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1 Úvod 

 

 Globalizace je celosvětový společenský proces vedoucí k vyšší vzájemné propojenosti 

a závislosti všech oblastí světa. Globalizace nebyla zastavena ani před zemědělstvím. 

Důsledkem tohoto fenoménu je výrazný růst zemědělského zahraničního obchodu, a proto 

agrární sektor ovlivňuje světové hospodářství a makroekonomický vývoj. Zemědělství se 

v současné době potýká s mnoha výzvami. Jedná se o pokračující globalizaci, zajištění 

zásobování potravin pro obyvatelstvo a rozvoj venkovských oblastí. Argument 

multifunkčního významu zemědělství hraje důležitou roli pro rozvoj společnosti. K začlenění 

zemědělství do režimu Světové obchodní organizace přispěla rovněž globalizace. V rámci 

multilaterálních kol vyjednávání je diskutována liberalizace zemědělského sektoru pomocí 

odstraňování obchodních bariér. I přes liberalizační snahy zůstává zemědělství nejvíce 

chráněným sektorem v mezinárodním obchodě. 

 Evropská unie zaujímá vedoucí pozici ve světovém zemědělském obchodu, a proto se 

aktivně účastní jednání na mnohostranném úrovni. Společná zemědělská politika EU se musí 

řídit mezinárodními pravidly stanovené WTO.  

 Zemědělství patří mezi nejkontroverznější oblasti Rozvojového kola z Dohá., a proto 

je průběh kola je složitější než se očekávalo. Za neúspěchem mnohostranného jednání stojí 

především protichůdné zájmy vyspělých a rozvojových zemí. V souvislosti s hospodářskou 

krizí je vyvíjen tlak na uzavření kola.  

 Cílem diplomové práce je, za pomoci dostupných informací, charakterizovat podstatu 

a dosavadní průběh Rozvojového kola z Dohá, představit priority a kompromisní návrhy 

prosazované ze strany Evropská unie a zhodnotit potencionální dopady multilaterálního kola 

na zemědělský obchod EU. 

 Základní hypotézou, která bude v práci testována je, že úspěšným uzavřením 

Rozvojového kola z Dohá bude vytvořen větší tlak na zemědělství Evropské unie s přínosem 

pro spotřebitele, rozšíří se výběr zemědělských produktů, ale ztíží se přístup rozvojových 

zemí na evropský trh.  

 Postup zpracování diplomové práce vychází ze základních metodických přístupů, 

vhodně vybraných pro jednotlivé kapitoly. Ke splnění cíle je využíváno deskriptivního 

přístupu, dedukce, analýzy a kompilace.  

 Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, které na sebe obsahově navazují. První 

kapitolu přestavuje úvod, následují jednotlivé kapitoly, ve kterých je rozpracováno téma  
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a obsahem poslední kapitoly je závěr. Každá kapitola obsahuje dílčí shrnutí a text je doplněn 

různými tabulkami i grafy. 

 Druhá, teoretická kapitola, se zabývá celkovým vymezením pojmu obchodní politika. 

Na základě vysvětlení podstaty obchodní politiky jsou představeny její teoretické koncepce. 

Dále jsou zhodnoceny jednotlivé argumenty liberalismu a protekcionismu. Zvláštní pozornost 

je věnována fungování Světové obchodní organizace v rámci liberalizace světového obchodu, 

která navazuje na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu.  

 Třetí kapitola vymezuje postavení Evropské unie ve světovém obchodu. Následně je 

popsán vývoj, hlavní cíle a nástroje společné obchodní politiky. Další část kapitoly mapuje 

průběh dosavadních jednání Ministerských konferencí v rámci Rozvojového kola s důrazem 

na problematické oblasti. Závěrem jsou uvedeny hlavní priority a kompromisní návrhy, které 

předkládá Unie pro úspěšné uzavření katarského kola.  

 Záměrem čtvrté kapitoly je nejprve uceleně představit zemědělský sektor Evropské 

unie na základě makroekonomických ukazatelů. Nedílnou součástí kapitoly je vymezení tří 

základních pilířů zemědělství v rámci Světové obchodní organizace. Závěrečným bodem 

kapitoly je analýza potencionálních přínosů a ztrát Rozvojového kola z Dohá se zaměřením 

na agrární sektor EU.  

 Při zpracování teoretické části byl zaznamenán dostatek relevantních zdrojů zabývající 

se daným tématem. Vzhledem k tomu, že lze nahlížet na problematiku teoretických koncepcí 

obchodní politiky různými způsoby, literatura byla vybírána tak, aby byly zdůvodněny 

odlišná postoje a argumenty liberalismu a protekcionismu. Aplikační část byla zpracována na 

základě cizojazyčných zdrojů, v tištěné či elektronické podobě, přičemž docházelo ke 

značným problémům při získávání potřebných dat z oblasti dopadů Rozvojového kola na 

zemědělský obchod EU. Řada publikací a odborných studií vznikala spíše na počátku 

Rozvojového kola, a proto vyžadují časté ověřování. Aktuální zdroje již nenabízí komplexní 

pohled na téma katarského kola. Statistická data týkající se makroekonomických údajů 

zemědělského sektoru Evropské unie vychází především z údajů uveřejněných na 

internetových stránkách Eurostatu a Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj 

venkova. 
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2 Liberalizace světového obchodu pod rámcem WTO 

  

 Světový obchod hraje v současné době významnou roli, protože je považován za 

motor ekonomické globalizace1. Ve druhé polovině dvacátého století si prošel skutečnou 

revolucí, poznamenanou rychlým růstem objemu obchodu a rovněž liberalizací, tedy 

odstraňováním obchodních bariér. Na podporu světového obchodu byla podepsána řada 

mezinárodních dohod a vznikaly nové instituce. Na globální úrovni upravují mezinárodní 

obchod zejména dohody uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (World Trade 

Organization, WTO).  

 

2.1 Pojem a pojetí obchodní politiky 

 

 Obchodní politika je praktickou disciplínou, která pomáhá ekonomickým subjektům 

vytvářet institucionální podmínky pro realizaci obchodní výměny s dalšími zeměmi. Je tedy 

úzce spojena s úrovní a rozsahem zahraničního obchodu2. Obecně platí, že čím větší existuje 

závislost jednotlivé země na zahraničním obchodu, tím větší vzniká pro tuto zemi potřeba 

vytvářet kvalitní obchodní politiku. 

 Kalínská (2010) ve své publikaci vysvětluje, že zahraničně obchodní politika je 

součástí obchodní politiky státu. S postupnou liberalizací mezinárodního obchodu  

a globalizačními tendencemi se rozlišování mezi obchodní politikou a zahraničně obchodní 

politikou stává obtížné. Z tohoto důvodu se již v praxi užívá pouze termín obchodní politika 

ve smyslu prostředku státu k ovlivňování vnějších ekonomických vztahů a nástroje 

k vytváření vhodného vnitřního ekonomického prostředí. 

 Obchodní politika se dá charakterizovat jako souhrn záměrů, strategií, zásad, opatření, 

nástrojů, smluv a institucí, vytvářených na úrovni vlády a směřující k domácím i zahraničním 

podnikatelským subjektům. Vlády států prostřednictvím obchodní politiky ovlivňují 

podnikatelské prostředí a obchodní vztahy podnikatelů za účelem zajištění optimálního 

vnitřního ekonomického vývoje národního hospodářství. Ekonomika se pomocí obchodní 

                                                 
1 Například Cihelková (2009) charakterizuje ekonomickou globalizaci jako rostoucí provázanost světových 
ekonomik. Hlavním aktérem ekonomické globalizace jsou nadnárodní společnosti, které působí mimo rámec 
státu. Na ekonomickou globalizaci působí určité hnací síly, a to liberalizace mezinárodního obchodu a pohybu 
kapitálu, rychlejší technický vývoj a deregulace.  
2 Zahraniční obchod je historicky nejstarší a nejrozšířenější formou vnějších ekonomických vztahů. Jeho 
podstatou je uskutečňování dovozu a vývozu zboží a služeb mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Zahraniční 
obchod plní důležité funkce v procesu rozvoje výrobních sil a mezinárodní dělby práce. 
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politiky zapojuje do mezinárodních obchodních vztahů a tím dosahuje změny redistribuce 

výrobních zdrojů a alokaci zisků. Prostřednictvím obchodní politiky se mohou částečně řešit 

problémy v obchodní bilanci státu, problémy s nezaměstnaností, inflací a s nedostatkem 

příjmů státního rozpočtu. „Základní funkcí obchodní politiky je tedy koncipovat potřebné 

podpůrné prostředí pro prosazování hospodářské strategie země v mezinárodních 

podmínkách, v soutěži o lepší postavení na zahraničních trzích, ale i pro účinnější ochranu 

domácího trhu“ (Kalínská, 2010, str. 92). 

 Vliv obchodní politiky na ekonomiku je dán její otevřeností a mírou zapojení země do 

mezinárodního obchodování a investování. Lze říci, že čím menší je vnitřní trh, tím větší je 

zpravidla otevřenost ekonomiky. Míra otevřenosti každé země se vypočítá jako podíl 

vývozních a dovozních toků na souhrnných agregátech ekonomické aktivity3. Vyspělé státy 

mají obvykle větší podíl zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu než země 

rozvojové4. 

 Všechny země formulují určitou formu obchodní politiky, ale v každé zemi se 

projevuje rozdílným způsobem. Obchodní politika patří mezi výsostná práva každého 

suverénního státu upravovat poměry na svém území, aby bylo dosaženo optimální 

ekonomické situace5. Prostřednictvím obchodní politiky vstupuje každá země do interakce 

s ostatními státy světa. Z toho vyplývá, že obchodní politika je výsledkem kompromisů 

plynoucích buď z vyjednávání nebo reakcí na vnější i vnitřní ekonomický a sociální vývoj. 

Mezi hlavní úkoly obchodní politiky patří zajišťování proporcionality a vzájemnosti 

v ekonomických vztazích se zahraničím, ovlivňování rozsahu importu a exportu zboží, 

komoditní i teritoriální struktury zahraničního obchodu a vytváření institucí pro rozvoj 

hospodářských vztahů se zahraničím (Fojtíková, 2009). 

 V souvislosti s obchodní politikou se hovoří o termínu diskriminace. Znamená to 

používání různých zahraničně obchodních překážek vůči jednotlivým státům6. Dalším 

pojmem používaným běžně v souvislosti s obchodní politikou jsou preference, nebo-li 

poskytování výhod. 

 Během historického vývoje obchodní politiky se postupně vymezily dva základní 

směry obchodní politiky – liberalismus a protekcionismus. Je nutné říci, že toto rozdělení má 
                                                 
3 Například podíl vývozu zboží a služeb na hrubém domácím produktu.  
4 V posledních letech je obchod silně determinován i jinými domácími politikami, např. zemědělskou politikou, 
politikou v oblasti služeb, politikou v oblasti vládních zakázek a podporou vědy a výzkumu. 
5 Vlády jednotlivých států se při definování své obchodní politiky soustředí na objektivní skutečnosti, jako jsou 
disponibilní zdroje, ekonomický potenciál, zeměpisná a klimatická poloha, složení obyvatelstva, historický 
vývoj a rovněž berou na vědomí hospodářské i politické vztahy se třetími zeměmi, vývoj světového hospodářství 
jako celku, vývoj na hlavních trzích, obchodní ujednání z mezinárodních dohod apod.  
6 Diskriminace v širším smyslu znamená nerovné zacházení se stejným zbožím z různých zemí. 
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pouze teoretický charakter, neboť v praxi se tyto dva směry téměř nevyskytují ve své čisté 

podobě. Míra poměru liberalismu a protekcionismu závisí na řadě faktorů a na jejich 

konkrétních historických projevech. Určujícím kritériem pro to, zda se země uchylují spíš 

k liberalismu či protekcionismu, je celková ekonomická a politická situace ve světě  

a ekonomická úroveň těchto zemí. Oba dva směry přináší dané ekonomice výhody  

i nevýhody, proto je třeba při jejich prosazování brát ohled na krátkodobé a dlouhodobé 

dopady. 

 

2.1.1 Protekcionismus 

 

 Obchodní politika založená na protekcionismu7 (ochranářství) filtruje negativní 

vnější vlivy a tím chrání danou ekonomiku. Obecně platí, že z krátkodobého hlediska mohou 

mít protekcionistická opatření kladné dopady, avšak z dlouhodobého hlediska je použití 

ochranářských praktik pro zemi nevýhodné. Je zřejmé, že pokles dovozu v důsledku 

protekcionistických opatření a jeho náhrada domácí výrobou vyvolává vytlačení zahraničních 

technologií a know-how. Celá ekonomika se postupně dostává do izolace. Protekcionisticky 

orientovaným státům se na jedné straně zvýší zaměstnanost a zachová se výrobková struktura, 

na druhé straně dojde ke zhoršení přístupu na zahraniční trhy, k inflačním tendencím, 

k pomalému technickému rozvoji a ke konzervaci stereotypů v domácí výrobě  

(Kalínská; Štěrbová 2007).  

 Všeobecně přijímaným argumentem protekcionismu se stala potřeba ochrany dětského 

průmyslu. Je nezbytně nutné toto odvětví chránit, aby se mohlo průmyslově rozvinout a poté 

disponovat určitými komparativními výhodami. Ochrana domácího trhu přispívá k omezení 

závislosti na dovozech v klíčových produktech. Protekcionismus přispívá k dosažení 

makroekonomické stability, neboť liberálnímu myšlení je vytýkána zranitelnost ekonomiky 

v souvislosti se zvyšující se mírou závislosti na dovozech. 

 Extrémním případem protekcionismus je autarkie8, což má za následek uzavření 

domácího trhu vůči dovozu a znemožnění vývozu. Novodobá forma ochranářství se nazývá 

lokalizace trhů9. Tento trend má za úkol chránit a podporovat výrobu pro domácí trh. 

                                                 
7 Z latinského výrazu protection = ochrana. 
8 Duchovním otcem protekcionismu se stal Aristoteles, který propagoval autarkní politiku. V minulosti byla 
autarkní politika prosazována například v Albánii, v současné době je uplatňována v Severní Koreji.  
9 Lokalizace trhů se orientuje především na zemědělství a spočívá v  omezování jeho exportu s cílem zvýšit 
dodávky na domácí trh. Nevýhodou autarkie a lokalizace je  nevyužiti absolutních a komparativních výhod 
z mezinárodní směny.  
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Historický přehled protekcionistických teorií zahraničního obchodu 

Dříve než byly zformulovány teorie protekcionismu, prosazovaly se merkantilistické 

názory, které přetrvávaly od 16. do 18. století a poté byly úspěšně vyvráceny kritikou 

představitelů klasické politické ekonomie.  

Merkantilismus10 uplatňoval hospodářskou politiku, která se vyznačovala množstvím 

státních zásahů do ekonomiky, zejména regulačních opatření v oblasti zahraničního obchodu. 

Podstatou merkantilismu bylo co nejvíce usilovat o vývoz a zároveň minimalizovat dovoz. 

Neumann (2010) připomíná, že merkantilisté nikdy nevytvořili ucelenou školu ekonomického 

myšlení, protože vycházeli většinou z chybných předpokladů a často na sebe nenavazovali. 

Podle této teorie bylo bohatství národa zásobou drahých kovů v ekonomice. Zvyšování této 

zásoby bylo možné získat dvěmi základními způsoby, a to těžbou na území daného státu  

a aktivní platební bilancí.  

Největší omyl merkantilismu bylo považování zahraničního obchodu za  

„hru s nulovým součtem“. Znamená to, že pokud jeden národ na zahraničním obchodě 

vydělává, druhý musí zákonitě prodělávat, a proto merkantilisté nepochopili podstatu 

mezinárodní dělby práce a její význam pro tvorbu bohatství. Čistý příliv drahých kovů přinesl 

dva základní efekty, a to pokles úrokové sazby a růst cenové hladiny.  

Vývoj merkantilistické teorie lze rozdělit na raný merkantilismus a rozvinutý 

merkantilismus11. V období raného merkantilismu byl zakázán dovoz cizího zboží, aby 

nedocházelo k odlivu zlata ze země.  

Thomas Mun patřil k nejvýznamnějším představitelům merkantilismu. Stal se jedním 

z ředitelů britské Východoindické společnosti a své názory propagoval v díle Bohatství Anglie 

v zahraničním obchodě aneb bilance našeho zahraničního obchodu je základem našeho 

bohatství z roku 1628. Mun si v té době uvědomoval určitý nedostatek merkantilismu. 

Poukazoval na to, že nárůst objemu drahých kovů v ekonomice vede k růstu cenové  hladiny  

a postupné ztrátě cenové konkurenceschopnosti domácích výrobců. Dlouhodobé udržování 

aktivní obchodní bilance bylo podle něj neudržitelné a pro ekonomiku škodlivé. 

Nejznámějším představitelem rozvinutého merkantilismu ve Francii se stal  

Jean Baptiste Colbert12. I když nenapsal žádný merkantilistický spis, v praxi prosazoval 

systematickou hospodářskou politiku s takovým důrazem, že se pro její francouzskou verzi 

                                                 
10 Pojem merkantilismus je odvozen z latinského výrazu mercator (česky kupec) a odrážel důraz těchto autorů na 
zahraniční obchod. 
11 Za nejradikálnější představitele merkantilismu označujeme rané merkantilisty, tzv. bullionisty, jež realizovaly 
devizové kontroly a zakazovaly export drahých kovů ze země.  
12 Jean Baptiste Colbert byl také ministrem financí Ludvíka XIV.  



 

10 

ujalo označení colbertismus. Tato politika přinesla velmi negativní důsledky pro francouzské 

zemědělství, které dlouhodobě stagnovalo v důsledku merkantilistických regulačních opatření 

a nadměrného daňového zatížení (Sojka, 2010). 

Závěrem lze konstatovat, že přísné dodržování merkantilistických myšlenek by vedlo 

k omezování mezinárodního obchodu a konečným důsledkem by byl nulový obchod. 

Teoretická koncepce protekcionismu byla vytvořena až v 19. století americkým 

ekonomem Henrym Careyem a především německým ekonomem Friedrichem Listem13. Oba 

představitelé zformulovali teorii dětského průmyslu (infant industry), která se stala 

základem současného protekcionismu. Podle teorie dětských odvětví by se země měla plně 

otevřít působení zahraniční konkurence až se stane její průmysl dospělým. Jestliže se skupina 

zemí rozhodne chránit svá dětská odvětví, dojde k rozdělení trhu. V každém takovém státě se 

totiž vytvoří malá lokalizovaná výroba, což povede ke snížení prosperity všech zemí14. 

Logika teorie dětských odvětví je těžko zpochybnitelná, ale její praktické využití je velmi 

diskutabilní, protože je obtížné určit, které odvětví má být domácí vládou chráněno.  

Americký ekonom indického původu Jagdish Bhagwati upozornil na to, že rozvojové 

země reagují na změnu světových cen opačně, než by odpovídalo klasickým teoriím. Podle 

teorie zbídačujícího růstu výrobci při snížení ceny zvyšují objem výroby a exportu, aby 

vyrovnali snížení svých příjmů v důsledku poklesu světové ceny. Tím se ale současně zvyšuje 

světová nabídka, čímž opět roste tlak na snížení světové ceny. Rozvojové země se tak 

dostávají do začarovaného kruhu, ve kterém musí neustále více pracovat a vyrábět, aby si 

alespoň udrželi úroveň příjmů (Holman, 2005). 

Teorie periferní ekonomiky rovněž vysvětluje tradiční problém rozvojových zemí, 

kterým se zhoršují směnné relace tím, že ceny surovin a základních potravin s nízkou 

přidanou hodnotou rostou pomaleji než ceny průmyslových výrobků s vysokou přidanou 

hodnotou. Proto argentinský ekonom Raul Prebish označil rozvojové země jako periferie  

a vyspělé ekonomiky jako centra. Ke zhoršování směnných relací z pohledu periferie dochází 

proto, že s růstem světového důchodu roste poptávka po průmyslovém zboží rychleji než po 

potravinách a surovinách. Výsledkem je tak rychlejší růst cen průmyslového zboží, které 

importují země periferie. 

 

 

                                                 
13 Friedrich List je považován za významného předchůdce německé historické školy. Jeho základní dílo vychází 
z myšlenky o nutnosti specifické národní politické ekonomie. 
14 Možným řešením tohoto problému je vytváření celních unií či jiných regionálních uskupení, jež jsou založená 
na myšlence volného obchodu. 
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2.1.2 Liberalismus 

 

 Liberalismus15 (volný svobodný obchod) v obchodní politice je vnímán jako 

odstraňování překážek obchodu, otevření všech sektorů vnitřního trhu zahraniční konkurenci 

a celkové odstranění proexportních, přímých i nepřímých podpor státu ve všech oblastech 

ekonomiky. Svobodný obchod si klade za cíl dosažení volné zahraničně obchodní výměny 

bez zásahu státu. Liberální přístup vede ke změně výrobkové struktury, k růstu specializace 

ekonomiky, k nižším spotřebitelským cenám, k omezení inflace, ke snížení mezd, ke zvýšení 

nezaměstnanosti, k vyšší zranitelnosti ekonomiky apod. (Kalínská, 2010).  

 Zastánci liberální obchodní politiky argumentují, že volný obchod přináší 

spotřebitelům zisky, jež jim plynou z nižší spotřebitelské ceny. Po zavedení liberalismu se 

zvyšuje množství obchodovatelného zboží a přechodem na sériovou nebo hromadnou výrobu 

se snižují jednotkové výrobní náklady. Svobodný obchod přináší zisky také do oblasti výroby, 

protože umožňuje se specializovat na výrobu určitého statku, u kterého země dosahuje 

komparativní výhodu. 

Jak uvádí Fojtíková (2009), liberální opatření jsou realizována prostřednictvím 

státních zásahů na národní úrovni nebo na mezinárodní úrovni, kde jsou jejich iniciátory 

mezinárodní organizace (např. Světová obchodní organizace)16.  

 

Historický přehled liberálních teorií zahraničního obchodu 

 První silná reakce na merkantilistické názory se začala formovat ve Francii v polovině 

18. století. Fyziokratismus17 představoval důležitou kapitolu ekonomického myšlení, protože 

vydělil ekonomii jako samostatnou vědeckou disciplínu. Fyziokraté jakožto předchůdci 

anglických klasiků a stoupenci ekonomického liberalismu razili krédo „laissez faire, laissez 

passer“ – „nechte být, nechte plynout“. Podle nich bylo zemědělství jediným produktivním 

sektorem, protože dokázalo tvořit čistý produkt v podobě rent.  

Hlavním představitelem fyziokratismu byl Francois Quesnay. Holman (2005) zmiňuje 

největší přínos fyziokratů, což byla jeho Ekonomická tabulka, která poprvé ukázala 

                                                 
15 Z latinského výrazu liberalis = týkající se svobody. 
16 Spíše liberálně orientovaná obchodní politika přetrvává například ve Velké Británii a Nizozemí. Naopak 
protekcionistické tendence se vyskytují v zemích s dominující vládou jedné politické strany, jedná se  
o Japonsko, Spojené státy americké, Čínu, Brazílii a další země.  
17 Pojem fyziokratismus je volně překládán jako „vláda přírody“. 



 

12 

ekonomiku jako neustále se opakující koloběh zboží a peněž18. K dalším fyziokratům patřili 

například Dupont de Nemour a Victor Riquetti de Mirabeau.  

 Za jednoho z předchůdců klasické politické ekonomie je považován David Hume. 

Tento filozof formuloval stále platnou kvantitativní teorii peněž. Tato teorie vysvětluje 

proces, kdy při růstu objemu peněz v ekonomice v důsledku aktivní obchodní bilance dojde 

ke zvýšení cenové hladiny v dané ekonomice, a tím pádem ke zhoršení cenové 

konkurenceschopnosti a následně ke snížení kladného salda obchodní bilance. Tato rovnice je 

udává, že není možné dlouhodobě udržovat aktivní saldo obchodní bilance, což požadovali 

merkantilisté. 

 Za zakladatele klasické politické ekonomie na přelomu 18. a 19. století je považován 

skotský filozof Adam Smith. Mezi další významné představitelé této školy patřili Thomas 

Robert Malthus, Jean Baptiste Say, David Ricardo, Nassau William Senior a John Stuart Mill. 

Klasická politická ekonomie vychází z teorie liberalismu. 

 Prvním ekonomem, který definoval úlohu zahraničního obchodu, byl Adam Smith19.  

V jeho stěžejním díle klasické politické ekonomie Pojednání o podstatě a původu bohatství 

národů vysvětluje problematiku mezinárodního obchodu, vydaném v roce 1776. Za 

nejdůležitější Smithův příspěvek je označována teorie principu absolutních výhod. Ta říká, že 

země by se měla specializovat na výrobu těch výrobků, které je schopna produkovat levněji 

než ostatní země. Tyto výrobky bude následně exportovat do zemí, kde je jejich výroba dražší  

a dovážet výrobky, které jsou tyto země schopny vyrobit nejlevněji. Jednoduše řečeno, každá 

ekonomika se má soustředit na to, co umí nejlépe20. I když byla teorie absolutní výhod brzy 

překonána, ve své době velmi obohatila dějiny ekonomického myšlení.  

 Druhá klasická teorie, jejímž autorem se stal David Ricardo, je teorie komparativních 

výhod. Ta dokazuje, že zahraniční obchod může být výhodný i bez absolutní výhody dané 

ekonomiky. Komparativní výhoda se dá charakterizovat jako relativně největší absolutní 

výhoda, pokud má země absolutní výhodu při výrobě obou komodit, nebo naopak jako 

relativně nejmenší absolutní nevýhodu v případě, že má země absolutní nevýhodu při výrobě 

                                                 
18 Angličtí klasikové přehlédli metodologický význam Ekonomické tabulky, a tak klasická ekonomie přišla  
o důležitou metodu. Ekonomická tabulka byla později znovuobjevena Karlem Marxem. 
19 Adam Smith byl velkým kritikem merkantilistů. Na rozdíl od nich pochopil, že obchod není hra s nulovým 
součtem. Dokázal, že obchod může být prospěšný pro všechny zúčastněné ekonomiky.  
20 Princip absolutní a později i komparativní výhody je založen na fungování několika zjednodušujících 
předpokladů, kterými jsou svobodný obchod mezi zeměmi, nulové transakční náklady, pracovní teorie hodnoty, 
konstantní výnosy z rozsahu, dokonalá mobilita pracovní síly mezi odvětvími, dokonalá mobilita pracovní síly 
mezi státy a indiferentní produkt (Neumann, 2010). 
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obou komodit21. Závěry svých studií shrnul do díla Zásady politické ekonomie a zdanění, 

které vyšlo v roce 1817.  

 Reakce na klasický liberalismus přišla ve 20. století. Moderní liberalismus značně 

mění některé doktríny klasické ekonomie. Ideje moderních liberálů jsou úzce spjaty 

s rozvojem industrializace. Jejich cílem bylo posílit roli států, která by občanům zaručovala 

některé jistoty, např. zdravotní péči či školství a umožnil tak rozvoj jejich individuality. 

 Za nejvýznamnější neoklasické doplnění klasických teorií mezinárodního obchodu se 

považují zejména Heckscherův a Ohlinův model, na něj navazující Stolperův Samuelsonův 

teorém o změně světových cen, dále pak Rybczynského efekt, Leontiefův paradox a řada 

prací dalších autorů neoklasického směru (Svatoš, 2009). 

 Závěrem je nutné zmínit, že teoretikové liberalismu byli světoznámí ekonomové,  

např. Milton Friedman a Friedrich von Hayek, protože oba získali Nobelovu cenu za 

ekonomii. 

 

Mnohostranný obchodní systém 

V souvislosti s poválečným uspořádáním světa se po druhé světové válce začaly 

prosazovat liberalizační snahy. To vedlo k vytvoření mnohostranného obchodního systému, 

jehož součástí se měl stát i mezinárodní ekonomický režim upravující finanční a obchodní 

vztahy mezi státy. V oblasti obchodu to znamenalo snížit míru protekcionismu, který byl 

považován za hlavní příčinu degresivního vývoje světového obchodu ve třicátých letech 

dvacátého století. Například Kubišta (1999) definuje mnohostranný obchodní systém jako 

proces liberalizace obchodu, v němž se odstraňují tarifní i netarifní překážky. Zpočátku 

mnohostranný systém obchodování spadal pod rámec Všeobecné dohody o clech a obchodu 

(GATT 1947). Avšak v současné době je jeho působení spojeno s činností Světové obchodní 

organizace. 

 

2.1.3 Nástroje obchodní politiky 

  

 Obchodní politika každého státu má k dispozici soustavu nejrůznějších nástrojů, které 

umožňují vládě uskutečnit záměry daného státu. Tyto nástroje se mohou členit z několika 

hledisek, například podle jejich právní nebo věcné podstaty, cílů, tvorby apod. Z obchodně 
                                                 
21 John Stuart Mill rozšířil komparativní výhodu o teorii reciproční poptávky. Z jeho teorie vyplývá, že 
mezinárodní směnný poměr bude pravděpodobně blíže národnímu směnnému poměru ve větší zemi, protože u ní 
lze očekávat větší reciproční poptávku po importech než u malé země. 
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politického hlediska jsou opatření obchodní politiky rozdělována do dvou skupin, na 

autonomní nástroje a smluvní nástroje obchodní politiky (Černohlávková, 2007). 

 

Autonomní nástroje 

Autonomní nástroje jsou historicky starší než smluvní nástroje, avšak jejich význam 

klesá v souvislosti s rozvojem mezinárodního obchodu. Naopak na významu nabývají nástroje 

smluvní. Autonomní opatření obchodní politiky představují jednostranné, autonomní nástroje 

státu, které stát používá za účelem ochrany domácího výrobce před vnějším prostředím. 

Konkrétně se jedná o ochranu domácích výrobců ve snaze omezit import 

konkurenceschopnějšího zahraničního zboží a naopak podpořit vývoz zboží domácích 

výrobců. 

Autonomní prostředky působí aktivně nebo pasivně. Cílem aktivních prostředků je 

usnadnění vývozu. Patří mezi ně státní garance úvěru, státní úvěry a další prostředky. 

V minulosti to byl například systém vývozních subvencí a vývozní prémie. Pasivní prostředky 

se snaží omezit či dokonce zamezit přístup zahraničních výrobků na domácí trh. Tyto 

prostředky zahrnují cla, kvantitativní restrikce, licenční řízení a devizové restrikce. 

Obecně se autonomní prostředky dělí na tarifní nástroje a netarifní nástroje.  

 

 Tarifní opatření mají podobu cel. Clo se charakterizuje jako peněžitá částka vybraná 

v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží. Historický význam cla byl jednoznačně 

fiskální. I v současné době představuje clo příjem do státního rozpočtu, jeho fiskální role však 

klesá. Základní funkce cla spočívá v ochraně ekonomických zájmů a ve vytváření příznivého 

prostředí pro domácí výrobce určitého zboží. Výši cel stanovuje stát a určuje se pro každý 

produkt zvlášť. Clo je používáno řadu let, a proto bylo vytvořeno mnoho druhů cel. Například 

Kubišta (1999) cla rozlišuje podle: 

 

• účelu, 

• směru pohybu zboží, 

• stupně regulace, 

• způsobu výpočtu. 

 

Podle účelu se rozlišují cla finanční a ochranná. Funkce finančního cla spočívá 

v obstarávání zdrojů, jež slouží k financování státních výdajů. Ochranné clo zajišťuje ochranu 
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domácích výrobců před dovozem zboží ze třetích zemí, a to zdražením cla22. Ochranná cla 

mohou nabývat mnoha podob, pak se označují jako preferenční, diferenční, vyrovnávací, 

antidumpingové, kompenzační a odvetné clo23.  

Z hlediska směru pohybu zboží, které přechází přes hranice, se cla dělí na dovozní, 

vývozní a tranzitní. Dovozní clo patří mezi nejvýznamnější obchodně politický nástroj, který 

je používán ve vyspělých zemích. Vývozní cla aplikují zpravidla rozvojové země s cílem 

zabránit nadměrný vývoz zpracovaných surovin a posílit tak příjem státního rozpočtu. 

Tranzitní cla v současné době již neexistují, plnily fiskální funkci.  

Podle stupně regulace rozdělujeme cla na autonomní a smluvní. Autonomní clo je 

jednostranné rozhodnutí státu a je aplikováno na země, s nimiž nemá daná ekonomika žádné 

smluvní závazky. Smluvní clo se vyjednává na základně dvoustranných nebo 

mnohostranných smluv o vzájemném poskytování celních výhod.  

Cla je možno rozdělit také podle způsobu výpočtu na cla valorická, specifická  

a kombinovaná. Valorické clo je vyjadřováno procentní sazbou z hodnoty zboží, přičemž 

hodnota zboží je dána fakturovanou cenou. Výhodou specifického cla je jednoduchost, 

protože se vyměřují pevnou částkou za fyzickou jednotku, například za kus, tunu, barel apod. 

Clo kombinované vyplývá logicky z kombinace valorického a specifického cla a jeho 

smyslem je odstranit vliv kolísání zahraničních cen na vnitřní ceny.  

Jako další tarifní nástroje Fojtíková (2009) jmenuje celní kvóty, celní stropy, daně  

a poplatky. Celní kvóty a celní stropy umožňují dovážet výrobky na domácí trh za 

zvýhodněnou celní sazbu. Rozdíl mezi celní kvótou a celním stropem spočívá v tom, že po 

vyčerpání celní kvóty již nemůže být zboží na domácí trh dováženo za sníženou celní sazbu,  

u celního stropu se import uskutečňuje do té doby než ho nezruší oprávněný subjekt dané 

ekonomiky. 

 

Netarifní překážky obchodu jsou vnímány jako nástroje protekcionismu. Mají za cíl 

podporovat rozvoj domácí ekonomiky nebo ji chránit před nekalými obchodními praktikami 

zahraničních subjektů. I když měly původně pouze doplňovat tarifní nástroje, v současné době 

jejich význam roste. Obecně lze říci, že netarifní nástroje obchodní politiky představují  

tzv. „šedou oblast“ v rámci mnohostranné obchodní politiky ve Světové obchodní organizaci. 

                                                 
22 Jestliže je sazba ochranného cla natolik vysoká, že zanikne zahraniční konkurence, jedná se o prohibiční clo. 
23 Úkolem preferenčního cla je zvýhodnit určitý stát především v rámci integračních opatření. Diferenční clo se 
uplatňuje při přepravě zboží, které je dopravováno na cizích lodích. Vyrovnávací clo je uvalováno na import ze 
země, jež škodí obchodním zájmům dotčeného státu. Při zjištění dumpingu se využívá antidumpingové clo. 
Cílem kompenzačního cla je zmírnit nevýhody domácí produkce, způsobené především dražšími vstupními 
materiály. Odvetné clo se vyskytuje v podobě přirážky k celním sazbám.  
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Podle klasifikace Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj (United 

Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) se netarifní překážky obchodu 

rozdělují do následujících skupin (Kalínská, 2010)24: 

 

• paratarifní opatření (celní přirážky, dodatečné daně a přirážky, vnitřní daně a překážky 

uvalované na dovoz atd.), 

• finanční opatření (administrativní stanovení cen, dobrovolné limity vývozních cen, 

různé přirážky a odvody z cen, antidumpingová opatření, vyrovnávací opatření atd.), 

• automatická licenční opatření (automatické licence a monitorování dovozu), 

• kvantitativní opatření (kvóty, neautomatické licence dovozu, zákazy dovozu, omezení 

dovozu atd.), 

• monopolistická opatření (stanovení jediné dovozní organizace, povinné využití 

národních služeb v pojištění, dopravě atd.), 

• technická, sanitární a fytosanitární opatření (technická regulace, inspekce před 

naloděním, speciální celní formality, požadavky na nezávadnost potravin atd.), 

• opatření na kontrolu výroby a exportu (výrobní a vývozní subvence, zákaz vývozu  

a zdanění dovozu). 

 

Smluvní nástroje 

Pomocí smluvních nástrojů25 je regulován obchod mezi dvěma či více zeměmi podle 

toho, jak se na tom dané země dohodly. Smluvní prostředky jsou využívány v dvoustranných  

a mnohostranných ekonomických vztazích. Mezi klasické smluvní nástroje řadíme obchodní 

smlouvy, platební dohody, úvěrové dohody. Za novodobější opatření jsou považovány 

dohody o strategické spolupráci, ekonomické dohody, dohody o vědeckotechnické spolupráci, 

o technické pomoci, o vyloučení dvojího zdanění, o hospodářské spolupráci a další dohody. 

Společným rysem smluvních nástrojů je, že země realizují obchod při vzájemné dohodě, 

z čehož vyplývá větší transparentnost při obchodování a stabilita v obchodních vztazích 

(Svatoš, 2009). 

                                                 
24 Zveřejnění analýzy užití netarifních opatření ukázalo zajímavé výsledky. Netarifní opatření jsou používána 
především v obchodě se strojírenskými výrobky, zemědělskými produkty a chemikáliemi. Z hlediska regionů se 
netarifní nástroje nejvíce používají ve východní Asii a Tichomoří, v Evropě, střední Asii. Naopak tato opatření 
jsou nejméně využívána ve státech Blízkého východu, severní Afriky a subsaharské Afriky. 
25 Nejstarší formu smluvních nástrojů představuje mezinárodní smlouva, která zajišťuje kulturní komunikaci 
mezi obchodujícími zeměmi. 
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Mluvíme-li o dvoustranných smluvních opatřeních, jednání o podmínkách vzájemného 

obchodu se účastní dvě země. Bilaterální obchodní politika používá především dlouhodobé 

obchodní smlouvy. Do této skupiny patří obchodní smlouvy, obchodní dohody a platební 

dohody. 

Také větší počet zemí může uzavírat smlouvy a dohody týkajících se obchodu. 

V tomto případě hovoříme o mnohostranných dohodách. Příkladem mohou být některé 

mezinárodní organizace, které ve své podstatě představují smlouvu mezi zainteresovanými 

státy nebo integračními seskupeními.  

 

2.2 Postavení a úloha WTO v rámci liberalizace světového obchodu 

 

 V oblasti liberalizace světového obchodu je Světová obchodní organizace (WTO) 

rozhodujícím aktérem. Stanovuje pravidla vzájemných obchodních vztahů mezi svými 

členskými státy. WTO můžeme chápat několika způsoby. Za prvé je možno tuto organizaci 

pojmout jako mezinárodní vládní organizaci, jejímž cílem je liberalizace světového obchodu. 

Světová obchodní organizace je zároveň fórum, kde vlády zemí jednají o podobě dohod, které 

mezi sebou uzavírají v oblasti mezinárodního obchodu. Na závěr může být Světová obchodní 

organizace vnímána jako platforma pro řešení mezinárodních obchodních sporů (Revue 

politika, 2005). Přestože Světová obchodní organizace vznikla poměrně nedávno, její počátky 

a základy sahají do poloviny dvacátého století.   

 

2.2.1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

 

 Po ukončení druhé světové války sílily hlasy směřující k liberalizaci mezinárodního 

obchodu. Volný obchod měl nahradit protekcionistická opatření, která byla v platnosti  

od 30. let 20. století. Jako nástroj k omezení ochranářství měly být vytvořeny tři pilíře ve 

formě specializovaných institucí Organizace Spojených národů (United Nations 

Organization, UNO).  

Na konferenci v Bretton Woods v roce 1944 byly položeny základy dvou pilířů, a to 

Mezinárodního měnového fondu (International Monetary Fund, IMF) a Světové banky pro 

obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Vytvoření 

třetího pilíře – Mezinárodní obchodní organizace (International Trade Organization, ITO) se 
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nepodařilo splnit z důvodu neúspěšné ratifikace v Kongresu Spojených států amerických,  

a to i přes dlouhé přípravy na její vznik. Vzhledem k tomu, že řada zemí měla zájem 

urychleně snížit cla, bylo současně hledáno řešení pro přechodnou dobu do vzniku uvažované 

mezinárodní organizace26. Výsledkem prvního kola jednání v Ženevě bylo uzavření zpočátku 

provizorní mnohostranné dohody o obchodních pravidlech a tarifních koncesích pod názvem 

Všeobecná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). 

Později se ukázalo, že Všeobecná dohoda platila necelých padesát let jako jediný 

mnohostranný nástroj, jímž se mezinárodní obchod řídil. Je nutné zdůraznit, že GATT zůstala 

pouze dohodou a nikdy nebyla přeměněna na formální organizaci (Šroněk, 1999). 

Všeobecná dohoda o clech a obchodu vstoupila v platnost 1. ledna 1948 na základě 

Protokolu o prozatímním provádění za účasti celkem 23 států, včetně Československa27. 

Prioritním cílem dohody bylo uzavírání vzájemných oboustranně výhodných dohod vedoucí 

k podstatnému snížení cel a odstranění diskriminace v mezinárodním obchodě. Všeobecná 

dohoda obsahovala také určité nedostatky. Jednalo se o nejasnosti týkající se pravomocí 

GATT, nepříliš úspěšné úsilí o liberalizaci. Dalším problémem bylo, že součástí 

mnohostranného systému nebyl obchod službami, obchod zemědělskými výrobky upravovala 

specifická pravidla a obchod textilními výrobky se řídil samostatnými pravidly mimo sféru 

GATT. 

Činnost Všeobecné dohody byla realizována na základě mnohostranných obchodních 

jednání. Celkem jich proběhlo osm (viz příloha č. 1), přičemž v prvních pěti kolech jednání se 

projednávalo pouze snižování cel. Uruguayské kolo bylo posledním a zároveň 

nejvýznamnějším jednáním, které se konalo v letech 1986 – 1994 v rámci GATT28. Jak uvádí 

Svatoš (2009), nejvýraznějším výsledkem tohoto kola byl vznik Světové obchodní 

organizace29. Všeobecná dohoda po založení této instituce nezanikla, nýbrž stala se součástí 

mnohostranných obchodních dohod podepsaných v rámci Světové obchodní organizace.  

                                                 
26 Na jednání v Ženevě konané v roce 1947 vznikla zcela nová soustava vzájemných dohod o snížení cel. První 
mnohostranné kolo jednání vyústilo ve snížení cel u 45 000 položek, což představovalo zhruba pětinu světového 
obchodu.  
27 Zakládajícími státy GATT byly Austrálie, Belgie, Brazílie, Barma, Kanada, Ceylon, Chile, Čína, Kuba, 
Československá republika, Francie, Indie, Libanonem, Lucembursko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, 
Jižní Rhodesie, Sýrie, Jižní Afrika, Spojené království a Spojené státy americké. 
28 Uruguayské kolo na rozdíl od předchozích kol zahrnovalo zcela nové problémy, např. jednalo se o obchodu 
službami, obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, institucionálních otázkách a nových pravidlech 
pro urovnávání sporů.  
29 Další kolo mnohostranných obchodních jednání vzniklo již pod rámcem Světové obchodní organizace  
(viz kapitola 2.2.2). 
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2.2.2 Světová obchodní organizace 

 

 Světová obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) vznikla na základě 

Marrakešské deklarace v roce 1994 jako důsledek posledního kola mnohostranných 

obchodních jednání GATT. Činnost WTO byla zahájena 1. ledna 1995. Sídlo sekretariátu 

WTO se nachází ve švýcarské Ženevě. Počet členů se do roku 2011 zvýšil na 15730 a některé 

další státy usilují o členství31. Základním cílem organizace je zajištění hladkého, svobodného 

a spravedlivého průběhu obchodních toků a zároveň mají být likvidovány veškeré bariéry 

stojící mezi jednotlivci a státy. WTO musí plnit stanovené úkoly, například sjednává globálně 

uplatňované normy a pravidla světového obchodu, zabývá se obchodními spory, monitoruje 

národní obchodní politiky, poskytuje technickou asistenci atd. Při své činnosti Světová 

obchodní organizace spolupracuje s různými organizacemi, zejména s  Organizací spojených 

národů, Mezinárodním měnovým fondem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

 Smlouva o zřízení Světové obchodní organizace je zastřešující smlouvou pro dohodu  

o mezinárodním obchodu se zbožím (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, 

upravená smlouva z roku 1947), pro dohodu o obchodu se službami (General Agreement on 

Trade in Services, GATS) a pro dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS). Tyto smlouvy 

obsahují základní pravidla světového obchodu. Mezi další základní smlouvy v rámci WTO se 

řadí normy upravující řešení sporů a mechanismus přezkumu obchodních politik členů 

(Revue politika, 2005).  

Tabulka 2.2 zobrazuje zásadní rozdíly mezi GATT a Světovou obchodní organizací. 

Všeobecná dohoda fungovala jako dočasné fórum pro regulaci mezinárodních obchodních 

vztahů, WTO představuje stálé fórum, což je dáno v Dohodě o zřízení Světové obchodní 

organizace. Zatímco GATT byla mnohostrannou smlouvou, WTO má vlastní institucionální 

strukturu a stala se organizací mezinárodního práva se svou organizační strukturou, finančním 

plánem a právní subjektivitou. V působnosti Všeobecné dohody jednaly smluvní strany, 

nikoli členové, jak je tomu ve WTO. Světová obchodní organizace navíc zásadně rozšířila 

svoji působnost, GATT se zaměřovala pouze na obchod se zbožím. Ve Světové organizaci 

byly veškeré dohody a ujednání závazné pro všechny členy WTO. Instrumenty sjednané 

v rámci GATT se týkaly pouze přihlášených zemí.  

 

                                                 
30 Seznam členů WTO s konkrétními daty jejich vstupu do organizace obsahuje příloha č. 2.  
31 V příloze č. 3 jsou uvedeny země usilující o členství WTO, které  mají statut pozorovatelé. 
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Tabulka 2.1 - Všeobecná dohoda o clech a obchodu versus Světová obchodní organizace 

GATT 1947 WTO 

dočasné fórum stálé fórum 

mezinárodní smlouva mezinárodní organizace 

smluvní strany členské státy 

obchod se zbožím 
obchod se zbožím a službami, právy 

duševního vlastnictví 

závazky pouze pro přihlášené státy 
závazky pro všechny členy  

(výjimky stále existují) 

Zdroj: vlastní tvorba.  

 

Principy Světové obchodní organizace 

 Právo a politika WTO jsou postaveny na několika základních principech, které mají 

pomoci k dosažení vytyčených cílů. Mezi základní deklarované principy fungování 

obchodního systému na bázi pravidel Světové organizace se řadí tyto (WTO, 2011): 

 

• princip nediskriminace, 

• princip liberalizace, 

• princip předvídatelnosti, 

• princip konkurence, 

• princip výhodnějšího zacházení pro méně rozvinuté, resp. rozvojové země. 

 

Princip nediskriminace popisuje aplikaci doložky nejvyšších výhod a národního 

zacházení. Doložka nejvyšších výhod (Most-favoured Nation Treatment, MFN) je zásada, 

podle níž se nesmí diskriminovat nebo zvýhodňovat obchodní partneři v souvislosti 

s vytvářením podmínek jejich vstupu na domácí trh32. Národní zacházení (National 

Treatment) zakazuje rozlišovat mezi národními a zahraničními předměty obchodu33.  

                                                 
32 Z principu nediskriminace však existují některé výjimky, jedná se o regionální nebo transregionální ujednání  
o volném obchodu (preferenční dohody, celní unie), jednostranné preference pro rozvojové země, bariéry vůči 
určitému zboží z konkrétní země a výjimky pro obchod se službami.  
33 Národní zacházení se vztahuje na výrobky, služby a práva k duševnímu vlastnictví, a to od okamžiku 
překročení hranice.  
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Za zásadní princip jednání o snižování překážek obchodu je považován volný obchod 

a jeho postupná liberalizace34. Tento princip je prosazován v rámci jednotlivých kol 

mnohostranných obchodních jednání.  

V souvislosti s principem předvídatelnosti by zahraniční partneři měli mít možnost 

spolehnout se na dlouhodobou neměnnost obchodních překážek. Vlády se snaží, aby 

podnikatelské prostředí bylo stabilní a předvídatelné. 

 Pravidla mnohostranného obchodního systému mají zajistit otevřenou, spravedlivou  

a nenarušovanou hospodářskou soutěž. Součásti pravidel je také obrana proti nekalým 

obchodním praktikám porušující soutěž.  

 Jelikož přibližně tři čtvrtiny členů WTO tvoří rozvojové země, Světová obchodní 

organizace se snaží přispívat k celkovému rozvoji těchto méně vyspělých zemí. 

 

Organizační struktura Světové obchodní organizace 

 Za nejvyšší rozhodovací orgán WTO je považována Ministerská konference, kde se 

setkávají zpravidla jednou za dva roky ministři obchodu a průmyslu všech členských zemí. 

Konference má pravomoc rozhodovat o záležitostech jakékoliv z multilaterálních smluv. 

Konference jmenuje generálního ředitele35, stanoví jeho povinnosti a délku trvání jeho 

mandátu. Vzhledem k tomu, že WTO je mezivládní organizace, všechna rozhodnutí jsou 

založena na konsensu vlád všech členských států. Z toho vyplývá, že každá země tedy může 

využít právo veta a přijetí usnesení zablokovat36.  

 Generální rada zajišťuje každodenní práci v období mezi Konferencemi ministrů37. 

Rada se skládá z vyslanců a vedoucích delegací při ženevské úřadovně WTO. Podle oblasti 

jednání Generální rada rovněž používá název Orgán pro řešení sporů nebo Orgán pro revizi 

obchodní politiky. Celkem tři pracovní orgány jsou podřízeny Generální radě.  

Jedná se o tzv. rady týkající se jednotlivých oblastí obchodu, a to obchodu se zbožím, 

obchodu se službami a obchodních aspektů práv k duševnímu vlastnictví.  

 Výbory navazující na Rady jsou výkonnými orgány, jež se zabývají specializovanými 

oblastmi obchodu (např. Výbor pro zemědělství, Výbor pro přístup na trh, Výbor pro 

antidumping, Výbor pro ochranná opatření a další výbory). Mimo rámec Rad má WTO 

některé další výbory spadající pod Konferenci, které plní úkoly pověřené Generální radou. 

                                                 
34 Nejprve se jednalo o postupné snižování celních tarifů na průmyslové zboží, dále byla jednání rozšířena  
o netarifní překážky obchodu a oblasti zahrnující obchod zemědělským zbožím, službami a práv k duševnímu 
vlastnictví. 
35 Pascal Lamy je současným generálním ředitelem Světové obchodní organizace.  
36 V případě nenalezení konsensu lze uplatnit rozhodnutí většinovým hlasováním.  
37 Generální rada má v podstatě stejné pravomoci jako Ministerská konference.  



 

22 

Jedná se např. o Výbor pro obchod a rozvoj, Výbor pro rozpočet, finance a správu, Výbor pro 

regionální obchodní dohody atd.  

 Sídlo sekretariátu se nachází v Ženevě, kde pracuje zhruba 640 zaměstnanců. V čele 

stojí generální ředitel, který je zvolen Konferencí ministrů na čtyřleté funkční období. Jedním 

z úkolů generálního ředitele je předkládat Výboru pro rozpočet, finance a správu roční návrh 

rozpočtu a výroční finanční zprávu WTO. Roční rozpočet dosahuje pro rok 2011 zhruba  

196 milionů švýcarských franků38. Většina příjmů v rozpočtu Světové obchodní organizace se 

skládá z příspěvků všech členů, které jsou odvozeny z jejich podílu na světovém obchodu 

(Rozehnalová, 2010). 

 

Mnohostranná obchodní jednání se ve Světové obchodní organizaci uskutečňují 

formou konferencí. V posledním kole v rámci GATT bylo dohodnuto, že mnohostranné 

konference budou probíhat minimálně jednou za dva roky. Od vzniku WTO se konalo celkem 

osm ministerských konferencí, které se od sebe lišily místem konání a oblastmi, jež byly 

projednávány. V tabulce 2.2 je znázorněn přehled všech Ministerských konferencí, které jsou 

chronologicky seřazeny od nejstaršího setkání. Za nejvýznamnější zasedání je považována 

Konference ministrů v Dohá z roku 2001, protože zde bylo zahájeno nové v pořadí deváté 

kolo mnohostranných obchodních jednání39. Zatím poslední zasedání Ministerské konference 

se konalo v Ženevě v termínu od 15. do 17. prosince 2011.  

 

Tabulka 2.2 - Ministerské konference Světové obchodní organizace 

Místo konference Datum konference Počet členů WTO 

Singapure 9. 12. – 13. 12. 1996 128 

Ženeva 18. 5. – 20. 5. 1998 132 

Seattle 30. 11 – 3. 12. 1999 135 

Dohá 9. 11. – 14. 11. 2001 142 

Cancún 10. 9. - 14. 9. 2003 146 

Hong Kong 13. 12. – 18. 12. 2005 149 

Ženeva 30. 11 – 2. 12. 2009 153 

Ženeva 15. 12. 17. 12. 2011 157 

Zdroj: WTO, 2011, vlastní úpravy. 

                                                 
38 Příloha č. 4 naznačuje jednak rostoucí vývoj rozpočtu WTO a také podíl příspěvků členských zemí na 
rozpočtu. 
39 Jedná se o první kolo pod rámcem Světové obchodní organizace, jež volně navazuje na kola mnohostranných 
obchodních jednání v rámci GATT. Průběh jednání tohoto kola je detailně popsán v kapitole 3.2.1. 
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2.3 Shrnutí 

 

 Obchodní politikou se rozumí souhrn zásad a nástrojů, kterými jednotlivé ekonomiky 

regulují obchod a zahraničně obchodní platby. Teoretický základ obchodní politiky tvoří 

jednotlivé teorie zahraničního obchodu, které se vyvářely již od 18. století. Tyto teorie měly 

liberální nebo protekcionistický charakter. Liberální obchodní politika se vyznačuje minimem 

státních zásahů, zatímco cílem protekcionistické obchodní politiky je ochrana státu před 

přílišným dovozem zboží ze zahraničí a podpora vývozu domácí produkce.  

 Závěry klasických, neoklasických i moderních teorií mezinárodního obchodu 

naznačují, že světový obchod patří v současné době k rozhodujícím faktorům, ovlivňující 

ekonomický růst ve světové ekonomice.  

 Obchodní politika používá v každé zemi různé nástroje, jež slouží k prosazení záměrů 

států. Obchodně politická opatření, která stát přijímá nezávisle na svých závazcích, se 

označují jako autonomní. Smluvní prostředky regulují obchod mezi dvěma či více státy.  

 Členské státy Světové obchodní organizace jsou podřízeny mnohostrannému 

obchodnímu systému. Z toho vyplývá, že užívání protekcionistických opatření je omezeno  

a země se podřizují pravidlům vyplývajících z členství ve WTO. Základ mnohostranného 

obchodního systému byl položen  podpisem Všeobecné dohody o clech a obchodu, která se 

stala od roku 1995 součástí Světové obchodní organizace.  

Světová obchodní organizace byla zřízena jako institucionální základna pro rozvoj 

multilaterálního obchodního systému, jež má vést k plošné liberalizaci mezinárodního 

obchodu. V současné době má tato organizace početnou členskou základnu a další země 

usilují o vstup do WTO. Posláním Světové obchodní organizace je dohlížet na průběh 

světového obchodu a přispívat k řešení obchodních sporů mezi zeměmi nediskriminačním 

způsobem.  
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3 Postavení a návrhy Evropské unie ve WTO 

 

Evropská unie (European Union, EU) představuje významné ekonomické integrační 

společenství v Evropě40. V současné době EU zahrnuje dvacet sedm zemí a má zhruba  

502 milionů obyvatel. Unie získala rozsáhlý hospodářský, finanční a obchodní potenciál, 

který z ní učinil jednoho z nejdůležitějších aktérů na poli světové ekonomiky. Její ojedinělost 

spočívá především v provázanosti vnějších vztahů vůči ostatním subjektům globálního světa. 

Jako člen Světové obchodní organizace usiluje o liberalizaci světového obchodu, která přinese 

prospěch vyspělým i chudým zemím. 

 

3.1 Evropská unie a světový obchod  

 

Dříve než bude charakterizováno postavení Evropské unie ve světovém obchodu, 

pozornost je krátce věnována situaci ve světové ekonomice v období finanční a ekonomické 

krize.  

Světový obchod se v současné době vyznačuje stále rostoucí vzájemnou závislostí 

všech ekonomik z hlediska uspokojování potřeb výrobního i spotřebního charakteru. Tato 

situace vede ke zvyšování významu importu v jednotlivých zemích a ke strukturálním 

změnám jejich výroby. Na druhé straně vlivem procesu globalizace se výrobní procesy odráží 

ve formování exportních sektorů se specializovanou výrobou (Fojtíková, 2008). 

Světová finanční a ekonomická krize byla faktorem, který ovlivnil světovou 

ekonomiku od roku 2007. Počátky krize jsou zaznamenány na finančních trzích Spojených 

států amerických (United State of America, USA), poté se rychle rozšířila téměř na celý svět  

a vyvolala problémy reálného sektoru41. Krize si vyžádala obrovské ztráty v řádu desítek 

bilionů dolarů a ohrozila existenci celého finančního systému. Nejvíce postiženými zeměmi 

byly rozvinuté země, především USA, Island a rovněž tranzitivní ekonomiky a rozvojové 

země závislé na přílivu zahraničního kapitálu. Oproti tomu státy Asie i Latinské Ameriky 

relativně rychle překonaly snížení domácí poptávky a růst nezaměstnanosti (Kalínská, 2010). 

                                                 
40 Historie integračního procesu se začíná počítat od 9. května 1950 podpisem Schumanovy deklarace. Na jejím 
základě bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Následně po podpisu Římských smluv v roce 
1957 se členské státy domluvily na vytvoření Evropského hospodářského společností (EHS) a Evropského 
společenství pro atomovou energii (EURATOM). 
41 Současná světová krize je označována za největší propad globální ekonomiky po druhé světové válce, a proto 
ji mnozí ekonomové srovnávají s Velkou depresí ze třicátých let dvacátého století.  
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Dopad světové finanční krize na vývoj hrubého domácího produktu (HDP)42  

a světového obchodu ve vybraných regionech a zemích zachycuje tabulka  

č. 3.1. Růst světového HDP v roce 2010 dosahoval hodnoty 3,6 % po propadu v roce 2009 

z důvodu zmíněné světové finanční krize. Tento propad byl zaznamenán ve výši 2,4 %. 

V roce 2010 hrubý domácí produkt rostl především v asijských rozvojových zemích. Nejvyšší 

růst GDP byl zaznamenán v Číně ve výši 10,3 %, poté v Indii. Ve světové ekonomice 

přetrvává dlouhodobá tendence, která spočívá v oslabování role tradičních center světové 

ekonomiky, hlavně USA a Japonska, a naopak posilování role zemí BRIC (Brazílie, Ruska, 

Indie a Číny)43. Vybrané regiony a země se dostaly do záporných hodnot v roce 2009 i ve 

změnách objemu obchodu. Celosvětový průměr činil -12,0 % u exportu a -12,8 % u importu. 

V roce 2010 byl největší růst objemu exportů dosažen v Číně, dále v Japonsku a nově 

industrializovaných ekonomikách. Co se týče růstu objemu dovozu, opět dominovala Čína. 

Postavení rozvojových zemí bylo posíleno, protože vykazovaly lepší výsledky než rozvinuté 

země (World Trade Report, 2011).  

 

Tabulka 3.1 – Růst světového HDP a objemu obchodu ve vybraných regionech a zemích 

v letech 2008 – 2010 (v %) 

HDP Export Import Region / 

země 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Svět 1,4 -2,4 3,6 2,2 -12,0 14,5 2,2 -12,8 13,5 

EU-27 0,5 -4,2 1,8 0,0 -14,5 11,4 -0,9 -14,2 9,2 

CIS 5,5 -7,1 4,3 2,0 -5,2 10,1 16,4 -25,6 20,6 

NIE 1,9 -0,8 7,7 4,9 -5,7 21,3 3,5 -11,4 18,0 

USA 0,0 -2,6 2,8 5,8 -14,0 15,4 -3,7 -16,4 14,8 

Čína 9,6 9,1 10,3 8,5 -10,5 28,4 3,8 2,9 22,1 

Japonsko -1,2 -6,3 3,9 2,2 -24,8 27,5 -1,0 -12,2 10,0 

Indie 6,4 5,7 9,7 14,4 -6,8 19,9 17,3 -1,0 11,2 

Poznámky: CIS – Commonwealth of Independent States (Společenství nezávislých států) 

NIE – New Industrialized economies (Nově industrializované ekonomiky) 

Zdroj: World Trade Report, 2011, vlastní úpravy. 

                                                 
42 Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném 
období na určitém uzemí (Český statistický úřad, 2012).  
43 V letech 2000 – 2009 se podíl zemí BRIC na světovém obchodě zvýšil více než dvakrát z 6,10 % na 12,71 % 
(Kalínská, 2010).  
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Reakcí na světovou krizi bylo zavedení různých protikrizových opatření na národní  

i mezinárodní úrovni Z tohoto důvodu lze konstatovat, že během krize jsou země více 

náchylnější k protekcionismu. V současné době je však obchodní politika jednotlivých vlád 

omezena pravidly Světové obchodní organizace či integračních uskupení, a proto nelze využít 

tradiční tarifní a netarifní nástroje (např. cla, kvóty apod.). Jednotlivé země tak navrhují 

dočasné obchodní překážky, jež jsou v souladu s pravidly WTO. Jedná se o antidumpingová 

opatření, dočasné zákazy dovozu, a vyrovnávací cla.  

Obchod se zbožím a službami se v Evropské unii odehrává na dvou úrovních 

spolupráce, přičemž každá úroveň má odlišný legislativní a institucionální základ. První 

úroveň představuje obchod realizovaný mezi 27 členskými státy EU, který se nazývá 

vnitrokomunitární obchod (intra trade). Jde o volný pohyb zboží v rámci fungujícího 

jednotného vnitřního trhu a obchodní vztahy jsou řízeny politikou na ochranu hospodářské 

soutěže. Na druhé úrovni je uskutečňován extrakomunitární obchod (extra trade), což 

znamená zahraniční obchod se třetími zeměmi, které nejsou členy Unie. Úroveň obchodních 

vztahů s nečlenskými státy EU je regulována pomocí společné obchodní politiky (Fojtíková, 

2009). 

Evropská unie je jako celek považována za nejvýznamnější subjekt světového 

obchodu. V současné době se na světovém obchodu podílí zhruba jednou pětinou. EU zůstává 

(bez započtení vnitrounijního obchodu) s podílem 16,0 % největším vývozcem, přičemž 

druhé místo zaujímají Spojené státy a s podílem 16,7 % je druhým největším dovozcem po 

USA. Z dlouhodobého hlediska lze říci, že je pozice EU ve světovém obchodě oslabována 

z důvodu dynamického nárůstu podílu Číny. V roce 1960, kdy měla Unie pouze šest 

členských států, činil její podíl na světovém obchodě 24,0 % (External and Intra-EU Trade, 

Statistical Yearbook, 2009). Obchodní bilance Evropské unie dlouhodobě vykazuje záporné 

hodnoty, v roce 2010 byl zaznamenán schodek ve výši téměř 160 miliard. EUR (viz tabulka 

3.2). 
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Tabulka 3.2 - Podíl EU na světovém obchodě v letech 1960 – 2010 (v %) a obchodní bilance 

EU (v mld. ECU/EUR) 

Rok Podíl exportu EU 

na světovém 

obchodě (v %) 

Podíl importu EU 

na světovém 

obchodě (v %) 

Podíl EU na 

světovém obchodě 

celkově (v %) 

Obchodní bilance 

EU (v mld. 

ECU/EUR) 

1960 24,5 23,5 24,0 -0,1 

1970 22,3 21,6 21,9 -0,8 

1990 18,3 16,1 17,2 -46,1 

2000 18,5 24,1 21,3 -91,4 

2010 16,0 16,7 16,4 -159,9 

Poznámky:  ECU – European Currency Unit (Evropská zúčtovací jednotka, tato měnová jednotka byla 

používaná v letech 1958 – 1970). 

Zdroj: External and Intra-EU Trade, Statistical Yearbook, 2009, vlastní úpravy. 

 

 Jak lze vyčíst z tabulky 3.3, vývoj hrubého domácího produktu EU má rostoucí 

tendenci. Nicméně po všeobecném oživení hospodářského cyklu v letech 2003 – 2007 

zasáhla Unii světová finanční a ekonomická krize, jež způsobila zpomalení HDP a recesi ve 

většině zemí EU. V roce 2010 hrubý domácí produkt dosahoval výše 12,3 bilionů EUR. 

Průměrné roční tempo růstu HDP v EU se v letech 2000 – 2009 pohybovalo okolo 1,5 %. 

Evropská komise předpokládá, že by v roce 2012 měl GDP růst dvouprocentním tempem 

(Key figures on Europe, 2011).  

 

Tabulka 3.3 - Hrubý domácí produkt v běžných cenách a jeho růst v EU v letech 2006 – 2012 

(v mld. EUR, %) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011(f) 2012(f) 

HDP  

(v mld. EUR) 
11 700 12 397 12 494 11 787 12 279 12 698 13 134 

Růst HDP  

(v %) 
3,2 3,0 0,5 -4,2 1,8 1,7 2,0 

Poznámky: f - forecast (předpověď Evropské komise) 

Zdroj: EU Economic Data pocketbook, 2011, vlastní úpravy. 
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Evropská unie zaujímá první pozici v obchodu se zbožím44. Obchod realizovaný mezi 

členskými zeměmi unie roste rychleji než obchod uskutečňovaný se třetími zeměmi. Hodnota 

obchodu se zbožím je výrazně vyšší než u služeb. Rostoucí dovozy a vývozy zboží se snížily 

v roce 2009, kdy extrakomunitární obchod se zbožím klesl o 581 mld. EUR na hodnotu  

2 293 mld. EUR. Unie exportovala zboží do třetích zemí ve výši 1 094 mld. EUR  

a importovala ve výši 1 199 mld. EUR. Příloha č. 6 zobrazuje, že z hlediska komoditní 

struktury vyváží Unie do třetích zemí především zpracovatelské výrobky. Stěžejními 

vývozními komoditami jsou stroje a dopravní zařízení a chemikálie. Zemědělské výrobky, 

jako jsou potraviny, nápoje a tabák, se na světových vývozech EU podílely 5,7 % v roce 

2009. V unijních importech dominují opět stroje a dopravní zařízení (28,5 %), ale i minerální 

paliva (24,2 %). Potraviny a jiné zemědělské výrobky se na celkových unijních dovozech 

podílely 6,1 % (Eurostat Yearbook, 2011). Německo nadále zůstává největším obchodním 

aktérem v extrakomunitárním obchodu, přičemž na vnějších vývozech a dovozech podílí  

23 %45. Dalšími zeměmi významně obchodujícími v rámci EU jsou Spojené království, Itálie, 

Nizozemí, Francie, Belgie a Španělsko. Ostatní členské státy EU se na vnějším obchodě 

podílí přibližně 21 % (viz příloha č. 7).  

 

 Co se týče sektoru služeb46, jeho podíl dosahuje vyšších hodnot než obchod se 

zbožím47, Podíl obchodu s komerčními službami na hrubém domácím produktu EU činí více 

než 70 %. V roce 2010 Unie podílela na světových exportech 24,5 % a 22,1 % na světových 

dovozech komerčních služeb48. Evropská unie je čistým vývozcem služeb, v roce 2009 

vykazovala bilance služeb přebytek ve výši 64 mld. EUR49. Z členských států EU byla 

největším exportérem služeb Velká Británie a největším importérem Německo. Z grafu 3.1 je 

patrné, že největší přebytky v roce 2009 vykazovala kategorie obchodních služeb, dále jsou to 

finanční služby, doprava a počítačové služby. Naopak největší deficit byl zaznamenán 

v cestovním ruchu a autorských a licenčních poplatcích (Eurostat Yearbook, 2011). 

                                                 
44 Příloha č. 5 obsahuje seznam největších světových vývozců a dovozců zboží v roce 2010. 
45 Z celosvětového hlediska bylo Německo třetím největším obchodníkem zboží a druhým největším 
obchodníkem služeb v roce 2009 (Trade Policy Review EU, 2011). 
46 Eurostat rozlišuje tři základní kategorie služeb, a to služby v dopravě, cestovním ruchu a ostatní služby. 
Služby v dopravě zahrnují přepravu osob, nákladní dopravu, leteckou dopravu a související služby. Cestovní trh 
se týká služeb, které využívají osoby přijíždějící ze zahraniční za účelem pracovní cesty nebo pro soukromé 
účely. Třetí skupina obsahuje ostatní služby, z nichž jsou nejvýznamnější služby v oblasti komunikace, 
stavebnictví, obchodu, finančnictví apod. (Eurostat Yerbook 2011).  
47 Jak uvádí Lacina (2011), EU se podílí na obchodu se službami celou jednou čtvrtinou. 
48 V příloze č. 8 je uveden seznam největších vývozců a dovozců komerčních služeb v roce 2010.  
49 Hodnota exportu komerčních služeb činila 478 mld. EUR a hodnota importu byla ve výši 415 mld. EUR 
v roce 2009 
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Graf 3.1 - Extra-unijní obchod s komerčními službami podle hlavních kategorií  

v roce 2009 (v mld. EUR) 
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Zdroj: Key figures on Europe, 2011, vlastní úpravy.  

 

Pro Evropskou unii jsou nejdůležitějšími obchodními partnery především hospodářsky 

vyspělé země, jako jsou Spojené státy, Švýcarsko, Norsko a Japonsko. Přední příčky patří 

také rozvojovým zemím, například Číně, Rusku, Indii a Turecku. Příloha č. 9 obsahuje 

seznam hlavních obchodních partnerů EU v roce 2010.  

 

3.1.2 Společná obchodní politika Evropské unie 

 
Společná obchodní politika (Common Commercial Policy, CCP) je hlavní složkou 

komplexu vnějších ekonomických vztahů členských zemí EU, tzn. vztahů s třetími zeměmi. 

Řadí se k nejstarším unijním politikám, které byly od počátku EHS začleněny do oblasti 

společného zájmu všech členský zemí. Cílem CCP je přispívat k harmonickému rozvoji 

světového obchodu, progresivně odstraňovat překážky a zmírňovat celní bariéry50. Podle 

článku 207 Smlouvy o fungování Evropské Unie (tzv. Lisabonská smlouva), je společná 

obchodní politika ve výlučné pravomoci Společenství.  

                                                 
50 Cíl společné obchodní politiky EU je uveden v článku 206 Smlouvy o fungování EU.  
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Tato politika se zakládá na jednotných principech, zejména pokud jde o úpravy 

celních sazeb, uzavírání preferenčních obchodních dohod týkajících se obchodu se zbožím  

a službami, obchodních aspektů duševního vlastnictví, přímých zahraničních investic, 

sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu obchodu, jako 

jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování. Předmětem obchodu, který společná 

obchodní politika pokrývá jsou zboží, komerční služby, obchodní aspekty práv duševního 

vlastnictví a přímé zahraniční investice51. 

Unie se snaží dostupnými nástroji zajistit výhodný přístup unijního zboží na trhy 

třetích zemí a otevírá svůj trh pro zahraniční zboží, přičemž dodržuje mezinárodní pravidla 

obchodu. Při porušování pravidel musí EU přijímat opatření na ochranu svých zájmů 

(Businessinfo, 2011).  

Evropský parlament a Rada EU přijímají opatření ve formě nařízení, jejichž 

schvalování probíhá řádným legislativním postupem. Evropský parlament společně s Radou 

sdílí pravomoce v oblastech jako je např. antidumping, regulace tržních bariér, implementace 

autonomních obchodních opatření, což je Všeobecný systém preferencí. CCP je utvářena 

Radou pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC)52. Rozhodování probíhá na 

základě předložených návrhů Evropské komise, resp. jejím Generálním ředitelstvím pro 

obchod (DG TRADE) a za celní oblast odpovídá Generální ředitelství pro daně a celní unii 

(DG TAXUD). Rada i Komise mají odpovědnost za slučitelnost sjednaných dohod s třetími 

zeměmi nebo mezinárodními organizacemi s vnitřními politikami a předpisy Unie. U těchto 

typů smluv rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou53. Komisi poskytuje nezbytnou pomoc 

zvláštní výkonný výbor, tzv. Výbor pro otázky článku 133 ustanovený Radou. V rámci 

výboru vykonávají úkoly pracovní skupiny, které se zaměřují na jednotlivá teritoria a skupiny 

zboží. V jeho čele stojí předseda, který vykonává politický dohled nad činností členů výboru. 

Na jeho zasedáních probíhají diskuse o mnohostranných a bilaterálních obchodně politických 

tématech. Ve výboru pracují i další osoby, např. osobní asistenti, mluvčí a provozní 

pracovníci výboru (Euroskop, 2012).  

 

 

 

                                                 
51 Až Lisabonskou smlouvou byla společná obchodní politika rozšířena o oblast přímých zahraničních investic. 
52 Radě pro zahraniční věci předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.  
53 Rada rozhoduje jednomyslně při uzavírání dohod týkajících se obchodu se službami, obchodu s kulturními  
a audiovizuálními službami, obchodu se sociálními, vzdělávacími a zdravotnickými službami, obchodních 
aspektů duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic.  
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Nástroje společné obchodní politiky 

K realizaci společné obchodní politiky využívá Unie autonomní a smluvní nástroje. 

Jejich základní funkcí je chránit národní zájmy členských států a rozvíjet obchodní spolupráci 

s dalšími zeměmi. Do autonomní obchodní politiky jsou zařazena všechna opatření týkající se 

dovozu a vývozu zboží, která EU uskutečňuje mimo rámec smluvních závazků vůči třetím 

zemím, využívá je tedy jednostranně. Oproti tomu smluvní obchodní politika zahrnuje 

smluvní ujednání Unie se třetími zeměmi o importu a exportu zboží.  

 Fojtíková (2009) rozděluje autonomní prostředky do dvou kategorií, na tarifní nástroje 

a netarifní nástroje. Mezi základní tarifní nástroje patří celní sazebník se společnými tarify, 

celní kvóty a celní stropy. 

 V rámci společné obchodní politiky je vytvářen celní sazebník Společenství (Common 

Customs Tariff, CCT) pro dovozy z třetích zemí54. CCT obsahuje výši cel s popisem zboží, ke 

kterému jsou cla přiřazena55. Zboží je v celním sazebníku označováno prostřednictvím 

Kombinované nomenklatury, jež vychází z mezinárodního klasifikačního nástroje, což je 

Harmonizovaný systém číselného označování. Podle Kombinované nomenklatury je zboží 

v celním sazebníku Společenství rozděleno do XXI tříd a 99 kapitol56. Kromě celního 

sazebníku existuje v rámci EU systém TARIC (Tarif Intégré Communautaire). Tento 

integrovaný sazebník rozšiřuje celní sazebník o platnou legislativu EU. Celní sazby jsou 

aktualizovány a poskytovány pouze v elektronické podobě a jsou přístupné na internetových 

stránkách Evropské komise nebo jednotlivých členských států. Společný postup v oblasti 

celnictví ovlivňuje obchodní politiku EU v mnoha aspektech, jako například v preferenčním 

obchodu, kontrole zdraví a životního prostředí, realizaci společné zemědělské politiky včetně 

rybolovu a ochraně ekonomických zájmů netarifními nástroji a opatření zahraniční politiky.  

 Obecně je clo definováno jako povinná dávka ze zboží při přechodu přes celní hranice 

vybíraná státem. Je to nejpoužívanější autonomní nástroj společné obchodní politiky EU. Cla 

jsou považována jako jeden ze zdrojů společného rozpočtu. Členské státy EU odvádějí 

celkem 75 % z vybrané částky na clech do rozpočtu, zbytek, tj. 25 % příjmů si ponechají na 

pokrytí administrativních nákladů57.  

Clo se vyskytuje v mnoha modifikacích, jako clo vázané, aplikované nebo průměrné. 

Vázané clo vyjadřuje takovou výši cla, jež byla sjednána v rámci liberalizačních jednání. 

                                                 
54 Jakékoliv úpravy celních sazeb v CCT nejsou záležitostí členských států Unie.  
55 Celní sazebník je rozdělen do tří částí. První kapitola obsahuje Všeobecná a zvláštní ustanovení, ve druhé části 
je uvedena konkrétní výše celních sazeb pro jednotlivé položky zboží a poslední část zahrnuje přílohy.  
56 Kapitoly 1-24 obsahují zemědělské výrobky a kapitoly 25-99 zahrnují průmyslové výrobky. 
57 Vlivem rostoucí liberalizace světového obchodu je zaznamenán dlouhodobý trend poklesu podílu cel na 
rozpočtu EU. 



 

32 

Aplikované clo znamená úroveň cla, která byla skutečně uvalena na zboží pro jeho import. 

Průměrná celní sazba vyjadřuje průměrnou úroveň celní ochrany určitého výrobku v rámci 

skupiny zboží či daného časového pásma. Z hlediska výpočtu rozlišuje Unie clo valorické, 

specifické a kombinované58.   

Tabulka 3.4 sestavená ze zprávy Trade Policy Review EU59obsahuje data vybraných 

celních charakteristik EU v roce 2011. Celní sazby v Evropské unii je možno zvyšovat pouze 

v souladu s pravidly WTO, protože Unie se zavázala ke 100 % celní vázanosti. Tarifní sazby 

dosahují v Unii vysokého rozptylu, neboť se pohybují v pásmu od nuly až do 200,6 %. V roce 

2011 dosahovala hodnota průměrného smluvního cla výše 6,4 %. Oproti roku 2008 byl 

zaznamenán pokles cla o tři procentní body. Zemědělský sektor je nejvíce chráněnou oblastí, 

a proto průměrná sazba smluvního cla dosahovala 15,2 %. Hodnota cla nezemědělských 

výrobků byla stanovena ve výši 4,1 %. Celní sazebník Společenství obsahoval v roce 2011 

celkem 9 294 položek. Bezcelní přístup byl ve sledovaném roce uplatňován zhruba u 25 % 

produktů. Mezinárodní tarifní vrchol60 byl dosahován u 8,7 % položek. 

 

Tabulka 3.4 - Vybrané celní charakteristiky v Evropské unii v roce 2011  

Celní charakteristiky Hodnota 

Celní vázanost (%) 100 

Průměrné smluvní MFN clo (%) 6,4 

- zemědělské výrobky (%) 15,2 

- nezemědělské výrobky (%) 4,1 

Počet položek v celním sazebníku 9 294 

Položky Harmonizovaného systému bez cla (%) 25,0 

Rozptyl celních sazeb (%) 0 – 200,6 

Cla bez použití výpočtu ad valorem 10,5 

Národní tarifní vrcholy (% všech položek) 5,7 

Mezinárodní tarifní vrcholy (% všech položek) 8,7 

Zdroj: Trade Policy Review EU, 2011, vlastní úpravy. 

 

                                                 
58 Definice cel z hlediska výpočtu jsou vysvětleny v kapitole 2.1.3. V EU se nejčastěji používá valorické clo  
(90 %).  
59 Z této zprávy vyplývá, že struktura celních sazeb v EU je velmi složitá.  
60 Tarifní vrchol je definován jako relativně vysoká sazba cla, která se obvykle aplikuje na tzv. citlivé výrobky. 
Rozlišujeme „mezinárodní tarifní vrchol“ (international tariff peaks) a „národní tarifní vrchol“ (domestic tariff 
peaks). Mezinárodní tarifní vrchol je uplatňované clo ve výši převyšující 18 % a národní tarifní vrchol se 
vypočítá jako trojnásobek hodnoty, které přesahuje celkovou průměrnou aplikovanou sazbu cla.  
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 Netarifní nástroje společné obchodní politiky jsou považovány za tzv. „neviditelné 

překážky obchodu“. EU používá tyto nástroje v souladu s přijatými mezinárodními závazky, 

ke kterým přistoupila v rámci bilaterálních nebo mnohostranných obchodních vztahů se 

třetími zeměmi. Nejčastější formou netarifních nástrojů jsou množstevní omezení61, opatření 

v oblasti fiskální politiky devizového režimu a technické překážky.  

 

 Evropská unie upevňuje své obchodní vztahy se třetími zeměmi zejména na smluvním 

základě. Evropská unie uzavírá smlouvy buď s jednotlivými zeměmi nebo skupinami zemí 

(bilaterální dohody), nebo jsou vyjednávány v rámci mnohostranných jednání, např. v rámci 

WTO (multilaterální dohody). Obchodní vztahy zemí Evropské unie jsou velmi rozmanité  

a provázané s různou úrovní poskytovaných preferencí. Systém poskytovaných vazeb je 

hierarchicky uspořádán podle míry a charakteru uvolňování vzájemných vztahů a tvoří 

jakousi pyramidy obchodních vztahů. Platí, že čím vyšší postavení v pyramidě, tím více 

výhod obchodní partneři ve vztahu k Unii využívají. Cílem preferenčního systému je umožnit 

vstup na vnitřní trh určité země za zvýhodněných podmínek62. 

 Evropská unie poskytuje preference nejen oboustranně, ale také jednostranně. Účelem 

je snaha zapojit rozvojové země do světové ekonomiky. V roce 1971 zavedla EU jako první 

Všeobecný systém preferencí (Generalized system of preferences, GSP), pomocí něhož 

zvýhodňuje rozvojové země63. Systém používá nižší preferenční celní sazby s cílem 

stimulovat produkci i vývoz produktů zpracovatelského průmyslu v rozvojových zemích. Pro 

přiznání preferencí musí země splňovat tři podmínky. Zboží by mělo pocházet ze zvýhodněné 

země, musí být dopraveno do EU přímo ze zvýhodněné země a musí být předložen platný 

důkaz o původu zboží (European Commission, 2011). 

Všeobecný systém preferencí zahrnuje tři dílčí plány, a to Všeobecný plán,  

tzv. Speciální plán GSP+ a iniciativu „Vše kromě zbraní“ (Everything but Arms, EBA). 

Všeobecný plán platí pro všechny země, které jsou uvedeny na seznamu zvýhodněných 

zemí64. Speciální plán GSP+ poskytuje dodatečné preference pro ty rozvojové země, které 

jsou v důsledku nedostatečného zapojení do mezinárodního obchodního systému považovány 

                                                 
61 Celní kvóty v EU pokrývají přibližně 5 % celních položek (Trade Policy Review EU, 2011). 
62 Pyramida obchodních vztahů je považována za zastaralou, protože v EU dochází postupně k anulaci 
obchodních vazeb.  
63 Všeobecný systém preferencí kromě EU realizuje Austrálie, Bělorusko, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, 
Norsko, Rusko, Švýcarsko, Turecko a USA.  
64 Základní režim GSP se vztahuje na 6 244 produktů ze 176 zemí (European Commission, 2011).  
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za zranitelné ekonomiky. Aktuálně tento zvláštní pobídkový režim využívá 15 zemí65. Pro 

nejméně rozvinuté země (Least Developed countries, LDCs) je určena iniciativa EBA, která 

umožňuje zpravidla bezbariérový přístup na trh EU66 (Europa Press Releases, 2011). 

 

3.1.3 Evropská unie ve WTO 

 

Evropská unie je považována za klíčového aktéra Světové obchodní organizace. 

Každá členská země EU jako i samotná Unie jsou členy WTO. EU se stala členem WTO při 

jejím založení roce 1995. Při negociacích ve Světové obchodní organizaci jedná jako jeden 

celek jménem Evropské komise. Unie prosazuje liberalismus ve světovém obchodě  

a zdůrazňuje myšlenku multilateralismu. Evropská unie usiluje prostřednictvím WTO  

o splnění následujících cílů (Pernament Mission of the European Union to the WTO, 2012): 

 

• snižování počtu překážek a zajištění nových trhů pro evropské společnosti, 

• dodržování stanovených pravidel WTO, 

• vyjednávání nových obchodních pravidel, 

• zajištění transparentnosti obchodních politik členů WTO, 

• podpora udržitelného rozvoje v oblasti obchodu, 

• účast v procesu přistoupení nových členských států WTO. 

 

V případě, že rozhodovací proces ve WTO není ukončen konsensem, při hlasování 

disponuje každá členská země EU jedním hlasem jako ostatní členové Světové obchodní 

organizace. Jménem EU se mnohostranných jednání účastní jednak ministři členských států 

WTO, resp. Unie a také předseda Komise. Každý člen WTO přijímá svou listinu koncesí  

a závazků, ale členské země EU mohou přijímat mnohostranné závazky jen v souladu se 

společnou obchodní politikou Evropské unie. Tato politika je přezkoumávána sekretariátem 

WTO ve dvouletých intervalech. V obchodních sporech, jež řeší Panel WTO67, jedná Unie 

jako komplexní celek. V případě, že se EU vyskytne v pozici žalobce, jsou přijímána 

                                                 
65 Zranitelné ekonomiky jsou Arménie, Ázerbajdžán, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, Salvador, Gruzie, 
Guatemala, Honduras, Mongolsko, Nikaragua, Panama, Peru a Paraguay.  
66 Iniciativa „Vše kromě zbraní“ pokrývá celkem 49 nejméně rozvinutých ekonomik.  
67 Panel WTO se skládá z odborníků, kteří jsou jmenováni speciálním orgánem ve Světové obchodní organizaci, 
tj. Orgánem pro řešení sporů. Panel WTO vydá na konci svého řešení doporučení ve formě „rozhodnutí ve věci“.  
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antidumpingová opatření uvalovaná plošně na celé území Společenství. Má-li funkci obhájce, 

mohou být uvalena ochranná opatření na všechny členské země nebo jen na některou z nich.  

 Každý člen EU přispívá určitou částkou do rozpočtu Světové obchodní organizace 

z národních rozpočtů, nikoliv z unijního rozpočtu. Z členských zemí EU se nejvíce podílí na 

rozpočtových příspěvcích Německo, Spojené království, Francie, Itálie a Nizozemí  

(viz graf 3.2). Výše německého příspěvku do rozpočtu WTO činí zhruba 17 milionů 

švýcarských franků v roce 2011, což znamená 8,8 % všech příspěvků členských států WTO 

(WTO, 2011).  

 

Graf 3.2 - Podíl příspěvků členských zemí Evropské unie do rozpočtu WTO v roce  

2011 (v %) 
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Poznámka: Příspěvky jednotlivých zemí v rozpočtu WTO jsou odvozeny z jejich podílu na světovém 

obchodu.  

Zdroj: WTO, 2012, vlastní tvorba.  

 

3.2 Rozvojové kolo z Dohá 

 

Na čtvrté Ministerské konferenci v Dohá bylo oficiálně zahájeno nové kolo 

multilaterálních jednání o liberalizaci mezinárodního obchodu. Do pracovního programu bylo 

zařazeno na dvacet témat, z nichž nejdůležitější je zemědělství, přístup na trhy pro 

nezemědělské výrobky, služby a pravidla WTO. Všechna jednání probíhala s důrazem na 
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potřeby a zájmy rozvojových zemí. Evropská unie se stala iniciátorem kola a do jednání 

vstupovala s rozsáhlou a ambiciózní agendou. Jednání však neprobíhala tak, jak by si EU 

představovala, a proto musela od svých vysokých cílů postupně ustupovat.  

 

Události před zahájením Rozvojového kola 

Od roku 1995, kdy byla WTO založena, proběhlo doposud osm Ministerských 

konferencí68. 

První konference, která navázala bezprostředně na Uruguayské kolo GATT, se 

uskutečnila na zasedání ministrů v Singapuru v roce 1996. Konference se zabývala problémy 

marginalizace, úlohou WTO, regionálními dohodami, přístupy dalších členů apod. Závěrem 

byla představena tzv. singapurská témata pokrývající vztah obchodu a investic, obchodu  

a hospodářské soutěže, přístup na trh a oblast veřejných zakázek. Již po první Ministerské 

konferenci hrála EU významnou roli. Zasadila se o uzavření tří důležitých dohod69 a poskytla 

podnět ke svolání konference o iniciativách pro nejméně rozvinuté země. Akční plán pro 

LDCs se zaměřuje na zlepšení možností obchodu pro nejméně rozvinuté země a jejich 

integraci do multilaterálního obchodního systému. Zapojení těchto zemí do světové 

ekonomiky je jednou z unijních priorit.  

Cílem druhé konference v Ženevě bylo zdůraznit úspěchy mnohostranného systému 

obchodování při příležitosti padesátého výročí založení GATT. Byla přijata deklarace týkající 

se elektronického obchodu. Jednání měla převážně hodnotící charakter.  

Konference v Seattlu v roce 1999 byla doprovázena vlnou protestů a nepokojů. Podle 

původních předpokladů mělo být na třetí konferenci zahájeno nové kolo mnohostranných 

obchodních jednání. Nicméně nepodařilo se překlenout názorové rozdíly jednotlivých skupin 

států, a proto bylo zasedání ukončeno předčasně bez přijetí jakékoliv deklarace ministrů 

(Svatoš, 2009).  

 

3.2.1 Průběh Rozvojového kola z Dohá  

 

 V pořadí čtvrtá konference se konala v katarském Dohá v listopadu 2001, kde bylo 

zahájeno deváté kolo mnohostranných obchodních jednání. Cílem zasedání bylo překonat 

rozdíly ve světové ekonomice, rozvíjet obchod a vytvářet nástroje pro mezinárodní rozvoj, 

                                                 
68 Viz tabulka 2.2. 
69 Byly uzavřeny dohody o informačních technologiích, telekomunikačních službách a finančních službách.  
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mír a bezpečnost v období ekonomické a politické nestability ve světě. Stěžejním tématem 

konference bylo sjednání postupu liberalizace obchodu, zjednodušení činnosti WTO  

a zajištění transparentnosti. Katarské zasedání se soustředilo na oblasti zemědělských dotací, 

obchodu se zemědělskými komoditami, označování původu zboží apod. Dále se projednávaly 

otázky související s prováděním nekalých obchodních praktik v oblasti práv duševního 

vlastnictví. Byly přijaty Deklarace týkající se dohody o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, TRIPS70)  

a veřejného zdraví a Rozhodnutí o otázkách a záležitostech souvisejících s implementací.   

Výsledkem úspěšné konference bylo přijetí dokumentu s názvem Rozvojová agenda  

z Dohá (Doha Development Agenda, DDA). Stěžejní Ministerská deklarace obsahuje 

preambuli a pracovní program, který je rozčleněn do 21 oblastí. Preambule vyjadřuje cíle, 

zájmy, potřeby programu a žádoucí vývoj organizace WTO jako celku. K těm nejstěžejnějším 

oblastem patří zemědělství, přístup na nezemědělské trhy (Non-Agricultural Market Access, 

NAMA), služby, pravidla obchodování, singapurské otázky a rozvojové otázky71 (WTO, 

2012). 

Podstatná většina témat se týká vyjednávání, jiné zahrnují proces implementace, 

analýzy či kontroly. Původním záměrem bylo zakončit tato jednání na šesté Ministerské 

konferenci WTO v Hongkongu v roce 2005, avšak tento termín nebyl dodržen z důvodu 

rozdílných názorů v zásadních otázkách jednání.  

Deváté kolo mnohostranných obchodních jednání je zaměřeno především na zapojení 

rozvojových zemí do světového obchodu72. Rozvojové země představují vysoce různorodou 

skupinu s velmi rozdílnými pohledy a zájmy. Globalizace a liberalizace světového obchodu 

přispívají k obrovským rozdílům v úrovni rozvinutosti ekonomik a rovněž v životní úrovni 

jejich obyvatel. Vyspělé země mají ve Světové obchodní organizaci výrazně lepší pozici, jsou 

schopny přiměřeně reagovat na změny v rámci světové ekonomiky a přizpůsobovat se na ně 

tak, aby neznamenaly drastické dopady na jejich obyvatelstvo. Tento tzv. rozvojový aspekt je 

již prosazován v rámci GATT/WTO od šedesátých let minulého století, ale teprve 

mnohostranné kolo jednání v Dohá staví rozvojové téma na přední místo svého zájmu. V této 

                                                 
70 Cílem Dohody TRIPS je zmenšit deformace a překážky mezinárodního obchodu při zajištění účinné  
a přiměřené ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Tato ochrana se týká oblasti autorských a příbuzných práv, 
ochranných známek, zeměpisných označení, průmyslových vzorů, patentů, copyright a obchodních značek. 
71 Z dalších témat je možno zmínit např. obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, mechanismus řešení 
sporů či vztah obchodu a životního prostředí. 
72 Pojem rozvojová země nemá přesnou definici. Řada autorů jako např. Cihelková (2009) se však shoduje  
v určitých charakteristikách, které jsou pro rozvojové země typické. Jedná se zejména o nízký stupeň 
hospodářského rozvoje, vysokou míru chudoby, populační přírůstky, méně gramotné obyvatelstvo, větší migraci 
do měst, menší problémy se znečištěním životního prostředí apod.  
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souvislosti je požadována interpretace ustanovení dohod vyjednaných v rámci WTO ve 

prospěch rozvojových zemí. Za obecné nástroje jsou považovány preferenční režimy pro 

rozvojové země73, mírnější tempo liberalizace a odklad účinnosti některých ustanovení 

týkajících se pravidel o investicích, užití ochranných mechanismů či ochrany duševního 

vlastnictví. Nutno podotknout, že pro nejméně rozvinuté země platí další výjimky, a proto se 

na ně často nevztahují závazky přijaté v rámci WTO (Revue politika, 2005). 

Vyjednávání probíhají v rámci Výboru pro obchodní jednání (Trade Negotiation 

Committee, TNC), v jehož čele stojí generální ředitel WTO. Pro jednotlivé oblasti byly 

stanoveny zvláštní zasedání a vyjednávací skupiny. Bylo důležité přijmout tzv. princip 

jednotného závazku (single undertaking). To znamená, že dokud se členové nedohodnou ve 

všech otázkách, nebude katarské kolo uzavřeno. Uvedený princip zajišťuje, aby všechny státy 

WTO dosáhly prosazení svých zájmů, i když v podobě kompromisů. Nové kolo jednání má 

omezit uzavírání regionálních obchodních dohod, neboť mnohé země začaly preferovat 

obchodování v rámci svého regionu. 

Zpočátku byly cíle Rozvojového kola stanoveny velmi ambiciózně. Dotýkaly se 

odstraňování překážek obchodu zbožím a službami, posílení existujících pravidel 

obchodování a usnadňování obchodu, transparentnosti vládních zakázek a životního prostředí.  

Kromě tradičního snižování cel se agenda devátého kola zabývá problematikou 

implementace již dříve platných pravidel a detailním výkladem ustanovení s cílem zabránit 

účelovým interpretacím a jejich zneužívání. Jednání o katarském kole provází od roku 2003 

řada sporů mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, které jsou překážkou pokroku 

v jednáních. Vyspělé země zastupují zájmy rozvojových zemí, ale v rozhodujících oblastech 

se rozcházejí. Navíc se projevil rostoucí význam rozvojových zemí v mnohostranném 

systému. Nejkontroverznější oblastí rozvojového kola je jednoznačně liberalizace 

mezinárodního obchodu s agrárními produkty. Právě tato oblast je považována za klíčovou 

z hlediska úspěchu Rozvojového kola i pro pokrok v celém projektu liberalizace světového 

obchodu.  

 

Následná jednání 

V roce 2003 proběhla v mexickém Cancúnu další Ministerská konference. Hlavním 

úkolem zasedání bylo zhodnotit pokrok jednání Rozvojového kola, ale nepodařilo se 

dosáhnout konsenzu o dalším pokračování mnohostranných jednání. Z tohoto důvodu bylo 

                                                 
73 Například bezcelní přístup jejich produktů na vyspělé trhy.  
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přijato pouze prohlášení o pokračování vyjednávání podle dokumentů přijatých v Dohá. 

Zásadní průlom v jednání se nepodařilo uskutečnit v téměř žádné z projednávaných otázek. 

Členské státy WTO zůstaly názorově rozděleny hlavně v oblasti zemědělství a singapurských 

otázek. Fergusson (2006) přisuzuje krach konference rozvojovým zemí, které ukázaly svou 

vnitřní sílu při vyjednávání, zaujaly jednotnou pozici a postavily se v mnoha otázkách proti 

zájmům vyspělých zemí. Určitý pokrok znamenalo zasedání Generální rady WTO v Ženevě 

v roce 2004. Výsledkem jednání bylo přijetí tzv. červencového balíčku (July Package 2004), 

který obsahoval opatření oblasti zemědělství, obchodu s bavlnou, tržního přístupu v oblasti 

průmyslových výrobků, služeb, problematiky rozvoje atd.74 (Fojtíková, 2009). Schválení 

červencového balíčku bylo předpokladem pro zahájení jednání o modalitách, teprve až poté 

by docházelo ke konkrétním jednáním v dohodnutých oblastech.  

Od července 2004 bylo zřejmé, že ukončit katarské kola bude mnohem složitější, než 

se původně na jeho počátku zdálo. Mnohostranná obchodní jednání se několikrát ocitla ve 

slepé uličce75.  

Pozitivní impuls přinesla šestá konference konaná v roce 2005 v Hongkongu. Členské 

státy Světové obchodní organizace se zavázaly odstranit veškeré exportní dotace do konce 

roku 2013. Dále se vyspělé země snažily zajistit bezcelní a kvótami neomezený import pro 

LDCs na úrovni 97 % dovozu (WTO, 2012). Nicméně šlo jen o dílčí úspěchy, jednání 

nepřinesla žádný významný pokrok směrem k ukončení kola. Vyjednávání mimo půdu WTO 

opět ztroskotala na dohadech o liberalizaci v zemědělství. Na konferenci byla přijata 

Deklarace ministrů popisující výsledky a průběžný stav. Pokrok ve vyjednávání nastal 

v oblasti pomoci a zvláštního zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země.  

V červenci roku 2008 pokračovala jednání v Ženevě. Nejvýznamnější témata se týkala 

tržního přístupu v oblasti nezemědělských a zemědělských výrobků a tržního přístupu 

v oblasti zemědělských výrobků, podpory zemědělců, zemědělských dotací a vývozních 

podpor. V otázce průmyslových výrobků probíhaly diskuse o nelineárním snižování cel, na 

základě tzv. švýcarského vzorce76 (Swiss formula). Byl zaveden tzv. antikoncentrační 

mechanismus, který měl umožnit alespoň minimální přístup na trh i těch nejcitlivějších 

komodit. Problematika zemědělských výrobků se zabývala různými otázkami, např. jaká je 

                                                 
74 Aby mohly členské státy WTO pokračovat v negociacích, rozsah jednání byl zredukován o určité oblasti, např. 
o investice, hospodářskou soutěž a transparentnost vládních zakázek.  
75 Vyspělé státy odmítly možnost liberalizovat svůj trh se zemědělskými výrobky a rozvojové země nepřislíbily 
otevření svých trhů pro průmyslové výrobky.  
76 Fojtíková (2009) definuje švýcarský vzorec jako nelineární způsob, kterým je dosahováno snižování tarifů 
v oblasti nezemědělských výrobků. Koeficienty vzorce byly vytvořeny zvlášť pro vyspělé země a rozvojové 
země. 
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výše současných tarifů uvalovaná na zemědělské výrobky, zda aplikované tarify jsou nižší 

než vázané tarify a zda je možno považovat produkt za „citlivý“ nebo „zvláštní“. Na 

konferenci byl přijat již druhý tzv. červencový balíček (July Package 2008). Hlavním cílem 

bylo schválení konečné dohody o modalitách. Na ženevském zasedání byl připraven detailně 

zpracovaný text, který obsahoval dílčí kompromisy zúčastněných zemí, avšak výsledná 

jednání skončila neúspěchem. Tentokrát se nepodařilo najít kompromis v otázce tzv. 

zvláštních ochranných opatření pro rozvojové země.  

 Zatím poslední uskutečněná Ministerská konference proběhla na konci roku 2011 opět 

v Ženevě. Zasedání nebylo vnímáno jako negociační, spíše se jednalo o budoucím směřování 

WTO a vyslovení politické podpory zejména v oblasti Rozvojového programu z Dohá.  

Diskutovalo se o třech důležitých tématech, a to o významu mnohostranného obchodního 

systému a WTO, obchodu a rozvoji a Rozvojové agendě z Dohá. Konference schválila 

přistoupení Ruska, Samoy a Černé Hory do Světové obchodní organizace. Na zasedání 

ministři přijali několik rozhodnutí týkajících se otázek duševního vlastnictví, elektronického 

obchodu, přístupu nejméně rozvinutých zemí a hodnocení obchodní politiky.  Bylo 

zdůrazněno, že WTO by se měla začít zabývat novými otázkami, jako je změna klimatu. 

Závěrem konference byly diskutovány cesty, jak posunout kupředu zadrhlá jednání  

o liberalizaci mezinárodního obchodu a o aktualizaci jeho pravidel.  

Již jedenáctým rokem přetrvávají rozpory mezi členy WTO v rámci katarského kola  

o liberalizaci světového obchodu. I přes intenzivní nasazení a jednání na několika 

konferencích nebylo dosaženo shody ve všech oblastech jednání, a proto nemůže být katarské 

kolo uzavřeno. Ani události dalších měsíců prozatím nenasvědčují tomu, že by všech 

jednadvacet okruhů bylo uzavřeno v nejbližší době. Navzdory této situaci jsou ministři 

odhodláni nadále transparentním a komplexním způsobem připravovat podmínky a hledat 

řešení pro uzavření Rozvojové agendy z Dohá.  

 

3.2.2 Priority Evropské unie pro jednání Rozvojového kola z Dohá 

 

Evropská unie jako největší světový obchodní blok hraje významnou roli na poli 

WTO. Cílem Unie je podporovat zásady volného a spravedlivého mezinárodního obchodu. 

Právě EU iniciovala zahájení Rozvojového kola. Tato myšlenka zpočátku působila 

překvapivě, protože po Uruguayském kole mnoho států nabylo dojmu, že jednání na 

multilaterálním základě probíhají neefektivně. Na konci devadesátých let se Evropská komise 
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začala zabývat návrhem na zahájení kola, které bylo odsouhlaseno v Radě v roce 1998. EU 

chtěla zahájit nové kolo z následujících důvodů. 

Během Uruguayského kola se nepodařilo dosáhnout konsensu v některých oblastech,  

a proto byly navrženy časové plány s cílem, jakým způsobem má pokračovat liberalizace 

v nedořešených otázkách. Jednalo se především o oblast služeb a zemědělství. Díky 

vyjednaným harmonogramům mohla Unie odsunout změny v zemědělské politice do 

budoucna. Na druhou stranu si uvědomovala, že tato politika představuje obrovskou finanční 

zátěž pro unijní rozpočet, a tak byla reforma nevyhnutelná. Bylo zřejmé, že mnoho států bude 

požadovat snížení domácích podpor a vývozních subvencí. K obnovení jednání v jednotlivých 

oblastech mělo docházet odděleně. Evropská komise si však uvědomila, že by nemohla využít 

zisky z jiných oblastí ke kompenzaci ztrát v zemědělství. Navrhované kolo jednání mělo 

projednávat témata společně.  

Na konci Uruguayského kola byl přislíben rozvojovým zemím lepší přístup na trhy 

vyspělých zemí. Rozvojové země přistoupily na řadu nových dohod a pravidel, avšak později 

zažívaly zklamání. Vyspělé země neodstranily veškerá protekcionistická opatření  

a rozvojovým státům vznikaly vysoké náklady spojené s implementací dohodnutých závazků. 

Evropská unie přislíbila, že se bude nové kolo orientovat na zájmy rozvojových zemí.  

USA nepodporovaly myšlenku Evropské unie zahájit nové kolo, protože se obávaly 

zpomalení liberalizace obchodu, nakonec však myšlenku přijaly (Kerremans, 2005). 

Evropská unie zpočátku navrhla ambiciózní agendu, která pokrývala širokou škálu 

témat. Byla tvořena dvěma pilíři, první pilíř představoval liberalizaci obchodu a druhý pilíř se 

zabýval problematikou rozvoje. Podle předložené agendy měly dosáhnout zisky rozvinuté  

i rozvojové země.  

EU na počátku jednání Rozvojového kola předložila tato témata (Falke, 2005): 

 

• zemědělství, 

• přístup na trhy pro průmyslové výrobky, 

• liberalizace služeb, 

• investice, 

• konkurence, 

• veřejné zakázky, 

• usnadňování obchodu, 

• elektronické obchodování, 
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• reforma obranných nástrojů obchodu, 

• technické bariéry obchodu, 

• obchod a životní prostředí, 

• pracovní standardy, 

• reforma TRIPS, 

• urychlení odstraňování kvót v mezinárodním obchodě s textilem. 

 

Po předložení obsáhlé agendy bylo zřejmé, že mnohostranné kolo nebude ukončeno 

podle plánu do tří let. EU považovala za hlavní téma singapurské otázky. Pro oblast 

hospodářské soutěže stanovila, že každý stát by si měl vytvořit určité normy upravující 

konkurenci. Co se týče investic, měl být zaveden všeobecný režim, kterým by se řídily 

investice. Zprvu se zdálo, že přijatá Deklarace ministrů na konferenci v Dohá koresponduje 

s agendou EU, protože zahrnovala podobnou strukturu témat. Avšak na zasedání v Cancúnu 

se ukázalo, že Unie svých vysokých cílů skutečně nedosáhne. Tímto se unijní agenda 

rozpadla a na programu zůstala pouze klasická obchodní témata. EU se zabývala jen 

nejdůležitějšími tématy, a to zemědělstvím, přístupem na nezemědělské trhy, službami, 

duševním vlastnictvím, singapurskými otázkami, pravidly WTO, pracovními  

a environmentálnímí standardy (Kerremans, 2005).  

V oblasti zemědělství zaujala Evropská komise od počátku defenzivní pozici. Unie 

měla zájem snížit dovozní cla i exportní subvence. Názory o obchodu se zemědělskými 

produkty jsou mezi členskými státy EU odlišné. Na jedné straně stojí defenzivní země, jež 

mají konkurenceschopné zemědělství nebo jsou hlavními příjemci plateb v rámci společné 

zemědělské politiky. Mezi tyto státy patří Francie, Irsko, Polsko, Kypr, Španělsko, Belgie, 

Řecko atd. Země s ofenzivním postojem, jako jsou Velká Británie, Dánsko, Švédko, Česká 

republika, Nizozemí, by chtěly systém dotací zemědělské politiky striktně omezit. Jejich podíl 

na zemědělském sektoru je poměrně malý, hlavním sektorem jsou služby (Young, 2007). 

Obchodní bariéry brání dovozu a vývozu zboží a tím se zhoršuje 

konkurenceschopnost. V otázce přístupu na nezemědělské trhy probíhají jednání  

o odstraňování tarifních a netarifních bariér. WTO dosáhla významných úspěchů 

v odstraňování celních bariér. V roce 2006 se na veřejné konzultaci ukázalo, že Unie této 

problematice nevěnuje dostatečnou pozornost. 

Služby představují zhruba tři čtvrtiny HDP a zaměstnanosti a jednu čtvrtinu 

z celkového vývozu EU. Dá se říci, že v oblasti služeb je Evropská unie konkurenceschopná. 



 

43 

Ve světovém obchodu se službami zaujímá vedoucí pozici. Jednání o službách by měla 

přinést značné a reálné tržní příležitosti pro podnikání a výhody pro spotřebitele v EU i po 

celém světě. Unie má zájem pokračovat v liberalizaci v této oblasti, audiovizuální, 

zdravotnické a vzdělávací služby si však chrání. 

3.2.3 Kompromisní návrhy Evropské unie pro Rozvojové kolo z Dohá 

 

Je zřejmé, že katarské kolo ovlivňuje funkci jednotného vnitřního trhu EU, a proto 

Unie předložila evropskou agendu s kompromisními návrhy na jednání, která se v průběhu 

kola mění.  

Po zahájení Rozvojového kola v Dohá převzala EU vůdčí úlohu a předložila mnoho 

iniciativ, jež měly zajistit úspěch nového kola jednání. Cílem Unie byla pokračující 

liberalizace obchodu, zpřísnění pravidel a podpora udržitelného růstu. Dále se soustředila 

zejména na poskytování technické pomoci rozvojovým zemím při uplatňování pravidel  

a účasti v systému mnohostranného obchodu.  

Evropská unie předložila své kompromisní návrhy na konferenci v Hongkongu  

v září 2005. EU vyzývala ke snížení domácích podpor poškozující obchod o 70 %. V oblasti 

přístupu na trh bylo navrženo snížení cel mezi 20 % – 50 % ve čtyřech pásmech s horní 

hranicí 100 % pro rozvinuté země. U rozvojových zemí Unie předpokládala nižní celní 

zatížení než v případě rozvojových zemí, s horní celní hranicí 150 %. Nejvyšší tarify  

u zemědělských výrobků měly být sníženy o 60 %. EU žádala, aby 10 % celních položek bylo 

označeno jako citlivé výrobky. Unie se rovněž zavázala k odstranění vývozních dotací, ale 

blíže nespecifikovala datum. Předložené návrhy byly skupinou G-2077 označeny za umírněné,  

a proto bylo požadováno větší snížení tarifů. EU byla kritizována za to, že neposkytuje přístup 

na jednotný trh rozvojovým zemím, jako je Brazílie, Thajsko apod. (Clapp, 2006). 

EU si pro ženevské jednání konané v roce 2008 připravila další vstřícná opatření, 

kterými chtěla pokročit v liberalizaci obchodu. Oblast zemědělských výrobků zahrnovala 

(Fojtíková, 2010): 

 

• snížení tarifů průměrně o 54 %, 

• využití vázaného systému pro snižování tarifů, který by zajišťoval snížit nejvyšší 

sazby o největší částku, tj. minimálně o 75 %, 
                                                 
77 G-20 je skupina největších ekonomik světa, představující mezinárodní fórum pro spolupráci o nejdůležitějších 
aspektech globálního světa. G-20 zahrnuje 19 zemí světa a Evropskou unii, které dohromady představují zhruba 
90% světového HDP a dvě třetiny populace (G20, 2011).  
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• snížení domácích podpor, jež narušují obchod, nejméně o 75 %  

• úplné odstranění vývozních dotací do konce roku 2013. 

 

V oblasti obchodu s průmyslovými výrobky bylo navrhováno: 

 

• zajištění otevřenosti transatlantické ekonomiky, odstranění zbývajících tarifů ve 

vyspělých zemích, 

• vázání průmyslových tarifů takovým způsobem, aby se v budoucnu nenavyšovaly, 

• budování nového tržního přístupu pro evropské vývozce na trzích rozvíjejících se 

ekonomik jako je Brazílie, Čína, Indie, jež se výrazně podílejí na výhodách světového 

obchodního systému, 

• vyjmutí všech ostatních rozvojových zemí ze závazku snižování tarifů, 

• odstranění netarifních bariér u textilních a oděvních výrobků a přijetí nového 

zprostředkujícího mechanismu pro vývozce při řešení problémů při exportech.  

 

Unie nezapomíná na rozvojový aspekt, který se prolíná ve všech oblastech jednání 

mnohostranného kola. EU zdůrazňuje potřebu začlenit rozvojové země do světové 

ekonomiky, a proto uplatňuje zvýhodněné zacházení vůči těmto zemím. Tzv. „rozvojový 

balíček“ obsahuje finanční pomoc, která na konci roku 2010 dosáhla částky 2 bilionů EUR78. 

Navíc pro nejméně rozvinuté země je umožněn bezcelní a kvótami neomezený přístup na 

evropský trh.  

EU by chtěla také využívat kola jednání z Dohá pro zlepšení ochrany zeměpisných 

označení. V oblasti zeměpisného označování produktů usiluje o zavedení povinné registrace  

u vín a lihovin a rozšíření označení na všechny produkty, a tím ukončit problémy 

s diferenciací výrobků.  

EU má velký zájem na získání pozitivního výsledku v oblasti obchodu a životního 

prostředí. V této oblasti jsou vymezeny tři konkrétní cíle. Za prvé unie usiluje o vyjasnění 

vztahu mezi pravidly WTO a obchodními opatřeními přijatými na základě mnohostranných 

dohod o životním prostředí, dále o zlepšení interakce mezi orgány WTO a orgány 

mnohostranných dohod o životním prostředí a za třetí Unie prosazuje jednání o přístupu na trh 

pro ekologické zboží a služby.  

                                                 
78 EU financuje rozvojový balíček již od roku 2001. 
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V otázce ochrany obchodu se Unie snaží o vytvoření nového souboru pravidel pro 

využívání nástrojů na ochranu obchodu. Tyto nástroje přispívají k otevřenému  

a spravedlivému obchodnímu systému.  

 

Existuje mnoho analýz o potencionálních dopadech Rozvojového kola z Dohá. Jednou 

z nich je studie „Economic impact of potential outcome of the DDA II“ vypracovaná 

Evropskou komisí, jež byla představena na podzim 2011. Úspěšné uzavření ambiciózní 

Rozvojové agendy z Dohá přinese ekonomické výhody pro celou světovou ekonomiku. Hrubý 

domácí produkt by se zvýšil o 135 mld. EUR ročně. To by znamenalo nárůst o 0,24 % 

světového GDP. Světový export by se zvýšil o 359 mld. EUR ročně (narůst o 2 %)79. Mnoho 

rozvíjejících se ekonomik získá výhody z větší otevřenosti trhu. Uzavřená Dohoda z Dohá by 

pozitivně působila na řadu pracovníků v EU, jejich mzdy by se zvýšily přibližně o 0,3 %.  

Na druhé straně, neuzavření kola přinese citelné náklady. Studie odhaduje, že pokud 

všechny členské státy Světové obchodní organizace zvýší jejich aplikované cla na zboží do 

maximální povolené výše v souladu s pravidly WTO, světové příjmy klesnou  

o 258 mld. EUR. Vážné nebezpečí hrozí také v tom, že země budou ustupovat od svých 

mnohostranných závazků a zavedou protekcionistická opatření (Decreux, 2011).  

 

3.3 Shrnutí 

 

Evropská unie představuje nejpokročilejší integrační seskupení národních států  

na světě. Zprvu probíhala spolupráce jen v obchodních a hospodářských oblastech, později se 

jednalo o ekonomickou integraci od zóny volného obchodu přes celní unii, společný trh  

až k současné nedokončené měnové unii. EU je obchodní velmoc jak v exportu a importu 

zboží a služeb, tak v tocích zahraničních investic a je mnohem více zapojena do světového 

obchodu než její hlavní konkurenti. 

V oblasti společné obchodní politiky získaly unijní orgány výlučnou kompetenci  

a mají tak nadnárodní, nebo-li supranacionální charakter. Ačkoliv se CCP realizovala od 

konce padesátých let dvacátého století zakladatelskou šesticí států, prošla několika různými 

etapami, během nichž se měnila její podstata i nástroje. Na této politice se institucionálně 

podílí všechny tři významné instituce Unie, a to Rada ministrů, Evropský parlament a 

                                                 
79 Jestliže by byla uzavřena dohoda o liberalizaci průmyslového zboží (chemikálie, strojní zařízení, elektronika), 
export by se zvýšil o dalších 146 mld. USD, celkově tedy o 505 mld. USD ročně.  
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Evropská komise. Celní politika je součástí společné obchodní politiky EU, což přináší 

jednotlivým členským státům povinnost používat společný celní sazebník TARIC  

a respektovat Unií uzavřené dohody o obchodní a hospodářské spolupráci, které jsou  

v souladu s ustanoveními Světové obchodní organizace. Jelikož se Unie ve WTO zavázala  

k 100 % celní vázanosti, nemůže si libovolně měnit cla. Evropská unie upevňuje své obchodní 

vztahy především na smluvním základě. Na základě jednostranných preferencí EU využívá 

Všeobecný systém preferencí.  

Před zahájením Rozvojového kola z Dohá ve WTO proběhly celkem tři Ministerské 

konference. Nové kolo bylo zahájeno na konferenci v Dohá v roce 2001. Pracovní program 

obsahoval přes dvě desítky témat. Nejdůležitějšími oblastmi jsou zemědělství, přístup na trhy 

nezemědělských výrobků, služby a pravidla WTO. Rozvojové kolo je doprovázeno řadou 

sporů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Nejkontroverznější oblastí se stala 

liberalizace mezinárodního obchodu s agrárními produkty. I přes intenzivní nasazení na 

několika konferencích se nedaří dosáhnout konsenzu ve všech oblastech.  

Evropská unie patří k nejvýznamnějším subjektům ve WTO. Při jednáních vystupuje 

jako jeden celek. Na počátku Rozvojového kola EU navrhla ambiciózní agendu pokrývající 

široké spektrum témat. V současné době se zabývá jen nejdůležitějšími obchodními oblastmi. 

Mnohostranný obchodní systém pod rámcem WTO má pro Unii obrovský význam, a proto se 

snaží o dokončení Rozvojové agendy. Během jednání EU předkládá různé kompromisní 

návrhy týkající se hlavních oblastí jednání. Úspěšné uzavření kola přinese ekonomické 

výhody nejen EU, ale i celému světovému hospodářství.  
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4 Analýza případných dopadů Rozvojového kola z Dohá  

na zemědělský obchod EU 

 

Zemědělství patří bezesporu mezi nejdůležitější části hospodářské činnosti. Základní 

funkcí agrárního sektoru je uspokojování existenční potřeby člověka, což znamená, že slouží 

jako zdroj obživy. Kromě toho je zemědělství vnímáno jako zdroj pracovních míst a tedy  

i příjmů venkovského obyvatelstva. Zemědělská výroba se podílí rozhodující měrou na vývoji 

životní úrovně společnosti. Obchod s agrárními produkty je označován za velmi složitou  

komplexní oblast, a proto je předmětem společného zájmu nejen v Evropské unii, ale rovněž 

v souvislosti s Rozvojovým kolem z Dohá. Světová obchodní organizace usiluje o snižování 

obchodních bariér v rámci zemědělského obchodu.  

 

4.1 Zemědělský sektor EU 

 

Evropa se skládá z mnoha regionů s různorodými podmínkami pro agrární produkci, 

přičemž v každém regionu jsou využívány specifické výrobní metody. Zemědělství v EU má 

širokou oblast působnosti, a proto zemědělci plní řadu různých funkcí. Jejich hlavní úlohou je 

vyrábět potraviny za dostupné ceny. Nezbytné jsou i další činnosti, například hospodaření 

s půdou, znalost z oblasti péče životního prostředí, zajištění bezpečnosti potravin, ochrana 

životního prostředí, péče o zdraví zvířat apod. Evropští zemědělci využívají bezpečné  

a osvědčené postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zaručují produkci kvalitních 

výrobků dle požadavků spotřebitelů80. Pro mnoho zemědělců je jejich práce také životním 

stylem. 

Zemědělství je důležité rovněž pro životní prostředí EU, protože zemědělství a příroda 

se navzájem ovlivňují. Díky zemědělství byla vytvořena unikátní krajina, včetně lesů  

a mokřadů. Nevhodné zemědělské postupy mají negativní dopad na přírodní zdroje, jako je 

znečištění půdy, vody a vzduchu, poškození stanovišť a ztráta divoké zvěře (Evropská 

komise, Zemědělství a rozvoj venkova, 2007). 

                                                 
80 Spotřebitelé jsou co nejvíce informování o případných nebezpečích a opatřeních, která byla přijata. Postupně 
byla zavedeny pravidla EU, která platí od samého počátku procesu produkce až po dodání produktu konečnému 
spotřebiteli. Jestliže mají být potraviny bezpečné, musí být zdravá i zvířata, z nichž pocházejí. Proto se Unie 
snaží chránit zvířata pomocí správných veterinárních postupů a zabránit vzniku nakažlivých chorob (Evropská 
komise, Zemědělství a rozvoj venkova, 2007). 
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V roce 2009 přes deset milionů zemědělců obdělávalo v Evropské unii přes  

178 mil. hektarů (ha) půdy81. Většinu území Unie pokrývá zemědělská půda a lesy, z čehož  

60 % tvoří orná půda, 33 % louky a pastviny, 6,4 % trvalé kultury a 0,2 % zelinářské zahrady. 

Příloha č. 10 obsahuje základní ukazatele v zemědělském sektoru v členských státech EU, 

například podíl zemědělství na hrubém domácím produktu, počet zemědělců, zaměstnanost 

v agrárním sektoru, počet zemědělských podniků atd. Rozdílné hodnoty jednotlivých 

ukazatelů naznačují, že situace v zemědělství se mezi jednotlivými členskými státy EU 

značně liší.  

Zemědělská výroba v Unii má rostoucí tendenci, v roce 2009 dosahovala hodnoty 

334 mld. EUR, přičemž na produkci se nejvíce podílejí staré členské státy. Jak znázorňuje 

graf 4.1, mezi největší zemědělské evropské producenty patří Francie, Itálie, Německo,  

a Španělsko. (Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information Report, 2010).  

 

Graf 4.1- Podíl členských států na zemědělské výrobě EU v roce 2009 (v %) 
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Zdroj: Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information Report, 2010, vlastní úpravy. 

 

                                                 
81 EU s celkovou rozlohou 4 281 550 km² je sedmou největší oblastí na světě (Agriculture in the EU, Statistical 
and Economic Information Report, 2010).  
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I přesto, že se význam zemědělství snižuje, stále přispívá k udržitelnému 

hospodářskému růstu. Zemědělský sektor EU se na hrubém domácím produktu podílel 1,7 % 

v roce 200982. V rámci Unie zaznamenalo nejvyšší podíl zemědělství na HDP v roce 2009 

Rumunsko, Bulharsko, Litva, nejnižší hodnoty byly zjištěny v Lucembursku, Belgii  

a Německu (Situation and Prospect for EU Agriculture and Rural Areas, 2010). 

 

4.1.1 Společná zemědělská politika EU 

 

Agrární sektor EU je utvářen pomocí společné zemědělské politiky83 (Common 

Agriculture Policy, CAP), která se řadí k nejstarším unijním politikám. Na rozdíl od ostatních 

politik EU, je tato politika označována jako ochranářská84. Hlavním cílem CAP je zajištění 

zemědělských příjmů, podpora výroby kvalitních produktů, udržování konkurenceschopného 

zemědělství na světových trzích a rozvoj nových technologií apod. Během svého vývoje si 

společná zemědělská politika prošla různými etapami, přičemž uskutečněné reformy přispěly 

k jasnější budoucnosti společné zemědělské politiky.  

Současná podoba společné zemědělské politiky bere ohled na názory spotřebitelů, je 

tedy řízena poptávkou. Pro zajištění stabilních příjmů jsou zemědělcům vypláceny přímé 

platby, které jsou nezávislé na objemu produkce. CAP tvoří podstatnou část výdajů Evropské 

unie, pro období 2007 – 2013 představovaly výdaje zhruba 40 % z celkového rozpočtu85. 

Hlavním zdrojem financování evropského zemědělství jsou od roku 2007 dva fondy, které 

jsou součásti souhrnného rozpočtu EU86. Jedná se o Evropský zemědělský záruční fond 

(European Agricultural Guarantee Fund, EAGF), který financuje přímé platby zemědělcům  

a opatření na stabilizaci zemědělských trhů a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) financující programy rozvoje 

venkova v členských státech (Euroskop, 2012).  

                                                 
82 Pro srovnání, Spojené státy americké vykazovaly nižší podíl zemědělství na GDP, celkem 1,2 %. Podíl 
agrárního sektoru Ruska na GDP byl naopak vyšší, tvořil 4,2 % (Agriculture in the EU, Statistical and Economic 
Information Report, 2010). 
83 V minulosti byla společná zemědělská politika ve výlučné pravomoci nadnárodních orgánů. Pomocí 
Lisabonské smlouvou byla politika přesunuta do oblasti sdílených pravomocí Unie (Lacina, 2011).  
84 To znamená, že EU upřednostňuje a chrání vlastní zemědělské výrobky před zahraniční konkurencí.  
85 V sedmdesátých letech dvacátého století dosahoval podíl výdajů na zemědělskou politiku 70 % z rozpočtu EU. 
V posledních letech byly omezeny výdaje na CAP, aby se rozvíjeli jiné unijní politiky. Zemědělská oblast je 
zahrnuta ve finanční perspektivě pro období 2007 - 2013 do druhé kapitoly pod názvem „Ochrana a konzervace 
přírodních zdrojů“ (Businessinfo.cz, 2011). 
86 Do roku 2007 sloužil k financování CAP Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European 
Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF). 
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V rámci společné zemědělské politiky EU existuje několik typů cen. Ceny 

zemědělských komodit jsou na jednotném vnitřním trhu každoročně určovány Radou EU na 

návrh Evropské komise87. Cenový mechanismus výrazně přispěl ke stabilizaci zemědělského 

odvětví. Lacina (2011) rozděluje ceny aplikované v agrárním sektoru Unie do dvou skupin.  

 První skupina zahrnuje tzv. cílovou cenu (target price) a intervenční cenu 

(intervention price). Cílová cena musí pokrývat náklady a určitou míru zisku na výrobu 

zemědělského produktu v oblastech s nejvyššími náklady. Díky této vytvořené ceně se 

zemědělci rozhodují o objemu a struktuře zemědělské produkce. Existence cílové ceny 

zajišťuje srovnatelnou životní úroveň zemědělců a dostatečně zásobený trh.  

Intervenční cena je stanovena mírně pod úrovní cílové ceny. Jedná se o minimální zaručenou 

cenu pro zemědělce, pod kterou nemůže poklesnout tržní cena. Za tuto cenovou úroveň je 

vykupována nabízená produkce. Jestliže se zemědělský výrobce odhodlá prodat svou 

produkci na světovém trhu za světové ceny, má nárok na tzv. exportní subvenci. Tím dojde 

k vyrovnání rozdílu mezi nižší světovou cenou a vyšší intervenční cenou.  

Do druhé skupiny patří prahová cena (treshold price). Jedná se o cenovou úroveň, za 

kterou producent ze třetí země nabízí svou zemědělskou výrobu na jednotném vnitřním  

trhu EU88.  

V souvislosti s provedenými reformami CAP dochází postupně ke snižování 

regulovaných cen, aby se přiblížili úrovni světových cen. 

 

4.1.2 Socioekonomický charakter zemědělství v EU 

 

V primárním sektoru bylo v roce 2009 zaměstnáno celkem 11,1 milionů zemědělců89. 

Přes dva miliony zemědělců pracovalo v Rumunsku a Polsku. Nejnižší počet zemědělců byl 

v Lucembursku, na Maltě a Estonsku. Podle statistické zprávy Agriculture in the EU 2010, 

sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu v EU se podílel na celkové zaměstnanosti 5,1 % 

v roce 2009. Obecným trendem zaznamenaným v Evropské unii je klesající počet zemědělců 

a podíl zaměstnanosti v zemědělském sektoru, což je dáno především nízkou úrovní důchodů 

zemědělců90 (viz tabulka 4.1). 

                                                 
87 Na světovém trhu jsou ceny zemědělských produktů určovány trhem. 
88 Rozdíl mezi světovou a prahovou cenou byl v minulosti označován jako dovozní dávka. 
89 Počet zemědělců v EU se oproti roku 2008 snížil o 1,7 %.  
90 Míra zaměstnanosti je považována za jeden z ukazatelů vyspělosti státu. Zpravidla platí, že země s vyspělým 
zemědělstvím dosahuje nižší míry zaměstnanosti v agrárním odvětví. 
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Obecně platí, že je v zemědělství zaměstnáváno více můžu než žen91. V roce 2009 

pracovalo v Unii 62 % mužů a 38 % žen. Průměrný věk zemědělců se stále zvyšuje, protože 

mladí lidé se orientují na perspektivnější odvětví v městských oblastech. V současné době 

jsou nejpočetnější skupinou zemědělci ve věku 35 – 44 let (25 %)92 (Situation and Prospect 

for EU Agriculture and Rural Areas, 2010). 

 

Tabulka 4.1 - Počet zemědělců v EU a jejich podíl na celkové zaměstnanosti  

v roce 2009 (v tis. a %) 

Evropská unie 

Rok 
Počet zemědělců (v tis.) 

Podíl zemědělců na celkové 

zaměstnanosti (v %) 

2004 12 987 6,3 

2005 12 849 6,1 

2006 12 527 5,8 

2007 12 199 5,6 

2008 11 310 5,1 

2009 11 120 5,1 

Zdroj: Agricultural trade statistic, 2010, vlastní úpravy. 

 

4.1.3 Charakteristika zemědělských podniků EU 

 

Zemědělské podniky jsou považovány za významného zaměstnavatele ve 

venkovských oblastech. Vysoký počet zemědělských podniků jsou rodinnými podniky93. 

V posledních letech se snižuje počet zemědělských podniků, na druhé straně narůstá jejich 

velikost. V Evropské unii bylo zjištěno celkem 13,7 milionů zemědělských podniků v roce 

200794. I když se většina zemědělských podniků nachází v nových členských státech Unie, 

více než 70 % obhospodařované zemědělské půdy se nachází na území EU-15. Největší počet 

zemědělských podniků byl vybudován v Rumunsku, Polsku a Itálii. Naopak, nejméně se jich 

                                                 
91 Téměř 100 % podíl mužů zaměstnaných v agrárním sektoru je na Maltě.  
92 Méně než jedna čtvrtina zemědělců je mladších 45 let. Mladých zemědělců, tj. do 25 let je v Unii pouze 7 % 
(Situation and Prospect for EU Agriculture and Rural Areas, 2010). 
93 Zastoupení rodinných podniků v EU je 78 %, nebo-li čtyři pětiny.  
94 V letech 2004 – 2009 se snížil počet zemědělských podniků o 8,8 %.  
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vyskytuje v Lucemburku, na Maltě a Estonsku. Průměrná velikost zemědělského podniku  

EU činila 30,6 hektarů v roce 200795. 

Evropské zemědělské podniky se rozdělují dle velikosti do čtyř skupin. Do 

nejpočetnější skupiny s velikostí méně než 5 ha se řadí 70 % zemědělských podniků. Zhruba 

19 % zemědělských podniků jsou podniky o rozloze mezi 5 – 20 ha, 6% podniků je 

zařazováno do skupiny s velikostí 20 – 50 ha. Nejmenší procento zaujímají podniky s více než 

100 ha obhospodařované půdy96. Výrazný vliv na evropskou ekonomiku mají největší 

zemědělské podniky (Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information Report, 

2010). 

Velikost, struktura produkce a produktivita podniku má jednoznačný vliv na průměrný 

celkový výstup zemědělského podniku. V 2008 byla zjištěna průměrná celková produkce 

agrárního podniku v Unii ve výši 64 tisíc EUR. Nejvyšší průměrný výstup zemědělských 

podniků zaznamenalo Slovensko, Nizozemí a Dánsko, nejnižší hodnoty mají státy jižní  

a východní Evropy.  

V posledních letech se v Evropské unii dynamicky rozvíjí ekologické zemědělství97. 

Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova definuje ekologické 

zemědělství jako výrobní metodu, která uchovává strukturu půdy a její úrodnost, podporuje 

vysoký standard životních podmínek zvířat a nepoužívá produkty povolené v běžném 

zemědělství98. Zemědělské podniky v rámci ekologického zemědělství se nazývají ekologické 

farmy. Z údajů Eurostatu bylo zjištěno, že zemědělci obhospodařovali celkem 190 tisíc 

ekologických farem na 7,8 mil. ha půdy, což představovalo 4,4 % celkové zemědělské plochy 

v EU v roce 200899. Ekologické farmy se nachází především v Itálii, Španělsku, Řecku,  

a Německu. Nejčastějším produktem ekologického hospodářství je skot a ovce. 

4.1.4 Zemědělská produkce EU 

 

Díky příznivým klimatickým podmínkám lze na evropském kontinentu produkovat 

téměř všechny zemědělské produkty. EU se stala u některých agrárních komodit světovou 

velmocí. Jedná se například o víno, whisky a další lihoviny, dále olivový olej či maso. Podíl 

                                                 
95 Česká republika a Slovensko výrazně převyšují svými průměrnými velikostmi zemědělských podniků ostatní 
členské státy EU.  
96 Zemědělské podniky dosahující největší rozlohy mají výrazný vliv na evropskou ekonomiku.  
97 Od roku 1994 je ekologické zemědělství součásti společné zemědělské politiky EU. 
98 Ekologické zemědělství pro výrobu zemědělských produktů nepoužívá např. syntetické pesticidy, herbicidy, 
chemická hnojiva, urychlovače růstu apod. 
99 I přesto, že podíl ekologických farem v EU neustále roste, jejich procentuální podíl na celkovém počtu 
zemědělských podniků je nízký. 
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živočišné a rostlinné výroby daného státu patří mezi hlavní ukazatele vyspělosti zemědělské 

produkce. Zpravidla platí, že vyšší podíl živočišné výroby na celkové zemědělské výrobě 

znamená vyspělejší zemědělství. Podle zprávy Evropské komise z roku 2011100,většina zemí 

Unie se orientuje na rostlinnou výrobu. Významný podíl na rostlinné výrobě mají nové 

členské státy, např. Řecko, Rumunsko a Bulharsko. Vyspělé země, jako je Dánsko, Irsko  

a Lucembursko dosahují nejvyššího podílu živočišné produkce v EU. 

Mezi nejdůležitější plodiny rostlinné výroby patří obiloviny, olejniny a sušená píce101. 

Pro tyto položky je určeno zhruba 40 % všech výdajů z Evropského zemědělského záručního 

fondu.  

 

Tabulka 4.2 - Hlavní zemědělské plodiny v EU v roce 2010 (v tis. tun) 

Zemědělské plodiny Objem produkce  

Obiloviny 295 842 

Cukrová řepa 114 138 

Brambory 62 595 

Olejniny 28 769 

Polní hrách 1 994 

Zdroj: Agriculture and Fishery Statistics, 2010, vlastní úpravy. 

 

Obiloviny jsou základní složkou lidské výživy a slouží i jako krmivo pro zvířata, proto 

jsou považovány za strategickou plodinu. Nejčastěji pěstovanými obilovinami jsou pšenice, 

kukuřice, rýže, ječmen a další. Unie je jedním z největších světových producentů obilovin102. 

V 2010 sklidili evropští zemědělci celkem 296 mil. tun obilovin, z toho připadalo  

48 % na pšenici, 20 % na kukuřici a 19 % na ječmen. V rámci EU jsou nejvýznamnějšími 

producenty Francie, Polsko, Německo a Španělsko. Malé státy, jako jsou Kypr, Malta  

a Lucembursko produkují zanedbatelný objem obilovin. Z dlouhodobém hlediska lze 

vypozorovat, že se plošná výměra obilovin na evropském kontinentě stále zmenšuje, na 

druhou stranu se zvyšuje objem vyrobené produkce, což je dáno rozvojem technologií  

a rostoucí efektivitou zemědělské produkce103 (Agriculture and Fishery Statistics, 2010). 

                                                 
100 Zpráva se nazývá Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2011–2020. 
101 Tabulka 4.2 zobrazuje stěžejní zemědělské plodiny v Unii v roce 2010.  
102 Produkce obilovin v EU se na světové výrobě podílela zhruba 12 % v roce 2010. 
103 Zatímco země současné Unie v roce 1961 vyprodukovaly 127 mil. tun obilnin, v roce 2010 tato produkce 
stoupla o více než dvojnásobek (Agriculture and Fishery Statistics, 2010). 
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Pěstování olejnin se na evropském kontinentě rozšířilo v sedmdesátých letech. Dříve 

EU dovážela tyto plodiny ze zahraničí. Olejniny, jako je řepka olejka, sója, slunečnice, se 

používají pro potravinářské účely104. Celková produkce olejnin dosáhla 29 mil. tun v roce 

2010. I přes zvyšující se produkci olejnin, Unie není v tomto odvětví soběstačná.  

Vedle pšenice jsou brambory nejdůležitější plodinou pro výživu obyvatelstva. 

Evropská Unie vyprodukovala celkem 63 mil. tun brambor v roce 2010. Oproti šedesátých let 

dvacátého století se produkce brambor snížila zhruba o polovinu, z čehož vyplývá snižující se 

podíl produkce brambor. Brambory se nejvíce pěstují v Německu, Polsku a Nizozemí.  

Cukrová řepa je další tradiční plodinou pěstovanou v Unii. EU zaujímá s 50 % 

podílem první pozici v produkci cukrové řepy na světě. Produkce dosáhla 114 mil. tun v roce 

2010. Francie a Německo produkují největší objem cukrové řepy. V posledních letech má 

tendenci klesat produkce cukrové řepy kvůli odstranění importních omezení na cukr v 2008, 

čímž došlo k přílivu levnějšího cukru ze zahraničí.  

Evropská unie je s 10 % podílem třetím největším producentem ovoce a zeleniny na 

světě. EU se snaží toto odvětví aktivně podporovat, a proto stanovila určité cíle105. Následující 

grafy 4.2 a 4.3 znázorňují, že největší podíl na produkci zeleniny mají rajčata, mrkev a cibule  

a pokud jde o zeleninu, nejvíce se produkují jablka, pomeranče a broskve106 (Key figures on 

Europe, 2011).  

 

Graf 4.2 - Produkce zeleniny v EU v roce 2010 (v tis. tun) 
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Zdroj: Agriculture and Fishery Statistics, Main Results, 2010, vlastní úpravy. 
                                                 
104 Osevní plocha olejnin se zvýšila z 1 miliónu ha v roce 1973 na 7,5 miliónů ha v roce 2009. 
105 Odvětví ovoce a zeleniny má být více konkurenceschopné a tržně orientované, mají se snížit výkyvy 
v příjmech producentů, zvýšit spotřeba ovoce a zeleniny v EU a více používat ekologicky šetrné techniky. 
106 Zatímco jablka se produkují téměř ve všech členských státech Unie, produkce pomerančů a dalších 
citrusových plodů je soustředěna v jižních a středomořských zemích.  
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Graf 4.3 – Produkce ovoce v EU v roce 2010 (v tis. tun) 
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Zdroj: Agriculture and Fishery Statistics, Main Results, 2010, vlastní úpravy. 

 

Živočišná produkce v EU zaujímá přibližně 40 % podíl na celkovém výstupu 

zemědělské produkce, přičemž dominuje produkce hospodářských zvířat a masa, zbytek tvoří 

živočišné produkty jako je mléko a vejce. 

Sektor mléka a mléčných výrobků patří k nejvýznamnějším zemědělských odvětvím 

v EU107. Podíl mléka na celkové zemědělské produkci se v jednotlivých státech i regionech 

liší, pohybuje se mezi 6 % až 35 %. V roce 2010 Unie vyprodukovala 136 mil. tun kravského 

mléka, čímž si zajistila první pozici na světě108. Největšími producenty mléka z členských 

států EU jsou Německo, Francie a Velká Británie. V odvětví mléka jsou zjevné určité trendy. 

Spotřeba másla již několik let klesá, na druhou stranu spotřeba sýrů roste. Trh s čerstvými 

mléčnými výrobky má také rostoucí tendenci.  

EU je druhým největším světovým producentem hovězího masa po Spojených státech.  

Odvětví hovězího masa tvoří zhruba 10 % celkové zemědělské výroby v EU109. V roce 2010 

dosáhla hmotnost poráženého dobytka v EU 7,9 mil. tun. Chov dobytka je specializovaný na 

hovězí maso ale i na produkci kravského mléka. Největší množství hovězího masa 

vyprodukuje Francie, Německo a Itálie. 

                                                 
107 Sektor mléka a mléčných výrobků pokrýval 22 % zemědělské produkce v roce 2010 (Agriculture and Fishery 
Statistics, 2010). 
108 Výroba a skladování mléčných výrobků má určité zvláštnosti, neboť se jedná o rychle se kazící výrobek, 
který nelze skladovat v původním stavu. Z toho důvodu EU vykupuje pouze dvě hlavní služky mléka, jež 
nepodléhají zkáze, a to tukovou složku (máslo) a bílkovinnou složku (sušené odstředěné mléko) (Evropská 
komise, Zemědělství a rozvoj venkova, 2012). 
109 Sektor hovězího masa si prošel v devadesátých letech výraznou krizí v souvislosti s nemocí šílených krav. 
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Chov prasat a produkce vepřového masa nabývá na významu. Od šedesátých let 

narostla produkce vepřového masa o čtyřnásobek. Produkce vepřového masa v roce 2010 

činila 22 mil. tun110. V rámci Unie jsou největšími producenty vepřového masa Dánové  

a Bulhaři. I přesto, že má chov skotu větší význam díky produkci mléka, produkce vepřového 

masa je dvojnásobně vyšší než u hovězího masa.  

Drůbeží sektor zaznamenal v EU v posledních desetiletích silný růst. V 70. a 80. 

letech se produkce zvyšovala desetiprocentním tempem, od roku 2004 je produkce drůbeže 

víceméně konstantní, a to přibližně ve výši 11 mil. tun. Francie, Velká Británie a Německo se 

nejvíce podílí na produkci drůbežího masa (Businessinfo.cz, 2011). 

 

4.1.5 Zahraniční obchod EU se zemědělskými produkty 

 

Evropská unie jako největší světový dovozce a druhý největší světový vývozce 

potravin má zásadní úlohu na světovém trhu se zemědělskými výrobky111. Zemědělský 

obchod EU se v roce 2010 podílel 6,7 % na celkových unijních dovozech a 5,7 % na unijních 

vývozech. V zemědělském sektoru byla patrná rostoucí tendence až do roku 2008 

s průměrným ročním tempem růstu 5,7 %. V roce 2009 však bylo zemědělství výrazně 

zasaženo hospodářskou krizí. Jak ukazuje tabulka 4.3, v roce 2010 dosahovala hodnota 

zemědělského vývozu EU zhruba 90 mld. EUR112. Množství dovezených zemědělských 

komodit bylo vyčísleno ve výši 84 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu se zemědělskými 

produkty bylo dlouhodobě pasivní, avšak v roce 2010 dosáhlo přebytku ve výši 6 mld. EUR 

(Situation and Prospect for EU Agriculture and Rural Areas, 2010). 

 

Tabulka 4.3 - Vývoj dovozu a vývozu se zemědělskými komoditami EU v letech 2005 – 2010  

(v mld. EUR) 

Rok Vývoz Dovoz Bilance 

2005 64,0 64,0 0 

2006 72,3 67,7 4,6 

2007 78,0 78,7 -0,7 

2008 85,0 90,2 -5,2 

                                                 
110 Ve střednědobém horizontu je očekáván nárůst produkce i spotřeby vepřového masa.  
111 Zemědělský obchod EU se na celosvětovém agrárním sektoru podílí 7,8 %.  
112 Unijní export v roce 2010 vzrostl o 21 % oproti roku 2009 (Agriculture and Fishery Statistics, Main Results 
2009–10). 
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2009 78,5 79,4 -0,9 

2010 90,0 84,0 6,0 

Zdroj: External and Itra-EU Trade, Statistical Yearbook, 2010, vlastní úpravy. 

 

Evropská unie obchoduje v zemědělském sektoru především s jednotlivými členskými 

zeměmi. V roce 2010 byl podíl intrakomunitárního obchodu 76 %, zatímco pouze 25 % 

unijního obchodu proběhlo s nečlenskými zeměmi.  

I přes skutečnost, že je Unie světová velmoc v rámci zemědělského obchodu, je 

nucena dovážet určité druhy produktů z třetích zemích. S těmito státy jsou vyjednávány 

bilaterální obchodní dohody, dohody o volném obchodu a zvláštní ustanovení o obchodu 

s rozvojovými zeměmi, kterým poskytuje preferenční přístup na unijní trh.  

Mezi hlavní exportní komoditní položky unijního vývozu v roce 2009 patří obiloviny, 

maso a masné výrobky, ovoce, mléko a mléčné výrobky a další zemědělské produkty. Na 

unijním dovozu se nejvíce podílely sója, obiloviny, tropické ovoce, olejniny  

a cukr (viz příloha č. 11).  

Podle tabulky 4.4, nejvíce zemědělských produktů ze zemí EU směřuje do Spojených 

států amerických, Ruska, Švýcarska, Japonska a Norska. V opačném směru je nejvíce 

zemědělských komodit dováženo z Brazílie, USA, Argentiny, Švýcarska a Číny. Unie má 

s převážnou většinou obchodních partnerů kladnou obchodní bilanci. Záporné hodnoty 

obchodní bilance vycházely u Brazílie, Argentiny a Číny.  

 

Tabulka 4.4 - Hlavní obchodní partneři EU se zemědělskými produkty v roce 2009  

(v mil. EUR) 

Vývozní partneři Dovozní partneři 

Pořadí 
Země Mil. EUR 

Obchodní 

bilance 
Země Mil. EUR 

Obchodní 

bilance 

1. USA 11 829 5 947 Brazílie 11 783 -10 930 

2. Rusko 6 953 6 240 USA 5 883 5 947 

3. Švýcarsko 5 593 2 283 Argentina 5 793 -5 674 

4. Japonsko 3 946 3 780 Švýcarsko 3 310 2 283 

5. Norsko 2 671 2 260 Čína 3 226 -1 064 

Zdroj: Agriculture in the EU, Statistical and Economic Information Report 2010, vlastní úpravy. 
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4.1.6 Regulační nástroje zemědělského sektoru EU  

 

Evropská unie reguluje zemědělský sektor prostřednictvím společné tržní organizace 

zemědělských trhů. Společná tržní organizace (Common Market Organization, CMO) je 

považována za hlavní nástroj v zemědělském odvětví EU113. Byla ustanovena Nařízením 

Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007114. CMO je pověřena vlastním výkonem 

zemědělské politiky EU, která řídí produkci hlavních zemědělských komodit (např. obilovin, 

rýže, vína, mléka, hovězího a telecího masa, vepřové masa, drůbeže). Tato organizace je 

odpovědná za regulaci a výkon intervenčních nákupů, administraci minimálních a 

intervenčních cen, dodržování kvót i administraci obchodu se třetími zeměmi, stabilizaci trhu 

a zajištění příjmů zemědělcům (Fojtíková, 2008). 

 EU si vytvořila svůj systém nástrojů, čímž je zachován protekcionistický přístup 

v rámci evropského zemědělství. Tyto opatření pomáhají chránit výrobce před dovozy 

z třetích zemí a tím brání dramatickým změnám v obchodních tocích. Primárním cílem 

unijních nástrojů je udržení přiměřené úrovně příjmů zemědělců a zvýšení 

konkurenceschopnosti Unie. K hlavním protekcionistickým opatřením zemědělského sektoru 

ovlivňující import, patří cla, speciální zemědělská opatření, kvóty a antidumpingová opatření. 

Nejvýznamnějším nástrojem pro ochranu evropského trhu před zemědělskými 

výrobky ze zemí mimo EU jsou cla. Obecně platí, že u zemědělských výrobků spadající pod 

rámec CAP jsou stanoveny nejvyšší celní sazby. Oproti tomu, celní zatížení na zemědělské 

výrobky neprodukované v EU je nízké (např. káva, čaj, koření). 

 Zpráva Trade Policy Review EU uvádí, že celkový počet zemědělských položek byl 

1 998 v roce 2011. Průměrná sazba smluvního cla dosahovala výše 15,2 %115. Cla se 

pohybovala v rozmezí od nuly do 200,6 %. Unie neuplatňovala celní poplatky u 41,1 % 

agrárních produktů. U 59,8 % položek bylo aplikováno clo ve výši do 10 % a sazba větší než 

10 % byla aplikována u 38,2 % komodit v roce 2010 (viz tabulka 4.5). Maso, mléčné 

výrobky, obiloviny, zpracované ovoce a zelenina podléhají nejvyšším průměrným celním 

sazbám, které se pohybují okolo 50 %. Naopak, nejnižší celní sazby a zároveň nejvyšší podíl 

                                                 
113 Dříve existovaly společné tržní organizace pro jednotlivé zemědělské plodiny, bylo jich celkem 23. 
Sjednocení specifických organizací znamená zjednodušení a zefektivnění společné zemědělské politiky.  
114 Dotčená zemědělská odvětví jsou uvedena v příloze I a II Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. 
115 Oproti roku 2008 byla průměrná sazba smluvního cla snížena o 2,6 %, což bylo způsobeno nárůstem 
světových konkurenčních cen.  



 

59 

bezcelního zatížení se vyskytuje u produktové skupiny s názvem olejniny, tuky a oleje116 

(World Tariff Profiles, 2011). 

 

Tabulka 4.5 - Rozdělení četností celního zatížení u zemědělských produktů EU  

v roce 2010 (v %) 

Rozdělení četností celního zatížení (v %) 
Druhy cel 

Bez cla 0<=5 5<=10 10<=15 15<=25 25<=50 50<=100 >100 

Vázané 

clo 
32,5 10,5 16,8 13,6 10,8 8,9 4,1 0,8 

MFN 

aplikované 

clo 

30,0 11,2 16,4 14,7 12,0 7,7 4,0 1,0 

Zdroj: World Tariff Profiles, 2011, vlastní úpravy. 

 

Členské státy EU mohou využít zvláštní zemědělská opatření (Special Agricultural 

Safeguards, SSGs)117 k aplikaci dodatečných cel na zemědělské komodity, pokud objem 

importu překročí stanovenou spouštěcí úroveň nebo klesnou ceny pod spouštěcí úroveň. 

Cílem SSG je zabránit narušení domácích trhů v důsledku zvýšeného dovozu nebo 

mimořádně nízkých dovozních cen. Opatření se vztahuje pouze na produkty, které jsou 

předmětem tarifikace a pro které bylo použití opatření určeno v listině závazků členských 

států WTO. Evropská unie si vyhrazuje právo použít speciální zemědělská opatření na  

539 celních položek118. Skutečné využití SSG bylo však omezeno na určitý sortiment 

výrobků, například na živočišné produkty, mléčné produkty a obiloviny. V rámci 

Rozvojového kola z Dohá , USA navrhly eliminaci zvláštních opatření na zemědělské 

produkty (WTO, 2012). 

 Dalším nástrojem, který může Evropská unie využít v rámci omezení dovozu 

zemědělských komodit, je celní kvóta (Tariff-Rate Quota, TRQ)119. Jedná se o opatření 

zabezpečující minimální přístup na trh pro produkty, které jinak podléhají vysokým clům. 

                                                 
116 Příloha č. 12 obsahuje celní sazby vybraných zemědělských produktových skupin EU v roce 2010. 
117 SSG je ustanoveno v Dohodě o zemědělství v rámci Uruguayského kola. V současné době má 39 členů WTO 
vyhrazené právo užívat celkem 6 156 zvláštních zemědělských opatření. Nejvíce opatření je aplikováno ve 
Švýcarsku, Norsku, EU a na Islandu (WTO, 2012).  
118 V případě, že hrozí újma domácím unijním výrobcům, EU může zavést sledování dovozů, tzv. monitorovací 
systém.  
119 Celní kvóta byla součástí procesu tarifikace, který byl odsouhlasen v rámci Uruguayského kola. WTO v roce 
1995 zrušila veškeré kvóty a převedla je na cla. Nicméně, z důvodů aplikace vysokých cel na určité produkty byl 
zaveden systém TRQ. 
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TRQ funguje jako nízké nebo žádné clo pro určité množství produktu. Jestliže je stanovená 

kvóta přesažena, výrobek podléhá vysokému clu. Celní kvóty jsou v rámci EU spravovány 

Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova. V současné době může EU využít 

87 celních kvót.  

 Antidumpingové opatření120 slouží jako ochrana jednotného vnitřního trhu EU před 

importem dumpingových produktů z nečlenských států EU121. Tento nástroj je přijímán 

v podobě antidumpingových cel nebo závazků výrobců ze třetích zemí o tom, že budou 

dovážet dumpingové produkty do Unie v předem stanoveném množství nebo že jejich cena 

neklesne pod určitou minimální úroveň. Evropská komise je odpovědná za vyšetřování 

dumpingu a antidumpingové řízení zahajuje na základě návrhu producenta Unie nebo 

z vlastní iniciativy. V rámci WTO existují mezinárodní pravidla objasňující systém 

antidumpingových opatření, jež jsou obsaženy ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu  

a v Dohodě o antidumpingu. Obě dohody dovolují zemím zakročit proti dumpingu, i když je 

třeba splnit určitá kritéria122.  

 

4.2 Zemědělství v rámci WTO 

 

 V minulosti nebylo zemědělství zařazeno do multilaterálních jednání především kvůli 

nezájmu Evropské unie liberalizovat agrární obchod. Unie využívala ve velké míře exportních 

subvencí a zavedla vysoká cla na import zemědělských komodit. V důsledku 

protekcionistických opatření v EU klesaly ceny zemědělských produktů, což mělo negativní 

dopad na výši exportních výnosů v rozvojových zemích. Navíc finanční náročnost 

zemědělského sektoru se stala pro Unii neudržitelnou. Výsledkem bylo přehodnocení 

odmítavého postoje k zemědělství a jeho začlenění do jednání GATT/WTO. Od počátku bylo 

zřejmé, že liberalizace zemědělského obchodu bude zdlouhavým procesem (Clapp, 2006).  

 Zemědělský sektor byl začleněn do multilaterálních obchodních vyjednávání na 

základě Dohody o zemědělství (Agreement on Agriculture, AoA) z roku 1994, která byla 

                                                 
120 Dumping lze označit jako nekalou obchodní praxi v mezinárodním obchodu, při níž subjekty vyváží zboží do 
zahraničí za nižší cenu, než jaká by byla účtována v zemi výroby. Dumpingová marže představuje rozdíl mezi 
vyšší cenou na domácím trhu a nižší vývozní cenou. Jestliže se výrobky pod cenou objeví na trhu, může to mít 
špatný vliv na konkurenci v cílové zemi (BusinessInfo.cz, 2011).  
121 Základním předpisem týkající se antidumpingu v EU je Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.   
122 Antidumpingové opatření by mělo vypršet pět let po svém uvalení, pokud není zjištěno, že by jejich ukončení 
vedlo ke škodám. Antidumpingové řízení musí být ukončeno v okamžiku, jakmile je rozsah dumpingu 
zanedbatelný. Jestliže vzniknou spory, je možné se obrátit na orgán WTO pro řešení sporů.  
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vyjednána v rámci Uruguayského kola. Cílem AoA bylo vybudovat konkurenceschopný tržně 

orientovaný agrární obchodní systém. Členské státy WTO se zavázaly na uplatnění 

reformního programu zemědělských politik, a to v oblasti přístupu na trh, domácích podpor  

a vývozních dotací123 (Schnepf, 2010). 

Jedním z hlavních cílů WTO je zlepšení přístupu na trhu (Market Access).  

Na základě Dohody o zemědělství se podařilo zlepšit přístup na trh několika způsoby. Během 

Uruguayského kola byla provedena tzv. tarifikace124. Během šestileté lhůty měly rozvinuté 

země snížit celní zatížení v průměru o 36 % v porovnání s obdobím 1986 - 1988. V případě 

rozvojových zemí byla stanovena desetiletá lhůta se závazkem snížit celní limity v průměru  

o 24 %. Každá členská země WTO má svůj individuální harmonogram pro redukci celních 

sazeb. Pomocí harmonogramu je určena maximální hodnota cla, kterou může daná země 

aplikovat na importované zboží, tzv. vázané clo. V současné době je svázána převážná většina 

zemědělských cel. Vázaná cla jsou vyšší než aplikovaná cla. Z tohoto důvodu je třeba výrazně 

snižovat vázaná cla, aby se změna projevila v jejich aplikované celní hodnotě a tím bude 

redukce celního zatížení účinná. V případě dramatického nárůstu importu nebo poklesu 

dovozní ceny pod určitou hranici bylo zavedeno zvláštní ochranné opatření (Special 

Agricultural Safeguard, SSG). U zvláštních výrobků, na které se nevztahují celní poplatky, 

byl stanoven závazek minimálního přístupu pro třetí země prostřednictvím otevření celních 

kvót.  

 Jednání v rámci Rozvojového kola z Dohá předpokládá výrazné zlepšení přístupu na 

trh. Podle návrhu modalit z roku 2008 bylo dohodnuto, že se sníží cla pomocí tzv. 

stupňovitého vzorce zvlášť pro rozvinuté země a rozvojové země. Jak ilustruje tabulka 4.6, 

celkem čtyřem kategoriím je přiřazeno procentuální snížení cla125. Kromě toho má být rovněž 

určena maximální přípustná hodnota cla (Capping). Výjimku z redukčních vzorců tvoří 

některé zemědělské komodity, které se nazývají citlivé produkty (Sensitive Products)  

a zvláštní produkty (Special Products). Navíc byl zřízen zvláštní ochranný mechanismus 

(Special Safeguard Mechanism, SSM), který je účinnější než SSG (Elliott, 2007). 

V zemědělském obchodu je kritizována tzv. eskalace cel (Tariff Escalation), což znamená 

stupňování cel dle úrovně zpracování produktů. Jestliže je clo uvalené na zpracovaný výrobek 

nejméně o pět procentních bodů vyšší než na nezpracovaný produkt, zpracovaný výrobek 

bude zařazen do kategorie s vyššími cly.  

                                                 
123 Příloha č. 13 zobrazuje závazky pro redukci opatření narušující zemědělský obchod v rámci tří pilířů AoA. 
124 Tarifikace znamená převedení veškerých netarifních překážek obchodu na celní poplatky. 
125 V zemědělském sektoru byla specifická cla přepočítána na jejich ad valorem ekvivalenty (ad valorem 
equivalents, AVEs). 
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Tabulka 4.6 - Návrh redukce cel podle modalit roku 2008 (v %) 

Rozvinuté země Rozvojové země 

Kategorie Hranice kategorie 

(v %) 

Snížená  

sazba cla(v %) 

Hranice kategorie 

(v %) 

Snížená  

Sazba cla (v %) 

Nízká cla AVE <= 20 50 AVE <= 30 33,3 

Nižší střední 

cla 
20 < AVE <= 50 57 30 AVE <= 80 38 

Vyšší střední 

cla 
50 < AVE <= 75 64 80 < AVE <= 130 42,7 

Vysoká cla AVE > 75 70 AVE > 130 46,7 

Průměrné 

snížení cel 
minimum 54 maximum 36 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy. 

 

Dohoda o zemědělství stanovila v oblasti domácích podpor (Domestic Support) 

stanovila snižování jejich objemů. Pro usnadnění orientace v problematice subvencí jsou 

domácí podpory zemědělské produkce rozčleněny do barevných skupin z hlediska jejich 

škodlivého vlivu na obchod.  

Do první zelené skupiny (Green Box) se zařazují opatření, která minimálně narušují 

výrobu nebo obchod a nejedná se o nepřímou cenovou podporu126. Tyto podpory jsou 

považovány za slučitelné s rámcem WTO, a proto jsou zcela zproštěny závazku snížení. Podle 

Baltzera (2009) připadá zhruba 90 % aplikovaných podpor v rámci zelené skupiny na EU, 

Japonsko a USA. Odpůrci argumentují, že některé dotace zelené skupiny jsou natolik vysoké, 

že narušují obchod127. Naopak Unie se snaží zahrnout do této kategorie více typů podpor.  

Modrá skupina (Blue Box) obsahuje přímé platby v rámci programů omezení výroby. 

Kategorii modré skupiny využívá nízký počet zemí, patří zde např. EU, Norsko, Švédsko, 

Island, Slovensko a Slovinsko. Návrh z roku 2008 byl měl omezit modrou skupinu podpor na 

určité procento zemědělské výroby a zavést nový typ modrých podpor.  

                                                 
126 Jedná se například o podporu výzkumu a školství, skladování potravinových zásob, pomoc při přírodních 
katastrofách apod. 
127 Z tohoto důvodu by mělo dojít v rámci zelené kategorie ke zpřísnění pravidel pro aplikaci podpor ve 
vyspělých zemích a k přezkoumávání oprávněnosti zařazení konkrétních podpor do zelené skupiny  
(WTO, 2008). 
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Do třetí žluté skupiny (Amber Box) spadají dotace narušující obchod128. Součet těchto 

nejškodlivějších druhů podpor vztažený k celkové výrobě se nazývá agregovaná míra podpor 

(Total Aggregate Measurement of Support, AMS). Do součtu AMS nejsou zahrnovány 

podpory, které v daném roce nepřesáhly 5 % hodnoty produkce zemědělské komodity  

u rozvinutých zemí a 10 % u rozvojových zemí. Tyto podpory nazývají „de minimis“. 

Podpory v rámci žluté skupiny mají být omezeny nebo odstraněny. V rámci DDA jsou 

navrhovány dva způsoby snižování podpor, prvním z nich je postupné snižování hranice pro 

maximální celkovou podporu všech zemědělců129 a druhá možnost navrhuje podrobnou 

specifikaci produktů, u kterých bude snížena podpora. 

 Podstatou třetího pilíře zemědělského obchodu je odstraňování vývozních dotací 

(Export Subsidies). Exportní dotace musely být v období šesti let sníženy množstevně o 21 % 

a hodnotově o 36 % oproti základnímu období 1986 – 1990. V rámci katarského kola je 

požadováno úplné zrušení exportních subvencí i dalších forem podpory vývozu. EU se 

zavázala zrušit vývozní dotace ve vyspělých státech do konce roku 2013 a v rozvojových 

zemích do konce roku 2016. Největší podíl na vývozních dotacích zaujímá z hlediska 

produktů maso a masné výrobky, mléko a mléčné produkty, obiloviny a cukr 

(BusinessInfo.cz, 2011). 

 

4.3 Perspektivy Rozvojového kola z Dohá se zaměřením na zemědělský 

obchod EU 

 

 Během doby trvání Rozvojového kola bylo vypracováno mnoho studií, které hodnotí 

přínosy plynoucí z uzavření kola. Avšak s poklesem motivace členských států WTO 

a  rostoucí dobou vyjednávaní jsou zveřejňovány také dopady případného neúspěchu DDA. 

 Hlavní aktéři multilaterálního kola předkládají návrhy o postupu vyjednávání. 

Evropská unie předkládá spíše umírněné kompromisní návrhy, které jsou většinou kritizovány 

(viz kapitola 3.2.3). Z přeložených návrhů bylo vypracováno několik scénářů budoucího 

                                                 
128 Podpory v rámci žluté kategorie musely být sníženy o 20 % během šesti let oproti referenčnímu období  
1986 – 1988 (Hanrahan, 2008). 
129 V rámci žluté skupiny by mělo dojít k redukci podpor, která je odstupňována dle rozsahu jejich používání 
členskou zemí WTO (snížení podpor o 70 % v Unii, 60 % v USA a Japonsku a 45 % v ostatních členských 
státech WTO). U podpor de minimis se počítá se snížením jejich hranice z 5 % na 2,5 % pro vyspělé země.  
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vývoje s potencionálními přínosy i ztrátami DDA. Některé scénáře jsou ambiciózní130, jiné 

jsou založeny na realističtějších předpokladech. 

 Při hodnocení jednotlivých scénářů záleží na tom, jaké jsou používány návrhy a podle 

jakého modelu jsou počítány hodnoty131. Obecně lze konstatovat, že závěry a potencionální 

důsledky všech hodnocených scénářů jsou podobné. 

 

4.3.1 Pozitivní dopady Rozvojového kola na zemědělský obchod EU 

 

 Autoři zabývající se liberalizací zemědělského sektoru se shodují, že by odstranění 

překážek v zemědělském sektoru znamenalo spoustu pozitivních dopadů. Anderson (2005) 

předpovídá, že přes 60 % všech přínosů by pocházelo z agrárního sektoru. Avšak příjmy 

z liberalizace zemědělství nebudou rozděleny rovnoměrně mezi státy.  

Z liberalizace zemědělského obchodu by nejvíce těžily země orientované na export. Naopak 

státy závislé na dovozu potravin by se potýkaly s rostoucími cenami, které by způsobily 

uvolňování agrárního obchodu.  

 Na základě studie vypracované Mezinárodním institutem pro výzkum zemědělské 

politiky (International Food Policy Research Institute, IFPRI)132 jsou hodnoceny celkové 

efekty rozvojového kola. Bouët (2010) odhaduje, že plná liberalizace zemědělského sektoru 

by znamenala nárůst exportů o 409 mld. USD. Podle aktuálního návrhu modalit z roku 2008 

by se vývozy zvýšily méně, zhruba o 45 mld. USD (5,4 %). Jeden z uvedených scénářů 

možného vývoje kola představuje návrhy Evropské unie z roku 2005. Unie vyčíslila nárůst 

světových zemědělských exportů o 60 mld. USD. Po uzavření kola by se snížilo celní zatížení 

ve světovém zemědělském sektoru průměrně o 25 %. V rámci Unie by sazba aplikovaného 

cla na agrární produkty poklesla přibližně o více třetinu, na 12,3 %. Podle návrhu modalit 

z roku 2008 by mělo clo dosahovat výše 13,4 % (viz tabulka 4.7). Snižování celního zatížení 

v Unii by mělo podpořit vývoz z rozvojových zemí do členských států EU. Unie by 

zaznamenala zanedbatelné účinky po uzavření kola. Unijní exporty by se zvýšily pouze  

o 2,9 % do roku 2025. Co se týče změny blahobytu, zvýšil by se pouze o 0,1 % ve srovnání 

v výchozím stavem. Autoři IFPRI zdůrazňují další pozitivní efekty pro zemědělský obchod 

                                                 
130 Ambiciózní scénáře vytvořili ve svých studiích například Anderson (2005), Bouët (2010) nebo Decreux 
(2011). 
131 Například Bouët (2010) a Decreux (2011) používají ve svých studiích MIRAGE model, Anderson vychází 
z modelu LINKAGE a Adler dospěl k závěrům na základě PEATSim modelu. 
132 Studie má název Eight Years of Doha Trade Talks. 
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EU. Jedná se o zlepšení životního prostředí, podporu rybolovu a využívání vyspělejších 

technologií v agrárním sektoru. Ze shrnutí studie vyplývá, že pokud by EU liberalizovala 

zemědělský obchod, mělo by to znamenat nárůst o 46,5 mld. USD v obchodu s agrárními 

produkty pro rozvojové země.  

 

Tabulka 4.7 - Srovnání počáteční ochrany trhů s návrhy Unie a přínosem modalit (v %) 

Zemědělské produkty 
Počáteční  

sazba cla (v %) 

Sazba cla dle  

návrhu EU (v %) 

Sazba cla dle 

návrhu modalit  

z r. 2008 (v %) 

Všechny země 17,8 12,3 13,4 

Země s vysokým příjmem 17,6 10,9 11,6 

Země se středním příjmem 18,7 16,5 18,2 

Rozvojové země skupiny LDCs 13,6 13,6 13,6 

Zdroj: Bouët, 2010, vlastní úpravy. 

 

 Na základě studie vypracované francouzským Institutem CEPII (Centre d´Etudes 

Prospectives et d´Informations Internationales) jsou zkoumány další potencionální 

ekonomické dopady multilaterálního kola. Výsledky studie byly zjištěny na základě modelu 

MIRAGE, což je moderní model všeobecné rovnováhy světové ekonomiky zachycující její 

trajektorii do roku 2025. Decreux (2011) využil aktualizovaná data světové ekonomiky, čímž 

studie dosáhla vyššího stupně specifikace. Výsledky studie zachycují dopady DDA  

pro 21 regionů a 26 odvětví světové ekonomiky133.  

 Pravděpodobným důsledkem modelování by bylo podcenění efektů mnohostranného 

kola na zemědělství EU v krátkodobém horizontu, a to zejména v odvětvích s relativně 

vysokou celní ochranou, jako je u masných produktů, másla a cukru. Z tohoto důvodu je 

uvažován pouze dlouhodobý horizont.  

 Studie potvrzuje fungování tří pilířů v zemědělském sektoru. Zároveň předpokládá, že 

s 2 % inflací a podle základního ekonomického růstu, bude míra podpor snížena o 40 % 

v Evropě do konce roku 2025. V EU je stanovena hranice citlivých výrobků na 6 %. Stejná 

úroveň platí i pro USA, Austrálii a Nový Zéland. 

 Graf 4.4 ilustruje vývoj ročních zisků hrubého domácího produktu v rámci 

jednotlivých sektorů v průběhu realizace DDA. Zisky jsou rovnoměrně rozloženy do 

                                                 
133 Údaje o počtu obyvatel a hrubém domácím produktu jsou vypracovány zvlášť pro každou zemi nebo region. 



 

66 

sledovaného období, a to zejména v případě liberalizace zboží a služeb. Podle výpočtů CEPII 

by dosáhl přírůstek světového hrubého domácího produktu 70 mld. USD při liberalizaci 

zemědělství a NAMA po ukončení Rozvojového kola. Celkový dopad kola na světovou 

ekonomiku byl vyčíslen ve výši 158 mld. USD.  

 

Graf 4.4 - Roční zisky HDP v rámci oblastí obchodu v letech 2011 – 2025 (v mld. USD) 
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Poznámky: Z + N – zemědělství, NAMA 

  Z + N + S – zemědělství, NAMA, služby 

  Z + N + S + UO – zemědělství, NAMA, služby, usnadnění obchodu 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy. 

 

 Decreux (2011) označil Evropskou unii jako největšího příjemce DDA v rámci 

zemědělství. EU by získala největší přínosy při realizaci aktuálního návrhu modalit. Unijní 

exporty agrárních produktů by se po uzavření kola zvýšily o 9,8 mld. USD. Země orientované 

na export zemědělských výrobků, jako jsou Austrálie, Nový Zéland a Brazílie, by 

zaznamenaly rovněž významný přínos díky odstraňování obchodních překážek. Celosvětově 

by došlo k nárůstu vývozů v oblasti zemědělství o 43,7 mld. USD (viz tabulka 4.8). 

 V porovnání se studií IFPRI jsou odhady této analýzy více optimistické a jsou 

založeny na realističtějších předpokladech konečné dohody v rámci Rozvojového kola. 
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Tabulka 4.8 - Predikce změn exportů v zemědělství ve vybraných regionech (v mld. USD) 

Region 
Změna exportů  

v zemědělství 

EU 9,78 

USA -2,38 

Austrálie, Nový Zéland 8,35 

Brazílie 6,70 

Kanada 4,25 

Svět 43,70 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy.  

 

 Značná pozornost je věnována studii, která vznikla na univerzitě v Pensylvánii ve 

spolupráci s americkým ministerstvem zemědělství a jeho ekonomickým výzkumem. Oproti 

předchozím studiím se zabývá především empirickými dopady ustanovení DDA na společnou 

zemědělskou politiku EU. Analýza je založena na dynamickém modelu PEATSim (Partial 

Equilibrium Agricultural Trade Simulator)134, pokrývající 35 hlavních zemědělských 

komodit135 ve 12 regionech136. Výsledky prezentované ve studii jsou stanoveny pro rok 2014, 

které jsou srovnávány s rokem 2004. 

 Ve tabulce 4.9 jsou zachyceny procentuální změny světových cen podle návrhu Unie, 

USA a G-20 oproti výchozímu roku 2004. Výsledky tří návrhů ukazují výrazné zvýšení cen  

v odvětví kukuřice, cukru a mléčných výrobků. Platí, že světové ceny vykazují největší 

změny podle návrhu USA a nejmenší změny podle unijního návrhu. To dává smysl, protože 

Spojené státy navrhují větší redukci celních sazeb než Unie (Abler, 2007).  

 

Tabulka 4.9 - Změny světových cen zemědělských komodit ve srovnání s rokem 2004 (v %) 

Produkt Návrh USA Návrh EU Návrh G-20 

Rýže 8,1 5,3 6,1 

Pšenice 8,4 4,9 6,0 

Kukuřice 14,9 8,3 10,6 

                                                 
134 V minulosti byl model PEATSim použit k analýze jednotlivých scénářů obchodních a politických reforem, 
včetně globální liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, liberalizace obchodu na světových trzích 
s mlékem, liberalizace obchodu s plodinami a reformy společné zemědělské politiky EU. 
135 Analýza pokrývá konkrétně 13 plodin, 12 olejnatých produktů, 3 druhy masa a 7 mléčných výrobků. 
136 Studie zachycuje výsledky pro Argentinu, Austrálii, Brazílii, Čínu, Evropskou unii, G-20, Japonsko, Jižní 
Koreu, Kanadu, Mexiko, Nový Zéland, USA.  
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Sója 3,5 1,9 2,4 

Arašídy 4,9 2,9 3,6 

Tropické oleje 4,0 2,4 2,9 

Bavlna 5,4 3,1 4,1 

Cukr 19,8 10,3 15,2 

Hovězí a telecí maso 12,2 3,1 8,2 

Vepřové maso 2,7 1,5 1,7 

Drůbeží maso 5,0 2,7 3,5 

Máslo 29,7 15,9 19,8 

Sýr 24,5 14,5 18,7 

Zdroj: Abler, 2007, vlastní úpravy. 

 

 Produkce zemědělského sektoru EU by se měla nepatrně zvýšit do konce roku 2014. 

Největší nárůst produkce je zaznamenán u drůbežího masa ve výši 2,5 %, a proto se chovatelé 

hospodářských zvířat odklání od produkce hovězího a telecího masa. Naopak cukr  

a kukuřice budou vyráběny v menším množství. Co se týče spotřeby agrárních komodit EU, 

pozitivní změna nastane v odvětví kukuřice, kde spotřeba poroste o 14 % v reakci na nižší 

výrobní ceny. Spotřebitelé budou nakupovat méně vepřového masa, mléka a rýže. 

(viz tabulka 4.10). 

 

Tabulka 4.10 - Změny produkce a spotřeby zemědělských komodit EU (v %) 

Produkt Produkce EU  Spotřeba EU 

Rýže -0,9 -0,2 

Pšenice 1,7 0,8 

Kukuřice -4,4 14,0 

Sója 1,9 0,0 

Arašídy 1,1 -0,6 

Tropické oleje 0,7 -0,3 

Bavlna 3,0 -0,1 

Cukr -5,4 0,9 

Hovězí a telecí maso 0,1 7,1 

Vepřové maso 3,8 -1,5 

Drůbeží maso 2,5 1,0 
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Syrové mléko -1,6 -1,6 

Máslo -1,9 3,0 

Sýr -0,8 2,2 

Zdroj: Abler, 2007, vlastní úpravy. 

 

 Autoři citovaných studií se shodují, že hlavním dopadem katarského kola na 

zemědělský obchod EU je postupné snižování celních tarifů. Redukce celního zatížení 

probíhá podle stupňovitého vzorce.  

 Projednávaný návrh modalit počítá se snížením podpor narušujících obchod ve žluté  

i modré kategorii. V roce 2003 na základě reformy společné zemědělské politiky zavedla 

Unie režim jednotných přímých plateb (Single Payment Scheme, SPS), který nahradil 

existující systémy přímých plateb spojené s počtem zvířat a plochou určenou pro plodiny. 

Režim jednotné platby se vztahuje na 15 členských zemí EU. Za účelem získání jednotkové 

platby jsou evropští zemědělci povinni zachovávat půdu ve vyhovujícím environmentálním 

stavu. Země, které přistoupily do Unie po roce 2004 s výjimkou Malty a Slovinska, využívají 

režim jednotné platby na plochu (Single Area Payment Scheme, SAPS). V rámci SAPS jsou 

ceny odděleny od produkce.  

 Z dokumentu Trade Policy Review EU bylo zjištěno, že se struktura domácích podpor 

EU značně změnila v důsledku reformy CAP. Od hospodářského roku 2000/01 došlo 

k nárůstu podpor zelené skupiny téměř trojnásobně, na 62,6 mld. EUR, zatímco dotace 

v rámci modré a žluté skupiny poklesy o tři čtvrtiny na zhruba 5,2 mld. EUR  

a 12,4 mld. EUR. Dotace v rámci žluté kategorie byly rovněž výrazně sníženy, z 81 mld. EUR 

při vzniku Dohody o zemědělství, na 12,3 mld. EUR v letech 2007/08 (viz graf 4.5). Je třeba 

poznamenat, že zatímco Unie podpory náležitě snižuje, USA své subvence pro zemědělský 

sektor naopak zvyšují, což může nepříznivým způsobem narušovat trh (Schnepf, 2010). 
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Graf 4.5 - Domácí podpory v EU v letech 2000/2001 – 2007/2008 (v mld. EUR) 
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Zdroj: Trade Policy Review 2011, vlastní úpravy. 

 

 Podle návrhu Unie budou zrušeny vývozní subvence do konce roku 2013. V EU jsou 

dotace považovány jako cenný nástroj, který pomáhá řídit dočasný přebytek zásobování. 

Ztráta vývozních subvencí bude znamenat zvýšenou volatilitu na unijních trzích. Z grafu 4.6 

je patrné, že byly exportní dotace výrazně redukovány v posledních letech. Na přelomu let 

2007/2008 získaly výrobky z cukru většinu vývozních subvencí, dále bylo dotováno vepřové 

maso a víno. V roce 2011 byly vývozní dotace EU k dispozici pro obiloviny, hovězí a telecí 

maso, drůbeží maso, vepřové maso, vejce, cukr apod. Podíl vývozních náhrad v zemědělském 

sektoru poklesl z 29,5 % v roce 1993 na 1,4 % v roce 2009.  
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Graf 4.6 - Vývozní subvence z hlediska dotovaných komodit v EU v letech 2003/2004  

a 2007/2008 (v mil. EUR) 
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Zdroj: Trade Policy Review 2011, vlastní úpravy. 

 

4.3.2 Negativní dopady Rozvojového kola na zemědělský obchod EU 

 

 Většina analýz a předpokladů se zabývá pouze přínosy, kterých by bylo dosaženo 

úspěšným uzavřením katarského kola. Liberalizace zemědělského obchodu sice přispěje 

k celkovému udržitelnému rozvoji, ale není to dostačující faktor. Obecně platí, že teoretické 

zisky liberalizace musí být vyváženy jejími náklady, kterým se nevěnuje dostatek pozornosti. 

Jestliže by se v současné době uzavřelo multilaterální kolo, většina rozvojových zemí by se 

potýkala s negativními efekty. Prohlubovala by se chudoba místo jejího snižování, což patří 

k hlavním cílům katarského kola. Dále by rozvojové země institucionálně zaostávaly  

a obyvatelstvo by bojovalo s dočasnou nezaměstnaností. Pro LDCs by mohly náklady 

dosáhnout likvidační úrovně. Některé menší rozvojové země mohou získat ekonomické 

výhody a spravedlivější podmínky v agrárním sektoru prostřednictvím snižování 

zemědělských tarifů ve vyspělých státech. Jestliže chtějí mít rozvojové země určité pozitivní 

výhody z mnohostranného kola, musí se více zapojit do světové ekonomiky, aby prosadily 

své požadavky jako protiváhu vůči protekcionistickým návrhům G-20, Unie a USA. 

 Potencionální zisky katarského kola podle autorů z institutu IFPRI navazují na odhady 

negativních efektů, které by způsobilo neúspěšné uzavření DDA. Bouët (2009) počítá se 
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zaváděním protekcionistických opatření v EU i dalších státech, čímž bude výrazně zpomalen 

proces liberalizace zemědělského obchodu. Nepříznivé scénáře předpokládají růst celního 

zatížení nebo stanovení nejvyšších hodnot cel uplatňované v letech 1995 – 2006. Je 

odhadován pokles světových exportů se zemědělskými komoditami o 20,26 %, tedy  

o 269 mld. USD. Na základě studie bylo potvrzeno, že zavádění protekcionistických opatření 

zpomaluje hospodářství, přičemž ochranářství má horší vliv na rozvojové země než na 

vyspělé země. Z propočtů studie IFPRI vyplývá, že LDCs nevznikne přínos, nýbrž ztráta 

v rámci světového GDP o 0,67 % v rámci úplné liberalizace. Země využívající preferenční 

přístup ze strany Unie by se potýkaly s tzv. erozí preferencí137 a růstem směnných relací 

importovaných produktů. 

 Bouet (2009) se ve své studii zabývá problematikou domácích podpor. Podle návrhu 

modalit z roku 2008 je vyvíjen tlak na omezení celkových podpor narušujících obchod 

(Overall Trade-distorting Domestic Support, OTDS)138 pro Evropskou unii a USA. S redukcí 

podpor na jedné straně a rostoucí výrobou na straně druhé by mělo dojít k poklesu subvencí 

na produkci v letech 2011 - 2025. EU by zaznamenala minimální odchylky v produkci nebo 

vývozech. Z přílohy č. 14 lze vyčíst, že celková výroba EU poklesne méně s omezením 

podpor narušujících obchod (-1,17 %) než bez omezení těchto podpor (-1,27 %). Produkce 

Unie se nejvíce sníží v odvětví cukru. Na druhé straně, použití limitů domácích podpor pro 

americké farmáře přinese výhody evropským producentům a exportérům.  

 Studie CEPII odhaduje, že evropská přidaná hodnota by se snížila o 0,7 %. Tento 

výsledek je důsledkem protekcionismu v zemědělství EU. Austrálie a Nový Zéland by 

zaznamenali nárůst přidané hodnoty o 6,93 % (viz tabulka 4.11).  

 

Tabulka 4.11 - Predikce změn přidané hodnoty v zemědělství ve vybraných regionech (v %) 

Region Zemědělství 

EU -0,70 

USA -0,26 

Austrálie a Nový Zéland 6,93 

Brazílie 4,24 

Kanada 3,29 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy.  

                                                 
137 Eroze preferencí znamená omezení výhod vyplývajících z dosavadních preferencí poskytovaným pouze 
rozvojovým zemím. 
138 Celkové podpory narušující obchod (OTDS) jsou definovány jako součet AMS, podpor de minimis a podpor 
v rámci modré kategorie.  
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 Podle tabulky 4.12, změny v přidané hodnotě v agrárních odvětví EU by byli 

minimální. Výjimkou je odvětví cukru, kde by se promítnul největší negativní šok, neboť 

přidaná hodnota cukru by se snížila o 12,89 %. U vlákniny, ovoce a zeleniny, obilovin, 

mléčných výrobků i masa jsou změny přidané hodnoty nižší než 2 %.Oleje a tuky by vykazují 

pokles o 4,2 % v dlouhodobém horizontu.  

 

Tabulka 4.12 - Predikce změn přidané hodnoty vybraných zemědělských komodit v EU (v %) 

Zemědělský produkt Přidaná hodnota 

Obiloviny -0,49 

Zelenina a ovoce -1,42 

Oleje a tuky -4,17 

Cukr -12,89 

Vláknina a jiné plodiny -0,66 

Maso -0,72 

Mléčné produkty -1,85 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy.  

 

 Změny ve specializaci a související změny v přidané hodnotě vyvolávají přesun 

pracovníků mezi jednotlivými sektory. Obecně platí, že převis poptávky (nabídky) 

v zemědělství povede k přírůstku (úbytku) mezd. Tento mechanismus je založen na 

předpokladu pružného trhu práce a nezaměstnanosti. Tabulka 4.13 nabízí pohled na změny  

v přesunu pracovníků v rámci zemědělského sektoru ve vybraných regionech. V současné 

době přetrvává trend snižování zemědělců nejen v EU, ale i po celém světě. V rámci EU jsou 

přesuny pracovníků mezi sektory velmi omezené, maximálně pod jedno procento. S úbytky 

zemědělců v EU souvisí i pokles mzdy nekvalifikovaných pracovníku v zemědělství. Pokles 

mezd je zaznamenán ve výši 1,9 %. (Bouet, 2009) . 

 

Tabulka 4.13 - Predikce změn v zaměstnanosti v zemědělství ve vybraných regionech (v %) 

Region Kvalifikovaní zemědělci Nekvalifikovaní zemědělci 

EU -0,88 -1,01 

USA -0,17 -0,60 

Austrálie a Nový Zéland 6,37 6,35 

Brazílie 3,12 3,66 
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Kanada 2,48 3,11 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy.  

 

 Decreux (2011) analyzuje rovněž přesuny pracovníků z hlediska zemědělských 

komodit EU. Veškeré hodnoty v tabulce 4.14 se nachází opět v záporných číslech. Počet 

zemědělců by se nejvíce snížil v odvětví cukrů, až o 13 %, naopak odvětví obilovin, ovoce  

a zeleniny by zaznamenaly úbytky pracovníků pod dvě procenta.  

 

Tabulka 4.14 - Predikce změn v zaměstnanosti ve vybraných zemědělských  

odvětvích EU (v %)  

Zemědělské odvětví Kvalifikovaní zemědělci Nekvalifikovaní zemědělci 

Obiloviny -1,99 -1,48 

Zelenina a ovoce -1,81 -1,38 

Oleje a tuky -4,52 -4,38 

Cukr -13,08 -12,93 

Maso -2,10 -0,79 

Mléčné výrobky -2,40 -2,09 

Zdroj: Decreux, 2011, vlastní úpravy. 

 

 Zastánci liberalizace tvrdí, že zvýšení světových cen povede k navýšení produkce  

i zisků v zemědělském sektoru EU. Vyšší světové ceny budou pro zemědělce znamenat 

motivaci k navýšení výroby. Na druhé straně, odpůrci liberalizace zemědělství upozorňují, že 

úplné odstranění překážek uměle zvýší ceny ve vyspělých státech, ale exportéři z rozvojových 

zemí budou nadále vyvážet zboží za nižší ceny. V důsledku liberalizačního procesu by se 

ceny jednotlivých komodit měly zvýšit v průměru o 5 %. To bude mít vážný dopad na příjmy 

zemědělských podniků a celkovou rovnováhu agrárního sektoru Unie. Názory o stupni 

liberalizace zemědělského obchodu se liší i v rámci Unie. Severní země, jako jsou Dánsko, 

Švédsko či Velká Británie podporují odstraňování překážek, naopak země s významným 

podílem na zemědělství jako Francie, Španělsko a Itálie chtějí i nadále pokračovat ve 

využívání svých ochranářských praktik.  

 Společná zemědělská politika EU má i po rozsáhlých reformách stále negativní 

dopady v rámci Unie i mimo ni. CAP vede k nadprodukci zemědělských komodit a jejich 

dumpingu, což má negativní vliv na živobytí milionů zemědělců v rozvojových zemích, kteří 

nemají možnost exportovat své vlastní  zemědělské produkty na unijní trh.  



 

75 

 Navzdory pomalému pokroku od posledního hodnocení DDA na konci roku 2011, je 

dokončení kola pro EU největší prioritou. Dohá představuje potencionálně značný impuls pro 

světovou ekonomiku. Neschopnost uzavřít jednací kolo z Dohá by mělo nepříznivý dopad na 

současnou globální hospodářskou nejistotu a mohlo by zpochybnit důvěryhodnost 

mnohostranného obchodního systému.  

 Důležitým zjištěním je skutečnost, že mnohostranné kolo vyjednávaní by mohlo 

sloužit jako efektivní nástroj ke zlepšení světové hospodářské situace ve vyspělých i 

rozvojových zemích. Nicméně, nedostatečná spolupráce členských zemí WTO zatím 

neumožňuje uzavřít katarské kolo. Jednotlivé studie dokazují, že zemědělský obchod EU 

bude zaznamenávat zisky, ale bude to s sebou nést negativní dopady pro rozvojové země. 

 

4.4 Shrnutí 

 
 Zemědělství patří mezi nejdiskutovanější témata od počátku vytváření evropské 

integrace. Agrární sektor slouží nejen k produkci potravin, ale také zajišťuje dobré podmínky 

pro život obyvatelstva. Hlavní výhodou evropského zemědělství je produkce kvalitních 

výrobků. Zemědělská půda a lesy tvoří převážnou část území EU, což má příznivý vliv na 

prosperitu venkovských oblastí. Význam zemědělství postupně klesá, snižuje se rovněž počet 

zemědělců i zemědělských podniků. Na druhou stranu, zemědělská produkce EU má rostoucí 

tendenci. Unie hraje významnou roli na poli světovém obchodu se zemědělskými produkty, 

neboť je druhým největším světovým vývozcem a největším světovým dovozcem potravin.  

 V rámci Evropské unie je zemědělství upravováno pomocí společné zemědělské 

politiky, která je označována jako ochranářská. EU využívá svůj systém nástrojů, čímž si 

zachovává protekcionistický přístup. K hlavním opatřením patří cla, kvóty, speciální 

zemědělská opatření a antidumpingová opatření.  

 Zemědělství bylo do multilaterálních jednání zařazeno až pomocí Dohody o 

zemědělství z roku 1994. Tato dohoda vymezuje tři oblasti zemědělského sektoru, a to přístup 

na trh, domácí podpory a vývozní dotace.  

 Na základě vypracovaných studií jsou hodnoceny potencionální přínosy a ztráty 

Rozvojového kola z Dohá se zaměřením na zemědělský obchod EU. Příznivci liberalizace 

potvrzují, že odstranění překážek v agrárním sektoru by znamenalo spoustu pozitivních 

efektů. Úspěšné uzavření katarského kola povede ke zvýšení produkce i zisků v evropském 

zemědělství. Nejvýznamnějším dopadem kola na zemědělský obchod EU je postupné 
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snižování celního zatížení. Zároveň se budou i nadále snižovat domácí podpory narušující 

obchod a vývozní subvence. Dalším pozitivním efektem bude zlepšení životního prostředí, 

podpora rybolovu a využívání modernějších technologií v agrárním odvětví.  

 Na druhé straně, neuzavření mnohostranného kola může znamenat pro evropské 

zemědělce určité ztráty. Země budou pokračovat v zavádění protekcionistických opatření na 

území Evropské unie, čímž se výrazně zpomalí proces liberalizace. Očekává se zvýšení 

světových cen a nepatrný pokles přidané hodnota a exportu EU.  

 I přes to, že se doposud nepodařilo uzavřít Rozvojové kolo z Dohá, jeho úspěšné 

uzavření zůstává pro EU největší prioritou. Mnohostranné kolo vyjednání může sloužit jako 

efektivní nástroj ke zlepšení světové hospodářské situace na evropském území. Na základě 

studií bylo dokázáno, že zemědělský obchod EU bude zaznamenávat převážně pozitivní 

efekty, ale bude to s sebou nést ztráty pro rozvojové země. 
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5 Závěr 

 
 Cílem diplomové práce bylo pomoci dostupných zdrojů charakterizovat podstatu  

a dosavadní průběh Rozvojového kola z Dohá, představit priority a kompromisní návrhy 

prosazované ze strany Evropské unie a zhodnotit potencionální dopady multilaterálního kola 

na zemědělský obchod EU. Stanovený cíl byl splněn.  

 Hypotéza, která byla testována na základě toho, že úspěšným uzavřením Rozvojového 

kola z Dohá bude vytvořen větší tlak na zemědělství s přínosem pro spotřebitele, rozšíří se 

výběr zemědělských produktů, ale ztíží se přístup rozvojových zemí na evropský trh, byla 

potvrzena. 

 V první teoretické části je vymezeno pojetí obchodní politiky. Tato praktická 

disciplína pomáhá ekonomickým subjektům vytvářet institucionální předpoklady pro 

uskutečnění obchodní výměny s dalšími zeměmi. Základním úkolem obchodní politiky je 

vytvářet prostředí k prosazování hospodářské strategie země pro účinnou ochranu domácího 

trhu. Každý stát si vytváří své opatření a strategie, které mají vliv na zahraničně obchodní 

vztahy. Pomocí obchodní politiky je ovlivňována struktura vývozu a dovozu zboží a služeb. 

Obchodní politika je založená na protekcionismu nebo liberalismu. Určujícím kritériem pro 

to, zda státy prosazují spíš volný obchod či ochranářství, je celková ekonomická a politická 

situace ve světě i v daných zemích. Oba dva směry přináší dané ekonomice pozitiva  

i negativa, proto je třeba při jejich prosazování brát ohled na dopady v krátkodobém  

a dlouhodobém horizontu.  

 Světová obchodní organizace je rozhodujícím aktérem v rámci liberalizace světového 

obchodu. Fungování WTO je postaveno na několika základních principech, jež mají pomoci 

dosáhnou stanovených cílů. Posláním WTO je sledovat průběh světového obchodu a přispívat 

k řešení obchodních sporů mezi zeměmi. WTO se liší v mnoha aspektech oproti Všeobecné 

dohodě o clech a obchodu. 

 Ve druhé části je pozornost věnována postavení Evropské unii ve světovém obchodu  

a vymezení podstaty společné obchodní politiky. Po vybudování jednotného trhu se stala 

z Unie obchodní velmoc protože je největším vývozcem a druhým největším dovozcem po 

Spojených státech. Obchod se zbožím a službami se v EU odehrává na dvou úrovních 

spolupráce. První úrovní je obchod probíhající mezi členskými státy EU, na druhé úrovni se 

obchoduje se třetími zeměmi. Společná obchodní politika je základním prvkem vnějších 

ekonomických vztahů členských států Unie. Členské státy dosáhly ve společné obchodní 

politice nejvyššího stupně spolupráce, to znamená, že veškeré pravomoci týkající se obchodně 
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politických otázek vůči třetím zemím byly delegovány na unijní instituce. K realizaci 

společné obchodní politiky jsou využívány autonomní a smluvní nástroje. Evropská unie má 

velký zájem o prospěšné fungování mnohostranného obchodního systému, a proto prosazuje 

myšlenku liberalismu.  

 Rozvojové kolo z Dohá bylo oficiálně zahájeno na čtvrté Ministerské konferenci. 

Pracovní program zahrnuje přes dvacet téma, z nichž nejdůležitější je oblast zemědělství. Jak 

napovídá název kola, hlavním cílem jednání je zlepšení postavení rozvojových zemí ve 

světovém obchodě. Evropská unie na počátku kola předložila ambiciózní agendu priorit, která 

byla v průběhu kola několikrát změněna. Dále Unie navrhla řadu kompromisních návrhů 

týkajících se hlavních oblastí jednání, které jsou však považovány jako umírněné. I přes 

intenzivní úsilí a vyjednávání na několika konferencích nebo dosaženo shody ve všech 

oblastech, a proto nemůže být katarské kolo uzavřeno. EU je odhodlána spolupracovat se 

svými partnery v rámci WTO, aby se současné jednání z Dohá dostalo z patové situace 

k úspěšnému závěru. 

 V rámci třetí kapitoly je nejprve detailně charakterizován zemědělský sektor EU na 

základě makroekonomických ukazatelů. Většina území Unie je tvořena zemědělskou půdou,  

a proto více než polovina Evropanů žije ve venkovských oblastech. EU produkuje širokou 

škálu zemědělských produktů a je největším světovým producentem několika zemědělských 

komodit. Zemědělství se liší mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde  

o velikost zemědělského podniku, počet zemědělců, podíl na zaměstnanosti, produkci 

zemědělských produktů apod. V zemědělském sektoru byla patrná rostoucí tendence až do 

roku 2008, ale poté byl výrazně zasaženo hospodářskou krizí. I přesto, že se význam 

zemědělství snižuje, stále přispívá k udržitelnému hospodářskému růstu. Oblast 

zemědělství EU je silně regulována a chráněna, a tak patří mezi citlivá témata. Důsledkem 

zavedení ochranářských opatření jsou vysoké výdaje na společnou zemědělskou politiku, 

vyšší spotřebitelské ceny a stabilní příjmy zemědělců.  

 Ve stěžejní části práce byly analyzovány potencionální efekty vyplývající z úspěšného 

uzavření Rozvojového kola z Dohá na zemědělský obchod EU. Pro tuto analýzu byly vybráni 

uznávaní autoři zabývající se problematikou mezinárodního obchodu, a tedy  

i multilaterálními koly vyjednávání. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo uzavřít 

katarské kolo, je nesmírně obtížné specifikovat všechny dopady kola na zemědělství EU.  

 Na základě několika studií bylo poukázáno na mnoho přínosů, ale rovněž ztrát 

způsobené protekcionismem. Úplná liberalizace v oblasti zemědělství by přinesla výhody 

především vyspělým státům, které se specializují na export zemědělské produkce, naopak by 
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znamenala zhoršení situace pro některé rozvojové země, které by přišli o svou konkurenční 

výhodu prostřednictvím eroze preferencí. 

 Příznivci liberalizace zemědělství tvrdí, že z uvolňování bariér by většina zemí EU 

profitovala. Některé studie předpovídají, že Unie by získala zanedbatelné výhody z uzavření 

Rozvojového kola, jiné analýzy označily EU jako potencionálního vítěze kola, který získá 

nejvíce přínosů. Unie projevila ochotu významně snížit celní zatížení v zemědělství na 

základě stupňovitého vzorce, výrazně snížila subvence narušující obchod a omezila vývozní 

dotace, aby bylo úspěšně dokončeno kolo vyjednávání z Dohá. Snížení celních tarifů patří 

mezi nejvýraznější dopady na zemědělský obchod EU. Nejvíce výhod by získaly především 

spotřebitelé, kteří by disponovali nižšími cenami. V Evropská unii by se zvýšila hodnota 

exportů a celkového blahobytu a rozšířilo by se spektrum zemědělských produktů. Neméně 

důležitým dopadem je i zlepšení životního prostředí, podpora rybolovu a využívání 

vyspělejších technologií v agrárním sektoru. Podle optimističtější studie by byl zaznamenán 

přírůstek hrubého domácího produktu , zemědělské produkce i spotřeby.  

 Teoretické zisky liberalizace musí být vyváženy jejími náklady, kterým se nevěnuje 

dostatek pozornosti. Kritici zpochybňují prospěšnost volného obchodu s agrárními produkty 

pro všechny účastníky světové ekonomiky. Nepříznivé scénáře předpokládají zavádění 

protekcionistických opatření v EU a růst celního zatížení. S tím souvisí i pokles exportů  

a přidané hodnoty zemědělských komodit. Společná zemědělská politika EU má i po 

rozsáhlých reformách stále negativní dopady v rámci Unie i mimo ni. To vede k nadprodukci 

zemědělských komodit a jejich dumpingu, což má negativní vliv na živobytí milionů 

zemědělců v rozvojových zemích, kteří nemají možnost exportovat své vlastní zemědělské 

produkty na unijní trh. 

 Uvedené argumenty dokazují, že výhody z liberalizačního procesu agrárního sektoru 

EU převýší negativní dopady, a proto se přikláním k názoru, že by se Rozvojové kolo z Dohá 

mělo úspěšně uzavřít. Evropská unie by měla předkládat ambicióznější kompromisní návrhy, 

aby došlo k výraznějšímu posunu v liberalizaci zemědělského obchodu a měla by nadále 

snižovat celní tarify. Navrhuji, aby Evropská unie, G-20 a Spojené státy vytvořily zcela nový 

plán závazků, který zajistí prospěch všem členským státům WTO po uzavření katarského 

kola. Krach multilaterálního kola povede k oslabení významu Světové obchodní organizace a 

státy budou nadále využívat protekcionistická opatření.  
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Seznam zkratek 

 

AMS   Total Aggregate Measurement of Support  

   Agregovaná míra podpor 

AoA   Agreement on Agriculture 

   Dohoda o zemědělství 

CAP   Common Agricultural Policy 

   Společná zemědělská politika 

CCP   Common Commercial Policy 

   Společná obchodní politika 

CCT   Common Customs Tariff 

   Společný celní sazebník 

CEPII   Centre d´Etudes Prospectives et d´Informations Internationales 

CIS   Commonwealth of Independent States 

   Společenství nezávislých států 

DDA   Doha Development Agenda 

   Rozvojová agenda z Dohá 

DG AGRI  Generální ředitelství pro zemědělství 

DG TAXUD  Generální ředitelství pro daně a celní unii 

DG TRADE  Generální ředitelství pro obchod 

DG TRADE  Generální ředitelství pro obchod 

EAFRD  European Agricultural Fund for Rural Development 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  

EAGF   European Agricultural Guarantee Fund 

   Evropský zemědělský záruční fond 

EAGGF  European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 

   Evropský zemědělský orientační a záruční fond 

EBA   Everything but Arms 

   Iniciativa „Vše kromě zbraní“ 

ECU   European Currency Unit 

   Evropská zúčtovací jednotka 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ESUO   Evropské společenství uhlí a oceli 
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EU   European Union 

   Evropská unie 

EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

GATT   General Agreement on Tariffs and Trade 

   Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

GATTS  General Agreement on Trade in Services 

   Dohoda o obchodu se službami 

GSP   Generalised system of preferences  

   Všeobecný systém preferencí 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IBRD   International Bank for Reconstruction and Development 

   Světová banka pro obnovu a rozvoj 

IFPRI   International Food Policy Research Institute 

   Mezinárodní instituet pro výzkum zemědělské politky 

IMF   International Monetary Fund 

   Mezinárodní měnový fond 

LDCs   Least Developed Countries 

   Nejměně rozvinuté země 

MFN   Most-gavoured Nation 

   Doložka nejvyšších výhod 

NAMA  Non-agricultural Market Access 
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NIE   New Industrialized economies  
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OECD   Organization for Economic Cooperation and Development 

   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OTDS   Overall Trade-distorting Domestic Support 

   Celkové podpory narušující obchod 

PEATSim  Partial Equilibrium Agricultural Trade Simulator 

SAPS   Single Area Payment Schneme 

   Režim jednotné platby na plochu 

SPS   Single Payment Schneme 

   Režim jednotných přímých plateb 

SSGs   Special Agricultural Safeguards 
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   Zvláštní ochranná opatření 

SSM   Special Safeguard Mechanism 

   Zvláštní ochranný mechanismus 

TARIC  Tarif Intégré Communautaire  

   Integrovaný celní sazebník Společenství  

TNC   Trade Negotiation Committee 

   Výbor pro obchodní jednání 

TRIPS   Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
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TRQ   Tariff-rate Quota 

   Celní kvóta 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

   Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj 

UNO   United Nations Organization 

   Organizace spojených národů 

USA   United States of America 

   Spojené státy americké 

USD   United States dollar 

   Americký dolar 

WTO   World Trade Organization    

   Světová obchodní organizace 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Historie mnohostranných obchodních jednání v rámci GATT 

 

Tabulka 1.1 – Přehled jednotlivých mnohostranných kolech jednání v rámci GATT  

Rok Místo konání Předmět jednání Počet 

zemí 

1947 Ženeva Cla 23 

1949 Annecy Cla 13 

1951 Torquay Cla 38 

1956 Ženeva Cla 26 

1960 – 1961 Ženeva (Dillonovo kolo) Cla 26 

1964 – 1967 Ženeva (Kennedyho kolo) Cla, antidumpingová opatření 62 

1973 – 1979 Ženeva (Tokijské kolo) Cla, netarifní opatření, „rámcové 

dohody“ 

102 

1986 – 1994 Ženeva (Uruguayské kolo) Cla, netarifní opatření, pravidla 

služeb, ochrana duševních práv, řešení 

sporů, textil, zemědělství, založení 

WTO, aj. 

123 

Zdroj: WTO. The GATT years [online]. 2011 [cit. 8. června 2011]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Seznam členských států WTO s daty jejich vstupu 

 

Albánie 08.09.2000 

Angola 23.11.1996 

Antigua a Barbuda 1.1.1995 

Argentina 01.01.1995 

Arménie 05.02.2003 

Austrálie 01.01.1995 

Bahrajn 01.01.1995 

Bangladéš 01.1.1995 

Barbados 01.01.1995 

Belgie 01.01.1995 

Belize 01.01.1995 

Benin 22.02.1996 

Bolívie 12.09.1995 

Botswana 31.05.1995 

Brazílie 01.01.1995 

Brunej 01.01.1995 

Bulharsko 01.12.1996 

Burkina Faso 03.06.1995 

Burundi 23.07.1995 

Černá Hora 17.12.2011 

Kapverdy 23.07.2008 

Kostarika 01.1.1995 

Čad 19.10.1996 

Česká republika 01.01.1995 

Čína 11.12.2001 

Čínský Taipei 01.01.2002 

Dánsko 01.01.1995 

Demokratická republika Kongo 01.01.1997 

Dominika 01.01.1995 

Dominikánská republika 09.03.1995 

Džibuti 31.05.1995 

Egypt 30.06.1995 

Ekvádor 21.01.1996 

El Salvador 07.05.1995 

Estonsko 13.11.1999 

Evropská unie 01.01.1995 

Fidži 14.01.1996 

Filipíny 01.01.1995 

Finsko 01.01.1995 

Francie 01.01.1995 

Gabon 01.01.1995 

Gambie 23.10.1996 

Ghana 01.1.1995 

Grenada 22.02.1996 

Gruzie 14.06.2000 

Guatemala 21.07.1995 

Guinea 25.10.1995 

Guinea Bissau 31.05.1995 

Guyana 01.01.1995 

Haiti 30.01.1996 

Honduras 01.01.1995 

Hong Kong, Čína 01.01.1995 

Chile 01.01.1995 

Chorvatsko 30.11.2000 

Indie 01.01.1995 

Indonésie 01.01.1995 

Irsko 01.01.1995 

Island 01.01.1995 

Itálie 01.01.1995 

Izrael 21.04.1995 

Jamajka 09.03.1995 

Japonsko 01.01.1995 

Jihoafrická republika 01.01.1995 

Jordánsko 11.04.2000 



 

 

Kambodža 13.10.2004 

Kamerun 13.12.1995 

Kanada 01.01.1995 

Katar 13.01.1996 

Keňa 01.01.1995 

Kolumbie 30.04.1995 

Kongo 27.03.1997 

Korejská republika dne 01.01.1995 

Kuba 20.04.1995 

Kuvajt 01.01.1995 

Kypr 30.07.1995 

Kyrgyzská republika 20.12.1998 

Lesotho 31.05.1995 

Lichtenštejnsko 01.09.1995 

Litva 31.05.2001 

Lotyšsko 10.02.1999 

Lucembursko 01.01.1995 

Macao, Čína 01.01.1995 

Madagaskar 17.11.1995 

Maďarsko 01.01.1995 

Makedonie 4. 4.2003 

Malajsie 01.01.1995 

Malawi 31.05.1995 

Maledivy 31.05.1995 

Mali 31.05.1995 

Malta 01.01.1995 

Maroko 01.01.1995 

Mauricius 01.01.1995 

Mauritánie 31.05.1995 

Mexiko 01.01.1995 

Moldavsko 26.07.2001 

Mongolsko 29.01.1997 

Mosambik 26.08.1995 

Myanmar 01.01.1995 

Namibie 01.01.1995 

Německo 01.01.1995 

Nepál 23.04.2004 

Niger 13.12.1996 

Nigérie 01.01.1995 

Nikaragua 03.09.1995 

Nizozemsko 01.01.1995 

Norsko 01.01.1995 

Nový Zéland 01.01.1995 

Omán 09.11.2000 

Pákistán 01.01.1995 

Panama 06.09.1997 

Papua-Nová Guinea 09.06.1996 

Paraguay 01.01.1995 

Peru 01.01.1995 

Pobřeží slonoviny 01.01.1995 

Polsko 01.07.1995 

Portugalsko 01.01.1995 

Rakousko 01.01.1995 

Rumunsko 01.01.1995 

Ruská federace 16.12.2011 

Rwanda 22.05.1996 

Řecko 01.01.1995 

Saint Lucia 01.01.1995 

Samoa 17.12.2011 

Saúdská Arábie 11.12.2005 

Senegal 01.01.1995 

Sierra Leone 23.07.1995 

Singapur 01.01.1995 

Slovenská republika 01.01.1995 

Slovinsko 30.07.1995 

Spojené arabské emiráty 10.04.1996 

Spojené státy americké 01.01.1995 

Srí Lanka 01.01.1995 



 

 

Středoafrická republika 31.05.1995 

Surinam 01.01.1995 

Svatý Kryštof a Nevis 21.02.1996 

Svatý Vincenc a Grenadiny 01.01.1995 

Svazijsko 01.01.1995 

Šalamounovy ostrovy 26.07.1996 

Španělsko 01.01.1995 

Švédsko 01.01.1995 

Švýcarsko 01.07.1995 

Tanzanie 01.01.1995 

Thajsko 01.01.1995 

Togo 31.05.1995 

Tonga 27.07.2007 

Trinidad a Tobago 01.03.1995 

Tunisko 29.03.1995 

Turecko 26.03.1995 

Uganda 01.01.1995 

Ukrajina 16.05.2008 

Uruguay 01.01.1995 

Vanutu 21.11.2011 

Velká Británie 01.01.1995 

Venezuela 01.01.1995 

Vietnam 11.01.2007 

Zambie 01.01.1995 

Zimbabwe 05.3.1995 

 

Zdroj: WTO.   Members and Observers. [online]. 2011 [cit. 7. 9. 2011]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3: Seznam pozorovatelů při WTO 

 

Afghánistán 

Alžírsko 

Andorra 

Ázerbajdžán 

Bahamy 

Bělorusko 

Bhútán 

Bosna a Hercegovina 

Etiopie 

Irák 

Írán 

Jemen 

Kazachstán 

Komory 

Laoská lidově demokratická republika 

Libanonská republika 

Libérie 

Libye 

Rovníková Guinea 

Sv. Tomáš a Princův ostrov 

Seychely 

Srbsko 

Súdán 

Svatý stolec (Vatikán) 

Syrská arabská republika 

Tádžikistán 

Uzbekistán 

 

 

 

 

Zdroj: WTO. Members and Observers. [online]. 2011 [cit. 7. září 2011]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4: Rozpočet WTO a podíl členských států na příjmech rozpočtu 

 

Graf 4.1 – Rozpočet WTO v letech 2002 – 2011 (v mil. CHF) 
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Zdroj: WTO. WTO Secretariat budget for 2011. [online]. 2011 [cit. 7. září 2011]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e.htm 

 

Graf 4.2 – Podíl členských států WTO na příjmech rozpočtu v roce 2011 (v %) 
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Zdroj: WTO. Members’ contributions to the WTO budget and the budget of the Appellate Body for the year 

2011. [online]. 2011 [cit. 7. září 2011]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/contrib11_e.htm 



 

 

Příloha č. 5: Hlavní světoví vývozci a dovozci zboží v roce 2010 

 

Tabulka 5.1 - Hlavní vývozci a dovozci zboží v roce 2010 (v mld. USD a %) 

Pořadí Exportéři 
Hodnota 

(v mld. USD) 

Podíl 

(v %) 
Importéři 

Hodnota 

(v mld. USD) 

Podíl 

(v %) 

1. Čína 1 578 10,4 USA 1 968 12,8 

2. USA 1 278 8,4 Čína 1 395 9,1 

3. Německo 1 269 8,3 Německo 1 067 6,9 

4. Japonsko 770 5,1 Japonsko 693 4,5 

5. Nizozemí 572 3,8 Francie 606 3,9 

Zdroj: WTO. World Trade Report 2011. [online]. 2011 [cit. 3. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf 

 

Tabulka 5.2 - Hlavní vývozci a dovozci zboží v roce 2010 bez vnitraunijního obchodu  

(v mld. USD a %) 

Pořadí Exportéři 
Hodnota 

(v mld. USD) 

Podíl 

(v %) 
Importéři 

Hodnota 

(v mld. USD) 

Podíl 

(v %) 

1. EU-27 1 787 15,0 EU-27 1 977 16,5 

2. Čína 1 578 13,3 USA 1 968 16,4 

3. USA 1 278 10,8 Čína 1 395 11,6 

4. Japonsko 770 6,5 Japonsko 693 5,8 

5. Jižní Korea 466 3,9 Hong-Kong  442 3,7 

Zdroj: WTO. World Trade Report 2011. [online]. 2011 [cit. 3. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6: Extrakomunitární obchod podle hlavní komoditních skupin v roce  

2004 a 2009 

 

Tabulka 6.1 – Extrakomunitární obchod podle hlavních komoditních skupin v roce 2004  

a 2009 (v mld. EUR, v %) 

 2004 2009 

Export (v mld. EUR) (v %) (v mld. EUR) (v %) 

Celkem 953,0 100,0 1 094,4 100,0 

Stroje a dopravní zařízení 430,1 45,1 454,7 41,5 

Ostatní výrobní materiály 246,2 25,8 258,4 23,6 

Chemikálie 152,6 16,0 195,5 17,9 

Potraviny, nápoje, tabák 48,6 5,1 62,6 5,7 

Minerální paliva, maziva 32,9 3,5 57,2 5,2 

Suroviny 21,0 2,2 27,8 2,5 

Import (v mld. EUR) (v %) (v mld. EUR) (v %) 

Celkem 1 027,5 100,0 1 199,2 100 

Stroje a dopravní zařízení 354,5 34,5 342,2 28,5 

Ostatní výrobní materiály 262,3 25,5 295,4 24,6 

Chemikálie 88,5 8,6 112,4 9,4 

Potraviny, nápoje, tabák 58,8 5,7 73,7 6,1 

Minerální paliva, maziva 183,4 17,9 290,1 24,2 

Suroviny 48,5 4,7 47,2 3,9 

Zdroj: EUROSTAT. Key figures on Europe. [online]. ©2011 [cit. 2012-01-01]. ISBN 978-92-79-18441-3. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-11-001/EN/KS-EI-11-001-EN.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7: Podíl členských států EU na extrakomunitárním obchodu v roce 2010 

 

Graf 7.1 – Podíl členských států EU na vnějším unijním obchodu v roce 2010 (v %) 
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EUROSTAT. Europe in figures: Eurostat yearbook 2011. [online]. 2011 [cit. 1. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-11-001/EN/KS-CD-11-001-EN.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8: Hlavní světoví vývozci a dovozci komerčních služeb v roce 2010 

 

Tabulka 8. 1 - Hlavní vývozci a dovozci komerčních služeb v roce 2010 (v mld. USD a %) 

Pořadí Exportéři 

Hodnota 

(v mld. 

USD) 

Podíl 

(v %) 
Importéři 

Hodnota 

(v mld. 

USD) 

Podíl 

(v %) 

1. USA 515 14,1 USA 358 10,2 

2. Německo 230 6,3 Německo 256 7,3 

3. Spojené království 227 6,2 Čína 192 5,5 

4. Čína 170 4,6 Spojené království 156 4,5 

5. Francie 140 3,8 Japonsko 155 4,4 

Zdroj: WTO. World Trade Report 2011. [online]. 2011 [cit. 3. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf 

 

 

Tabulka 8.2 - Hlavní vývozci a dovozci komerčních služeb v roce 2010 bez vnitraunijního 

obchodu (v mld. USD a %) 

Pořadí Exportéři 

Hodnota 

(v mld. 

USD) 

Podíl  

(v %) 
Importéři 

Hodnota 

(v mld. 

USD) 

Podíl 

(v %) 

1. EU-27 684 24,5 EU-27 598 22,1 

2. USA 515 18,4 USA 358 13,2 

3. Čína 170 6,1 Čína 192 7,1 

4. Japonsko 138 4,9 Japonsko 155 5,7 

5. Singapur 112 4,0 Indie 117 4,3 

Zdroj: WTO. World Trade Report 2011. [online]. 2011 [cit. 3. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9: Hlavní obchodní partneři Evropské unie v roce 2010  

 

Tabulka 9.1 - Hlavní obchodní partneři Evropské unie v roce 2010 (v mil. EUR) 

Dovozní partneři Vývozní partneři Hlavní partneři 

Pořadí 
Země 

(v mil. 

EUR) 
Země 

(v mil. 

EUR) 
Země 

(v mil. 

EUR) 

1. Čína 282 011 USA 242 095 USA 411 562 

2. USA 169 467 Čína 113 117 Čína 395 128 

3. Rusko 158 384 Švýcarsko 105 433 Rusko 244 893 

4. Švýcarsko 84 126 Rusko 86 508 Švýcarsko 189 559 

5 Norsko 79 179 Turecko 61 189 Norsko 121 039 

6. Japonsko 64 898 Japonsko 43 730 Japonsko 108 628 

7. Turecko 42 088 Norsko 41 860 Turecko 103 277 

8. Jižní Korea 38 651 Indie 34 798 Indie 67 946 

9. Indie 33 147 Brazílie 31 282 Jižní Korea 66 636 

10. Brazílie 32 320 Jižní Korea 27 984 Brazílie 63 603 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION : DG Trade. LDCs. [online]. 2011 [cit. 4. ledna 2012]. Dostupné z: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113484.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 10 – Struktura zemědělství v  členských státech EU v roce 2007 nebo 2009 

 

Tabulka 10.1 – Struktura zemědělství v členských státech EU v roce 2007 nebo 2009 

Podíl 

zemědělství 

na HDP 

Počet 

zemědělců 

Zaměstnanost 

v zemědělství 

na celkové 

zaměstnanosti 

Počet 

zemědělský

ch podniků 

Průměrná 

velikost 

zemědělský

ch podniků 

(v %) (v tis.) (v %) (v tis.) (v ha) 

Země 

2009 2009 2009 2007 2007 

EU 1,7 11 120 5,1 13 700  30,6 

Belgie 0,7 66 1,5 48 43,9 

Bulharsko 5,6 231 7,1 493 25,3 

ČR 2,2 154 3,1 39 236,8 

Dánsko 1,1 71 2,5 45 80,7 

Německo 0,8 649 1,7 371 84,3 

Estonsko 2,6 24 4,0 23 126,1 

Irsko 1,4 96 5,0 128 45,1 

Řecko 3,2 537 11,9 860 7,0 

Španělsko 2,6 786 4,2 1 044 29,2 

Francie 1,7 752 2,9 527 77,3 

Itálie 1,8 849 3,7 1 679 16,9 

Kypr 2,1 15 3,9 40 7,2 

Lotyšsko 3,1 85 8,7 108 62,5 

Litva 4,2 130 9,2 230 51,5 

Lucembursko 0,3 3 1,4 2 80,2 

Maďarsko 3,0 174 4,6 626 54,1 

Malta 1,8 2 1,4 11 3,3 

Nizozemí 1,7 218 2,8 77 32,6 

Rakousko 1,5 214 5,3 165 33,6 

Polsko 3,6 2 107 13,3 2 391 17,3 

Portugalsko 2,3 565 11,2 275 26,1 

Rumunsko 7,0 2689 29,1 3 931 10,2 

Slovinsko 3,3 89 9,1 75 11,6 



 

 

Slovensko 3,2 85 3,6 69 582,2 

Finsko 2,7 113 4,6 68 51,9 

Švédsko 3,4 98 2,2 73 97,6 

Spojené 

království 
3,3 321 1,1 300 158,9 

Zdroj: WTO. Trade Policy Review: European Union [online]. ©2011 [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp348_e.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 11: Hlavní produkty zemědělského vývozu a dovozu EU v roce 2009 

 

Tabulka 11.1 - Hlavní produkty zemědělského vývozu a dovozu EU v roce 2009 (v tis. tun)  

Zemědělský produkt Vývoz EU  Dovoz EU 

Obiloviny 26 779 9 319 

Maso a masné výrobky 2 886 1 395 

Ovoce 2 871 6 740 

Sója 2 787 37 826 

Mléko a mléčné výrobky 2 695 296 

Ovoce a zeleninové produkty 1 925 2 105 

Víno (v tis. hl) 1 654 1 315 

Zelenina 1 505 1 769 

Cukr 1 488 3 056 

Zdroj: EUROSTAT. Agriculture in the EU: Statictical and Economic Information Report 2010. [online]. ©2011 

[cit. 2012-02-01]. ISBN 978-92-79-19302-6. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/ 

agrista/2010/table_en/2010enfinal.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 12: Celní sazby vybraných zemědělských produktových skupin EU  

v roce 2010 

 

Tabulka 12.1 - Celní sazby u vybraných zemědělských produktových skupin v roce 2010  

(v %) 

Vázané clo MFN aplikované clo Produktové 

skupiny průměr bez cla maximum průměr bez cla maximum 

Živočišné 

produkty 
22,9 20,6 191 22,2 23,7 191 

Mléčné 

produkty 
50,5 0 172 48,3 0 156 

Ovoce a 

zelenina 
10,0 22,8 119 11,1 18,8 119 

Káva a čaj 6,5 27,1 40 6,5 27,1 40 

Obiloviny 16,5 6,3 118 14,3 9,1 118 

Olejniny, tuky 

a oleje 
5,4 48,2 92 5,7 43,5 92 

Cukr a 

cukrovinky 
21,0 0 106 21,6 0 106 

Nápoje a tabák 20,1 23,4 174 20,0 19,8 147 

Ostatní 3,8 66,4 99 4,1 65,6 99 

Zdroj: WTO. World Tariff Report 2011 [online]. ©2011 [cit. 2012-01-03]. ISBN 978-92-870-3792-3. Dostupné 

z: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles11_e.pdf 

 

Příloha č. 13: Závazky pro redukci opatření narušující zemědělský obchod  

 

Tabulka 13.1 – Závazky pro redukci opatření v rámci tří pilířů Dohody o zemědělství 

Pilíře Dohody o zemědělství Rozvinuté země 

6leté období  

(1995 – 2000) 

Rozvojové země 

10leté období  

(1995 – 2004) 

Přístup na trhy 

- průměrné snížení cel pro všechny 

zemědělské produkty 

36 % 24 % 



 

 

- minimální snížení cel na produkt 15 % 10 % 

Domácí podpora 

- snížení Total AMS  

(základní období: 1986 – 1988) 

20 % 13 % 

Vývozní dotace 

- snížení hodnota dotací  36 % 24 % 

- snížení dotovaného množství  

(základní období: 1986 – 1990) 

21 % 14 % 

Zdroj: KRAUS, Josef a Eva Dyková. WTO a zemědělství [online]. 2006 [cit. 2012-02-04]. ISBN 80-86671-37-2. 

Dostupné z: http://www.agrovenkov.cz/userfiles/File/smital/wto_zemedelstvi.pdf 

 

Příloha č. 14: Dopad domácích podpor narušujících obchod na produkci a vývoz EU  

 

Tabulka 14.1 - Změny zemědělské produkce a vývozu s omezením OTDS a bez omezení 

OTDS v EU (v %) 

 S omezením OTDS Bez omezení OTDS 

Změna objemu výroby v roce 2025 

Zemědělství -1,17 -1,27 

Nápoje a tabák 0,02 0,03 

Obiloviny 0,28 0,28 

Potraviny  -0,63 -0,86 

Dobytek -0,15 -0,18 

Masné produkty -0,96 -1,11 

Mléčné produkty -5,38 -5,49 

Rýže -0,13 -0,56 

Cukr -9,66 -9,99 

Ovoce a zeleniny -0,00 -0,01 

Pšenice 1,59 1,12 

Změna objemu exportu v roce 2025 

Zemědělství  0,69 0,69 

Nápoje a tabák 1,58 1,57 

Obiloviny -0,19 -0,87 

Potraviny 2,50 1,19 



 

 

Dobytek -1,75 1,67 

Masné produkty -1,75 -2,05 

Mléčné produkty -2,59 -3,06 

Rýže -7,38 -7,69 

Cukr -25,58 -25,72 

Ovoce a zelenina -0,29 -0,74 

Pšenice 6,42 4,63 

Zdroj: Bouët, Antoine a David Laborde Debucquet. The Potential Cost of a Failed Doha Round [online]. ©2009 

[cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00886.pdf 

 


