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1 ÚVOD 

 

Evropská unie, jakožto nejsilnější integrační seskupení světa spolupracuje se svými 

méně rozvinutými partnery nejen v rámci rozvojové pomoci, ale také v oblasti obchodu. 

Jedním z nejvýznamnějších partnerů je právě oblast Latinské Ameriky. Tento region jsem si 

vybrala z důvodu dlouhého společného vývoje se dvěma důležitými evropskými státy, 

Španělskem a Portugalskem a také z důvodu relativní kulturní blízkosti obou regionů. 

Latinská Amerika také získává na důležitosti jako jeden z nejrychleji rostoucích trhů světa a 

tím pádem je ji věnována stále větší pozornost EU v oblasti obchodní spolupráce. 

Cílem této práce je analyzovat ekonomickou spolupráci EU s Latinskou Amerikou, 

podrobněji pak vztah EU a integračního seskupení MERCOSUR, které vzniklo na území 

Latinské Ameriky na počátku 90. let dvacátého století.  

V této práci bych chtěla poukázat na složitost vzájemných vztahů obou regionů, 

respektive integračních seskupení a charakterizovat oblasti unijní pomoci zemím 

MERCOSUR v dnešní komplikované ekonomické situaci. Bakalářská práce je složena ze tří 

hlavních kapitol.  

První část práce bude věnována vnějším vztahům Evropské unie a v rámci nich 

společné obchodní politice EU. Důležitou součástí kapitoly bude postavení Evropské unie ve 

světě, díky kterému tato integrační organizace může rozvíjet zahraniční obchodní vztahy 

s řadou zemí a integračních seskupení.  

V další kapitole se pak zaměřím na vztahy EU a Latinské Ameriky. Bude komplexněji 

charakterizován region Latinské Ameriky, jeho specifika a postavení ve světě. Následně se 

budu věnovat vývoji vzájemných vztahů v rámci ekonomické, politické a rozvojové pomoci.  

Zaměřím se na analýzu obchodní spolupráce, včetně obchodu se zbožím a přímých 

zahraničních investic v posledních deseti letech.  

Ve čtvrté a zároveň poslední kapitole analyzuji spolupráci EU a integračního 

seskupení MERCOSUR. V první polovině kapitoly popíši postavení MERCOSUR v Latinské 

Americe a ve světě a následně na základě tohoto charakterizuji vzájemnou spolupráci Unie a 

MERCOSUR.   
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2 VNĚJŠÍ VZTAHY EU 

 

Vnější vztahy EU nemůžeme jednoznačně definovat, ale jejich nejpřesnější výklad 

nalezneme v zakládajících smlouvách. Uvedená citace pochází z Lisabonské smlouvy 

(Smlouva o založení EU a Smlouva o fungování EU). 

„The Union shall seek to develop relations and build partnerships with third countries, 

and international, regional or global organisations. It shall promote multilateral solutions to 

common problems, in particular in the framework of the United Nations 
 
“

1
 [19, článek 10a]. 

Vnější vztahy EU jsou postaveny na oblasti ekonomické, rozvojové, bezpečností a 

zahraniční politiky. „Mezi nejdůležitější prvky vnějších vztahů EU lze dle Smlouvy o založení 

Evropského společenství zařadit [9, str. 395]: 

 Společnou obchodní politiku; 

 Politiku v oblasti rozvojové spolupráce; 

 Politiku v oblasti hospodářské, finanční a technické spolupráce; 

 Přidružení zámořských zemí a území; 

 Přidružení na základě tzv. typických asociačních dohod; 

 Kooperační politiku.“  

Všechny vztahy EU uzavírá na bilaterální či multilaterální úrovni. Veškeré dohody 

musí být právně závazné. V posledních letech je tato problematika velmi diskutovaná. Se 

vztahy ke třetím zemím se setkáváme už od počátku integrace evropských zemí, převážně to 

byly vztahy ekonomické. S postupem rozšiřování bylo zapotřebí vystupovat jednotně na 

ekonomickém a politickém poli, proto byla časem vytvořena společná obchodní politika, 

společná zahraniční a bezpečnostní politika, rozvojová a humanitární pomoc. Lisabonská 

smlouva
2
 přinesla mnohé změny, nejvýraznější je vznik Evropské služby pro vnější činnost. 

Ta podporuje práci Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 

který nahrazuje funkci jednotlivých členských zemí při svém rotačním předsednictví. Od roku 

2010 tuto funkci zastává Catherine Ashton. 

                                                
1 „Unie usiluje o rozvíjení vztahů a budování partnerství se třetími zeměmi a mezinárodními, regionálními nebo 

větovými organizacemi. Podporuje vícestranná řešení společných problémů, především v rámci Organizace 

spojených národů“ [21, článek 10a]. 

 
2Lisabonská smlouva byla ratifikována až 1. 12. 2009 i když byla sepsána 2007. Její ratifikaci zdržovali Irové a 

český prezident. Lisabonská smlouva vznikla na základě neúspěšné ústavní smlouvy, kterou v roce 2005 zamítla 

Francie a Nizozemí v referendu. 
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Funkce Vysokého představitele jsou [26]: 

 „Vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie; 

 přispívá svými návrhy k vytváření této politiky, kterou provádí jako zmocněnec 

Rady, a zajišťuje provádění rozhodnutí, která byla v této oblasti přijata; 

 předsedá Radě pro zahraniční věci; 

 zajišťuje soudržnost vnější činnosti Unie; 

 odpovídá za úkoly, které mu přísluší v oblasti vnějších vztahů, a za koordinaci 

dalších hledisek vnější činnosti Unie; 

 zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky a 

jménem Unie vede politický dialog se třetími stranami a vyjadřuje postoj Unie 

v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích; 

 řídí Evropskou službu pro vnější činnost a delegace Unie ve třetích zemích a 

v mezinárodních organizacích."  

Jelikož je to funkce relativně nová, tak vnější vztahy pořád spadají do působnosti 

orgánů EU, zejména pak pod Evropskou Komisi. Komise pro tyto účely vytvořila Generální 

ředitelství pro vnější vztahy, které je následně rozděleno do deseti ředitelství [3]. 

Z pohledů výdajů jsou vnější vztahy řazeny do devatenácté hlavy a jsou rozděleny do 

čtrnácti kapitol [9]. 

V rámci vnějších vztahů EU jsou uplatňovány různé druhy spolupráce a to:  

 Rozvojová spolupráce; 

 Asociační politika; 

 Kooperační politika. 

Rozvojová spolupráce je zaměřena převážně na podporu udržitelného hospodářského a 

sociálního rozvoje a řídí se regionálními dohodami, sektorovými dohodami, potravinovými 

dohodami apod. O asociační politice můžeme říct, že jde o jeden z nejvýznamnějších nástrojů 

EU, který slouží k uzavírání dohod mezi EU a třetími zeměmi. Rozlišujeme proto dohody o 

přidružení (Eurodohody) a dohody o spolupráci (Smlouvy o partnerství se skupinou zemí 

ACP). Kooperační politiku EU používá při dosahování svých cílů při vzniku vnitřního trhu. 

V rámci této politiky jsou uzavírány kooperační dohody (spolupráce pro země Latinské 

Ameriky apod.) [7]. 
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2.1  Společná obchodní politika 

 

V Lisabonské smlouvě je společná obchodní politika definována následovně: 

„The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly 

with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to 

trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign 

direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy 

and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. 

The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and 

objectives of the Union's external action
3
“[19, článek 188c]. 

Společnou obchodní politiku, dále jen SOP, lze tedy chápat jako politiku, kterou 

členské země uplatňují při obchodování s nečlenskými zeměmi. Politika vznikla na základě 

vytvoření celní unie
4
 mezi státy EU a potřeby vystupovat jednotně na ekonomickém poli. 

SOP slouží i jako základ společného trhu. Proto jednotlivé členské státy odevzdaly část své 

suverenity v oblasti obchodu do rukou institucím EU. Členské státy sice mohou sami 

vystupovat v obchodních operacích, ale musí se řídit pravidly společné obchodní politiky, 

která spadá do výlučných pravomocí EU. Veškeré postupy, cíle, provádění a zásady Společné 

obchodní politiky nalezneme v zakládajících smlouvách
5
, které definují celou činnost unie. 

„Unie uplatňuje společný postup zejména [7, str. 62 ]: 

 Při stanovení a úpravách celních tarifů při dovozu do Unie; 

 při liberalizaci obchodu se třetími zeměmi; 

 při uzavírání smluv o obchodu a hospodářské spolupráci s třetími zeměmi; 

 při zavádění opatření na ochranu obchodu (v případě dumpingu nebo 

vývozních dotací); 

 při poskytování celních preferencí rozvojovým zemím.“  

                                                
3 „Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, 

uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního 

vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na 

ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování. Společná obchodní politika je 

prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie“ [21, článek 188c]. 
4 Celní unie vznikla v roce 1968.  
5 Smlouva o Evropské unii (1993 a postupné novelizace) a Smlouva o fungování Evropské unie (dříve Smlouva 

o založení Evropského společenství 1957 a její následné novelizace) 
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„Jejím obsahem je stanovování a úprava omezení dovozu do společného trhu a jeho 

ochrana, dále liberalizaci obchodních vztahů se třetími zeměmi, uzavírání smluv o 

hospodářské spolupráci se státy i organizacemi, a konečně také udržování preferenčních 

obchodních vazeb“ [4, str. 483].  

Existují i jisté výjimky, které do SOP neřadíme, jsou to např. vládní (veřejné) zakázky, 

podpora exportu a exportní strategie. Tyto činnosti spadají do sdílených kompetencí, členské 

státy je můžou vykonávat sami, ale musí se řídit přísnými pravidly EU a pravidly plynoucí 

z uzavřených dohod v rámci WTO. SOP se podílí na vytváření podnikového prostředí nejen 

v rámci EU a je i základní myšlenkou pro otevření zahraničních trhů. Pro správné fungování 

je nutné dodržování jednotlivých zásad a principů, které jsou v SOP uplatňovány. Jsou jimi 

[8]: 

 Zásada jednotnosti: jednotné řešení všech postupů EU; 

 Princip volného vývozu: neexistence množstevních omezení při vývozu; 

 Princip volného dovozu: neexistence množstevních omezení při dovozu. 

Cílem „SOP je přispívat v zájmu Společenství, k harmonickému rozvoji světového 

obchodu, progresivnímu odstraňování restrikcí v mezinárodním obchodě a snižování celních 

bariér“ [3, str. 62]. 

V rámci SOP můžeme uvést i činnost Generálního ředitelství pro obchod, Generální 

ředitelství pro daně a celní unii, Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a 

Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby.  

2.1.1  Vývoj společné obchodní politiky 

 

První zmínka SOP je uvedena už v Římských smlouvách, při vzniku Evropského 

hospodářského společenství. SOP se tak stala důležitým prvkem integrace, jelikož členské 

státy přenesly své kompetence (v oblasti SOP) na instituce EU, mimo obchodu se zbraněmi, 

který si nadále řídí členské státy samy. Členské státy prohlásily, že chtějí pomocí SOP přispět 

k liberalizaci obchodu. Postupně tedy dochází k odstraňování cel a ostatních obchodních 

překážek až k plnému zajištění volného pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb. Společná 

obchodní politika je založena na celní unii, která definuje vztah členských zemí 

k nečlenským. Celní unie je proto takový stav Společenství, kdy jednotlivé členské státy 
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vytváří jednotné ekonomické území a uplatňují společná pravidla v obchodování se třetími 

nečlenskými zeměmi. Tyto pravidla zastupuje jednotný celní sazebník pro dovoz a vývoz 

zboží. Pomocí společných nástrojů zajištuje ochranu před dumpingovými a subvencovanými 

obchody, které některé země praktikují. SOP se vyvíjí od roku 1968, kdy vznikla celní unie až 

do současnosti. Jelikož je její vývoj poznamenán událostmi ve světové ekonomice, lze jej 

rozdělit do několika etap [6].   

 

První etapa (1957-1969) 

Do první etapy vývoje SOP spadá její vznik a počátky realizace. Dochází k rozvíjení 

obchodní spolupráce na úrovni celní unie, odstraňování cel a obchodních překážek, které 

bránily v dovozu zboží. Jde zde vytvořen jednotný celní sazebník (28. 6. 1968) a jsou určena 

pravidla preferenčního zacházení. Od roku 1969 dochází k přenesení kompetencí na 

nadnárodní orgány ES [3]. 

 

Druhá etapa (1969- do konce 80. let) 

 Druhá etapa je spjata s budováním vnitřního trhu, který zajišťuje výše zmíněný volný 

pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Tato doba je charakteristická významnými krizemi ve 

světové ekonomice. Došlo k ropným šokům, strukturální krizi, potravinové a surovinové krizi, 

a proto se toto období označuje jako stagnace evropské integrace. V této době se členské státy 

také dohodly, že rozvinou spolupráci s bývalými koloniemi. Zvolili postup spolupráce pomocí 

preferenčních dohod se zeměmi ACP
6
, vznikly tak dohody z Lomé. Dohody z Lomé jsou 

multilaterální dohody o obchodu a rozvoji, které uzavírají státy EU se státy ACP. První 

dohoda z Lomé byla podepsána už v roce 1975, následovala Dohoda z Lomé II (1980), 

Dohoda z Lomé III (1985) a Dohoda z Lomé IV (1990). Od roku 2000 jsou mezi státy ACP a 

EU uzavírány dohody z Cotonou, které jsou rozšířeny o ochranu lidských práv.  

 

 

 

 

                                                
6 Zkratkou ACP označujeme Africké země, země Karibiku a země pacifické oblasti.  
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Třetí etapa (90. léta) 

 Tato etapa je poznamenána rozpadem SSSR, pádem Berlínské zdi a transformací zemí 

s centrálně plánovanou ekonomikou. Na základě těchto události, došlo k rozšíření trhu o nové 

země. Po dokončení vnitřního trhu se od 1. 1. 1993 rozvíjí hospodářská a měnová unie. 

Vzniká trojpilířová struktura Evropské unie. Ratifikací Amsterodamské smlouvy
7
 se společná 

obchodní politika rozšiřuje o obchod se službami. Niceská smlouva rozšiřuje ustanovení 

společné obchodní politiky o oblast práv duševního vlastnictví, a zvyšuje pravomoci EP při 

rozhodování o asociačních a kooperačních dohodách. 

 

Čtvrtá etapa (současnost) 

 Čtvrtou etapu utváření společné obchodní politiky ovlivnilo páté a největší rozšíření 

EU o postkomunistické země a přijetí eura jako měny ve 12 zemích EU
8
. Euro se tak posléze 

stává makroekonomickým nástrojem, který slouží k regulaci zahraniční obchodní výměny. 

Velký vliv na SOP mají i nové strategie, které EU vytváří ke zlepšení její situace. Do těchto 

strategii můžeme zařadit dokumenty jako je „Globální Evropa: konkurenceschopnost na 

světovém trhu“, „Jednotný trh pro Evropu 21. Století.“, „Single Market Act“ a 

„Strategie Evropa 2020- Strategie pro zaměstnanost a růst pro budoucí desetiletí“. 

Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj SOP je značný hospodářský růst zemí BRIC
9
, který 

ovlivňuje světové trhy, a zvláště finanční krize z roku 2008. Ta vypukla v USA, ale díky 

interdependenci světových ekonomik se přenesla do velké části světa, a postupem času se 

změnila v hospodářskou recesi. Jako další významný mezník této doby můžeme označit 

Lisabonskou smlouvu, která pozměnila zakládající smlouvy. Lisabonská smlouva do SOP 

zařadila oblast investic. Tato oblast se po implementaci řídí jednotnými pravidly pro vstup 

zahraničních investic, jednotnými principy pro investiční opatření a vytváří jednotné dohody 

mezi EU a třetími státy [8]. 

 

                                                
7  Amsterodamská smlouva byla podepsána v roce 1997, a vstoupila v platnost v roce 1999. 
8 Do eurozóny řadíme od roku 2002 12 státu (Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, 

Rakousko, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Finsko, Irsko). V roce 2007 se eurozóna rozšířila o Slovinsko a o 

rok později o Maltu a Kypr. Posledními členy eurozóny se stalo Slovensko v roce 2009 a Estonsko, které začalo 

platit eurem v roce 2011.  
9 Do  BRIC řadíme Brazílii, Rusko, Indii a Čínu. Dnes už je toto členění zastaralé a ke státům BRIC se ještě 

připojily Indonésie a Jihoafrická republika, tudíž se změnilo označení, pod kterým společně vystupují na 

BRIICS. 
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2.1.2  Právní rámec společné obchodní politiky 

 

Právní rámec SOP byl vytvořen už ve Smlouvě o založení ES. Tyto smlouvy se mění 

jejími dalšími novelizacemi a dnes se Společná obchodní politika provádí na základě 

Smlouvy o fungování EU. Rámec provádění sestavuje Evropský parlament spolu s Radou EU. 

Zásadní změnu přinesla Niceská smlouva, která pozměnila rozhodovací procedury. Rada EU, 

jakožto hlavní rozhodovací orgán pro provádění SOP, rozhoduje na základě kvalifikované 

většiny (ve většině oblastí). Radě EU pomáhá Komise, která předkládá podněty k nařízení, 

které později Rada EU vydává. V rámci rozhodování zůstala Komisi pouze oblast 

antidumpingových cel a přijetí ochranného opatření. Ze Smlouvy o založení ES vyplývá, že 

Komise je povinna vést dialog a pravidelné konzultace se členskými státy v otázkách 

obchodu. 

 Komisi k její práci v oblasti konzultace napomáhá Zvláštní výkonný výbor (viz. 

Obrázek 2. 1) a Generální ředitelství pro obchod
10

. Zvláštní výkonný výbor je sestaven na 

nařízení Rady a tvoří ho jednotlivé skupiny, které dělíme na základě zbožové (oblast služeb, 

textilu, investic, oceli,…) a teritoriální struktury. Evropský parlament spolurozhoduje, pokud 

to je zapotřebí, většinou je to u dohod přesahujících rámec SOP, u asociačních a kooperačních 

dohod. Výraznou změnu přináší Lisabonská smlouva, která přesunuje SOP pod Vnější činnost 

EU. Ke změně dochází i v procesu rozhodování, kdy Evropský parlament se podílí na 

spolurozhodování s Radou [6] a [8]. 

„Konkrétní vymezení procedur spolupráce je zakotveno v revidovaném znění 

interinstitucionální rámcové dohody mezi Komisí a EP, která zavazuje Komisi informovat 

Výbor pro mezinárodní obchod EP o všech fázích jednání o obchodních dohodách, včetně 

přípravné etapy“ [8, str. 133]. 

 Do pravomocí EP také spadá ratifikace budoucích obchodních a investičních dohod 

uzavíraných v rámci SOP a tvorba legislativních nařízení spolu s Radou.  

 

 

 

                                                
10 Funkci generálního ředitele vykonává Jean-Luc Demarty. 
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Obrázek 2. 1:  Struktura Výkonného výboru 

 

Zdroj: [6] str. 75., vlastní zpracování 

2.1.3 Nástroje společné obchodní politiky 

 

 Aby mohla SOP bez problému fungovat, používají se k jejímu chodu jednotlivé 

nástroje. Ty můžeme rozdělit na nástroje autonomní a nástroje smluvní.  

 

AUTONOMNÍ NÁSTROJE 

 Autonomní nástroje, jsou takové nástroje, které nejsou vyjednané smluvně, jsou 

jednostranné a EU je používá na veškeré opatření tykající se dovozu a vývozu zboží. Do 

autonomních nástrojů lze zařadit nástroje tarifní a netarifní. 

  

Tarifní nástroje 

 Tarifní nástroje jsou nástroje, které jsou viditelné, můžeme je jednoznačně určit a 

spočítat. Do těchto nástrojů můžeme zařadit společný celní sazebník (Jednotný celní tarif 

Unie), celní kvóty a celní stropy, které se řídí společným celním kodexem.  
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 Společný celní kodex obsahuje celní předpisy, kterými se musí jednotlivé členské státy 

řídit. Tento celní kodex upravuje práva a povinnosti osob zúčastněných celního řízení, určuje 

pravidla k celnímu sazebníku, stanovuje preferenční původ, a veškeré celní náležitosti. Od 

roku 2008 platí Modernizovaný komunitární celní kodex
11

 [8]. 

 Ve společném celním sazebníku nalezneme seznam zboží a u každého zboží výši jeho 

cla. Udává tedy přehled o tom, jak velké clo lze uvalit na dané zboží. Nalezneme v něm 

jednotlivé části, které popisují určitý problém.  

 I.:  Všeobecné a zvláštní ustanovení 

 II.: Výše celních sazeb u konkrétního zboží 

 III.: Přílohy 

 Celní sazebník má 788 stran textu a každý rok podléhá revizi. Změnu nařizuje Komise 

a vydává celní sazebník v Úředním věstníku EU. Výše jednotlivých cel se liší podle toho, 

z jaké třetí země je zboží dováženo, protože EU v rámci svého systému preferenci, udává 

výhody pro některé nečlenské země. Výše popsaný celní sazebník se řídí pravidly WTO a 

vydává se v papírové podobě, existuje i celní sazebník TARIC (Tarif Intégré 

Communautaire), který rozšiřuje celní sazebník WTO o pravidla a směrnice EU. Tento celní 

sazebník je k dispozici pouze v elektronické podobě. Můžeme se setkat i s obdobným celním 

sazebníkem vydávaným členskými státy EU, jde o „Národní integrovaný tarif“, který slouží 

jako datová základna pro sazebník TARIC. Celní sazby lze měnit pouze na základě pravidel 

vydaných WTO. Celní sazby mohou být valorické, specifické či kombinované [6]. 

 „Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní 

hranici“ [14]. 

 V rámci EU se clo vybírá pouze jednou a to při přechodu vnější hranice Unie, další 

přesun mezi členskými státy už je bez poplatků. Výše cla daného zboží je vždy stanovena 

cenou stejného zboží vyrobeného v EU, tak aby nebyla poškozena konkurenceschopnost 

unijních firem. Toto clo je jedním z finančních zdrojů společného rozpočtu unie, kdy 75% 

odvádí členská země do rozpočtu a 25% si ponechává ke krytí administrativních nákladů 

spojených s průchodem zboží. Protože výrobků je spousta a pochází z různých zemí, mají cla 

různý charakter a účel. Existuje dělení cla podle účelu (fiskální, obranná, odvetná, 

vyrovnávací a vyjednávací), podle způsobu vypočtu (cla hodnotová, cla specifická, cla 

                                                
11 Modernizovaný komunitární celní kodex představuje reformu celních pravidel. 
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kombinovaná, cla variabilní a cla smíšená) a podle směru pohybu (dovozní, vývozní a 

tranzitní). V roce 2008 bylo vytvořeno Elektronické celní rozhodnutí
12

 [6] a [8]. 

Celní kvóty
13

 určují množství dováženého zboží, aby nedošlo k unijní újmě. Celní 

kvóty jako celní sazebník jsou určovány každý rok, s platností od 1. 1. daného roku a jsou 

platné pro všechny členské země. Spravuje a realizuje je Generální ředitelství pro daně a celní 

unii a Generální ředitelství pro zemědělství, na základě pravidel WTO a EU. Generální 

ředitelství pro zemědělství zajišťuje celní kvóty v rámci společné zemědělské politiky, takže 

jen na dovoz zemědělských produktů. V EU se uplatňují dva druhy celních kvót a to [6, str. 

81]: 

 „Smluvní celní kvóty, které lze čerpat zbožím dováženým ze všech třetích zemí; 

 Preferenční celní kvóty, které lze čerpat dovezeným zbožím s prokázaným 

původem z jedné země nebo skupiny zemí, pro kterou je kvóta stanovena.“ 

Celní stropy, stejně jako celní kvóty, určují množství dováženého zboží do EU, za 

zvýhodněnou celní sazbu. Od celních kvót se liší pouze tím, že dovoz zboží za zvýhodněnou 

celní sazbu, je ukončen až na popud některého členského států. Jestliže chce dovozce nadále 

dovážet zboží za danou zvýhodněnou sazbu, musí podat písemnou žádost. Setkat se můžeme i 

s tarifní kvótou, která uvaluje clo až po překročení dané kvóty. Tyto tarifní kvóty EU 

uplatňuje při antidumpingovém řízení [6]. 

 

Netarifní nástroje 

Netarifní nástroje označované též jako „neviditelné překážky obchodu“ jsou nástroje, 

které nelze kvantifikovat, nevidíme je a tím dochází k poškozování obchodu mezi členskými a 

nečlenskými státy. Tyto nástroje EU používá k ochraně konkurenceschopnosti podniku a 

ochraně obyvatel před určitými dovozci a určitými výrobky. EU tak na základě 

mezinárodních dohod, bilaterálních a multilaterálních smluv zadává určité směrnice, které 

daný výrobek musí splňovat, aby mohl být prodáván na trhu EU (technické normy, stanovení 

původu zboží a kvantitativní restrikce) [10]. 

 

                                                
12 Elektronické celní rozhodnutí je elektronické prostředí pro clo a slouží ke zlepšení celních procedur. 
13 Celní kvóty můžeme rozdělit na preferenční a nepreferenční. 
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SMLUVNÍ NÁSTROJE  

 Nástroje smluvní jsou používány na základě bilaterálních a multilaterálních dohod, 

které byly uzavřeny s nečlenskými zeměmi. Dříve se bilaterální dohody uzavíraly jen na 

konkrétní obchodní opatření, ale dnes už mají smíšený charakter [5]. 

 Smluvní nástroje pomáhají EU při upevňování vztahu s nečlenskými zeměmi a hlavně 

k rychlejší liberalizaci světového obchodu. V rámci smluvních nástrojů funguje preferenční 

systém, který slouží k pomoci nečlenským zemím dostat se na unijní trh, ale i opačně. EU 

proto uzavírá smlouvy na jednotlivých stupních hospodářské spolupráce. Preferenční systém 

je tvořen na základě preferenčních obchodních dohod (viz Obrázek 2.2), které Unie uzavírá 

s jednotlivými zeměmi. Toto zvýhodnění může mít podobu preferenčních cel, preferenčních 

snížených cel, preferenčních celních kvót a sezónní celní kvóty pro zemědělské produkty. 

Takovéto preference v obchodních vztazích jsou výrazem zahraniční politiky EU [5] a [10]. 

 

Obrázek 2. 2: Obchodní vztahy v rámci preferenčního systému 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [6], vlastní zpracování 

 

 Do EEA můžeme zařadit vztahy EU s Lichtenštejnskem, Islandem a Norskem. Princip 

tohoto prostoru vztahu funguje na základě vnitřního trhu EU. Obchoduje se zde se všemi 

výrobky, krom zemědělské produkce. 
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 Celní unie představuje vztahy EU s Tureckem, Andorou a San Marinem. Celní unie 

s Tureckem je omezena pouze na průmyslovou spolupráci [6]. 

  Zóna volného obchodu zahrnuje spolupráci mezi EU a Chile, Chorvatskem, Izraelem, 

Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Makedonii, Mexikem, Palestinou, Švýcarskem a 

Maghrebem
14

 a Mashrekem
15

. V rámci zóny volného obchodu se obchoduje jak se zbožím, 

tak i se službami [9]. 

 Dohody o spolupráci jsou vzájemná preference výhod. Patří sem Rusko a státy SNS. 

 Všeobecný systém preferencí (GSP) je autonomním nástrojem SOP, založený na 

jednostranné spolupráci. GSP je založen na stabilizačních a asociačních dohodách, které EU 

podepsala s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou horou a Kosovem, ale i se 

zeměmi ACP. 

 Doložka nejvyšších výhod je mnohostranný systém obchodu. Patří státy, které 

podepsali dohody WTO. EU na této dohodě obchoduje s Austrálií, Kanadou, Japonskem, 

Jižní Koreou, Novým Zélandem, Singapurem a USA [6]. 

 

 Nástroje SOP můžeme rozdělit i na základě charakteru, a to na nástroje obranné a 

nástroje ofenzivní. 

 

 OBRANNÉ NÁSTROJE 

 Obranné nástroje se provádí v souladu s pravidly WTO a slouží k zajištění 

spravedlivého obchodu a k ochraně zájmů Unie.  Jsou to nástroje, které ochraňují trh EU před 

jeho újmou. 

Dělíme je na [6, str. 74]: 

 „Antidumpingová opatření; 

 Vyrovnávací opatření; 

 Obchodně politická opatření.“  

 

                                                
14  Maghrebem označujeme oblast států Alžírska, Maroka a Tuniska. 
15 Mashrekem označujeme oblast států Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie. 
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V rámci SOP se nejvíce setkáváme s antidumpingovými opatřeními. Antidumpingová 

opatření mají podobu cel, tyto cla jsou uvalována na dovážející se zboží ze třetích zemí. Unie 

ho používá, jestliže se zjistí, že třetí země prodává své zboží na trhu EU pod cenou, která je na 

jeho domácím trhu. Další možnost použití cel je, jestliže jsou výrobní náklady vyšší než cena 

výrobku. Antidumpingové clo uvaluje Rada na základě šetření, které vykonává Komise. Clo 

se uvaluje na maximálně pětileté období, během této doby však muže dojít k pozastavení cla 

či novému šetření. Vše záleží na třetí zemi, jak se k tomuto problému postaví. Buď bude 

nadále prodávat za cenu + antidumpingové clo, nebo cenu zvedne a clo bude zrušeno [6]. 

 Další obranné opatření je vyrovnávací opatření, které je ale používáno jen výjimečně. 

Je uplatňováno zejména u třetích zemí, kde dochází k prokazatelnému pomáhání vlády 

místním výrobcům. Vláda jim poskytuje finanční dotace na výrobu určitého výrobku a tím se 

cena výrobku snižuje. Po dodání takového výrobku na unijní trh, může dojít k ohrožení 

výrobků z EU tím, že jejich cena je vyšší než cena výrobku ze třetí země. Jestliže se prokáže, 

že daná vláda třetí země poskytla takovéto finanční dotace, které zahrnují veškeré fáze výroby 

výrobku, uvaluje EU právě vyrovnávací opatření. Jako příklad můžeme uvést vyrovnávací clo 

na dovoz křídového papíru z Číny a popis veškerých antidampingových a vyrovnávacích 

opatření je uvedeno v Příloze č. 1 [10]. 

A obchodně politická ochranná opatření se používají na určité výrobky, které 

způsobují škodu na unijním trhu svým velkým množstvím. Proto jsou udělovány na dovoz 

automatické dovozní licence, které dovolují dovoz daného výrobků na trh EU.  

Jelikož každé ochranné opatření musí být právně zakotveno, využívá EU mezinárodní 

dohody v rámci GATT a později WTO. Pro antidumpingové clo je to Dohoda o provádění 

článku VI. Na úrovni EU antidumpingová opatření zkoumá Rada, která proto na základě výše 

zmíněné dohody vydala Nařízení Rady č. 384/96. Vyrovnávací opatření se řídí mezinárodními 

pravidly WTO (Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatřeních) a Nařízením Rady č.  

2026/97. Obchodně politická ochranná opatření musí být v souladu s pravidly WTO 

(Agreement on Safeguards) a Nařízením Rady č. 3285/94 [6]. 
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OFENZIVNÍ NÁSTROJE 

 Tyto nástroje jsou opakem obranných nástrojů. Trade Barriers Regulation, dále už jen 

TBR, slouží k eliminaci překážek, které používají třetí země vůči EU. „Existují dva druhy 

překážek obchodu [5, str. 7]: 

 Překážka obchodu ovlivňující trh třetí země (nečlenské země EU), vedoucí 

k nepříznivému vlivu na obchod pro firmu EU; 

 Překážka obchodu ovlivňující trh Společenství a vedoucí k materiální újmě odvětví 

EU.“  

2.2  Postavení EU ve světě 

 

Evropská unie ve své dnešní podobě představuje největší světový trh a díky tomu i 

důležitého aktéra mezinárodního dění. Tímto způsobem tedy působí nejen na členské státy, 

ale i na státy nečlenské. V rámci evropského kontinentu už nenajdeme zemi, která by nechtěla 

spolupracovat s EU, alespoň v základních obchodních vztazích. Evropská unie/ Evropské 

společenství se za dobu svého vývoje stala jedním z největších obchodních partnerů na světě. 

Díky tomuto postavení, které si postupně vybudovala, může svým rozhodováním ovlivňovat 

celý svět, zejména pak v oblasti obchodních vztahů, bezpečnosti, humanitární pomoci, 

v řešení globálních problémů a mnoha dalších. EU se také snaží o dosažení celosvětové 

solidarity a slouží jako ukázkový model pro další integrační seskupení. K tomuto účelu Unie 

v rámci svého finančního rámce na období 2007-2013 vyhradila prostředky pro výdajový 

okruh „EU jako globální hráč“. Tento okruh je rozdělen do dvou skupin nástrojů a to 

geografických a horizontálních.  

Do geografických nástrojů řadíme [9, str. 398]: 

 „Nástroj pro předvstupní pomoc; 

 Nástroj evropského sousedství a partnerství; 

 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci; 

 Finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými vysoce příjmovými 

zeměmi a teritorii.“  
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Do horizontálních nástrojů řadíme [9, str. 398]: 

 „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva; 

 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti; 

 Nástroj pro stabilitu; 

 Nástroj makroekonomické pomoci; 

 Nástroj humanitární pomoc.“  

Celková výše výdajů na tento okruh je pro období 2007-2013 předběžně vyčíslena na 

49,463 mld. EUR. Částky v jednotlivých letech ukazuje Tabulka 2.1 a konkrétní rozdělení 

výdajů pro rok 2007 ukazuje tabulka v Příloze č. 2. 

 

Tabulka 2. 1: Výdaje na okruh EU jako globální hráč v mil. EUR 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EU jako 

globální 

hráč 

 

6 199 

 

6 469 

 

6 739 

 

7 009 

 

7 339 

 

7 679 

 

8 029 

Zdroj: [9], vlastní zpracování 

 

 Primárním zájmem EU je ekonomický růst a tím i zvýšení výkonu hospodářství 

členských států EU, tak aby se EU stala světovým obchodním partnerem a byla v dnešním 

světě jednou z hlavních ekonomik. Jednou z hlavních ekonomik už EU je, teď se snaží o to, 

aby nové členské státy dosáhly alespoň poloviční úrovně států zakládajících. Je totiž obrovský 

rozdíl mezi státy východní a západní Evropy. Proto EU pomocí regionální politiky 

a veškerých fondů podporuje zlepšení situace v daných členských státech. V Tabulce 2.2 

můžeme vidět postavení zemí ve světové ekonomice. První místo zaujímá Evropská unie jako 

celek, následována USA. K porovnání byly přidány i země BRIICS
16

, u kterých můžeme 

sledovat jejich růst. Čína už značně přeběhla ve svém růstu HDP Japonsko. Růst můžeme 

sledovat i u Ruska, kdy v roce 2010 zaostával o skoro 200 mld. USD za Indií a v roce 2011 je 

                                                
16 Do seskupení BRIICS řadíme rychle rostoucí ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie, Indonésie, Číny a Jihoafrické 

republiky.  
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už o 40 mld. USD před ni. Značný růst se také předpokládá u Indonésie a Jihoafrické 

republiky, i když to z následující tabulky nevyplývá.   

 

Tabulka 2. 2: Postaven zemí ve světě podle vytvořeného HDP (mld. USD) 

Země 2010 2011 

EU  16 242 255 17 960 206 

USA 14 526 550 15 064 816 

Čína 5 878 257 6 988 470 

Japonsko 5 458 797 5 855 383 

Brazílie 2 090 314 2 517 927 

Indie 1 631 970 1 843 382 

Rusko 1 479 825 1 884 903 

Indonésie 706 752 834 335 

Jihoafrická republika 363 355 422 037 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 

 

Na následujících Grafech 2.1 a 2.2 můžeme vidět podíl EU na světovém obchodě, kde 

je na prvním místě jak ve vývozu tak dovozu. V grafech lze vidět, že největším exportérem na 

světě je EU následovaná Čínou a USA. Japonsko a Indie daleko zaostávají, i když jsou jedny 

z největších ekonomik světa. A to samé můžeme pozorovat i u importu s tím rozdílem, že na 

druhém místě jsou USA. 
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Graf 2.1: Podíl na světovém exportu 2009 

 

Zdroj: [37], vlastní zpracování 

 

Graf 2. 2:  Podíl na světovém importu 2009 

 

Zdroj: [37], vlastní zpracování 

 

V Tabulce 2.3 vidíme vývoj teritoriální struktury obchodu Evropské unie ve 

vybraných letech. Mezi léty 1999 až 2008 si můžeme povšimnout značného růstu 

obchodování s Čínou, která se v roce 2005 umístila na druhém místě za USA, ale v roce 2006 

už převládá obchod s Čínou. Důležitého obchodního partnera EU spatřuje i v Rusku, jehož 
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podíl se na zahraničním obchodu EU více než z dvojnásobil. Můžeme říct, že Evropská unie 

se odklání od největší ekonomiky světa USA a soustředí se na rozvoj obchodu s nově 

rostoucími ekonomikami Ruska a Číny. Klesá i obchod s Japonskem. Tabulka 2.4 ukazuje 

vývoj exportu a importu EU. Ten v roce 2008 byl největší, ale po dopadu krize klesl na 

úroveň roku 2006. 

 

Tabulka 2. 3: Podíl teritoriální struktury zahraničního obchodu EU v % 

Země 1999 2005 2006 2008 

USA 22,3 13,9 13 12 

Čína 7,1 13,6 14,4 16 

Rusko 4,8 9,5 10,4 11,2 

Japonsko 10,1 6,3 5,7 4,8 

Zdroj: [10], vlastní zpracování 

 

Tabulka 2. 4: Vývoj exportu a importu EU v mld. EUR 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Export 4066 4592 5347 5921 4587 

import 4222 4830 5611 6295 4732 

Zdroj: [8], vlastní zpracování 
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3 VZTAHY EU A LATINSKÉ AMERIKY 

 

Vztahy mezi evropskými zeměmi a Latinskou Amerikou se vyvíjejí již pár století. Už 

v 16. století začíná vliv evropských kolonizátorů, zejména Španělů a Portugalců, na území 

dnešní Latinské Ameriky.
17

 

 Než bude vysvětlena spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou, bude nejprve 

charakterizován tento americký region. Oblast je značně specifická, což ovlivňuje veškerou 

spolupráci. Nejdříve bude popsána charakteristika z geografického hlediska, následně bude 

nastíněno ekonomické postavení a politická situace v regionu. 

3.1 Geografická charakteristika Latinské Ameriky 

 

Latinskou Amerikou označujeme území Střední Ameriky, Jižní Ameriky a Karibské 

oblasti, viz Obrázek 3.1, o rozloze 21 milionů km
2 

s 572 miliony obyvatel. Latinská Amerika 

je vysoce diferenciovaný region, který „zohledňuje jak hlediska historicko-politická, tak 

geografická a ekonomická [3, str. 420]: 

 Střední Amerika- Mexiko, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, 

Panama, Salvador; 

 Andské země- Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela; 

 Brazílie; 

 „jižní kužel“- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay; 

 Kuba.“  

Země se nacházejí především v tropickém a subtropickém pásu ale v jižní části 

přechází do mírného pásu až do subpolárního pásu, takže má značně odlišné zemědělství od 

evropských zemí. Je zde velice příhodné klima pro existenci jedinečných druhů fauny a flory. 

Amazonský prales nabízí velké množství rostlinných druhů (až 40000 druhů) jako třeba 

Orchideje ale i živočišných druhů (anakonda, piraně, kolibříci, a mnoho druhu papoušků). 

Najdeme zde velké množství přírodních celků od pobřežních oblastí střední Ameriky, přes 

nížiny (Laplatská), vysočiny (Brazilská), velehory (Andy) ale i ojedinělé přírodní celky jako 

                                                
17 Evropané do této části Ameriky donesli nejen jazyk, ale i kulturu, politické modely, dalo by se říci i způsob 

myšlení a životní styl. Právě po původu jazyků, kterými se zde mluví, se tato část Ameriky nazývá latinská. 

Španělštinu a portugalštinu řadíme mezi jazyky románské a tyto jazyky mají prapůvod právě v latině.  
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je Patagonie, povodí řeky Amazonky či Amazonský tropický deštný les. Tyto přírodní úkazy, 

rozmanitá kultura a velké množství písečných pláží lákají mnoho turistů, kteří zajišťují značné 

příjmy do národního rozpočtu. Charakteristika jednotlivých zemí je uvedena v Příloze č. 3.  

 

Obrázek 3. 1: Mapa Latinské Ameriky 

 

Zdroj: [22]  

3.2 Ekonomická charakteristika Latinské Ameriky 

 

Ekonomiky zemí LA prošly složitým vývojem. Bylo potřeba značných reforem, 

regulací a kontroly v jednotlivých zemích. Ke změnám začíná docházet na konci 80. let 20. 

století působením rozpadu bipolárního rozdělení světa. V důsledku přechodu k demokracii a 

tržní ekonomice ve východní Evropě a dalších regionech, se mění situace v Latinské Americe. 

Dochází k velkému tlaku na liberalizaci zahraničního obchodu a k nutnosti ekonomických, 

politických a sociálních reforem. To, že země nebyly připraveny na příliv zahraničního 
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kapitálu a že reformy nebyly tak účelné, dalo podnět k vzniku finančních krizí
18

. Ty 

zapříčinily rapidní zvýšení inflace, nárůst nezaměstnanost a potřebu devalvace měny. Země se 

přes tuto nepříznivou situaci přece jen dostaly a dokonce v Brazílii zaznamenáváme velký 

hospodářský boom.  

Většina zemí LA je zaměřena na zemědělství, průmysl a služby. V zemědělství 

převládá produkce kávy, kakaa, banánů, para ořechů, cukrové třtiny. V průmyslu je to zase 

těžba a zpracování nerostných surovin a drahých kamenů, které najdeme převážně v andských 

zemích. Ve Venezuele jsou velké zásoby ropy. Ve službách má velký podíl cestovní ruch. 

Ekonomická situace v tomto regionu je značně složitá, velké problémy přináší industrializace, 

pěstování rostliny koky, a výroba a prodej drog, které se podílejí na vzniku černé ekonomiky. 

V Bolívii a v Peru je až 70% HDP tvořeno právě černou ekonomikou, z čeho profitují 

pěstitelé a prodejci drog. Můžeme říct, že v těchto zemích proto dochází k určitému bludnému 

kruhu, kdy je pro majitele políčka výhodnější pěstovat právě koku, než třeba kukuřici.  

Latinská Amerika je i pro své nedostatky vyhledávaným obchodním partnerem, 

převážně tedy pro zemědělské výrobky.  

3.3 Politická charakteristika Latinské Ameriky 

 

Politicky je tento region velice nestabilní, hlavně kvůli občanským konfliktům. O 

politický vliv v severní části regionu (Mexiko, Karibská oblast) se snaží USA, které se chtějí 

dostat i na celý region, ale země jižní části se snaží vlivu USA odolat. Země Jižní Ameriky 

byly do nedávna pod nadvládou autoritativních diktátorských režimů, které na konci 80. let 

prošly transformací na nové demokratické režimy. V dnešní době převažují v zemích Jižní 

Ameriky levicové vlády, které místy pomalu přechází k moderním diktátorským režimům 

(například vláda Hugo Cháveze ve Venezuele). Jediná země, která se drží mimo toto dění je 

Chile.  

 

 

                                                
18 Finanční krize v 90. letech zasáhla Brazílii, Mexiko i Argentinu. 
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3.4 Regionální integrace Latinské Ameriky 

 

V regionu Latinské Ameriky existuje několik integračních seskupení, které více či 

méně fungují dodnes. Tyto integrační procesy se podílí na úspěšném zapojení do mezinárodní 

dělby práce, do zvyšování životní a ekonomické úrovně integrovaných zemí. První integrační 

uskupení začínají vznikat už v 60. -70. letech 20. století, kdy vznikl Středoamerický společný 

trh (1960), Andské rozvojové sdružení a LAFTA
19

. Vývoj těchto společenství byl značně 

ovlivněn nerozvinutostí, ekonomickým rozvojem, politickou situací a nedostatečnou 

infrastrukturou v jednotlivých zemích. Další vlnu rozvoje integračních seskupení můžeme 

zaznamenat v 90. letech, kdy proběhly již zmíněné reformy a daly tak podnět k další 

spolupráci mezi zeměmi. Hlavními cíli integračního procesu byly spolupráce v oblasti 

politické, legislativní a finanční oblasti, na kterých se podílely i jednotlivé instituce:  

 Organizace amerických států- oblast politické integrace
20

 

 Meziamerická rozvojová banka- oblast měnové integrace
21

 

 Latinskoamerický parlament- oblast legislativní integrace
22

 

 

INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ 

V LA dnes existují čtyři integrační seskupení, které se nadále rozvíjí. Zdejší integrační 

seskupení jsou komplikovaná, mnohé státy totiž přechází mezi jednotlivými společenstvími 

podle momentální výhodnosti členství v nich. Z toho vyplývá, že členská základna je 

proměnlivá a spolupráce států není na vysoké úrovni. Podrobný přehled o integračních 

procesech nabízí Příloha č. 4. 

 

 

                                                
19 Zkratkou LAFTA označujeme Latinskoamerickou oblast volného obchodu. 
20 Organizace amerických států byla založena už v roce 1889, jenže pak spolupráce utichla. Opětovná spolupráce 

byla obnovena v roce 1948 a trvá dodnes. Sdružuje 35 nezávislých států amerického kontinentu v politické, 

soudní, sociální a hospodářské oblasti. [12] 
21 Meziamerická rozvojová banka je nejstarší rozvojovou institucí na světě, vznikla už v roce 1959. Jejími členy 

jsou převážně země amerického kontinentu, ale i Evropy či Asie. Banka má k dispozici největší kapitál, a je 

podrobována neustálému dohledu nad svou činností. [32] 
22 Latinskoamerický parlament, neboli Parlatino vznikl v roce 1964. Parlatino je jednokomorové regionální 

shromáždění, které sdružuje národní parlamenty zemí Latinské Ameriky. Jeho hlavní funkce jsou podpora 

demokratických režimů a integrace v LA. [25] 
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 Středoamerický společný trh (CACM) 

CACM je nejstarší integračním seskupením, které vzniklo už v roce 1960 podepsáním 

smlouvy mezi Guatemalou, Hondurasem a Salvadorem. Členskou základnu tvoří 7 zemí a to: 

Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a Belize. Tato integrace si dala za cíl 

rozvoj hospodářské spolupráce a vytvoření společného trhu mezi zeměmi, ale tohoto cíle 

nebylo zatím dosaženo [11].  

 

Latinskoamerické sdružení pro integraci (LAIA) 

LAIA navázala v roce 1980 na předchozí integrační seskupení LAFTA (1960). LAIA 

se zaměřila na podporu integračních seskupení na americkém kontinentě a vytvořila právní 

rámec pro vznik nových seskupení. Prvotním cílem integrace bylo odstranění cel. Tento cíl 

platí i dnes a je rozšířen o otevírání se mezinárodnímu obchodu. Členské země se řadí do tří 

skupin: nejrozvinutější, středně vyvinuté a nejméně rozvinuté země. Do členských zemí patří: 

Argentina, Brazílie, Chile, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay (zakladatelské státy), Ekvádor, 

Kolumbie, Venezuela a Bolívie. Institucionální strukturu tvoří Rada ministrů, sekretariát a 

Výbor stálých zástupců. V roce 1998 se stala právoplatným členem Kuba.  

 

Andské společenství národů (CAN) 

CAN vzniklo v roce 1996, kdy navázalo na spolupráci států Andského paktu (1969), 

dříve Andského rozvojového sdružení (1968). Původní členskou základnu tvořily: Bolívie, 

Chile, Ekvádor, Kolumbie, Peru a Venezuela. Cílem Andského rozvojového sdružení bylo 

koordinovat a stabilizovat rozvoj členských států, cílem Andského společenství národů pak 

liberalizace obchodních vztahů a vytvoření celní unie, která vznikla v roce 1995. Postupem 

času ale některé země ztratily zájem o setrvání v této organizaci a tak vystoupilo Chile (1976) 

a Venezuela (2008), která žádá o vstup do seskupení MERCOSUR. Očekává se, že v blízké 

době ji bude následovat i Bolívie [11]. 
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Společný trh jihu (MERCOSUR) 

Společný trh jihu, existuje od roku 1991, kdy vznikl po stabilizaci zdejších 

demokratických poměrů. Od počátku roku 1995 jsou státy sdruženy v celní unii, která i zde 

má určité výjimky. Pod společný celní tarif například nespadá obchod s automobily a cukrem. 

MERCOSUR jako jediné integrační seskupení má značný potenciál, spadá pod něj totiž 

největší trh Jižní Ameriky. Více o tomto integračním seskupení bude uvedeno v následující 

Kapitole č. 4 [3]. 

 

Unie jihoamerických národů (UNASAR) 

UNASAR byla vytvořena zakládající smlouvou z roku 2008, ale zatím nebyla 

ratifikována. Tato unie předpokládá sloučení Andského společenství národů a MERCOSUR. 

Tím by si už společenství nemohly konkurovat, sjednotil by se trh a profitovali by z něj i 

méně rozvinuté země.  

3.5 Vývoj vztahů mezi ES/EU a Latinskou Amerikou 

 

Spolupráce Evropského hospodářského společenství a Latinské Ameriky začíná už 

v 60. letech 20. století, bohužel se zaměřuje pouze na rozvojovou pomoc. V průběhu 60. let se 

rozšiřuje a rozvíjí se obchodní a hospodářská spolupráce, vše ale v dosti omezené míře. 

Hlavní podíl na tom nesou nedemokratické režimy zemí v LA.  

V 70. letech nastala změna, a byly navázány užší vztahy a to zejména po 1. 

meziparlamentním setkání v roce 1974. Toto setkání proběhlo mezi Evropským a 

Latinskoamerickým parlamentem a byly podepsány „první generace dohod“. První generace 

spočívá v uzavírání dohod mezi ES a jednotlivými zeměmi a jde pouze o rozvojovou pomoc 

nebo nejzákladnější spolupráci v oblasti obchodu. Od roku 1976 se z rozpočtu ES vydává 

částka na finanční, technickou a hospodářskou podporu zemím LA.  

80. léta přináší významný posun v rozvoji vztahů, i když tomu začátky 80. let moc 

nenasvědčují. V roce 1982 vypukla válka mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandské 
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ostrovy
23

. Vše se mění po vstupu Španělska a Portugalska do Společenství. Tyto státy 

zaměřují své zájmy na LA a tím se zvyšuje pozornost celého ES na státy Jižní Ameriky. 

Hlavní důvod byl, že Španělsko a Portugalsko hrají významnou roli v historii těchto zemí a 

jsou jejími dobrými obchodními partnery. Od roku 1984 se začínají organizovat politické 

dialogy mezi ES a zeměmi LA, které probíhají ve dvou skupinách: Skupina ze San José a 

skupina z Ria. Skupina ze San José
24

 se setkává od roku 1984 a to každoročně na 

ministerském setkání. Cílem této skupiny je podpora míru, demokracie, vzdělání a spolupráce 

v technických a kulturních oblastech. Skupina z Ria se schází od roku 1986, také každoročně, 

ale projednává dohody o spolupráci. Setkávají se zde představitelé ES a jednotlivých zemí 

Jižní Ameriky a Mexika. Ve druhé polovině 80. let dochází ke zmíněným změnám politickým 

režimům v zemích LA a tím dochází i k zlepšení jejich postavení ve světovém obchodě. 

V této době dochází mezi ES a zeměmi LA k podepsání „druhé generace dohod“, která se 

týkala převážně ekonomické spolupráce. Podporu veškeré zahraniční spolupráce potvrzuje a 

upevňuje Jednotný evropský akt [3]. 

Skutečný rozvoj spolupráce ale nastává až v 90. letech, kdy Maastrichtskou dohodou 

(1993) vzniká Společná zahraniční a bezpečností politika, která se specializuje na vnější 

spolupráci. Od 90. let dochází k prohlubování spolupráce, vzájemného obchodu a zvyšuje se 

pomoc EU. Také se začínají používat nové nástroje, přístupy a metody spolupráce. Nástroje 

se zaměřují především na rozvojovou a humanitní pomoc. Byly proto zřízeny nové fondy pro 

čerpání pomoci, na které se podílí zejména Evropská investiční banka. Nová spolupráce 

znamená také další vytvoření nových dohod, konkrétně se jedná o tzv. „ třetí generaci“ dohod. 

Tyto smlouvy se týkají vzájemné spolupráce, rozvojové, humanitní pomoci, zachování 

ochrany lidských práv atd. Pro vzájemnou ekonomickou a politickou spolupráci, převážně na 

podporu institucí, demokratických procesů, potírání chudoby a podporu ekonomických 

reforem byl vytvořen dokument „EU a Latinská Amerika: současná situace a vyhlídky 

užšího partnerství 1996-2000.“  Evropské unii s ekonomickou pomocí pro státy LA pomáhá 

WTO. WTO se angažuje převážně v liberalizaci investic a ochraně hospodářské soutěže [3]. 

 

                                                
23 Falklandské ostrovy leží jihovýchodním směrem od Argentiny, která si na ně činí nárok, ale oficiálně patří 

Velké Británii. Zmíněnou válku Británie o ostrovy vyhrála. 
24 Skupinou San José se označuje setkání zemí ES a Latinské Ameriky [2]. 
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3.5.1 Nové tisíciletí, nová spolupráce 

 

V novém tisíciletí se zejména spolupracuje na úrovni skupiny z Ria, na summitech, 

kde se řeší postupy a cíle spolupráce. Za posledních 13 let proběhlo 6 summitů a to v Rio de 

Janeiro (1999), v Madridu (2002), v Guadalajaře (2004), ve Vídni (2006), v Limě (2008) 

a poslední proběhl opět v Madridu (2010). Další summit, v pořadí už sedmý, proběhne 

v Chile v roce 2012. Každý tento summit měl svůj program, své cíle a nástroje k dosažení 

daných cílů. 

 

SUMMIT V RIO DE JANEIRO 

Tento první summit se uskutečnil 28. a 29. 6. 1999 a jeho náplní bylo vymezit vztahy 

mezi EU a LA. Představitelé zemí EU a LA se dohodli a vytvořili dva dokumenty (Deklarace 

z Rio de Janeiro a Akční priority) a skupinu Meziregionálních vysokých úředníků. Deklarace 

definovala budoucí vztahy a jejich vývoj. Akční priority se specializovaly už na konkrétní 

spolupráci v oblasti politické, ekonomické, vědecké a další.  

 

SUMMIT V MADRIDU 

Druhý summit se konal ve dnech 17. a 18. 5. 2002. Na tomto summitu představitelé 

potvrdili rozvoj spolupráce v daných oblastech a upřesnily podmínky dvoustranného 

strategického partnerství. V rámci spolupráce v oblasti vzdělání byl dohodnut „Akční plán pro 

vytvoření společného prostoru vyššího vzdělání“ a program jeho financování ALBAN. 

Programy se zabývají převážně zvyšování úrovně vzdělání a také došlo k vytvoření dohody o 

přidružení mezi EU a Chile [3]. 

 

SUMMIT V GUADALAJAŘE 

Summit v Guadalajaře se konal 28. 5. 2004 a věnoval se převážně sociálním otázkám, 

a proto byl dohodnut program EUROsociAL, zabývající se sociální kohezí, migrací, snížením 
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regionálních rozdílů a vzdělaností v zemích LA. EUROsociAL měl trvat po dobu pěti let
25

, a 

Evropská komise na něj vyčlenila prostředky ve výši 30 milionů EUR. Projekty 

podpořené tímto programem by se měly týkat vzdělání, zdravotnictví, justice a politiky 

zaměstnanosti [23]. 

  

SUMMIT VE VÍDNI 

Na summitu ve Vídni, který se konal 12. 5. 2006, vznikl EuroLAT neboli parlamentní 

orgán biregionálního shromáždění. Byly také podepsány dohody o přidružení mezi EU a 

Andským společenstvím, a mezi EU a Střední Amerikou.  

 

SUMMIT V LIMĚ  

Tento summit se zabýval životním prostředím a klimatickými změnami. Konal se 16. 

5. 2008 a dal podnět vzniku programu EUrocLIMA, který je základem EU-Latinsko-

Americké iniciativy na podporu meziregionální spolupráce v oblasti klimatických změn. 

Cílem této spolupráce je snížit dopady a zmírnit nepříznivé vlivy klimatických změn. Byla 

zde také dohodnuta větší spolupráce v oblasti migrace.  

 

SUMMIT V MADRIDU 

Na Summitu v Madridu (18. 5. 2010) bylo obnoveno strategické partnerství v oblasti 

inovací a technologických změn, hlavně se však zaměřoval na potřebu zvýšení a zkvalitnění 

infrastruktury v zemích LA. Cílem je podpora regionální spolupráce, zejména UNASAR
26

, 

rozvoj spolupráce v oblasti snížení chudoby, sociálních nerovností a zvýšení úrovně vzdělání. 

Dochází ke koordinaci a spolupráci v oblasti boje s drogami, klimatických změn a řešení 

vysoké nezaměstnanosti, převážně mladých lidí [16]. 

V rámci konaných summitů byla Komisí dohodnuta a navržena doporučení, kterými 

by se měly dané summity řídit a zabývat. Komise v nich také zaznamenává pokrok, kterého 

bylo v rámci spolupráce dosaženo. První takový dokument „Posílené partnerství mezi 

                                                
25 Dnes program EUROsociAL stále platí 
26 UNASAR je zkratkou pro Unii jihoamerických národů. 
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Evropskou unií a Latinskou Amerikou“ vydala Komise v roce 2005, vychází z předchozích 

summitů a dává doporučení, čím by se měl zabývat summit další. Spolupráce obou regionů je 

založena na společných závazcích v oblasti lidských práv, multilateralismu a demokracii. 

Podpora těchto oblastí vede k významnému růstu zemí LA a tím i jejich podílu na světové 

scéně. Komise v tomto dokumentu dává doporučení ke zlepšení a prohloubení politického 

dialogu, zejména vzniku EuroLATu. Pomoc by měla směřovat i na podporu prostředí pro 

obchod a investice (LAIF
27

), společně přispívat k prosperitě a vytvářet programy spolupráce 

na podporu zemím LA [28]. 

V roce 2009 vydala Komise další dokument „ Evropská unie a Latinská Amerika: 

Globální hráči v partnerství“. Tento dokument vznikl na základě důsledků změn ve světě. 

Udává doporučení, která by měla být projednána na summitu v Madridu následujícím roce. 

Doporučuje dvouregionální dialog, který se zaměřuje na prohloubení spolupráce na 

strategické, politické a sektorové úrovni [16]. 

V roce 2010 vydává Evropská komise dokument „Strategie EU pro vztahy 

s Latinskou Amerikou“ jehož cílem „je popsat a posoudit současný stav a navrhnout 

operativní opatření, jejichž cílem bude dosažení plného biregionálního strategického 

partnerství. Hlavním cílem biregionálního strategického partnerství EU-Latinská Amerika je 

vytvoření evropsko-latinskoamerické zóny globálního meziregionálního partnerství kolem 

roku 2015, a sice v oblasti politické, ekonomické, obchodní, sociální a kulturní, jež by měla 

být zárukou udržitelného rozvoje v obou regionech“ [35, str. 58, odstavec 7]. 

 Tento dokument se zabývá prohlubováním a zdokonalováním partnerství mezi EU a 

LA. Zaměřuje se na zlepšení spolupráce v oblasti energetiky, vodohospodářství, infrastruktury 

a komunikaci.  

Programy „Regionální strategie pro Latinskou Ameriku v období 2007-2013“ jsou 

financovány ze samostatného finančního rámce pro období 2007-2013. Priority této strategie 

jsou zaměřeny na sociální soudržnost, regionální integraci, investice do vzdělávání, lidských 

zdrojů a vzájemného porozumění. Cíle pro toto období byly posílit partnerství v oblasti 

politického dialogu i ekonomické, hospodářské a sociální oblasti. Sociální soudržnost se 

zabývá snižováním chudoby, nerovností a sociálním vyloučením obyvatel zemí LA. 

Podporuje převážně rozvoj sociálního sektoru a k tomu pomáhá program EUROsociAL a 

URB-AL. Regionální integrace se zaměřuje na činnosti podniků, podporu investic a 

                                                
27 LAIF celým názvem Latin America Investment Facility slouží jako nástroj pro investice v Latinské Americe. 
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spoluprací na regionální úrovni, k podpoře slouží programy ALINVEST a @LIS. K podpoře 

poslední priority investice do vzdělání a lidských zdrojů, pomáhají programy ALFA a 

ERASMUS MUNDUS, které posilují vysokoškolské vzdělání a mobilitu studentů. Na tento 

strategický program vyčlenila Evropská komise 556 milionů eur, z toho 35% jde n sociální 

soudržnost, 25% na soudržnost regionální a na investice do vzdělání a lidských zdrojů jde 

40% této částky. Finanční pomoc můžou dostávat jen státní, regionální a místní orgány [18]. 

3.6 Oblasti spolupráce 

 

Evropská unie se zeměmi a integračními uskupeními Latinské Ameriky spolupracuje 

v oblasti obchodní, politické a rozvojové pomoci.  

3.6.1 Obchodní spolupráce 

 

Obchodní spolupráce se začala více rozvíjet až v 90. letech 20. století, protože 

předešlá spolupráce se většinou týkala rozvojové pomoci. Je prováděna pomocí obchodních 

dohod a všeobecného systému preferencí, ale setkat se můžeme i se sektorovými dohodami. 

Sektorové dohody slouží k usnadnění přístupu na evropský trh pro vývozce ze zemí LA. 

Všeobecný systém preferencí je určen převážně pro méně rozvinuté země Střední Ameriky a 

zemí Andského společenství. V rámci GSP byl zaveden zvláštní celní sazebník na zemědělské 

produkty a později byl rozšířen i na průmyslové produkty. Obchodní spolupráce má i určité 

cíle a to zvýšení konkurenceschopnosti podniků v zemích LA a podporu rozvoje regionálních 

integrací. Veškerá pomoc probíhá pomocí horizontálních programů (viz Tabulka 3. 1), které 

mají určité cíle. Ekonomická charakteristika LA je zmíněna výše a teď bude charakterizována 

konkrétní spolupráce zemí LA a EU [3]. 
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Tabulka 3. 1: Regionální programy v zemích LA 

Program Sektor Aktivita Platnost Rozpočet (mil. 

Eur) 

URB-AL II Rozvoj měst První projekt 2001-2006 50 

AL-INVEST 

III 

Obchod a 

investice 

Kontakty 

společností 

2003-2007 46 

@LIS Informační 

sektor 

Regulace 

dialogu 

2002-2006 63,5 

ALFA II vzdělání Změna praktik 

ve školství 

2000-2006 52 

ALBAN vzdělání Vysokoškolská 

spolupráce 

2002-2010 88,5 

EUROsociAL Veřejné 

politiky, sociální 

koheze 

Změny a 

reformy politik 

2004-2009 30 

Observatory Think tank Studium a 

semináře 

2004-2007 1,5 

Euro-Solar Energie a 

administrativa 

Rozvojové 

projekty 

2006-2010 24 

Narural 

disasters 

rezervy   32 

Zdroj: [18], vlastní zpracování 

 

  V Tabulce 3.2 je zaznamenán vývoj obchodu se zbožím a službami mezi EU a zeměmi 

LA.  Lze vidět, že celková obchodní spolupráce v čase roste a předpokládá se, že se i nadále 

bude zvětšovat.  
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Tabulka 3. 2: Obchodní vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky 

 Export EU (mil. EUR) Import EU (mil. EUR) 

2004 2008 2009 2010 2004 2008 2009 2010 

zboží 46 207 76 811 61 831 83 997 56 661 96 141 70 579 89 864 

služby 14 729 30 234 26 560 29 879 12 880 20 825 18 553 18 910 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

 Z následujícího Grafu 3.1 vyplývá, že v obchodě převládá záporná bilance na straně 

Evropské unie. Lze si také povšimnout, že v důsledku finanční krize celkový obchod v roce 

2009 propadl, klesl export i import viz Tabulka 3.2. V tuto dobu se EU věnovala spíše svému 

vnitřnímu obchodu než obchodu s ostatními zeměmi. V letech 2006, 2007 a 2008 můžeme 

vidět velký schodek ve vzájemném obchodě, který se dopadem krize značně snížil a nadále 

snižuje.  

 

Graf 3. 1: Obchodní bilance se zbožím EU a Latinské Ameriky v mil. EUR 

 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

  

Na Grafu 3. 2 lze vidět, že význam obchodu se službami značně roste, a že bilance 

obchodu se službami je kladná. V roce 2009 po dopadu světové krize je patrný mírný propad 
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v obchodu se službami, který však v roce 2010 opět zaznamenal významný růst a předčil 

očekávání obchodníků. 

 

Graf 3. 2: Obchodní bilance se službami EU a Latinské Ameriky v mil. EUR 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

 Přímé zahraniční investice mají svůj význam ve vzájemném obchodě. Z Grafu 3.3 je 

patrné, že Evropská unie je významný investor v zemích Latinské Ameriky, převážně se 

investuje do vzniku a podpory malých a středních podniků. Lze si povšimnout značného 

propadu investic v roce 2009. 
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Graf 3. 3: Obchodní bilance PZI EU a Latinské Ameriky v mil. EUR 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

Komoditní struktura obchodu je zaznamenána v Tabulce 3. 3. Z tabulky vyplývá, že 

nejvýznamnějšími položkami vzájemného obchodu jsou potraviny, tabák a surové materiály. 

Je to dáno především tím, že Latinská Amerika má, jak již bylo zmíněno, jiné přírodní 

podmínky než členské země Unie. Z Latinské Ameriky se převážně dováží banány, káva, 

kakao, čaj a tabák; ze surových materiálů jsou to barevné kovy; dále to je to ropa a různé 

živočišné a rostlinné oleje. Z Evropské unie se nejvíce vyváží dopravní prostředky, 

průmyslové stroje a chemikálie určené k likvidaci rostlinných škůdců.  
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Tabulka 3. 3: Komoditní struktura exportu a importu EU do/ z LA v mil. EUR 

Produkty Export Import Bilance 

potraviny, zvířata 1 720 24 236 -22 516 

Nápoje, tabák 971 1 802 -831 

Surové materiály 866 19 371 -18 505 

Minerální paliva 4 271 10 042 -5 771 

Živočišné a rostlinné oleje 278 581 -303 

Chemikálie 17 064 5 161 11 903 

Ruční výrobky 10 414 9 680 734 

Stroje a dopravní prostředky 39 541 14 485 25 056 

Různé výrobky 6 025 3 024 3 001 

Komodity 1 268 865 403 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

V Tabulce 3. 4 je detailněji zpracován export a import členských zemí Unie do oblasti 

Latinské Ameriky. Lze vidět, že většina členských zemí převážně dováží ze zemí LA. 

Najdeme však i země, které výhradně vyváží do zemí LA. Největším celkovým exportérem 

do oblasti jižní Ameriky je Německo, jakožto jedna z ekonomik G7. Další významní exportéři 

jsou Itálie, Španělsko, Francie a Velká Británie, Španělsko a Velká Británie má však 

zápornou obchodní bilanci se zeměmi EU. Největším importérem je Nizozemí, za ním 

následuje Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie a Itálie. O České republice se dá říct, 

že svůj obchod se zeměmi Latinské Ameriky začala jako čistý dovozce, ale později začala 

více vyvážet, než dovážet a její současná obchodní bilance je kladná a v posledních letech činí 

přibližně 500 mil. Eur.  
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Tabulka 3. 4: Export a import členských zemí Unie do/z Latinské Ameriky 

Země Export (mil. EUR) Import (mil. EUR) 

2001 2009 2010 2001 2009 2010 

Belgie 2 759 3 378 4 894 3 939 5 803 7 034 

Bulharsko 43 43 74 197 547 568 

Česko 210 713 771 389 184 237 

Dánsko 756 1 130 1 676 813 1 075 1 254 

Estonsko 14 23 94 18 63 33 

Finsko 1 146 1 210 1 280 458 727 1 033 

Francie 8 852 7 555 9 620 5 772 5 268 6 394 

Irsko 1 162 879 1 014 415 457 490 

Itálie 8 646 8 218 10 639 6 130 7 164 9 707 

Kypr 1 1 2 47 64 69 

Litva 8 42 52 52 71 99 

Lotyšsko 22 26 19 9 12 13 

Lucembursko 72 92 117 53 72 225 

Maďarsko 180 295 502 454 225 336 

Malta 4 21 21 23 16 40 

Nizozemsko 2 540 4 549 6 735 7 872 14 413 19 156 

Německo 15 717 18 476 25 837 7 619 12 917 15 379 

Polsko 356 403 712 913 928 1 012 

Portugalsko 489 764 1 251 1 330 1 472 1 904 

Rakousko 887 1 479 1 922 350 391 495 

Rumunsko 136 188 228 375 448 460 

Řecko 147 112 173 462 868 988 

Slovensko 39 171 305 94 39 75 

Slovinsko 56 79 114 95 422 424 

Španělsko 7 393 7 450 9 940 6 562 9 437 12 320 

Švédsko 2 113 1 967 2 932 903 1 177 1 631 

Velká Británie 4 299 4 594 5 853 7 308 7 310 10 221 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 



- 42 - 

 

 V Tabulce 3. 5 je detailněji zpracován export a import služeb podle jednotlivých 

sektorů. Doprava je významným sektorem služeb, u kterého je patrné zvyšování objemu 

obchodu. Bilance cestovního ruchu je i nadále záporná, i když se saldo v poslední době 

významně snižuje. Jak bylo zmíněno výše, v obchodu se službami vzniká přebytek obchodu 

ze strany Unie.   

 

Tabulka 3. 5: Obchod se službami 

 Export (mil. EUR) Import (mil. EUR) 

2004 2009 2010 2004 2009 2010 

doprava 5 047 8 128 9 899 4 096 5 607 6 460 

Cestovní 

ruch 

2 643 3 731 4 747 5 171 5 029 4 954 

Ostatní 

služby 

7 038 14 697 15 228 3 616 7 893 7 478 

celkem 14 728 26 556 29 874 12 883 18 529 18 892 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

3.6.2 Politická spolupráce 

 

V politické spolupráci jde především o dialog, vedený mezi EU a zeměmi LA v rámci 

níže zmíněných skupin, nebo také pomocí určitých jednání jako například Dialog o otázkách 

boje proti drogám. Politická spolupráce EU a zemí LA je tedy prováděna [3, str. 444]: 

 „Meziparlamentní konferencí; 

 Institucionalizovaným dialogem; 

 Politickou spoluprací v rámci kooperačních dohod třetí generace“.  

Meziparlamentní konference probíhá na zasedání příslušných parlamentů 

spolupracujících zemí. V našem případě to je spolupráce EP se shromážděním Parlatino 

neboli Latinskoamerickým parlamentem nebo EP a jednotlivými parlamenty integračních 

seskupení. Tato konference patří k nejstarším typům politické spolupráce.  
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Institucionální dialog je zaměřen na spolupráci s určitými skupinami zemí. V rámci 

LA to je spolupráce se zeměmi skupiny ze San José a Skupinou z Ria. Konkrétnější je potom 

spolupráce v rámci kooperačních dohod, které jsou specificky zaměřeny na dané oblasti [3]. 

3.6.3 Rozvojová spolupráce 

 

Rozvojová pomoc
28

 je stále hojně využívaná. V rámci této pomoci zemím LA využívá 

EU tři nástroje a to: humanitární, potravinovou a finanční pomoc. V průběhu času byly 

realizovány různé projekty na zlepšení situace zemí Latinské Ameriky. Dříve se pomoc 

zaměřovala na potravinovou a humanitární pomoc, v 80. – 90. letech byla pomoc zaměřena na 

podporu vzniku a rozvoje nových demokratických režimů, a dnes se orientuje na boj proti 

globálním problémům, který tento region sužují.
29

 EU také investuje v rámci rozvojové 

pomoci, a k tomu ji pomáhá Evropská investiční banka (EIB) a Evropský rozvojový fond. 

Evropský rozvojový fond se specializuje na pomoc rozvojovým zemím, zejména zemím, které 

řadíme do skupiny ACP. EIB poskytuje investiční podporu pro rozvoj zemí LA, následující 

tabulka uvádí přehled poskytnutých prostředků. Z tabulky můžeme říct, že rozvojová pomoc 

postupem let roste a nadále se předpokládá její růst, jelikož převážná část pomoci od EIB jde 

na projekty týkající se změny klimatu, které jsou velmi náročné. Tabulka 3.6 udává pouze 

poskytnuté, proplacené částky na různé projekty a Graf 3.4 udává sektorové rozdělení 

pomoci. Můžeme vidět, že největší pomoc, za období posledních 9 let, šla do rozvoje 

energetického průmyslu, následovala podpora rozvoje telekomunikačních sítí a průmyslu. 

Oblast jako zemědělství a služby, jsou velice málo podporovány, je to dáno tím, že LA je 

v těchto oblastech samostatná a má je na dobré úrovni. Z dostupného materiálu vyplývá, že 

velká část podpory směřovala do Brazílie, kde se částka celkové podpory vyšplhala až na 2,6 

miliardy Eur a projekty států jako je Bolívie, Salvador, Guatemala a Venezuela nebyly vůbec 

od EIB spolufinancovány, jelikož jejich projekty nebyly schváleny. V Příloze č. 5 je uvedeno 

pořadí státu podle výše poskytnuté pomoci. 

 

  

                                                
28 Aktivity rozvojové pomoci směřují k řešení mnoha problémů, jako je chudoba, sociální vyloučení, chybějící 

dodržování lidských práv atd. 
29 Mezi tyto problémy řadíme kácení deštných lesů, oteplování, chudobu a další. 
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Tabulka 3. 6: Výše pomoci od EIB v milionech EUR 

 1993-1997 1998-2001 2002-2006 2007-2012 

suma 219 713,917 356,403 3 873, 580 

Zdroj: [31], vlastní zpracování 

 

Graf 3. 4: Sektorové rozdělení podpory od EIB  

 

Zdroj: [31], vlastní zpracování 
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4 SPOLUPRÁCE ZEMÍ EU S VYBRANÝMI INTEGRAČNÍMI 

ORGANIZACEMI LATINSKÉ AMERIKY 

 

Jelikož regionálních organizací je v Latinské Americe dostatek, bude následně 

popsána spolupráce mezi EU a MERCOSUR neboli Společném jižním trhu. Toto integrační 

seskupení je i přes své nedokonalosti označováno jako jedno z nejúspěšnějších seskupení 

v Latinské Americe.  

4.1  Společný jižní trh 

 

MERCOSUR, jak již bylo řečeno je jedním z nejúspěšnějších integračních seskupení 

v LA, se často přirovnává k Evropské unii Latinské Ameriky. Toto seskupení vzniklo na 

základě spolupráce Brazílie a Argentiny, které chtěly vytvořit mezi sebou zónu volného 

obchodu a jelikož na Argentinskou ekonomiku byla napojena i Uruguay, byla i ta přizvána 

k vytvoření daného seskupení. Oslovena byla i Paraguay a Chile, a tak 26. 3. 1991 byla 

podepsána Smlouva z Asunciónu, kterou vznikl Společný jižní trh. Mezi členské státy se 

však neřadí Chile, protože nakonec neratifikovalo zakládající smlouvu. Smlouva z Asunciónu 

definovala hlavní principy spolupráce a jako hlavní cíl si státy zvolili do 1. 1. 1995 vytvořit 

zónu volného obchodu a celní unii, což bylo nakonec včas splněno i přes některé výjimky 

jako byl obchod s automobily či cukrem.  

 1. 1. 1994 po podepsání Protokolu z Ouro Preta získává MERCOSUR 

mezinárodněprávní subjektivitu a je ustanovena institucionální sktruktura. V následném roce 

po dosažení základního cíle, byla podepsána mezi MERCOSUR a Evropským společenstvím 

Rámcová dohoda o spolupráci. V témže roce byla podepsána Dohoda o ekonomické 

komplementaci mezi Bolívií a MERCOSUR a o rok později ta samá dohoda i s Chile. Tyto 

dohody přidružovali Bolívii a Chile k zóně volného obchodu MERCOSUR. Do roku 2000 si 

členské země MERCOSUR daly za cíl liberalizovat obchod se sousedním seskupením 

Andského Paktu, se kterým byla podepsána Dohoda o vytvořená oblasti volného obchodu 

(1998) a po jeho přejmenování v roce 2004 Dohoda o spolupráci mezi MERCOSUR a 

Andským společenstvím. Touto dohodou se staly země CAN
30

 přidruženými členy 

                                                
30 Zkratkou CAN označujeme Andské společenství, které tvoří Ekvádor, Kolumbie, Bolívie a dříve i Venezuela. 
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MERCOSUR. Roku 2006 zažádala o vstup Venezuela, u které nadále probíhá integrace do 

seskupení, jelikož Brazílie a Paraguay ještě neratifikovaly její přístupovou smlouvu. Dalším 

cílem, který si země daly, je do roku 2015 liberalizovat veškerý obchod se službami. 

V současné době se nadále vyjednává vytvoření zóny volného obchodu mezi MERCOSUR a 

EU [1]. 

4.1.1 Institucionální struktura 

 

Institucionální struktura společenství byla vytvořena už v roce 1994. Ustanovující 

protokol dal podnět ke vzniku rozhodovacích, výkonných a poradních orgánů. Následující 

tabulka popisuje jednotlivé orgány a jejich funkce. Tato struktura institucí byla inspirována 

právě institucionální strukturou  Evropské unie. Hlavní rozdíl mezi strukturami je spatřován 

v přístupu k supranacionalitě, kdy MERCOSUR odmítá nadnárodní rozhodovací instituce. I 

při vzniku institucí nemohla EU chybět, jedním z prvních projektů pomoci je institucionální 

podpora orgánů Společného jižního trhu. Evropská unie pomohla k rozvoji administrativnímu 

Sekretariátu MERCOSUR, společnému Parlamentu MERCOSUR a Hospodářskému a 

sociálnímu poradnímu fóru. 

 Zajímavostí je, že v roce 2002 byla provedena změna institucionální struktury, 

následně v roce 2006 byl ustanoven Parlament MERCOSUR, který ale začal fungovat až 

v roce 2010.  
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Tabulka 4. 1: Institucionální struktura MERCOSUR 

 Orgán Funkce členové 

Rozhodovací 

orgán 

Rada společného trhu  Nejvyšší rozhodující 

orgán 

 Dohlíží na plnění 

smluv, určuje 

politické směry 

 Ministři zahraničních 

věcí a ministři financí 

Skupina společného 

trhu 

 Výkonný orgán 

 Navrhuje a schvaluje 

rozpočet 

 Připravuje zasedání 

rady 

 4 stálí představitelé, 4 

alternativní 

představitelé (ministři 

zahraničních věcí, 

ministři financí, 

představitelé 

centrálních bank) 

Obchodní komise 

MERCOSUR 

 Řídí společnou 

obchodní politiku 

 Vytváří opatření při 

řešení sporů 

 4 stálí zástupci a 4 

alternativní 

Zastupitelský 

orgán:  

Parlament 

MERCOSUR 

 Má pouze 

konzultativní funkci 

 

Poradní 

orgán: 

Ekonomicko-sociální 

konzultativní fórum 

 Dává doporučení 

Skupině společného 

trhu 

 Řeší sociální politiku 

 

Orgán 

technické 

podpory: 

Sekretariát 

MERCOSUR 

 Administrativní a 

technická funkce 

 

 

Orgán pro 

řešení sporů: 

Stálý tribunál pro 

kontrolu 

 Řeší spory členských 

států 

 

Zdroj: [13], vlastní zpracování 
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4.1.2 Ekonomická charakteristika 

 

Jednotlivé ekonomiky členských zemí MERCOSUR prošly složitým vývojem. Ještě 

předtím než vzniklo jejich společenství na tom převážně Brazílie, Argentina a Uruguay 

nebyly ekonomicky nejlépe. Jejich ekonomika byla zasažena vysokou inflací, která 

způsobovala snižování růstu HDP, proto bylo potřeba provést jednotlivé makroekonomické 

reformy. Po ekonomických reformách v 90. letech země dosáhly původního stavu. Tyto 

pozitivní změny pomohly k vytvoření MERCOSUR, a ekonomiky jednotlivých zemí 

zaznamenaly větší provázání a zintenzivnil se i vzájemný obchod. Jenomže po tomto velkém 

růstu přichází zlom, který nastává na sklonku tisíciletí. Po krizích v Asii a Rusku přichází i 

měnová krize do Brazílie, kde vypukne v roce 1999 a vede k devalvaci realu. V roce 2001 je 

zasažena krizí i Argentina. Tyto krize měly velký dopad na propojenost ekonomik a dochází 

k omezování liberalizace obchodu, jsou dokonce zaznamenány i protekcionistické snahy.  

Následující Tabulka 4. 2a a Tabulka 4. 2b popisují vývoj HDP od roku 2000, od 

měnové krize v Brazílii a před měnovou krizí v Argentině. Můžeme si všimnout, že od roku 

2000 HDP mírně klesá, velký zlom nastává u Argentiny a Uruguaye v roce 2002, kdy se 

jejich hrubý domácí produkt propadl v Argentině o 62% a v Uruguayi o 35% oproti 

předchozímu roku. Tento propad byl způsoben měnovou krizí v Argentině, a jelikož je s její 

ekonomikou spjata i ekonomika Uruguaye je patrný značný propad i u ní. Dalším výrazným 

zlomem v ekonomické situaci zemí MERCOSUR je rok 2008, kdy nastala opačná situace a je 

zaznamenán značný růst HDP. U všech čtyř zemí došlo v tomto roce k značnému růstu, 

největší byl však zaznamenán u Brazílie. Právoplatně je Brazílie řazena do skupiny 

nejperspektivnějších trhů světa. Její HDP v roce 2008 činí 256% úrovně z roku 2000, i u 

Argentiny je velký růst oproti krizovému roku 2002, rozdíl činí 225 398 miliard USD a 

podobnou situaci lze vidět i u Uruguaye a Paraguaye. V následujícím roce 2009, kdy byly 

světové ekonomiky postihnuty další hospodářskou krizí, si můžeme povšimnout, že země 

MERCOSUR nebyly touto krizí výrazně zasaženy.  
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Tabulka 4. 2a: Hrubý domácí produkt jednotlivých zemí v mld. USD 

Země 2000 2001 2002 2003 2004 

Argentina 284 465 269 051 102 735 129 538 153 016 

Brazílie 642 418 552 836 500 266 555 543 665 553 

Paraguay 7 087 6 383 5 087 5 566 6 933 

Uruguay 22 823 20 899 13 399 12 067 13 740 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 

 

Tabulka 4. 2b: Hrubý domácí produkt jednotlivých zemí v mld. USD 

Země 2005 2008 2009 2010 

Argentina 182 996 328 133 310 351 369 992 

Brazílie 890 050 1 655 091 1 600 841 2 090 314 

Paraguay 7 494 16 905 14 216 18 427 

Uruguay 17 478 31 177 31 322 40 272 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 

 

Úroveň HDP je také ovlivňována velikostí inflace. Vývoj inflace znázorňuje Tabulka 

4.3, kde můžeme vidět, že inflace v zemích se pochybovala „jako na houpačce“. Velké 

rozdíly v inflaci jsou patrné v Argentině, kde v roce 2001 činila -1,54%, v roce 2002 se 

vyšplhala až na 40,95%, což bylo způsobeno zmíněnou argentinskou krizí a v roce 2003 

klesla až na vynikajících 3,66%. V ostatních zemích už nenajdeme takový razantní vývoj. 
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Tabulka 4. 3: Inflace v jednotlivých zemích v % 

Země 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Argentina -0,73 -1,54 40,95 3,66 6,10 12,33 7,24 7,7 10,92 

Brazílie 5,97 7,67 12,53 9,3 7,6 5,69 5,9 4,31 5,91 

Paraguay 8,64 8,39 14,65 9,322 2,81 9,82 7,5 1,86 7,22 

Uruguay 5,04 3,59 25,96 10,19 7,59 4,9 9,2 5,9 6,93 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 

 

 Tabulka 4.4 uvádí vývoj státního dluhu k výši HDP.  Bohužel údaje o Argentinském a 

Paraguayském dluhu nejsou k dispozici, proto nejsou uvedeny. Vývoj zbývajících dvou dluhů 

zemí je s ekonomickou situací optimální. U Uruguaye můžeme vidět, že v roce 2002, kdy 

byla zasažena krizí, dluh velice vzrostl, ale následující roky začal opět klesat. Z vývoje 

zadluženosti, by si mohly vzít příklad i některé evropské země. 

 

Tabulka 4. 4: Vývoj státního dluhu v jednotlivých zemích v % 

Země 2000 2001 2002 203 2004 2005 2008 2009 2010 

Argentina NEZJÍŠTĚNO 

Brazílie 47,75 52,23 60,34 54,92 50,58 48,21 38,05 42,24 40,16 

Paraguay NEZJÍŠTĚNO 

Uruguay N/A 50,91 107,16 98,58 86,67 72,63 51,9 47,41 42,7 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 

 

 Obchod zemí MERCOSUR se zaměřuje převážně na zboží. Obchod se zbožím značně 

převyšuje obchod se službami. Následující Grafy 4.1 a 4.2 zaznamenávají vývoj exportu a 

importu zboží v jednotlivých zemích a celém MERCOSUR. Vývoj obchodu se zbožím má 

rostoucí trend, který je narušen pouze v roce 2009, kdy svět zasáhla hospodářská krize. 

MERCOSUR jako celek i Argentina a Brazílie vykazují kladné saldo obchodní bilance, 

zatímco Uruguay má kolísavý vývoj bilance tak Paraguay vykazuje jen záporné saldo 

obchodu. Je to způsobeno tím, že export a import táhnou nahoru právě dvě velké ekonomiky 
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Brazílie a Argentiny. Kdežto Paraguay je jednou ze slabých ekonomik, a tak nevykazuje 

takové výsledky jako zmíněné dvě země.  

 

Graf 4. 1: Export zboží v jednotlivých zemích v mil. USD 

 

Zdroj: [37], vlastní zpracování 

 

Graf 4. 2: Import zboží v jednotlivých zemích v mil. USD 

 

Zdroj: [36], vlastní zpracování 
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Graf 4.3 znázorňuje obchodní bilanci se službami. Je z něj patrné, že MERCOSUR 

jako celek převážně služby dováží, a jejich dovoz se značně zvyšuje. Růst dovozu je dán tím, 

že např. ekonomika Brazílie značně roste a je potřeba se zaměřit i na obchod se službami.  

 

Graf 4. 3: Obchodní bilance se službami v mld. USD 

 

Zdroj: [37], vlastní zpracování 

4.2 Vývoj vztahů ES/EU a MERCOSUR 

 

Jak již bylo výše nastíněno, Evropské společenství a později EU se od samého začátku 

fungování MERCOSUR snaží pomáhat a plně podporovat latinskoamerickou integraci. Už 

v roce 1992 byla podepsána dohoda o poskytování technické a institucionální podpory 

MERCOSURU s cílem posílení procesu integrace. Tuto dohodu následovala Dohoda o 

spolupráce mezi EU a MERCOSUR, která vstoupila v platnost 1. 7. 1999. Tato dohoda byla 

postavena na 3 základních pilířích spolupráce: 

 Na politickém dialogu; 

 Kooperaci;  

 Obchodu. 
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Cílem dohody bylo podporovat spolupráci uskupení tak, aby mohla později přejít 

v asociační dohodu. Dohoda obsahovala i přílohu ve formě Společné deklarace o politickém 

dialogu mezi EU a MERCOSUR, která zajištovala pravidelný a plynulý chod politického 

dialogu. Dohody doplňovaly Bilaterální kooperační dohody mezi členskými zeměmi 

MERCOSUR a ES. V druhé polovině 90. let přichází i finanční podpora základních projektů 

spolupráce, kterými jsou [2, str. 63-64]: 

 „Institucionální podpora orgánů MERCOSUR (2 767 tis. EUR); 

 Celní harmonizace (5 mil. EUR); 

 Veterinární a rostlinářské předpisy (11,25 mil. EUR); 

 Technické normy a standardy (3,95 mil. EUR); 

 Statistická koordinace (4,135 mil. EUR) 

 Podpora společného trhu, prostřednictvím malého a středního podnikání (4,6 

mil. EUR); 

 Makroekonomická koordinace (2,5 mil. EUR).“  

V roce 1998 bylo na návrh Evropské komise dohodnuto, že se bude konat pravidelný 

dialog o asociační dohodě. První setkání bylo naplánováno na rok 1999 do Ria de Janeiro, kde 

se projednávaly konkrétní otázky spolupráce. Od této doby se pravidelně konají jednotlivá 

kola dialogu o asociační dohodě. V srpnu roku 2002 byla přijata pětiletá strategie spolupráce 

mezi EU a MERCOSUR, která měla platit v období 2002-2006. Strategie zahrnovala 

Strategické dokumenty, které byly podepsány mezi EU a jednotlivými členskými zeměmi 

viz Tabulka 4. 5. Dokumenty se sestavovaly na základě speciálních podmínek jednotlivých 

zemí, a měly přispět k ekonomickým reformám, ke snížení chudoby a tím i ke zvýšení 

zaměstnanosti a k zachování biodiverzity v přírodě [2] a [3]. 
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Tabulka 4. 5: Strategické dokumenty pro jednotlivé země a jejich specifikace 

Země Hlavní priority Rozpočet mil. 

EUR 

Argentina 

 Podpora státních reforem; 

 Boj proti chudobě; 

 Obchodní a ekonomická spolupráce. 

65,7  

Brazílie 

 Podpora vládních reforem; 

 Zmírnit chudobu; 

 Ochrana životního prostředí. 

64  

Paraguay 

 Modernizace státu a institucionální vývoj; 

 Rozvoj konkurenceschopnosti a investic; 

 Boj proti chudobě a lidský rozvoj. 

51,7  

Uruguay 

 Realizace ekonomických reforem; 

 Modernizace státu; 

 Sociální rozvoj. 

18,6  

MERCOSUR 

 Dobudování vnitřního trhu; 

 Posílení institucionální báze; 

 Integrace do užšího regionálního i 

mezinárodního kontextu. 

48  

Zdroj: [3] str. 472-473, vlastní zpracování 

 

Dalo by se předpokládat, že tato pomoc MERCOSUR zajistí rychlejší vytvoření 

asociační dohody, ale opak je pravdou. V roce 2004 nastává zlom a jednotlivá kola jednání o 

přidružení se zastavila. Důvodem pozastavení jednání byly neshody v oblasti zemědělství. To 

ale nemělo žádný vliv na podporu a pomoc MERCOSUR, a tak v roce 2007 vznikla 

Regionální Strategie pro MERCOSUR pro období 2007-2013. Díky této strategii se v roce 

2008, na společném summitu v Limě, dohodlo obnovení jednání o asociační dohodě. Jednací 

kola proběhla na jaře roku 2010 a to v Buenos Aires (18. -19. 3) a v Bruselu (26. -27. 4). 

Seskupení se dohodlo, že nová dohoda bude ambicióznější a bude zahrnovat otázky zboží, ale 

i služeb, investic, veřejných zakázek, obchodu a udržitelného rozvoje.  Evropská komise také 

bude usilovat o to, aby smlouva obsahovala i otázky o ochraně práv duševního vlastnictví, 
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zeměpisná opatření a řešení sporů.  Na dalším summitu v roce 2010 v Madridu, bylo 

dohodnuto další kolo jednání, v pořadí už osmé, které se bude konat 12. -16. 3. 2012, zase 

před dalším summitem. Hlavní cíl tohoto kola je dosažení komplexní a ambiciózní dohody 

[29] a [34]. 

4.2.1 Regionální strategie pro MERCOSUR 

 

Tato strategie se zaměřuje na posílení vzájemných vztahů mezi EU a MERCOSUR ale 

i posílení regionálních vztahů mezi jednotlivými členskými zeměmi. Cíli strategie jsou učinit 

z regionu a jeho jednotlivých zemí světové aktéry, pomoci s rozvojem ekonomické a politické 

oblasti za účelem vzniku vyššího stupně integrace, zajistit zvýšení příjmů a boj proti chudobě 

a zvýšení zaměstnanosti. Finanční podpora strategie z Evropské unie je odhadována na 40 

mil. eur a rozděluje se podle hlavních priorit spolupráce, kterými jsou [30]:  

 Podpora institucionalizace v MERCOSUR; 

 Provádění budoucí dohody o spolupráci mezi EU a MERCOSURE; 

 Spoluúčast občanů na integračním procesu, prohlubování a zviditelňování. 

Spolupráce je rozdělena do dvou částí RIP 1 a RIP 2. Rozdělení jednotlivých priorit 

pod tyto oblasti je uvedeno v Tabulce 4.6, která uvádí i jejich rozpočet. 

 

PODPORA INSTITUCIONALIZACE V MERCOSUR 

Problém, který řeší tato priorita je spatřován v nedokonalé a rychlé implementaci 

pravidel MERCOSUR do národních právních předpisů. Hlavním cílem priority je tedy 

zvýšení účinnosti institucí MERCOSUR, což zlepšuje proces přijímání rozhodnutí. Evropská 

komise rozhodla, že bude investovat do předem vybraných projektů, které budou řešit rozvoj 

a podporu institucí, vše musí být ještě v souladu s plány MERCOSUR. Výši podpory projektů 

bude tvořit 10% celkové finanční podpory (cca 4 mil EUR). V rámci strategie jsou vytvářeny 

akce, hlavní cíle a obecné cíle podporované Unií. Podporované akce pro tuto strategii jsou 

[33]: 

 Podpora pro Parlament MERCOSUR; 

 Podpora pro stálý soudní dohled; 
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 Podpora pro sekretariát MERCOSUR. 

 

PROVÁDĚNÍ BUDOUCÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI MEZI EU A MERCOSUR 

 Tuto prioritu je možno rozdělit do dvou části- podpora prohlubování MERCOSUR a 

provádění budoucí dohody o spolupráci. Podpora prohlubování se specializuje na posílení 

integračních procesů v oblasti obchodu a ekonomiky s cílem dokončit celní unii. Druhá část je 

zaměřena na vytvoření fungující dohody mezi oběma integračními seskupeními. Dále se 

zaměřuje na odstranění cel, usnadnění obchodu a podpisu mezinárodních dohod. Každá akce, 

hlavní cíl, obecný cíl či specifický cíl dbají na specifické rysy členských zemí. Finanční 

podpora této priority je odhadována na 70% celkové výše podpory, a podporované akce se 

budou týkat [33]: 

 Podpory integrace; 

 Podpory bezpečnosti a potravinářské hygieny; 

 Podpory ochrany životního prostředí. 

 

SPOLUÚČAST OBČANŮ NA INTEGRAČNÍM PROCESU, PROHLUBOVÁNÍ A 

ZVIDITELŇOVÁNÍ 

 V této prioritě se podpora zaměřuje na prohloubení regionální integrace a zvýšení 

povědomí občanů o integračním procesu nejen v MERCOSURU ale i v Evropské unii. 

Evropská komise chce, aby obyvatelé MERCOSURU byly dostatečně informování o tom co 

se děje v jejich zemích a tím chce zvýšit počet nových aktérů, kteří se zúčastní procesu 

integrace. Tady je výše podpory odhadována na 20% celkového rozpočtu a budou podpořeny 

cíle spadající pod následující akce [33]: 

 Podpora vytvoření deseti studentských center EU-MERCOSUR, podpora 

programu „Plan operativo del sector educativo del MERCOSUR 2006-2010“; 

 Podpora regionální identity pomocí kinematografie; 

 Podpora poskytování odborných znalostí a pomoci v otázkách regionální 

integrace.  
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 Tabulka 4. 6: Výše finanční podpory Regionální strategie pro MERCOSUR  

 
Priorita/ akce 

Rozpočet v mil. 

EUR 

RIP 1 (2007-

2010) 

Podpora pro sekretariát MERCOSUR 1 

Podpora pro neustálý soudní dohled 1 

Provádění budoucí dohody o spolupráci mezi EU a 

MERCOSUR- 1. fáze 
12 

Podpora regionální identity pomocí kinematografie 2 

Podpora vytvoření deseti studentských center EU-

MERCOSUR 
7 

RIP 2 

(2011-2013) 

Podpora pro Parlament MERCOSUR 2 

Provádění budoucí dohody o spolupráci mezi EU a 

MERCOSUR- 2. fáze 
15 

Zdroj: [30], vlastní zpracování 

4.3 Obchodní spolupráce 

 

Obchodní spolupráci řadíme mezi jednu z nejdůležitějších, kterou mezi sebou 

společenství vedou. Následující část bude rozebírat jednotlivé formy obchodu, a znázorňovat 

vývoj obchodních vztahů EU a MERCOSUR. Ve všech tabulkách, grafech je uvedena i 

Venezuela, ale do celkové výše hodnot MERCOSUR je s ní počítáno až od roku 2007. 

Následující Graf 4.5 znázorňuje podíl zboží, služeb a PZI na celkovém exportu EU 

do MERCOSUR. Můžeme si všimnout, že největší část exportu tvořilo zboží s 57% a 

nejméně přímé zahraniční investice s 20%.  
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Graf 4. 4: Export podle struktur z EU do MERCOSUR v roce 2009  

 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

 Graf 4. 5 znázorňuje strukturu importu do EU z MERCOSUR. Zboží tvořilo 81% 

dovozu do EU, kdežto přímé zahraniční investice byly sotva 1%. Import služeb činil jen 18% 

dovozu. Podrobnější informace pak nabízí následující tabulky a grafy. 

 

Graf 4. 5: Import podle struktur do EU v roce 2009 

 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 
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4.3.1 Obchod se zbožím 

 

Graf 4. 6 zaznamenává vývoj bilance obchodu se zbožím EU za posledních deset let, 

která je ve většině zemí záporná. Můžeme si všimnout, že největšího salda dosahuje 

obchod  s Brazílií, nejmenšího s Paraguayí a Uruguayí. Z grafu je také patrné, že v posledních 

čtyřech letech salda obchodu klesají převážně u Brazílie a Argentiny. Obchod s Uruguayí a 

Paraguayí má téměř rovnoměrný vývoj. Jak lze vidět tak obchod s Venezuelou se do roku 

2005 se pohybuje v kladných hodnotách, které se zase vrátily v roce 2010. V roce 2009 kdy 

dolehla na Evropskou unii krize, tak se vzájemný obchod velice snížil. Bližší hodnoty o 

exportu a importu nabízí Tabulky 4.7 a 4.8. 

 

Graf 4. 6 : Bilance obchodu se zboží EU se zeměmi MERCOSUR v mil. EUR 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdroj: [22], vlastní zpracováni 

 

Tabulky 4.7 a 4.8 popisují export a import EU s členskými zeměmi MERCOSUR. 

V Tabulce 4.7 jsou patrné dva zlomy a to v roce 2002 a 2009, kdy došlo k propadu exportu 

celkově v řádech několika miliard EUR. V roce 2002 byl propad způsoben zmíněnou 

měnovou krizí v Argentině, která se posléze dostala do ostatních zemí. Právě v Argentině se 

export propadl o 58%, což způsobilo i velký schodek v obchodní bilanci EU s touto zemí. 
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Následující roky už je zaznamenáván růst, který ale končí v roce 2008 a v roce 2009 nastává 

druhý zlom, který je způsoben celosvětovou hospodářskou krizí. Tato krize dopadla ve větší 

míře na Unii a ta proto snížila svůj vývoz do zemí MERCOSUR, ale nepříliš razantně. Změna 

nastává v následujícím roce, kdy se export Evropské unie do těchto latinský zemí zvětšuje. 

Průměrný růst exportu byl cca 44,42%.  

 

Tabulka 4. 7: Export EU do zemí MERCOSUR v mil. EUR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Argentina 5 099 2 173 2 687 3 685 4 053 6 091 4 777 7 424 

Brazílie 18570 15737 12397 14165 16063 26349 21629 31314 

Paraguay 252 187 141 156 170 299 236 379 

Uruguay 758 467 395 415 453 747 680 1 047 

Venezuela 3 795 3 139 1 732 2 305 2 849 4 270 3 700 4 112 

MERCOSUR 24679 

 

18564 

 

15620 

 

18421 

 

20739 

 

37756 

 

31022 

 

44276 

 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

Následující Graf 4.7 vystihuje procentní podíly exportu EU roku 2010 do 

jednotlivých zemí. Z čehož vyplývá, že 71% celého exportu zboží směřoval do Brazílie, 17% 

do Argentiny, 9% do Venezuely, 2% do Uruguaye a 1% šlo do Paraguaye.  
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Graf 4. 7: Export v roce 2010 do zemí MERCOSUR 

 

 Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

Jak bylo řečeno výše, Tabulka 4.8 popisuje import zboží EU ze zemí MERCOSUR. 

Z tabulky je patrné, že dovoz ze zmíněných zemí se pořád zvyšuje. Mírný propad je 

zaznamenán v roce 2002, který se dotkl Brazílie, Paraguaye, Uruguaye a Venezuely. Značný 

propad naopak nastává v krizovém roce 2009, kdy se ekonomika Unie nacházela v recesi, a 

tak nemohla obchodovat jako dřív. Průměrný propad je odhadován na 27,22% a největší 

propad je patrný u dovozu z Venezuely, který činí až 39%. V roce 2010 po oživení Unijní 

ekonomiky nastává další, i když jen mírný růst. K největšímu růstu dochází v Paraguayi, kdy 

se hodnota dovozu dostala na dvojnásobek hodnoty z roku 2008 [22]. 

 

Tabulka 4. 8: Import EU ze zemí MERCOSUR v mil. EUR 

 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Argentina 5 761 6 374 6 344 6 242 6 475 10 624 8 203 9 323 

Brazílie 19 602 18 359 19 112 21 719 24 118 35 896 25 723 32 431 

Paraguay 274 155 291 316 270 490 360 981 

Uruguay 506 606 614 635 619 1 148 918 1 321 

Venezuela 2 980 2 744 1 919 2 128 3 773 6 345 3 904 3 792 

MERCOSUR 26143 25494 26361 28912 31482 54 503 39 108 47 848 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 
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 Následující Graf 4.8 ukazuje podíl dovozu z jednotlivých zemí v roce 2010. Pořadí 

zemí je stejné jako u exportu. Evropská unie nejvíce dováží z Brazílie a to až 68%, 

z Argentiny dováží 18%, z Venezuely 8, Uruguaye 3 a Paraguay 2%. 

 

Graf 4. 8: Import EU ze zemí MERCOSUR v roce 2010   

 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

Podrobný export a import za rok 2010 je uveden v následujících Tabulkách 4.9 a 4.10, 

které uvádějí jednotlivé druhy zboží a jejich export/import EU z uvedených zemí a celého 

MERCOSUR. Export EU je znázorněn v Tabulce 4.9, a lze vidět, že jednotlivé země 

MERCOSUR preferují či požadují jiné druhy zboží. Nejvíce se do zemí vyexpedovalo strojů 

a dopravních prostředků, jejž činily 49,5% celkového exportu. Zato nejméně se dovezlo 

surovin, jen 1,6%. Takovýto nesoulad je dán tím, že země MERCOSUR nejsou 

specializované na výrobu strojů a dopravních prostředků, ale zato mají bohaté zásoby surovin, 

které nemusí téměř dovážet. Další významnou položkou v exportu EU byly chemikálie, 

kterých se vyvezlo 23,2%, následují je ruční výrobky, kterých se vyvezlo 19%, pak to byly 

minerální paliva s 3,33% a potraviny s 3,29%.  

 

 

  

19% 

68% 

2% 
3% 8% 

Import 

Argetina Brazílie Paraguay Uruguay Venezuela



- 63 - 

 

Tabulka 4. 9: Export zboží EU 2010 v mil. EUR 

 Argentina Brazílie Paraguay Uruguay Venezuela MERCOSUR 

Potraviny a 

tabák 
106 866 48 84 294 1 398 

Chemikálie 1 549 6 933 64 307 1 018 9 871 

Stroje a 

dopravní 

prostředky 

3 576 15 294 166 374 1 633 21 043 

Manufakturní 

zboží 
1 480 5 721 87 177 645 8 110 

Minerální 

palivo, 

mazadla 

431 883 1 41 61 1 417 

suroviny 78 508 2 28 48 664 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

 Tabulka 4.10 zaznamenává import zboží. Evropská unie dovezla ze zemí 

MERCOSUR nejvíce potraviny a tabák – okolo 34% a následně suroviny – 30,6 %, kterých 

mají evropské země nedostatek. Potravin se nejvíce dovezlo z Argentiny, kde jsou významné 

chovy skotu a z Brazílie, ze které to je převážně káva. 10,8% celkového objemu dovozu tvoří 

minerální paliva, které se nejvíce dováží z Venezuely, která je třetím největším exportérem 

ropy na světě. Ručně vyráběné zboží tvoří 9,7% objemu dovozu a jedná se především o 

výrobky Fair trade. 8% dovozu do EU tvoří stroje a dopravní prostředky, v tom to případě se 

jedná spíše o součástky a polotovary. Chemikálie tvoří 7,2 %objemu dovozu [22]. 
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Tabulka 4. 10: Import zboží EU 2011 v mil. EUR 

 Argentina Brazílie Paraguay Uruguay Venezuela MERCOSUR 

Potraviny a 

tabák 
5 770 9 488 124 479 80 15 941 

Chemikálie 1 164 2 122 4 25 110 3 425 

Stroje a 

dopravní 

prostředky 

421 3 372 0 7 22 3 822 

Manufakturní 

zboží 
343 3 790 26 91 375 4 625 

Minerální 

palivo, 

mazadla 

14 2 216 / / 2 908 5 138 

suroviny 1 494 11 198 826 714 277 14 509 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

 

 Následující Graf 4.9, shrnuje obchodní bilanci EU s MERCOSUR u uvedeného druhu 

zboží od roku 2001 do roku 2010.  Obchod Venezuely je zahrnut v bilanci až od roku 2007. 

Z grafu vyplývá, že Unie nejvíce vyvážela stroje a dopravní prostředky, chemikálie a 

v posledních dvou letech i manufakturní zboží. Kdežto nejvíce se do Unie dováží potraviny a 

tabák, suroviny a minerální palivo.  
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Graf 4. 9: Obchodní bilance EU uvedeného druhu zboží v mil. EUR 

Zdroj: [22], vlastní zpracování 

4.3.2 Obchod se službami 

 

Obchod se službami není tak rozšířen jako obchod se zbožím, ale v rámci obchodování 

se službami má EU kladnou bilanci. Obchod se službami můžeme rozdělit do tří kategorií, 

které budou následně popsány. Jsou to: 

 Doprava; 

 Cestovní ruch; 

 Ostatní služby. 

 Z následující Tabulky 4.11 vyplývá, že celkový objem obchodu se službami roste. 

V roce 2009 byl zaznamenán propad nejvíce u Uruguaye, kdy se obchodní bilance propadla o 

44% z hodnoty roku 2008, a propad byl i v roce 2010. V Argentině v roce 2009 byl 

zaznamenán dokonce slabý růst. Lze si také všimnout značných skoků ve vývoji obchodu se 

službami, jehož objem se v Uruguayi v roce 2005 zvýšil o 170% oproti minulému období. 

V témže roce i rapidně stoupl obchod s Brazílií a to o 138% oproti předchozímu roku. Dalším 

skokovým rokem byl rok 2007, kdy v Argentině stoupl objem obchodu o 114,7% z roku 2006 

a v Brazílii to bylo 123,8%. Pro Uruguay tu byl další růst a to v roce 2008 o 155%. Venezuela 

nemá takový skokový růst obchodní bilance [22]. 
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 Tabulka 4. 11: Obchodní bilance služeb v mil. EUR 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina 78  163  170  365 501 505 942 

Brazílie 294 700 890 1 992 3 824 3 155 4 110 

Uruguay 44 119 112 199 509 285 257 

Venezuela 490 621  805 1 428 2 105 1 948 2 306 

MERCOSUR 427 988 1 192 2 588 4 817 3 942 5 313 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

 Graf 4.10 popisuje obchodní bilanci v sektoru dopravy. Na první pohled je zřejmé, že 

obchodní saldo je kladné, po celou zkoumající dobu u všech zemí. Je to dáno tím, že 

Evropská unie vyváží do zemí MERCOSUR dopravní prostředky a tím zajišťuje i odbyt pro 

své dopravní služby. Z grafu lze vidět, že největším příjemcem těchto služeb je Brazílie, která 

v roce 2010 odebrala 73% celkové výše dovezených služeb. Nejmenším příjemcem je 

Uruguay, do které šlo jen 6% dopravních služeb v roce 2010 [22]. 

 

Graf 4. 10: Obchodní bilance dopravy EU v mil. EUR 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 
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 Graf 4.11 zaznamenává vývoj obchodní bilance cestovního ruchu, který je značné 

odlišný od vývoje v dopravě. Bilance s MERCOSUR jako s celkem byla od roku 2002 až 

2007 výrazně záporná, ale v roce 2008 přešla do kladných hodnot, které EU v roce 2010 

značně navýšila. Podobný vývoj lze sledovat i u Brazílie a Venezuely, kde ale poslední dobou 

klesá. Obchodní bilance s Uruguayí byla stabilní a přibližně vyrovnaná. Kdežto z Argentiny 

se tyto služby převážně dovážely, i když v posledních letech je zaznamenán mírný pokles.   

 

Graf 4. 11 : Obchodní bilance cestovního ruchu EU v mil. EUR 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

 Graf 4.12 se zabývá obchodní bilancí s ostatními službami, které ve velké míře Unie 

do zemí dovážela. Největšími příjemci ze zemí MERCOSUR byly Brazílie a v posledních 

letech Venezuela, jejichž zájem o tyto služby roste. 
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Graf 4. 12: Obchodní bilance ostatních služeb EU v mil. EUR 

 

Zdroj: [27], vlastní zpracování 
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5 ZÁVĚR 

 

Vztahy EU a zemí Latinské Ameriky prošly složitým vývojem. Počátek spolupráce 

obou regionů se datuje již do 60. let 20. století, a to v oblasti rozvojové pomoci, která 

postupně přecházela i ve spolupráci ekonomickou a politickou.  V rámci vzájemných vztahů 

bylo v průběhu času podepsáno množství dohod o spolupráci. Ty první řadíme do kategorie 

„generačních dohod“ které vznikly od 70. let do konce tisíciletí. Od roku 1984 se začínají 

konat politické dialogy mezi Skupinou ze San José a Skupinou z Ria. V 90. letech nastává 

posun ve vývoji vztahů tím, že v rámci Evropské unie vzniká Společná zahraniční a 

bezpečností politika, která přináší nový rámec spolupráce se třetími zeměmi. S příchodem 

nového tisíciletí začíná i rozvoj spolupráce v podobě pravidelných setkání na společných 

summitech, (viz podkapitola 3.5). Na těchto summitech byly sepsány dokumenty a strategie 

spolupráce jako „Posílené partnerství mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou“; 

„Evropská unie a Latinská Amerika: Globální hráči v partnerství“; „Strategie EU pro vztahy 

s Latinskou Amerikou“ a „Regionální strategie pro Latinskou Ameriku v období 2007-2013“, 

které znamenaly výraznější posun ve vývoji vzájemných vztahů směrem k bližší spolupráci.  

Obchodní spolupráce je pro oba regiony velmi důležitá a tvoří klíčovou část jejich 

vzájemného vztahu. Evropská unie, jako největší obchodník se zbožím a jeho dovozce, vnímá 

vzrůstající ekonomickou sílu a zvětšující se možnosti uplatnění se na latinskoamerickém trhu. 

Kromě obchodu se zbožím jde v této době však také především o obchod se službami, které 

EU do zemí LA ve velké míře vyváží. Obchod se zbožím se podílí cca 74% na celkovém 

exportu EU do Latinské Ameriky, zbytek tvoří služby a PZI. Import Unie v oblasti zboží činí 

82% celkového dovozu z LA. Další významnou oblastí je rozvojová pomoc, která se i nadále 

rozvíjí. Největšími poskytovateli pomoci z EU je Evropský rozvojový fond a Evropská 

investiční banka, která se specializuje na rozvoj infrastruktury LA. Tato podpora ze strany EU 

je stále velmi důležitá, neboť pomáhá překonávat technické a jiné problémy, kterým je tento 

region vystaven. Jedná se především o podporu rozvoje infrastruktury, energetiky, průmyslu a 

mnoho dalších oblastí důležitých pro další rozvoj Latinské Ameriky (viz kapitola 3).  

MERSOCUR, jedno z nejvýznamnějších integračních seskupení v LA, je oproti 

ostatním společenstvím poměrně mladé, vzniklo teprve před 20 lety, ale za tu dobu se stihlo 

zařadit mezi jedno z nejúspěšnějších. S jeho vznikem samozřejmě Evropská unie pomáhala, 

poskytla jak institucionální, tak i finanční pomoc. V dnešní době se MERCOSUR jako celku 
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daří po ekonomické stránce dobře, motorem jsou především Brazílie a Argentina. Brazílie 

vytváří jeden z největších hrubých domácích produktů na světě (5. největší ekonomika světa), 

v roce 2011 jeho výše byla 2 517 927 mld. USD (viz podkapitola 4.1.2). 

V rámci společné spolupráce mezi EU a MERCOSUR byly ze začátku patrné velké 

ambice, EU a MERCOSUR chtěli vytvořit společnou zónu volného obchodu. V roce 1999 

vstoupila v platnost Dohoda o spolupráci mezi EU a MERCOSUR. Postupem času však 

vytyčené cíle přestaly naplňovat. MEROCUSUR se nelíbilo především zacházení EU s jejich 

zemědělskými produkty (viz podkapitola 4. 2). Přesto pro léta 2002-2006 byly dohodnuty 

Strategické dokumenty, po kterých následovala Regionální Strategie pro MERCOSUR na 

období 2007-2013. V roce 2008 došlo k obnovení úsilí o navázání bližší spolupráci a 

vyjednává se o vytvoření nové dohody. 

Obchodní spolupráce obou společenství je i nadále ve vývoji, na pořadu jednání je 

dohoda o vytvoření zóny volného obchodu. Nejvíce se pak v rámci této spolupráce obchoduje 

se zbožím, ročně to je cca 60% celkového vzájemného obchodu, následně jsou to služby a 

PZI, které jsou ale poskytovány členskými zeměmi Unie.  

Domnívám se, že daný cíl v úvodu této bakalářské práce se mi podařilo naplnit. Na 

základě údajů z této práce mohu konstatovat, že země MERCOSUR nebyly zasaženy 

celosvětovou ekonomickou a finanční krizí a prokázaly svoji stabilitu. Toto je pak jedním 

z důvodů proč by se měla Evropská unie zaměřit na prohlubování obchodních a dalších 

vztahů s tímto regionem v současném období ekonomické nejistoty. Postavení MERCOSUR 

je dále ovlivňováno faktem, že Brazílie patří do skupiny ekonomik BRIICS, které jsou 

označovány jako „emerging markets“ a je u nich tedy očekáván značný růst v nadcházejících 

letech. Nejen firmy z Evropské unie, ale i firmy a podnikatelé z České republiky by se tak 

měly začít orientovat více na tento trh, ve kterém je spatřován velký potenciál. 

 

 

 

  



- 71 - 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

a) knižní zdroje: 

[1] ADAMCOVÁ, Lenka a Ivo GOMBALA. Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe 

a Latinské Americe. 1. Vydání. Praha: VŠE v Praze, 2001. 117 s. ISBN 80-245-0152-x.  

 

[2] BAAR, Vladimír. Vnější vztahy Evropské unie 3. Díl- postkomunistické, 

západotichomořské a americké státy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. 

82s. ISBN 80-7042-959-3. 

 

[3] CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2003. 709s. ISBN 80-7179-804-5. 

 

[4] FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. Brno: CDK (Centrum pro studium 

demokracie a kultury), 2009. ISBN 978-80-7325-180-2. 

  

[5] FOJTÍKOVÁ, Lenka. Společná obchodní politika Evropské unie. 1. vyd. Ostrava: VŠB- 

TU Ostrava, 2006. 133s. ISBN 80-248-1076-X. 

 

[6] FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky Evropské unie. Historie a 

současnost se zaměřením na Českou republiku. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-

939-9. 

 

[7] HAD, Miloslav a Luděk URBAN. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie. 

Praha: Midan Tatry s.r.o., 2000. ISBN 80-85864-88-6. 

 



- 72 - 

 

[8] KALÍNSKÁ, Emilie a kolektiv. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada 

publishing, a. s., 2010. 228s. ISBN 978-80-247-3396-8.  

 

[9] KÖNIG, Petr a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. 

aktualizované vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 630s. ISBN 978-80-7400-011-9. 

 

[10] MAJEROVÁ, Ingrid a Pavel NEZVAL. Mezinárodní ekonomie v teorii a praxi. Brno: 

Computer Press, a. s., 2011. ISBN 978-80-251-3421-4. 

 

[11] ZLÝ, Bohumír a kol. Integrační procesy ve světové ekonomice. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2008. 234 str. ISBN 978-80-248-0592-4. 

 

b) Internetové zdroje 

[12] About the OAS- Who We Are. Oas.org. [online]. 2012 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: 

http://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp. 

 

[13] Babtista, Luiz Olavo: Mercosur, Its Institutions and Juridical Structure. [online]. SICE, 

Foreign Trade Information Systém [cit. 2012-03-14]. Dostupné z: 

http://ctrc.sice.oas.org/geograph/south/mstit2_e.pdf. 

 

 [14] Clo. Celní správa.cz [online] 2009 [cit. 2012-2-1]. Dostupné z: 

http://www.celnisprava.cz/cz/clo/Stranky/default.aspx. 

 

[15] COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The European Union and 

Latin America: Global Players in Partnership. [online]. Brusel 30. 9. 2009 [cit. 2012-02-05]. 

Dostupné z: http://eeas.europa.eu/la/docs/com09_495_en.pdf. 



- 73 - 

 

 

[16] COUNCIL ON THE EUROPEAN UNION. VI European union- Latin America and 

Caribbean Summit Madrid, 18 May 2010 Madrid Declaration. [online]. Brusel 15. 11. 2010 

[cit. 2012-02-05]. Dostupné z: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st09/st09931-

re02.en10.pdf. 

 

[17] Databáze antidumpingových a protisubvenčních řízení EU vůči dovozu ze třetích zemí.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: 

http://www.mpo.cz/cz/prehled-ad-as.html. 

 

[18] EUROPEAN COMMISSION. Latin America: Regional Programming Document 2007-

2013. [online]. Brusel 12. 7. 2007 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: 

http://eeas.europa.eu/la/rsp/07_13_en.pdf. 

 

[19] EUROPEAN COMMISSION: Treaty of Lisbon. Luxembourg: Office for official 

publications of the European Communities, 2007.  272s. ISSN 1725-2423. 

 

[20] EU direct investment flows, breakdown by partner country and economic aktivity. 

Eurostat.eu. [online]. 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do. 

 

[21] EVROPSKÁ KOMISE: Lisabonská smlouva. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky 

Evropských společenství, 2007.  274s. ISSN 1725-5163. 

 

[22] EUROSTAT Your key to European statistics. Europea.eu [online]. 2011 [cit. 2012-03-

15]. Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. 

 



- 74 - 

 

[23] EU-MEDIA, s.r.o. EU chce podpořit sociální kohezi v Jižní Americe. [online]. 26. 05. 

2004 [cit. 2012-02-05]. Dostupné z: <http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/eu-chce-

podpoit-sociln-kohezi-vjin-americe> 

 

[24] Generální ředitelství Evropské komise. BusinessInfo.cz [online]. 2011, [cit. 2012-02-05]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/generalni-reditelstvi-evropske-

komise/1000723/5146/#trade. 

 

[25] Historia y Objetivos- Que es el Parlarino?. Parlatino.org [online]. 2012 [cit. 2012-03-

10]. Dostupné z: http://www.parlatino.org/es/conozca-el-organismo/historia-y-objetivos.html 

 

[26] Informativní přehled: Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/ 

Evropská služba pro vnější činnost. Generální sekretariát Rady EU. [online] 2009 [cit. 2011-

12-17]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Background-

HighRepresentative_CS.pdf 

 

[27] International trade in services. Eurostat.eu [online]. 2012 [cit. 2012-03-06].  Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do. 

 

[28] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Posílené partnerství mezi Evropskou unií 

a Latinskou Amerikou. [online]. Brusel 8. 12. 2005 [cit. 2012-02-05].  Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0636:FIN:CS:PDF. 

 

[29] MERCOSUR. Ec.europea.eu [online]. 10. 8. 2010 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/mercosur/. 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/generalni-reditelstvi-evropske-komise/1000723/5146/#trade
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/instituce-eu/generalni-reditelstvi-evropske-komise/1000723/5146/#trade


- 75 - 

 

[30] MERCOSUR- Regional strategy paper. European commission [online]. 2. 8. 2007 [cit. 

2012-03-15]. Dostupné z: http://www.eeas.europa.eu/mercosur/rsp/07_13_en.pdf. 

 

[31] Projects Financed. European Investment Bank. [online]. Lucemburk 2012 [cit. 2012-02-

15]. Dostupné z: http://www.eib.org/projects/loans/index.htm. 

 

[32] Regionální finanční instituce- Meziamerická rozvojová banka. Rozvojovka.cz [online]. 

2008 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/regionalni-financni-

instituce_227_9.htm. 

 

[33] Regionální strategie pro MERCOSUR. Europea.eu- přehled právních předpisů [online]. 

29. 5. 2008 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/latin

_america/r15013_cs.htm.  

 

[34] Statement of the EU and MERCOSUR after the 8th round of negotiations on the future 

Association Agreement between both regions. Trade.ec.europea.eu [online]. 16. 3. 2012 [cit. 

2012-03-15]. Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=787. 

 

[35] ÚŘEDNÍ VĚŠTNÍK EU: Strategie EU pro vztahy s Latinskou Amerikou. Lucemburk: 

EUR-lex, 15. 3. 2011  

 

[36] World Economic Outlook Database. InternationalMonetaryFund.com [online]. 2011 [cit. 

2012-03-15]. Dostupné z: http://www.imf.org/external/data.htm. 

 



- 76 - 

 

[37] 2010 Press Releases: International Trade Statistics. World Trade Organization [online]. 

WTO March 2010 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://www.wto.org/english/news_e/pres10_e/pr598_e.htm. 

 

 

 

 

 

  



- 77 - 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

Atd.   a tak dále 

ACP   Země Afriky, Karibiku a Pacifiku. 

BRIC   Brazílie, Rusko, Indie, Čína 

BRIICS  Brazílie, Rusko, Indie, Indonésie, Čína a Jihoafrická republika 

CACM  Středoamerický společný trh 

CAN   Andské společenství národů 

EEA   Evropský hospodářský prostor 

EIB   Evropská investiční banka 

EP   Evropský parlament 

ES   Evropská společenství 

EU   Evropská unie 

GATT   Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

GSP   Všeobecný systém preferencí 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IMF   Mezinárodní měnový fond 

LA   Latinská Amerika 

LAFTA  Latinskoamerická oblast volného obchodu 

LAIA   Latinskoamerické sdružení pro integraci 

MAGHREB  oblast států Alžírska, Maroka a Tuniska 

MASHREK  oblast států Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie 

MERCOSUR  Společný jižní trh 



- 78 - 

 

SNS   Společenství nezávislých států 

SOP   Společná obchodní politika 

SSSR   Sovětský svaz socialistických republik 

TBR   Trade Barriers Regulation 

UNASAR  Unie jihoamerických národů 

USA   Spojené státy americké 

WTO   Světová obchodní organizace 

 

  



- 79 - 

 

SEZNAM GRAFŮ 

 

Graf 2.1: Podíl na světovém exportu 2009 ....................................................................... - 23 - 

Graf 2. 2:  Podíl na světovém importu 2009 ..................................................................... - 23 - 

Graf 3. 1: Obchodní bilance se zbožím EU a Latinské Ameriky v mil. EUR .................... - 37 - 

Graf 3. 2: Obchodní bilance se službami EU a Latinské Ameriky v mil. EUR .................. - 38 - 

Graf 3. 3: Obchodní bilance PZI EU a Latinské Ameriky v mil. EUR .............................. - 39 - 

Graf 3. 4: Sektorové rozdělení podpory od EIB ............................................................... - 44 - 

Graf 4. 1: Export zboží v jednotlivých zemích v mil. USD............................................... - 51 - 

Graf 4. 2: Import zboží v jednotlivých zemích v mil. USD............................................... - 51 - 

Graf 4. 3: Obchodní bilance se službami v mld. USD ...................................................... - 52 - 

Graf 4. 4: Export podle struktur z EU do MERCOSUR v roce 2009 ................................ - 58 - 

Graf 4. 5: Import podle struktur do EU v roce 2009 ......................................................... - 58 - 

Graf 4. 6 : Bilance obchodu se zboží EU se zeměmi MERCOSUR v mil. EUR ................ - 59 - 

Graf 4. 7: Export v roce 2010 do zemí MERCOSUR ....................................................... - 61 - 

Graf 4. 8: Import EU ze zemí MERCOSUR v roce 2010 ................................................. - 62 - 

Graf 4. 9: Obchodní bilance EU uvedeného druhu zboží v mil. EUR ............................... - 65 - 

Graf 4. 10: Obchodní bilance dopravy EU v mil. EUR ..................................................... - 66 - 

Graf 4. 11 : Obchodní bilance cestovního ruchu EU v mil. EUR ...................................... - 67 - 

Graf 4. 12: Obchodní bilance ostatních služeb EU v mil. EUR ......................................... - 68 - 

 

 

  



- 80 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek 2. 1:  Struktura Výkonného výboru .................................................................... - 14 - 

Obrázek 2. 2: Obchodní vztahy v rámci preferenčního systému ....................................... - 17 - 

Obrázek 3. 1: Mapa Latinské Ameriky ............................................................................ - 26 - 

  



- 81 - 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 2. 1: Výdaje na okruh EU jako globální hráč v mil. EUR ................................... - 21 - 

Tabulka 2. 2: Postaven zemí ve světě podle vytvořeného HDP (mld. USD) ..................... - 22 - 

Tabulka 2. 3: Podíl teritoriální struktury zahraničního obchodu EU v % .......................... - 24 - 

Tabulka 2. 4: Vývoj exportu a importu EU v mld. EUR ................................................... - 24 - 

Tabulka 3. 1: Regionální programy v zemích LA ............................................................. - 36 - 

Tabulka 3. 2: Obchodní vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky ............................. - 37 - 

Tabulka 3. 3: Komoditní struktura exportu a importu EU do/ z LA v mil. EUR ............... - 40 - 

Tabulka 3. 4: Export a import členských zemí Unie do/z Latinské Ameriky .................... - 41 - 

Tabulka 3. 5: Obchod se službami ................................................................................... - 42 - 

Tabulka 3. 6: Výše pomoci od EIB v milionech EUR ...................................................... - 44 - 

Tabulka 4. 1: Institucionální struktura MERCOSUR........................................................ - 47 - 

Tabulka 4. 2a: Hrubý domácí produkt jednotlivých zemí v mld. USD .............................. - 49 - 

Tabulka 4. 2b: Hrubý domácí produkt jednotlivých zemí v mld. USD.............................. - 49 - 

Tabulka 4. 3: Inflace v jednotlivých zemích v % .............................................................. - 50 - 

Tabulka 4. 4: Vývoj státního dluhu v jednotlivých zemích v % ........................................ - 50 - 

Tabulka 4. 5: Strategické dokumenty pro jednotlivé země a jejich specifikace ................. - 54 - 

Tabulka 4. 6: Výše finanční podpory Regionální strategie pro MERCOSUR ................... - 57 - 

Tabulka 4. 7: Export EU do zemí MERCOSUR v mil. EUR ............................................ - 60 - 

Tabulka 4. 8: Import EU ze zemí MERCOSUR v mil. EUR ............................................ - 61 - 

Tabulka 4. 9: Export zboží EU 2010 v mil. EUR ............................................................. - 63 - 

Tabulka 4. 10: Import zboží EU 2011 v mil. EUR ........................................................... - 64 - 

Tabulka 4. 11: Obchodní bilance služeb v mil. EUR ........................................................ - 66 - 

 



 

 

  



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha č. 1: Přehled antidumpingových opatření EU na dovoz ze třetích zemí 

Příloha č. 2: Rozdělení finančních prostředků ve výdajové kapitole EU jako globální hráč 

Příloha č. 3: Charakteristika vybraných zemí LA 2011 

Příloha č. 4: Integrační seskupení v Latinské Americe 

Příloha č. 5: Výše podpory od EIB jednotlivým státům LA 



- 1 - 

 

 

Příloha č. 1: Přehled antidumpingových opatření EU na dovoz ze třetích zemí 

CHEMICKÉ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Kyselina trichlorisokyanurová AD 30. 12. 2011 Čína 

Aktivní uhlí AD 20. 7. 2008 Čína 

Bílý fosfor AD 10. 12. 2011 Kazachstán 

Bioethanol AD/AS 25. 11. 2011 USA 

Bionafta AD/AS 16. 5. 2011 Kanada, USA 

Cyklamát sodný AD 21. 2. 2011 Čína, Indonésie 

Dihydromyrcenol AD 26. 1. 2008 Indie 

Dikyandiamid AD 15. 11. 2007 Čína 

Dusičnan amonný AD 17. 8. 2011 Rusko, Ukrajina 

Ethanolaminy AD 23. 1. 2012 USA 

Furfurylaldehyd AD 12. 7. 2011 Čína 

Glukonát sodný AD 4. 5. 2010 Čína 

Glutamát sodný AD 2. 12. 2008 Čína 

Glyfosát AD 20. 2. 2015 Malajsie, Tchaj-wan 

Kovový sodík AD/AS 12. 6. 2009 USA 

Kumarin AD 5. 11. 2010 Indie, Indonésie, 
Malajsie, Thajsko 

Kyselina citronová AD 28. 11. 2011 Čína 

Kyselina šťavelová AD 20. 10. 2011 Čína, Indie 

Kyselina vinná AD 9. 8. 2011 Čína 

Melamin AD 16. 5. 2011 Čína 

Nasycené mastné alkoholy a jejich 
směsi 

AD 11. 11. 2011 Indie, Indonésie, 
Malajsie 

Peroxosírany (persírany) AD 6. 12. 2011 Čína, Tchaj-wan, 
USA 

Sulfanilová kyselina AD/AS 17. 10. 2008 Čína, Indie 

Uhličitan barnatý AD 19. 8. 2011 Čína 

Určité elektrolytické oxidy 
manganičité 

AD 13. 3. 2008 Jihoafrická republika 

Výrobky z koncentrovaných sójových 
bílkovin 

AD 19. 4. 2011 Čína 

Zeolit A ve formě prášku AD 17. 5. 2011 Bosna a Hercegovina 

 

AD = antidumpingové opatření     AS = vyrovnávací opatření 
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HUTNÍ VÝROBKY 

Výrobek Typ 
opatření 

Aktualizace šetření Země  

Bezešvé trubky a duté profily z 
nerezavějící oceli 

AD 20. 12. 2011 Čína 

Bezešvé trubky a duté profily ze železa 
a oceli 

AD 14. 10. 2011 Bělorusko, Chorvatsko, 
Čína, Rusko, Ukrajina 

Dráty z molybdenu AD 12. 1. 2012 Čína, Malajsie 

Ferosilicium AD 25. 1. 2012 Čína, Egypt, 
Kazachstán, Rusko 

Hliníková kola pro motorová vozidla AD 1. 11. 2010 Čína 

Hliníkové fólie AD 8. 8. 2011 Armenie, Brazílie, Čína 

Hliníkové fólie v rolích AD 20. 12. 2011 Čína 

Hliníkové radiátory AD 12. 8. 2011 Čína 

Karbid wolframu a tavený karbid 
wolframu 

AD 23. 3. 2011 Čína 

Křemík AD 31. 5. 2010 Čína, Korea 

Mechanismy kroužkových pořadačů AD 9. 8. 2011 Čína, Laos, Thajsko, 
Vietnam 

Některé sady uhlíkových elektrod AD/AS 30. 9. 2011 Indie 

Pákové mechanismy AD 25. 7. 2011 Čína 

Potrubní tvarovky ze železa nebo oceli AD 4. 11. 2011 Čína, Filipíny, 
Indonésie, Korea, 
Malajsie, Rusko, Srí 
Lanka, Tchaj-wan, 
Thajsko, Turecko 

Silikomangan AD 10. 9. 2009 Čína, Kazachstán 

Spojovací prostředky a jejich části z 
korozivzdorné oceli (šrouby, matice a 
vruty) 

AD/AS 7. 1. 2012 Čína, Indie, Tchaj-wan 

Spojovací prostředky ze železa nebo 
oceli 

AD 16. 11. 2011 Čína, Malajsie 

Svařované trubky AD 24. 1. 2008 Bělorusko, Čína, Rusko, 
Thajsko, Ukrajina 

Tyče a pruty z nerezavějící oceli AS 28. 4. 2011 Indie 

Určité dráty a drátěná lana z 
nelegované oceli  

AD 5. 10. 2011 Čína 

Válcovaný drát AD 6. 8. 2009 Čína 

Výrobky z oceli s organickým 
povrchem 

AD 21. 12. 2011 Čína 

Wolframové elektrody AD 9. 6. 2011 Čína 

Železná nebo ocelová lana a kabely AD 13. 12. 2011 Čína, Jihoafrická 
republika, Korea, 
Maroko, Moldavsko, 
Rusko, Ukrajina 
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PLASTOVÉ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Plastové pytle a sáčky AD 30. 9. 2011 Čína, Thajsko 

Polyethylen-teraftalát (PET) AD/AS 14. 12. 2011 Čína, Indie, Indonésie, 
Írán, Korea, Malajsie, 
Pákistán, Spojené 
arabské emiráty, 
Tchaj-wan, Thajsko 

Polyethylentereftalátový (PET) film AD 12. 1. 2012 Brazílie, indie, izrael 

 

SPOTŘEBNÍ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Překližka z tropického dřeva 
Okoumé 

AD 2. 2. 2011 Čína 

Zapalovače kapesní plynové AD 12. 12. 2007 Čína, Tchaj-wan 
 

TEXTILNÍ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Provazy syntetické splétané AD 22. 12. 2010 Indie 

Vysokopevnostní nitě z polyesterů AD 12. 9. 2011 Čína 
 

STROJÍRENSKÉ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Části (díly) jízdních kol AD 2. 9. 2011 Čína 

Jízdní kola AD 23. 12. 2011 Čína 

Ruční paletové vozíky a jejich 
základní díly 

AD 13. 10. 2011 Čína, Thajsko 

 

ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Kompresory AD 31. 3. 2011 Čína 
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OSTATNÍ VÝROBKY 

Výrobek Typ Aktualizace Země  

Bezdřevý natíraný papír AD/AS 17. 5. 2011 Čína 

Keramické obkládačky AD 15. 9. 2011 Čína 

Koks 80+ AD 19. 9. 2007 Čína 

Některá připravená nebo 
konzervovaná zrna kukuřice 
cukrové 

AD 18. 9. 2009 Thajsko 

Některá sedla AD 2. 9. 2011 Čína 

Některé svíčky, svíce a podobné 
výrobky 

AD 14. 5. 2009 Čína 

Některé upravené nebo 
konzervované citrusové plody 
(mandarinky) 

AD 3. 12. 2011 Čína 

Některé výrobky z nekonečných 
skleněných vláken 

AD 16. 3. 2011 Čína, Malajsie 

Otevřené síťoviny ze skleněných 
vláken 

AD 10. 10. 2011 Čína, Malajsie 

Systémy pro snímání nákladu AD 16. 6. 2010 Čína 

Tkané a/nebo vpichované textilie 
ze skleněných vláken 

AD 9. 8. 2011 Čína 

Zámiš AD 14. 9. 2011 Čína 

Zmrazené jahody AD 28. 6. 2011 Čína 

Žehlicí prkna AD 28. 6. 2011 Čína, Ukrajina 
Zdroj: [17], vlastní zpracování  
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Příloha č. 2: Rozdělení finančních prostředků ve výdajové kapitole EU jako globální hráč 

Položky závazků Mil. EUR 

Nástroj pro předvstupní pomoc  1 263,1 

Nástroj evropského společenství a 

partnerství 

1 420 

Finanční nástroj pro rozvojovou 

spolupráci 

2 208,7 

Finanční nástroj pro spolupráci 

s průmyslovými a jinými vysoce 

příjmovými zeměmi a teritorii. 

 

24,7 

Evropský nástroj pro demokracii a lidská 

práva 

 

142,1 

Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné 

bezpečnosti 

 

1,3 

Nástroj pro stabilitu 212,9 

Nástroj pro humanitární pomoc 732,2 

Společná zahraniční a bezpečnostní 

politika 

159,2 

Nástroj pro makroekonomickou pomoc 58,2 

Záruky evropského společenství za 

úvěrové operace 

 

200 

Další opatření a programy 390,2 

Zdroj: [9], vlastní zpracování 
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Příloha č. 3: Charakteristika vybraných zemí LA 2011 

Země Rozloha 

(km
2
) 

Počet obv. 

(mil) 

HDP (mld. 

USD) 

Guatemala 108 889 14,707 46,730 

Honduras 112 492 8,195 17,250 

Kostarika 51 100 4,715 40,024 

Nikaragua 130 373 5,889 7,078 

Panama 75 517 3,590 30,233 

Salvador 21 041 5,904 22,616 

Argentina 2 790 000 40,9 435,179 

Bolívie 1 098 581 10,629 23,875 

Brazílie 8 510 000 194,933 2 517,927 

Chile 756 102 17,399 243,049 

Ekvádor 256 369 15,005 65,308 

Kolumbie 1 100 000 46,052 321,460 

Paraguay 406 752 6,530 22,340 

Peru 1 200 000 30,009 168,459 

Uruguay 176 215 3,369 49,423 

Venezuela 912 050 29,767 309,837 

Zdroj: [36], vlastní zpracování  

 

 

 

 



- 1 - 

 

Příloha č. 4: Integrační seskupení v Latinské Americe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ: [3], vlastní zpracování, str. 423.

CACM: 

Guatemala 

Honduras 

Salvador 

Nikaragua 

Kostarika 

NAFTA: 

USA 

Kanada 

 

 

 

 

 

Mexiko 

 

 

 

SKUPINA 3: 

MERCOSUR: 

Argentina 

Brazílie 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

Kolumbie 

 

Peru 

Ekvádor 

Bolívie 

 

CAN: 

LAIA: 

Kuba 

Chile 

FTAA: 
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Příloha č. 5: Výše podpory od EIB jednotlivým státům LA  

Země Částka EUR Částka EUR Země 

Brazílie 2 643 226 806 44 000 000 Kostarika 

Argentina 721 075 262 40 000 000 Ekvádor 

Panama 709 696 409 37 970 000 Uruguay 

Střední Amerika 

jako celek 

 

200 590 355 

 

20 000 000 

Honduras 

Kolumbie 200 000 000 4 471 605 LA jako celek 

Peru 177 000 000 0 Bolívie 

Chile 130 314 417 0 Guatemala 

Paraguay 85 500 000 0 Salvador 

CAN jako celek 80 000 000 0 Venezuela 

Nikaragua 69 054 645   

Zdroj: [31], vlastní zpracování 



 

 

 


