
Příloha č. 1 Současně platné dohody Kanady o volném obchodu 

 

USA (1. 1. 1994) 

Mexiko (1. 1. 1994) 

Izrael (1. 1. 1997) 

Chile (5. 7. 1997) 

Kostarika (1. 11. 2002) 

Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko v rámci Evropského sdružení volného obchodu 

(1. 7. 2009) 

Peru (1. 8. 2009) 

Kolumbie (15. 8. 2011) 

Jordánsko (1. 10. 2012) 

Panama (1. 4. 2013) 

 

Zdroj: Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Canada´s Free Trade Agreements, 

2013 



 

Příloha č. 2 Současně platné dohody USA o volném obchodu 

 

Izrael (1. 9. 1985) 

Kanada (1. 1. 1994) 

Mexiko (1. 1. 1994) 

Jordánsko (17. 12. 2001) 

Singapur (1. 1. 2004) 

Chile (1. 1. 2004) 

Austrálie (1. 1. 2005) 

Maroko (1. 1. 2006) 

Salvador (1. 3. 2006) 

Honduras (1. 4. 2006) 

Nikaragua (1. 4. 2006) 

Guatemala (1. 6. 2006) 

Bahrajn (1. 8. 2006) 

Dominikánská republika (1. 3. 2007) 

Omán (1. 1. 2009) 

Kostarika (1. 1. 2009) 

Peru (1. 2. 2009) 

Jižní Korea (15. 3. 2012) 

Kolumbie (15. 3. 2012) 

Panama (31. 10. 2012) 

 

Zdroj: United States Department of State, Existing U.S. Free Trade Agreements, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 Podíl zemí na kanadském exportu a importu v roce 2012 (%) 

 

Export: 

1. USA  73,2 

2. Čína   4,3 

3. Velká Británie 4,1 

4. Japonsko  2,3 

5. Mexiko   1,2 

 

Import: 

1. USA  62,5 

2. Čína   10,7 

3. Mexiko  5,4 

4. Německo  3,0   

5. Japonsko  2,3 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Kanada, Zahraniční obchod země, 

2012 



 

Příloha č. 4 Závislá území v Karibské oblasti 

 

 

 

Velká Británie 

Anguilla  

 

Nizozemsko 

Aruba 

Bermudy Bonaire 

Britské panenské ostrovy Curacao 

Kajmanské ostrovy Saba 

Montserrat Svatý Martin 

Turks a Caicos Svatý Eustach 

 

 

Francie 

Guadeloupe USA Americké panenské ostrovy 

Martinik Portoriko 

Saint-Pierre a Miquelon 

Svatý Martin 

Svatý Bartoloměj 

 

Zdroj: United States Department of State, 2011 



 

Příloha č. 5 Cíle NAFTA dle kapitoly 1 a článku 102 dohody 

 

- odstranění překážek obchodu a usnadnění přeshraničního pohybu zboží a služeb mezi 

smluvními zeměmi 

- podpora podmínek poctivé konkurence v oblasti volného obchodu 

- podstatné zvýšení investičních příležitostí na území smluvních stran 

- zajištění odpovídající a účinné ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví v každé zemi 

- vytvoření účinných postupů pro provádění a uplatňování této dohody, její správy a řešení 

sporů 

- vytvoření rámce pro další třístrannou, regionální a multilaterální spolupráci, rozšíření a 

posílení výhod této dohody 

 

Zdroj: Nafta Secretariat, 1992 

 



 

Příloha č. 6 Členské země CARICOM s rokem přistoupení 

 

Antigua a Barbuda 1974 

Bahamy 1983 

Barbados 1973 

Belize 1974 

Dominika 1974 

Grenada 1974 

Guyana 1973 

Haiti 2002 

Jamajka 1973 

Montserrat 1974 

Svatá Lucie 1974 

Svatý Kryštof a Nevis 1974 

Svatý Vincent a Grenadiny 1974 

Surinam 1995 

Trinidad a Tobago 1973 

 

Přidružené státy CARICOM: 

Anguilla 1999 

Bermudy 2003 

Britské panenské ostrovy 1991 

Kajmanské ostrovy 2002 

Turks a Caicos 1991 

 

Zdroj: Caribbean Community Secretariat, 2011 

 

 



 

Příloha č. 7 Základní principy ALBA dle zakládající smlouvy 

 

1. Obchod a investice nemohou být sami o sobě cílem integrace, pouze nástrojem 

udržitelného rozvoje 

2. Garance přístupu všem zemím k výhodám, které plynou z integrace 

3. Ekonomická komplementarita a spolupráce participujících zemí a zároveň vzájemná 

nesoutěživost mezi členy i v produkci 

4. Pomoc nejméně rozvinutým zemím v regionu, založená na spolupráci a solidaritě 

5. Vytvoření sociálního fondu pro nouzové situace (Social Emergency Fund) 

6. Rozvoj komunikací a dopravy mezi zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku 

7. Provádění akcí, které umožní udržitelnost rozvoje a ochranu životního prostředí 

8. Energetická integrace zemí tohoto regionu 

9. Podpora investic latinskoamerického kapitálu v Latinské Americe a Karibiku 

10. Ochrana latinskoamerické a karibské kultury a identity národů v regionu 

11. Opatření k duševnímu vlastnictví 

12. Koordinace postojů v procesech vyjednávání a mnohostranných oblastech různých druhů 

zeměmi a seskupeními z jiných regionů 

 

Zdroj: Bolivarian Alliance for the People of Our America- Peoples Trade Treaty, Principles of 

the ALBA, 2010, vlastní úprava 



 

Příloha č. 8 Obecné cíle vyjednávání o FTAA dle kapitoly 2 a článku 2 Třetího návrhu 

dohody o FTAA 

 

- liberalizace obchodu s cílem generovat hospodářský růst a prosperitu, a přispívat tak 

k rozšiřování světového obchodu 

- zvýšení úrovně obchodu se zbožím a službami, a investic, prostřednictvím liberalizace trhu 

za jasných, stabilních, předvídatelných, spravedlivých, transparentních a souvislých pravidel 

podporujících volný trh 

- zlepšení hospodářské soutěže a podmínek přístupu na trh pro zboží a služby mezi smluvními 

stranami, včetně oblasti veřejných zakázek 

- odstranění bariér, omezení a překážek obchodu mezi smluvními stranami, včetně nekalých 

obchodních praktik, tarifních opatření, neodůvodněných omezení, domácích subvencí a 

podpor na obchod se zbožím a službami 

- odstranění překážek, které brání pohybu kapitálu a podnikatelských osob mezi smluvními 

stranami 

- podpora rozvoje hemisférické infrastruktury, která usnadní pohyb zboží, služeb a investic 

- vytvoření mechanismů, které zaručí lepší přístup k technologiím, prostřednictvím 

hospodářské spolupráce a technické pomoci 

 

Zdroj: Free Trade Area of the Americas- FTAA, Third Draft FTAA Agreement, 2003, vlastní 

úprava 



 

Příloha č. 9 Obecné principy vyjednávání o FTAA dle kapitoly 2 a článku 3 Třetího 

návrhu dohody o FTAA 

 

- dohodnutá pravidla musí být jasná, transparentní a stabilní, aby se zabránilo možnosti 

kterékoli smluvní straně uplatňovat jednostranné a svévolné opatření na úkor jiných stran 

- transparentnost v jednání stran a orgánů této dohody 

- práva a povinnosti vycházející z této dohody budou v souladu s pravidly Světové obchodní 

organizace (WTO) 

- existence této dohody je možná současně s bilaterálními a subregionálními dohodami, 

přičemž do té míry, že práva a povinnosti spadající pod tyto dohody nepřesahují práva a 

povinnosti FTAA 

- speciální a rozdílné zacházení by mělo být věnováno ekonomickým podmínkám a 

příležitostem menších ekonomik, aby byla zabezpečena plná účast všech smluvních stran 

- přijetí jednotlivých opatření bude na základě konsensu 

- práva a povinnosti této dohody budou platná pro všechny smluvní strany 

- závazky přijaté smluvními stranami v rámci této dohody budou plněny v dobré víře a 

v souladu všech  

 

Zdroj: Free Trade Area of the Americas, Third Draft FTAA Agreement, 2003, vlastní úprava 

 


