního 

vlastnictví a průmyslová politika, která by mohla diskriminovat zahraniční firmy   

(např. v automobilovém průmyslu) a která omezuje již zmíněný přístup na trh služeb 

(bankovnictví, telekomunikace, poštovní služby atd.). Rovněž přístup na čínský trh 

s nerostnými surovinami je v současné době považován za jeden z  hlavních obchodních 

problémů.

Nejvýznamnější Kooperační program EU a Číny, který měl pomoci Číně se 

plnohodnotně integrovat do světového obchodního systému, byl zahájen 1. 2. 2004. 

Cílem je podpořit čínskou vládu v implementaci čínských závazků v rámci WTO, 

včetně posílení sektoru služeb, ale také průmyslu. Také byla podpořena výstavba 

výzkumných a vzdělávacích institucí. Nejvyšším cílem je však začlenění Číny             

do světového obchodu a aby tohoto cíle bylo dosaženo, zaměřuje se Kooperační 

program na šest hlavních principů:

1) Celní úřady, exportní a importní regulační systém,

2) Zemědělství a zemědělská produkce,

3) Technické bariéry obchodu, hygienické předpisy,

4) Služby,

5) Legislativa a investiční činnost,

6) Rozvoj jednotlivých politik, spolupráce a transparentnost.

V návaznosti na předešlé otázky obchodu obě strany usilují o prohloubení 

vzájemné spolupráce. Na posledním summitu EU a Číny v září 2006 bylo zahájeno 

vyjednávání nové Dohody o partnerství a spolupráci. Tato vyjednávání podporují 

další možnosti zlepšení bilaterálně - obchodních a investičních vztahů. 

                                               
33 Ekonomické reformy v Číně probíhaly především v 90. letech – EU Číně odborně asistovala          
např. zaškolovat pracovníky a vytvořit institucionální rámec podnikatelského prostředí.
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3.4 SOUČASNÉ VZTAHY EU A RUSKA

Vztahy EU s Ruskem se začaly přirozeně krystalizovat až po rozpadu 

Sovětského svazu v r. 1991. Od r. 1993 Rusko s určitými překážkami usiluje                 

o přistoupení do WTO. Podle nejčerstvějších zpráv by do WTO mělo Rusko přistoupit 

do konce r. 200834. 

Rámec vztahů mezi EU a Ruskem je vymezen Dohodou o partnerství           

a spolupráci (podepsána r. 1994, v platnosti od 1. 12. 1997), která byla stanovena       

na deset let. Tato dohoda se zabývala politickými, ekonomickými a kulturními vazbami    

a je také právním základem pro vzájemné bilaterální vztahy mezi EU a Ruskem. Jedním 

z hlavních cílů je propagovat obchod a investiční činnost společně s rozvojem 

harmonických ekonomických vztahů mezi oběma stranami.

Na summitu v Petrohradě v květnu 2003 se EU a Rusko domluvili na tom,  

jak posílit vzájemnou spolupráci a s výhledem vytvořit čtyři rusko – unijní prostory. 

Tyto plány byly součástí Dohody o partnerství a spolupráci. Tím prvním prostorem              

je Společný hospodářský prostor (Common Economic Space - CES), který             

je z hlediska obchodních vztahů nejdůležitější a zaměřuje se na vytvoření otevřenějšího 

integrovaného trhu mezi EU a Ruskem. Další tři prostory se zabývají následujícími 

oblastmi působení a nazývají se: Společný prostor svobody, Společný prostor vnější 

bezpečnosti a Společný prostor výzkumu, vývoje, výchovy a kultury. 

Cílem společného hospodářského prostoru je omezit celní bariéry, překážky 

obchodu a investic na minimum. CES se zaměřuje také na průmyslovou spolupráci, 

podnikání, práva k duševnímu vlastnictví, konkurenceschopnost či zemědělství. Plán 

CES (tzv. roadmap) byl přijat na summitu EU a Ruska v Moskvě v r. 2005. V plánu 

jsou mimo jiné zakotveny i dialogy na specifické záležitosti, mezi nimiž jsou např.:

 Investiční dialog – předvídatelnost investičního prostředí35,

 Dialog o právech k duševnímu vlastnictví – podporuje spolupráci mezi

celními úřady, policií, administrativou a soudními orgány a zajistit tak občanům 

ochranu jejich práv. Také bojuje proti výrobě podělků a pirátství,

                                               
34 Rusko však musí ještě vyřešit dvě sporné otázky, které se týkají toho, že uvalilo vysoké clo na vývoz 
stavebního dřeva. Švédsko a Finsko protestuje, protože je pro ně dřevo klíčovou surovinou. Druhým 
sporným bodem je, že Rusko požaduje od evropských leteckých společností vysoké poplatky za jejich 
přelet nad oblastí Sibiře, což je podle hlasů z Bruselu porušování pravidel letecké dopravy. [29]
35 První investiční dialog byl zahájen 11. 10. 2007
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 Dialog o zadávání veřejných zakázek – vzájemné sbližování a tvorba 

vhodného prostředí na obou stranách v rámci hospodářské soutěže,

 Regulační dialog o průmyslových produktech – harmonizace technických 

předpisů a standardů,

 Dialog o energiích – tento dialog probíhá už od r. 2000 a vrací se k němu i CES. 

EU má totiž veliký zájem s Ruskem udržovat v otázce energií trvalou 

spolupráci. Rozsah budování důvěry mezi oběma stranami je stále 

nedořešený.[29]

Co se týče obchodu, tak EU je proslulá uplatňováním svých značných omezení          

a v tomto bilaterálním obchodním vztahu se jedná o opatření především v ocelářském 

průmyslu, jež jsou také zakotvena v dohodě. Ze strany Ruska nejsou uplatňovány žádné

dramatické překážky obchodu. Příští dohoda mezi Ruskem a EU, která bude v r. 2008 

projednávána a bude navazovat na předešlou desetiletou smlouvu36, plánuje omezení 

bariér obchodu  a hlubší ekonomickou spolupráci.[29]

EU s Ruskem jedná v rámci půlročních summitů předsedy Rady EU, předsedy 

Komise a ruského prezidenta. EU a Rusko mají mezi sebou uzavřených mnoho 

sektorových dohod – dohoda o textilu, oceli, o jaderné bezpečnosti, rybolovu           

nebo o energiích. Rusko je v současnosti třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem 

EU po USA a Číně. EU je ruským nejvýznamnějším partnerem, asi 54 % celkového 

ruského obchodu probíhá s EU. Růst jejich vzájemného obchodování má vzrůstající 

tendenci, jen v r. 2006 vzrostl o 25 % (viz. graf č. 3.5). Celkový úhrn obchodu 

s Ruskem činil 85 mld. EUR v r. 2003, v r. 2006 se zvýšil na 209 mld. EUR a v první 

polovině r. 2007 hodnota dosáhla výše 105 mld. EUR, což bylo o 4 mld. EUR více než 

v polovině r. 2006. Tato čísla jen dokazují, že pozice Ruska jako obchodního partnera 

EU sílí. Rusko rovněž těží z Všeobecného systému preferencí EU, na jehož základě 

vstupuje ruské zboží na evropský trh.[29].

                                               
36 Na konci r. 2007 vypršelo desetileté období Dohody o partnerství a spolupráci. Dokud nebude vyjednán 
nový text dohody pro příštích deset let, zůstává původní dohoda beze změn v platnosti. [29]
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Graf č. 3.5

Vývoj importu a exportu EU s Ruskem
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Zdroj [36], vlastní úpravy

Ačkoliv je obchod se službami relativně limitován ve srovnání s obchodem   

se zbožím, má také rostoucí tendenci. EU vyváží do Ruska především komerční 

služby37, jež vzrostly za posledních deset let téměř o 10 %. Komerční služby dovážené 

z Ruska do EU během stejného období vzrostly přibližně o 8 %. Při dnešních              

27 členech EU roste množství exportovaných a importovaných služeb ještě více.       

V r. 2006 hodnota vyvážených služeb do EU vrostla až na 16 % z celkového objemu 

exportovaných služeb a vyvážených z EU na 21 %.

V rámci komodit jsou nejvíce vzájemně obchodovaným zbožím zejména 

energie, suroviny a chemikálie (viz, tabulka č. 3.3).

Tabulka č. 3.3

Komodity exportu a importu EU a Ruska (r. 2006)

Export EU do Ruska v % Import EU z Ruska v %
stroje a dopravní zařízení 46 energie, paliva 67
chemikálie 15 zpracované zboží 10
zpracované zboží 13 suroviny 3
potraviny a žívá zvířata 7 chemikálie 3

Zdroj: [29], vlastní úpravy

                                               
37 Např. informační technologie, reklama, průzkum trhů, atd.
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Také tok PZI z EU do Ruska se neustále zvyšuje – jen v průběhu několika 

málo let vzrostl několikanásobně (viz. tabulka č. 3.4). Rusko je stále lákavější oblastí 

pro zahraniční investory, což v posledních letech dokládá pokrok zejména v ruských 

sektorech elektrotechniky a bankovnictví. Pro EU je tedy vhodné investovat do Ruska 

z toho důvodu, že Rusko výrazně stojí o příliv zahraničních investic, kapitálu                

a know-how do své ekonomiky, přičemž vytváří co nejvhodnější podmínky pro vstup 

zahraničních investorů do země především v oblasti ochrany vlastnických práv             

a celkového investičního klimatu.

Tabulka č. 3.4

PZI z EU do Ruska

Přímý zahraniční kapitál z EU do Ruska v mld. EUR
r. 2002 2,5
r. 2004 6,4
r. 2006 17,8

Zdroj: [43], vlastní úpravy

Rusko je pro EU velice významný obchodní partner, především v otázce 

energií. Zajišťuje totiž 25 % všech dodávek ropy a plynu do EU, význam Ruska pro EU 

je tedy zcela zjevný. Rusko s EU pravidelně jedná na již zmíněných summitech,        

kde jsou řešeny především energetické záležitosti. Mimo jiné i také například proto,  

aby se neopakovala situace z ledna r. 2007, kdy byla krátkodobě přerušena dodávka 

ropy do některých zemí EU kvůli sporu mezi Ruskem a Běloruskem38.

Poslední summit EU a Ruska se konal 26. 10. 2007, kdy se jednalo o nové

Strategické smlouvě o partnerství39, která by měla obsahovat klauzuli o včasném 

varování o přerušení energetických dodávek z Ruska, na nichž je EU značně závislá. 

Nová smlouva však nebyla projednána kvůli vetu z polské strany, jelikož rusko – polské 

vztahy jsou v současné době ještě stále napjaté. [23]

Rusko už od r. 2005 uplatňuje embargo na dovoz polského masa. Rusko tvrdí, 

že polské dovážené maso je nekvalitní a navíc pochybného původu. Polsko na ruské 

                                               
38 Bělorusko mělo privilegované postavení co se týče dovozu ropy z Ruska, ale od počátku r. 2007 mělo 
být toto běloruské výsadní postavení zrušeno. Běloruské úřady pohrozily, že na ropu uvalí dodatečné clo. 
Nedošlo k vzájemné dohodě a spor vyvrcholil. Bělorusko si začalo peníze vybírat naturálně a ruská 
dodavatelská společnost Transněfť na tuto skutečnost reagovala zastavením dodávek ropy. Výpadek 
ropovodu Družba způsobil, že se bez ropy náhle ocitlo Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko a ČR.
[22] [23]
39 Stará Dohoda o partnerství a spolupráci byla platná do prosince r. 2007
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stanovisko reagovalo tak, že ruské embargo má čistě politický podtext. Až nové polské 

parlamentní volby v říjnu r. 2007 přinesly výraznější snahu o znovuobnovení dobrých 

vztahů s Ruskem. Rusko znovu obnoví dodávky ropy, Polsko přislíbilo větší kontrolu 

dodávek masa do Ruska a také to, že podpoří rusko – unijní vztahy na následujících 

setkáních. [22] [43]

Další jednání o nové Strategické smlouvě o partnerství by se mělo uskutečnit 

během příštího summitu EU a Ruska v květnu 2008. [43]

3.5  SOUČASNÉ VZTAHY EU SE ZEMĚMI ACP

Revize Dohody z Lomé IV. nebyla konečnou smlouvou, která byla uzavřena 

mezi EU a zeměmi ACP. Nová dohoda, která navázala na dohody z Lomé a měla 

napravit jejich chyby, byla Dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými            

a tichomořskými státy a EU. Byla podepsána 23. 6. 2000 v Cotonou (Benin) na dobu 

20 let40 a jsou jí vyjádřeny dnešní vztahy EU se zeměmi ACP. Cíle dohody jsou 

zaměřeny spíše globálně na vzájemně se ovlivňující odvětví. Bilaterální dohody musí 

být uzavírány podle pravidel WTO. Zaměřuje se na politický dialog, finanční, 

regionální a obchodní spolupráci a potírání chudoby.

Země ACP mají přístup na evropský trh na základě systému preferencí. 

Zatímco státy ACP jsou pro EU hlavně politicky významnými partnery, EU je naopak 

pro ně primárním obchodním partnerem. Největšími vývozci do zemí ACP jsou 

přirozeně jejich bývalí kolonizátoři – VB, Nizozemí, Francie, Španělsko a Belgie.

Vývoz ACP jen do 11 zemí EU tvoří 95 % celkového vývozu zemí ACP. Dovoz          

ze 14 zemí EU tvoří téměř 98 % celkového dovozu do zemí ACP (viz. tabulka č. 3.5). 

Největšími ACP exportéry do EU jsou Jihoafrická republika (JAR), Libérie, Angola, 

Mauricius nebo např. Kamerun. 

                                               
40 Jedná se o tzv. Dohodu z Cotonou - může být revidována každých pět let, v případě potřeby co jeden 
rok 
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Tabulka č. 3.5

Poměr zemí EU, které se nejvíce podílejí na exportu a importu zemí ACP (r. 2005)

Dovoz EU ze zemí ACP 
(z celkového objemu vývozů ze 
zemí ACP) v % 

Vývoz EU do zemí ACP
(z celkového objemu dovozů do 
zemí ACP) v %

Velká Británie 20 Francie 24
Francie 19 Velká Británie 14
Španělsko 16 Spolková republika Německo 12

Zdroj [19], vlastní úpravy

EU vyváží stroje a mechanická zařízení, chemikálie a zpracované zboží.       

Do EU jsou dovážena zejména paliva, potraviny a suroviny (viz. tabulka č. 3.6). 

Obchod se službami je zde uplatňován pouze okrajově. Naopak velice významná je zde 

investiční činnost, především ze strany EU.

Tabulka č. 3.6

Komodity, které se nejvíce podílejí na vzájemném obchodu EU a zemí ACP            

(r. 2005)

Země ACP vyváží do EU v % Země ACP dováží z EU v %
ropa 26 stroje a zařízení 31
diamanty 11 dopravní prostředky 10
kakao 9 lodě a maziva 9
dřevo 4 léčiva 4

Zdroj [19], vlastní úpravy

Obchodně politický režim Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými             

a tichomořskými státy a EU, kdy byl vztah EU k zemím ACP založen na systému 

preferencí a na základě udělené výjimky ze strany WTO, byl však platný jen do konce  

r. 2007. Pokud by měl tento režim trvání i nadále, pak by tímto byla porušena pravidla 

WTO, proto byl uveden plán sjednání nových dohod – Dohody o ekonomickém 

partnerství (EPA)41 se šesti regiony zemí ACP, jimiž jsou oblast Karibiku, Tichomoří, 

východní, jižní, střední a západní Afrika). Tato dohoda již splňuje požadavky WTO      

a zaručuje volný bezcelní a bezkvótový přístup na unijní trh. Dále budou stále 

uplatňována pravidla původu a ochranná opatření, také bude tímto upraven obchod 

                                               
41 Tzv. EPAs - Cílem je nahradit nereciproční obchodní preference, které Evropská unie udělila zemím 
ACP v rámci stávající dohody z Cotonou. Tato dohoda měla původně pokrývat období 2000-2020,         
ale další rozvojové země jí napadly za nekompatibilitu s pravidly Světové obchodní organizace.
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služeb, veřejných zakázek, investic nebo rozvojové spolupráce, která by měla zmírnit 

dopady zavádění Dohody o ekonomickém partnerství.[21]

Některé státy ale odmítly podepsat dohody o ekonomickém partnerství                   

do 31. 12. 2007  předtím než vyprší platnost stávajících smluv, i když EU varovala,     

že by tak země ACP mohly ztratit výhody spojené s jejich preferenčním přístupem      

na trh EU. EU v rámci těchto dohod totiž požaduje reciproční otevírání trhů zemí ACP, 

což by znamenalo značné výdaje pro země ACP, které se také obávají toho,                 

že by evropské firmy získaly naprosto volný přístup k jejich trhům, což by mohlo místní 

podnikatele v zemích ACP zruinovat. [21] [42]

EU proto s africkými zeměmi uzavřela alespoň prozatímní dohody, které       

se nezabývají otevřením trhu služeb a kapitálu v rozvojových zemích, ale týkají           

se pouze obchodu se zbožím a to tak, aby od 1. l. 2008 nedošlo k narušení obchodní 

výměny mezi EU se zeměmi ACP. V daném termínu do 31. 12. 2007 se podařilo

ujednat pouze jedinou EPA v plném rozsahu s regionem Karibiku, která obsahuje 

kapitoly o liberalizaci obchodu zbožím, službami a rozvojové spolupráci. Během          

r. 2008 by však mělo dojít k uzavření dohod EPA i s ostatními regiony. Mimo systém 

dohod EPA zůstávají nejchudší rozvojové země světa, které mají sjednaný volný přístup 

na trh EU s jakýmkoli zbožím kromě obchodu se zbraněmi. Tento režim se nazývá EBA 

– Everything but Arms.[21] [42]

Mimo jiné také africké státy byly a jsou prioritně zaměřeny na obchod 

s Evropou a stejně tak jako v jiných částech světa, i v Africe jsou znatelné snahy 

regionální spolupráce dané vznikem několika integračních seskupení. Mezi nimi je také 

integrace Maghreb (Unie arabského Maghrebu), jejímiž členy jsou Tunisko, Maroko, 

Alžírsko, Libye a Mauretánie. EU chce společně ze zeměmi Středomoří (včetně zemí 

Maghrebu) na základě principů Barcelonského procesu (1995)42 vytvořit do r. 2010 

zónu volného obchodu – EU – MEFTA (Euro – Mediterranean FTA). [12]

                                               
42 Tzv. Barcelonský proces je partnerství 27 členských zemí Evropské unie a 10 zemí Středomoří
(Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko, Turecko). 
Otázkami Barcelonského procesu je např. zajištění bezpečnosti v oblasti, podpora ekonomických              
a kulturních vztahů a rozsáhlá finanční a technická pomoc.



- 64 -

ZÁVĚR

Evropská unie je nejvýznamnější světovou obchodní velmocí. Co se týče její 

rozlohy a počtu obyvatel nepatří na první příčky, svým objemem produkce však ano.

Společná obchodní politika je jedním z opěrných bodů EU. EU si na jejím 

základě buduje obchodní vztahy se světem, určuje pravidla pro dovoz a vývoz zboží     

a upevňuje tak své postavení na světovém trhu. Obchodní politika patří k pěti společně 

prováděným politikám, má nadnárodní charakter a pokrývá všechny důležité prvky 

obchodu se službami a zbožím. Hlavním cílem je postupné otevírání trhů a zlepšování 

jejich přístupnosti pomocí omezování bariér obchodu.

Prvotním cílem ES bylo vytvořit celní unii včetně jednotného celního sazebníku, 

což se podařilo na konci 60. let. Posléze bylo cílem vytvořit vnitřní trh, kdy byla 

postupně odstraňována omezení volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu.           

V r. 1999 byla v některých státech EU zavedena jednotná měna euro, která mimo jiné 

napomohla zjednodušit obchodní transakce mezi EU a obchodními partnery.

Uskutečňování obchodní politiky EU závisí na efektivním využívání nástrojů 

obchodní politiky, které se v případě EU člení na nástroje autonomní a smluvní          

(viz kap. 1.4.1 a 1.4.2). Jak jsem uvedla v kap. 1.5, klíčovou roli v rámci uzavírání 

obchodních dohod tvoří Světová obchodní organizace, která stanovuje pravidla 

obchodu, řeší případně vzniklé spory mezi obchodními partnery a na její půdě jsou 

uzavírány mezinárodní obchodní dohody.

V druhé části práce jsem se zaměřila na formování obchodních vztahů EU                   

a následnému uzavírání kooperačních smluv s obchodními partnery EU a integracemi 

světa. V Evropě je mimo EU zásadní postavení územně nesourodého ESVO. Důležitá  

je především obchodní výměna se Švýcarskem, které se řadí na první příčky importu        

a exportu EU (viz. tabulka 3.1). Obchodní spolupráce probíhá na bázi uzavírání 

bilaterálních smluv.

Avšak nejvýznamnějším obchodním partnerem EU jsou zcela jistě USA.

Historie jejich vzájemných hospodářských vztahů spadá do počátku 50. let,                

kdy společně čelili nebezpečí ze strany sovětského bloku a snažili se zmírnit následky 

druhé světové války. Vztahy mezi USA a EU jsou vymezeny v rámci mnoha 

sektorových dohod a tzv. transatlantických partnerství. 
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Co se týče obchodních vztahů EU s Latinskou Amerikou, pak zde EU působí 

jako velice významný investor a také partner pro regionální spolupráci. Primárně EU 

spolupracuje s latinskoamerickou integrací MERCOSUR.

Dále jsem se zaměřila na hospodářské vztahy EU s Asií. Asie se v posledních 

dekádách stala rychle se rozvíjejícím obchodním centrem a její státy výhodnými

obchodními partnery. Asijské země získaly svůj význam především proto, že jsou 

dovozcem, ale také příjemcem PZI z EU. V rozmezí dvou let probíhají pravidelná 

Asijsko – evropská setkání ASEM, která se specializují na dialog a spolupráci 

v politické, ekonomické a kulturní oblasti.

Zvláštní postavení ve vztahu k EU mají země ACP, jejichž vazby k EU jsou

založeny na dohodách o partnerství – tzv. Dohodách z Lomé, které byly uzavírány      

na pětiletá období a představovaly formu spolupráce s ES se zaměřením na obchod, 

finanční, technickou a regionální spolupráci. Na Dohody z Lomé navázala Dohoda mezi 

africkými, karibskými a tichomořskými státy a EU (tzv. Dohoda z Cotonou), která byla 

podepsána 23. 6. 2000 s platností na dobu 20 let.

Ve třetí části své bakalářské práce jsem věnovala pozornost současným 

obchodním vztahům EU a zaměřila se na spolupráci se zástupci tří kontinentů a zároveň 

představiteli třech nejvýznamnějších obchodních partnerů EU – USA, Čínu a Rusko.

EU s USA jsou si vzájemně největšími hospodářskými partnery a jejich podíl   

na světovém produktu je více než 50 %, což zajišťuje jejich ekonomickou dominanci. 

V současné době USA obsazuje první místo jako cílová oblast exportu EU a také          

je druhým největším importérem zboží do EU (viz. tabulka 3.1). Posledním vydaným

dokumentem v obchodní oblasti je „Rámec pro urychlení transatlantické integrace mezi 

USA a EU“ (30. 4. 2007) a založení Transatlantické ekonomické rady s cílem postupně 

vytvořit určitou „ekonomickou integraci“ mezi EU a USA. Vzájemné vztahy však 

nebyly vždy ideální, což dokazují mnohé spory v hospodářské oblasti – např. spor         

o dovoz banánů nebo spor o hovězí maso. (viz. kap. 3.2.2).

Obchodní vztahy mezi EU a Čínou pomohlo posílit přistoupení Číny k WTO            

v r. 2001, což mělo za následek lepší zpřístupnění čínských trhů. Čína se v současnosti 

vyšplhala až na druhého nejvýznamnějšího partnera EU, čemuž jistě přispěla také 

transformace čínské ekonomiky. „Kooperační program EU a Číny“ by měl pomoci Číně 

se plnohodnotně integrovat do světového obchodního systému, byl uveden 1. 2. 2004.

Obchodní vztahy s Ruskem se začaly intenzivněji rozvíjet až po rozpadu SSSR        

v r. 1991. Základy vzájemné spolupráce byly položeny v 90. letech, kdy byla uzavřena 
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řada sektorových dohod především v oblasti energií a rybolovu. Nezanedbatelná je také 

investiční činnost obou zúčastněných stran (viz. kap. 3.4). Cílem blízké budoucnosti   

je vytvořit čtyři rusko – unijní prostory, kterými jsou hospodářský prostor, prostor 

svobody, prostor bezpečnosti a prostor pro výzkum, vývoj, výchovu a kulturu a posílit 

tak vzájemnou spolupráci. Brzy by také mělo dojít k uzavření nové „Strategické 

smlouvy o partnerství mezi EU a Ruskem“, která by mimo jiné měla vzhledem 

k minulým událostem obsahovat klauzuli o včasném varování o přerušení energetických 

dodávek z Ruska, jelikož EU je na dodávkách ropy z Ruska z jedné čtvrtiny závislá.

V rámci unijních vztahů k zemím ACP se v současnosti projednává přijetí 

„Dohod o ekonomickém partnerství“. První z nich byla prozatím ratifikována jen 

s regionem Karibik. Dohody s ostatními pěti regiony ACP by měly být ratifikovány    

do konce r. 2008.

V současnosti si EU drží prvenství největšího obchodního centra světa. V dnešní 

době je však konkurence obrovská a v budoucích letech se můžeme dočkat situace,       

že Čína svou ekonomickou výkonností EU předčí, což dokládá i fakt, že se Čína 

v posledních letech dopracovala až na první příčku největšího dovozce zboží do EU.

Domnívám se, že by EU měla klást důraz na obchodní politiku a prosazovat své zájmy

ve světové ekonomice, a tak si udržet vedoucí postavení ve světovém obchodě.
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PŘÍLOHA

Příloha č. 1: Obchodní politika EU – příslušní komisaři a generální ředitelé

1.1 Vnější vztahy a vztahy s evropskými sousedy

Obrázek č. 1.1                                                          Obrázek č. 1.2

Komisařka pro vnější vztahy                              Generální ředitel pro vnější vztahy

a vztahy s evropskými sousedy                             a vztahy s evropskými sousedy

- Benita Ferrero – Waldnerová                            - Eneko Landaburu

                                                  

Zdroj: [27]                                                                                  Zdroj: [27]

1.2 Rozšíření

Obrázek č. 1.3                                                          Obrázek č. 1.4

Komisař pro rozšíření                                           Generální ředitel pro rozšíření                          

- Olli Rehn                                                                - Michael Leigh

                                 
Zdroj: [27]                                                                                 Zdroj: [27]                            

                                                      



1.3 Obchod

Obrázek č. 1.5                                                             Obrázek č. 1.6

Komisař pro obchod                                                 Generální ředitel pro obchod

- Peter Mandelson                                                     - David O´Sullivan

                              
Zdroj: [27]                                                                                    Zdroj: [27]

1.4 Rozvoj a humanitární pomoc

Obrázek č. 1.7                                                            Obrázek č. 1.8

Komisař pro rozvoj                                                  Generální ředitel pro rozvoj

a humanitární pomoc                                               a humanitární pomoc  

- Louis Michel                                                            - Stefano Manservisi                                          

                             
Zdroj: [27]                                                                                   Zdroj: [27]



Příloha č. 2: Integrační seskupení Latinské Ameriky, Asie a Afriky

LATINSKÁ AMERIKA

 Andské společenství národů – Andean Community of Nations (ANCOM)

ANCOM vzniklo v r. 1996, sídlo má v Limě. Navázalo na Andský Pakt           

z r. 1969, který byl založen tzv. Kartagenskou dohodou. Smyslem její existence            

je sociální a hospodářská spolupráce. V současné době jsou členy Kolumbie, Peru, 

Ekvádor a Bolívie. Přidruženými státy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. 

Má formu celní unie. K 1.1. 2005 vešel v platnost volný pohyb osob – tzn. zrušení víz 

pro občany členských zemí.

 Středoamerický společný trh – Central American Common Market 

(CACM)

CACM byl první integrací ve středoamerickém regionu, vznikl r. 1960 se sídlem           

v Guatemale, kdy jej založily státy Guatemala, Salvador, Nikaragua a Honduras. Mezi 

zakládající země je přiřazována také Kostarika, která přistoupila v r. 1961. Hospodářská 

spolupráce členských států byla orientována na liberalizaci vzájemného obchodu           

a společnou celní politiku. CACM se musel potýkat s krizemi a také přerušením 

působení z důvodu tzv. fotbalové války mezi Hondurasem a Salvadorem. Činnost byla 

obnovena v r. 1991. Dnes představuje integrační formu celní unie. Asociovaným 

členem je Panama.

 Společný trh jihu – Southern Common Market (MERCOSUR) 

MERCOSUR vznikl v r. 1991 smlouvou z Asunciónu, sídlo je v uruguayském 

Montevideu. Jeho prvořadým cílem bylo vytvořit k 1. 1. 1995 zónu volného obchodu    

a celní unii – nutno dodat, že úspěšně, včetně koordinování politik a legislativy 

členských států. Uplatňuje společnou strategii v boji proti chudobě a nezaměstnanosti, 

také v oblasti lidských práv či tvorbě funkční infrastruktury. Má právní subjektivitu. 

Jedná se o latinskoamerickou integraci s největším hospodářským potenciálem             

a nejvýznamnějším ekonomickým postavením této oblasti. Dnešními členy jsou 

Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela (vstup 2006). V blízké době se 

stane členem pravděpodobně také Bolívie. Přidruženými státy jsou Chile, Kolumbie, 

Ekvádor a Peru



ASIE

 Sdružení národů jihovýchodní Asie – Asociation of South – East Asian 

Nations (ASEAN)

ASEAN vznikl v r. 1967 a jeho sídlo je v Jakartě v Indonésii. Zakládajícími 

členy jsou Indonésie, Filipíny, Malajsie, Singapur a Thajsko. Později se připojila

Brunej, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodža. Statut pozorovatele má Papua Nová 

Guinea a Východní Timor. ASEAN je ekonomická integrace pásmo volného obchodu. 

Každoročně ASEAN pořádá summit vrcholných představitelů států. Partnery ASEAN

v rámci regionální spolupráce je EU, USA, Čína, Rusko, Nový Zéland, Austrálie a další.

 Rada pro spolupráci arabských zemí Zálivu – Gulf Cooperation Council 

(GCC)

GCC vznikl v r. 1981, sídlem v Rijádu v Saudské Arábii. Členskými státy jsou 

Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Kuvajt a Saudská Arábie. Jemen 

přistoupí pravděpodobně v r. 2016. K 1. 1. 2008 je GCC integrační formou společný trh.

 Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci – South Asian Association            

for Regional Cooperation (SAARC)

Deklarace o vzniku SAARC byla podepsána v r. 1983, ale vešla v platnost       

až v r. 1985. Sídlo má v nepálském Káthmándu. Členskými státy jsou Bangladéš, 

Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka a Afghánistán.

AFRIKA

 Západoafrická hospodářská a měnová unie (ECOWAS - UEMOA)

UEMOA je organizace čítající osm západoafrických států, která byla založena 

za účelem podpořit ekonomickou integraci mezi členskými státy, měnou je CFA 

frank43. UEMOA byla založena v Dakaru v r. 1994. Zakládající smlouvu podepsali 

představitelé vlád Beninu, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Mali, Nigeru, Senegalu     

a Toga. V r. 1997 se Guinea – Bissau stala osmým členem integrace. UEMOA je celní  

a měnová unie mezi některými členy ECOWAS. [51]

 Hospodářské společenství zemí západní Afriky (ECOWAS, z fr. CEDEAO)

Toto hospodářské společenství bylo založeno v r. 1975 a skládá se z patnácti 

států – Benin, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea,                   

                                               
43 CFA frank je měna, frank v afrických zemích



Guinea – Bissau, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone a Togo. V r. 1976 

se připojily Kapverdy a r. 2000 Mauretánie. 

Cílem společenství je zlepšit spolupráci v oblastech průmyslu, dopravy, 

telekomunikací, energií, zemědělství nebo využívání přírodních zdrojů. Zabývá            

se především otázkami obchodní, sociální a kulturní oblasti a řeší měnové záležitosti.

Co se  týče současné situace – západoafrický frank (XOF)44 je v současné době 

užíván v šesti afrických státech (bývalých francouzských koloniích) a také v bývalé 

portugalské Guinea – Bissau. Tyto země jsou součástí Západoafrické hospodářské         

a měnové unie (UEMOA). 

Druhou skupinou zemí jsou WAMZ (West African Monetary Zone) – jejími 

členy jsou anglofonní země Gambie, Ghana, Nigérie a Sierra Leone a frankofonní 

Guinea a cílem zavést do r. 2009 jednotnou měnu ECO. Zájem se má připojit také 

Libérie. Nyní je stále v oběhu západoafrický frank (XAO). Avšak hlavním cílem je 

spojit dohromady WAMZ a UEMOA a vytvořit tak monetární zónu v západní Africe 

(ECOWAS).[52]

 Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA)

COMESA Byla vytvořena v r. 1994. V současnosti čítá dvacet členů: Angola, 

Burundi, Komory, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, 

Keňa, Libye, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Rwanda, Seychely, Sudán, Svazijsko, 

Uganda, Zambie, Zimbabwe. Dřívějšími členy byly také Lesotho, Mosambik, Tanzanie 

a  Namibie. V r. 2000 vytvořilo 9 zemí COMESY pásmo volného obchodu, Rwanda         

a Burundi přistoupily v r. 2004, Komory a Libye v r. 2006. [49]

 Středoafrické hospodářské a měnové společenství (CEMAC)

Společenství vzniklo v r. 1994, kdy Kongo, Gabon, Kamerun, Středoafrická 

republika, Čad a Rovníková Guinea podepsaly zakládající smlouvu. V těchto státech 

obíhá jako měna CFA frank a cílem je vytvořit jednotný vnitřní trh.[48]

 Hospodářské společenství zemí střední Afriky (CEEAC)

Toto společenství se zaměřuje na regionálně – ekonomickou spolupráci            

ve Střední Africe. CEEAC byl založen v r. 1983 (funkce až od r. 1985) a zakládajícími 

členy byly Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Demokratická republika 

Kongo, Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Rwanda, Sv. Tomáš a od r. 1999 je členem 

také Angola. Některé z těchto států založily CEMAC.[50]

                                               
44 Zaveden v r. 1945



Příloha č. 3: Státy ACP

3.1  KARIBIK

V ACP je 15 karibských států - Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, 

Dominika, Dominikánská Republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svatý Kitts      

a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincent a Grenadiny, Surinam, Trinidad a Tobago.

Obrázek č. 3.1

Karibské státy ACP

Zdroj [25]

3.2  AFRIKA

V ACP je 48 afrických států - Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 

Kapverdy, Středoafrická republika, Čad, Komory, Kongo, Demokratická republika 

Kongo, Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, 

Gambie, Ghana, Guinea – Bissau, Guinea, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, 

Malawi, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mozambik, Namibie, Niger, Nigérie, Rwanda, 

Svatý Tomáš, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Sudán, 

Svazijsko, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe.



Obrázek č. 3.2

Africké státy ACP

Zdroj [25]

3.3  TICHOMOŘÍ

V ACP je 15 tichomořských států - Cookovy ostrovy, Mikronésie, Fidži, 

Kiribati, Marshallovy ostrovy, Nauru, Niue, Palau, Papua Nová Guinea, Šalamounovy 

ostrovy, Východní Timor, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa.

Obrázek č. 3.3

Tichomořské státy ACP

Zdroj [25]



Příloha č. 4: Podíl států na světovém exportu a importu

Graf č. 4.1

Podíl států na světovém exportu

Podíl států na světovém exportu (v %) - r. 2006
EU - 17,3 %

USA - 12 %

Čína - 11,2 %

Japonsko - 7,1 %

Kanada - 4,6 %

Hongkong - 3,7 %

Rusko - 3,4 %

Jižní Korea - 3,4 %

Singapur - 3,1 %

Mexiko - 2,9 %

Saudská Arábie - 2,1 %

ostatní - 29,2 %

Zdroj: [36], vlastní úpravy

Do první dvacítky světových největších exportérů dále řadíme: Malajsii, 

Švýcarsko, Brazílii, Thajsko, Norsko, Indie, Austrálii, Indonésii, Spojené Arabské 

emiráty, Turecko, Venezuelu, Irán, Chile a Nigérii. Jejich podíl na světovém exportu 

náleží do rozmezí 0,5 – 1,5 %.[36]

Graf č. 4.2

Podíl států na světovém importu

Podíl států na světovém importu (v %) - r. 2006

USA - 21 %

Čína - 7,9 %

Japonsko - 6,2 %

Kanada - 4,2 %

Hongkong - 3,5 %

Mexiko  3,1 %

Jižní Korea - 3 %

Singapur - 2,5 %

Indie - 2 %

Austrálie - 1,6 %

EU -19, 2 %

ostatní - 25,8 %

Zdroj: [36], vlastní úpravy

Do první dvacítky světových největších importérů dále řadíme: Švýcarsko, 

Turecko, Rusko, Thajsko, Malajsii, Spojené arabské emiráty, Brazílii, Indonésii, 

Jihoafrickou republiku, Norsko, Ukrajinu, Filipíny a Izrael. Jejich podíl na světovém 

importu náleží do rozmezí  0,5 – 1,5 %.[36]



Příloha č. 5: Import, export a obchodní bilance EU s hlavními obchodními 

partnery

Graf č. 5.1

EU – 27: Import s hlavními obchodními partnery

EU - 27: Import s hlavními obchodními partnery
 (v 1000 mil. EUR)
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  Zdroj: [36], vlastní úpravy

Graf č. 5.2

EU – 27: Export s hlavními obchodními partnery

EU - 27: Export s hlavními obchodními partnery
 (v 1000mil. EUR)
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  Zdroj: [36], vlastní úpravy



Graf č. 5.3

Obchodní bilance EU

Obchodní bilance EU - srovnání 1999 - 2006 
(v 1000 mil. EUR)
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  Zdroj: [36], vlastní úpravy

Příloha č. 6: Vývoj importu a exportu členských zemí EU (1999 – 2006)

Graf č. 6.1

Obchodní bilance jednotlivých členských států
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Graf 6.2

Podíl členských států EU na světovém importu

Členské státy EU - srovnání světového importu
(v 1000 mil. EUR)
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Zdroj: [36], vlastní úpravy

Graf 6.3

Podíl členských států EU na světovém exportu

Členské státy EU - srovnání světového exportu
(v 1000 mil. EUR)
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Příloha č. 7:  Obchod EU s komoditami

Obrázek č. 7.1

Obchod EU s komoditami – potraviny, nealkoholické nápoje a tabákové výrobky

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - potraviny, nealkoholické 
nápoje, tabákové výrobky (v mld.EUR, r. 2006) 
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Obrázek č. 7.2

Obchod EU s komoditami –nerostné suroviny

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - nerostné suroviny
 (v mld. EUR, r. 2006)
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Obrázek č. 7.3

Obchod EU s komoditami – minerální paliva, oleje a podobné produkty

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - minerální paliva, oleje       
a podobné produkty (v mld. EUR, r. 2006)
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Obrázek č. 7.4

Obchod EU s komoditami – chemikálie a podobné produkty

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - chemikálie a podobné 
produkty (v mld. EUR, r. 2006)
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Obrázek č. 7.5

Obchod EU s komoditami – stroje a dopravní zařízení

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - stroje a dopravní zařízení 
(v mld. EUR, r. 2006)
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Zdroj: [37], vlastní úpravy

Obrázek č. 7.6

Obchod EU s komoditami – další průmyslové zboží

Obchod EU s hlavními obchodními partnery - další průmyslové zboží 
(v mld. EUR, v r. 2006)
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Resumé (Anotace)

OBCHODNÍ VZTAHY EVROPSKÉ UNIE
Martina Čermáková

Cílem mé bakalářské práce je charakterizovat společnou 
obchodní politiku EU a popsat její historický vývoj včetně 
používaných nástrojů. Dále se v práci soustředím na vzájemné 
hospodářské vztahy EU s jejími obchodními partnery.

Práce se věnuje formování vztahů EU s vybranými obchodními 
partnery – ESVO, USA, Kanadou, Latinskou Amerikou, zástupci 
Asie, dále Austrálie a Nový Zéland a země ACP. Analyzuje 
ekonomickou situaci v daných zemích, historické vazby na EU            
a počátky jejich spolupráce. Zahrnuje také principy                       
a charakteristiku uzavřených obchodních dohod a dohod              
o vzájemné spolupráci.

Závěrečná část zahrnuje analýzu současných vztahů se třemi 
nejvýznamnějšími obchodními partnery EU, jimiž jsou USA, 
Čína  a Rusko a také současné vztahy EU se zeměmi ACP. Zde se 
věnuji jejich současným hospodářským vztahům a společným
akcím plánovaných do budoucna.

Příloha je věnována grafickému vyjádření vývoje exportu             
a importu s obchodními partnery EU, znázornění obchodu 
s komoditami a mimo jiné také zobrazuje vrcholné představitele 
společné obchodní politiky EU.

Summary (Annotation)

BUSINESS RELATIONS OF THE EUROPEAN UNION
Martina Čermáková

The goal of my Bachelor thesis is to characterize the EU´s 
common trade policy and describe its history development 
including trade instruments which are used. Then I focus on 
mutual economic relations of the EU with its business partners.

Thesis devotes to the formation of the EU´s relations with chosen 
trade partners – ESVO, USA, Canada, Latin America, deputies of 
Asia, then Australia and New Zealand and ACP coutries. Thesis 
analyses economic situation in that countries, historical ties to the 
EU and beginnings of their common cooperation. It also includes 
principles and characteristic of trade agreements and agreement 
of mutual cooperation which were ratified.

Final part includes the analysis of present relations with three 
EU´s main trade partners which are USA, China and Russia and 
the EU´s relations with ACP countries also. There I pay attention 
on their present economic relations and common actions which 
are planned to the future time.

The enclosure is devoted to graphic expression of export´s and 
import´s development with EU´s trade partners, it also 
demonstrates trade with commodities and among other it displays 
supreme representatives of the EU´s common trade policy.


