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Anotace 
 
 

Předmětem bakalářské práce je analýza společné obchodní politiky, její 

detailnější rozbor, rozbor cílů a jejich plnění. V práci je uvedena historie společné 

obchodní politiky a její základy. V druhé části je uvedeno jaké smlouvy jsou pro 

SOP klíčové, zejména pak Lisabonská smlouva. Dále se práce zabývá otázkou, 

kdo prosazuje společnou obchodní politiku v EU a popisuje nástroje potřebné k 

prosazování a řízení SOP. Bakalářská práce v analytické a trendové části 

zahrnuje jaké dohody nebo smlouvy jsou s jednotlivými státy uzavřené, jejich vývoj 

a vliv na obchod. Poslední část uvádí podmínky, které musí splnit ČR pro vstup do 

eurozóny a problémy s tím spojené. 

 
Klíčová slova: Evropská unie, nástroje obchodní politiky, Lisabonská smlouva,  
                         integrace, obchodní politika, konvergence 
 
 

Summary 
 

The objective of the thesis is an in-depth analysis of the common business 

policy, its goals and fulfilment. The thesis provides the historical background to the 

business policy and its foundations. In the second part of the thesis, the key 

treaties for CBP are examined, the Lisabon treaty in particular. The thesis further 

examines which countries support the common business policy in the EU and 

desribes the tools needed to enforce and coordinate the CBP. Both parts, 

analytical and trend, of the thesis cover the contracts and treaties among particular 

EU members that have been signed and executed, their developments, and 

impact they have had on trade. In the final part, we discuss the conditions 

necessary for the Czech Republic to enter the EU and the problems that come 

along with joining the EU. 

 

 
Kyewords:  European Union, tools of Common Commercial Policy, Lisbon  
                    agreement, Integration, Trade Policy, Convergence  
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Seznam pouţitých zkratek 
 
ASEAN   Association of Southeast Asian Nations 

(Sdruţení národů jihovýchodní Asie) 

ASEM   Asia-Europe Meeting 

   (Asijsko – evropské setkání) 

ČNB   Česká národní banka 

EBA    Everything But Arms  

(Vše kromě zbraní) 

EEAS   Evropský útvaru pro vnější činnost  

ECB   Evropská centrální banka 

EC-US  Economic Integration and Growth Initiative 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

ERM II  Evropský mechanismus směnných kurzů II 

ES   Evropské společenství 

ESCB  Evropský systém centrálních bank 

ESUO  Evropské společenství uhlí a oceli 

ESVO  Evropské sdruţení volného obchodu 

EU   Evropská unie 

EUR   EURO – Jednotka společné evropské měny 

EURATOM Evropské společenství pro atomovou energii 

CAN   Comunidad Andina de Naciones 

   (Andské společenství) 

ČLR   Čínská lidová republika 

ČR   Česká republika 

GATT  General Agreement of Tariffs and Trade  

   (Všeobecná dohoda a clech a obchodu) 

GSP   Generalized systém of Preferences 

   (Všeobecný preferenční systém) 

JAR   Jihoafrická republika 

KLDR  Korejská lidově demokratická republika 

LS   Lisabonská smlouva 

MCCA  Mercado Común Centroamericano  

(Středoamerický společný trh) 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

   (Organizace Severoatlantické smlouvy) 

NTA   New Transatlantic Agenda 

   (Nový transatlantický program) 

OCT   Overseas Countries and Territories 

   (Zámořské země a území) 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

   (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
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OPEC  Organization of the Pertoleum Exporting Countries 

   (Organizace zemí vyváţejících ropu) 

OSN   Organizace spojených národů 

SEPA  (Single Euro Payments Area)  

Jednotná oblast pro platby v eurech 

SES   Smlouva o zaloţení Evropského společenství 

SNS   Společenství nezávislých států 

SOP   Společná obchodní politika 

SSSR   Svaz sovětských socialistických republik 

SVE   Střední a východní Evropa 

TEC    (Transatlantic Economic Council) 

   Transatlantická hospodářská rada 

TEP   Transatlantic Partnership 

   (Transatlantické hospodářské patnerství) 

TIEA   Trade and Investment Enhancement Agreement 

   (Dohoda o rozšíření obchodu a investic) 

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

   (Konference Spojených národů pro obchod a rozvoj) 

WTO   World Trade Organization 

   (Světová obchodní organizace) 
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1 Úvod 

Po 2. světové válce bylo potřeba ve zničené Evropě zabezpečit mír a 

bezpečnost. Převaţoval názor, ţe jediná moţná cesta je mezinárodní spolupráce. 

A tak se začal francouzský ministr zahraničí Robert Schuman zabývat myšlenkou, 

jak tuto spolupráci zastřešit. Dne 9. května 1950 předloţil návrh sjednocené 

Evropy. Na popud tohoto návrhu vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli 

(ESUO) stvrzené Paříţskou smlouvou, které je povaţováno za základ Evropské 

unie. Ve skutečnosti se jednalo o první krok v procesu integrace a především o 

první krok společné obchodní politiky mezi státy Evropy. 

Tato práce postupnými kroky analyzuje historii vzniku společné obchodní 

politiky, současný stav a budoucnost ve společné obchodní politice států Evropské 

unie. 

Úvodní kapitola Společná obchodní politika, se soustředí na historii vzniku 

společné obchodní politiky evropských států, na to co bylo základem vzniku a na 

čem byla společná obchodní politika postavena. Definuje také její základní pilíře. 

Blíţe popisuje smlouvy, které se na integraci podílely a v jakém sledu byly 

podepisovány. Z těchto smluv jsou vytaţené body, respektive, články smluv, které 

jsou pro společnou obchodní politiku klíčové. V závěru kapitoly je uvedeno, kdo 

prosazuje společnou obchodní politiku v EU a jakým způsobem je řízena. Dále je 

zde popsáno hlasování v Radě EU, stejně tak postavení společenství v GATT 

(nyní WTO) a ve světovém obchodu. 

Nedílnou součástí společné obchodní politiky jsou její nástroje. Nástroje 

umoţňují ochraňovat vnitřní trh unie a prosazovat její zájmy. Základním kamenem 

je společný celní sazebník. Dalšími jsou necelní překáţky, ochrana před nekalými 

obchodními praktikami a podpora vývozu. Jakým způsobem EU nástroje pouţívá, 

koho mají chránit, kdo určuje jejich hodnoty a význam pro unii je shrnut 

v podkapitole Nástroje společné obchodní politiky.  

Kapitola Analýza současného stavu, nejprve popisuje, jaké lze uzavírat 

obchodní i politické dohody dle Lisabonské smlouvy s třetími zeměmi, a které 

články toto upravují. V podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé obchodní 

společenství nebo sdruţení, významné země, s kterými EU má uzavřené 
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obchodní dohody, dohody o obchodu a spolupráci, dohody o přidruţení, nebo 

prozatímní dohody. Významným bodem je spolupráce s asijskými zeměmi -

především s Čínou. Zde je uvedena tříbodová strategie.  Práce nezapomíná na 

vztahy s Ruskem a ostatními zeměmi SNS, které jsou pro EU důleţitými partnery - 

zejména na poli energetických surovin. 

V kapitole Trendy je nastíněn vývoj společné obchodní politiky s Čínou a 

USA na základě výsledků zahraničního obchodu těchto zemí za poslední roky. 

V práci je připomenuto, jaké jsou překáţky v obchodování s těmito zeměmi a také 

na co by se měla SOP Evropské unie zaměřit, aby dosáhla svých vytyčených cílů 

k trvalé prosperitě a udrţitelnému rozvoji. V kapitole je zmíněno Španělské 

předsednictví a jeho cíl pro SOP - zlepšit vztahy s obchodníky z Latinské Ameriky 

a Karibiku.  

Do vývoje SOP značně zasáhne skutečnost vzniku diplomatické sluţby 

(ačkoli nejsou ani přesně definované pravomoci diplomatů). Tato instituce bude 

jednat s partnery unie jménem EU. Především by diplomaté měli vyjednávat lepší 

podmínky při obchodování s třetími zeměmi. Podkapitola Trendy v ČR také 

analyzuje vývoj zahraničního obchodu České republiky. 

 V další kapitole Dopady, přínosy a náklady konvergence pro ČR je 

uvedeno, jaká kritéria musí ČR splnit pro vstup do eurozóny. V práci je uvedeno, 

která kritéria jsou jiţ splněna, a která ještě ČR nesplnila. Jde především o 

kritérium udrţitelnosti veřejných financí, spojeným se státním rozpočtem -

respektive jeho nadměrný schodek a meziroční pokles HDP.  

Cílem této práce je - popsat tvorbu společné obchodní politiky a její prvotní 

cíle. Dále informovat, jak se vyvíjí SOP, zjistit skutečnosti, které nastaly podpisem 

Lisabonské smlouvy a zda se po Lisabonu změnila společná obchodní politika. 
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2 Společná obchodní politika EU 

Cesta k současné společné obchodní politice Evropské unii vedla od Římské 

smlouvy1, formování celní unie přes reţim společného trhu, jednotný vnitřní trh aţ 

k zahájení první etapy měnové unie.  

Společná obchodní politika je charakterizována jako cesta k dosaţení cílů 

Evropské unie: harmonický rozvoj všech ekonomických aktivit při respektování 

ţivotního prostředí, ekonomické a sociální koheze členských zemí, zvyšování 

ţivotní úrovně a dodrţování solidarity členských států. 

2.1 Historie vzniku 

 Právním základem fungování Evropské unie je Smlouva o Evropské unii 

z roku 1993 (Maastrichtská smlouva), která byla změněna Amsterodamskou 

smlouvou - platnou od 1. května 1999 a Smlouvou z Nice, platnou od 1. února 

2003.  Smlouva o Evropské unii je zaloţena na třech pilířích: 

 První pilíř měl být vytvořen výstavbou hospodářské a měnové unie, 

především zaloţením „Evropské ústřední banky“ a zavedením jednotné 

měny euro (EUR).  

 Druhý pilíř měla představovat „společná zahraniční a bezpečnostní 

politika“, opírající se o Západoevropskou unii, která se v poslední době 

aktivizovala jako „evropský pilíř NATO“.  

 Třetí pilíř měl vzniknout prohlubující se spoluprací v oblasti práva a 

vnitřní politiky. 

 

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (dále jen 

Smlouva), čímţ se uzavřel několikaletý proces vyjednávání o institucionálních 

otázkách. Smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU 2 (tj. Smlouvu o zaloţení 

ES3 a Smlouvu o EU), aniţ by je nahrazovala. Poskytuje Evropské unii 

                                                 
1
 Římské smlouvy jsou smlouvy o založení EHS a Euratom. Byly podepsány 25. března 1957 na římském 

Kapitolu. Římským smlouvám předcházelo založení ESUO v roce 1951. /Zdroj: Schrötter, H.J. Aktuální slovník 
Evropské unie/s.165 
2
 Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 

evropských států. EU vznikla z Evropského společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, 
známější jako Maastrichtská smlouva. 
3
 ES – Evropské společenství (tři společenství: Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství 

uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maastrichtsk%C3%A1_smlouva
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odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích výzev a naplnění 

očekávání občanů.  

Převratnou změnou, kterou Smlouva přináší, je tzv. komunitarizace třetího 

pilíře Evropské unie. Ta znamená, ţe oblast policejní a justiční spolupráce 

v trestních věcech, jeţ byla doposud rozvíjena ve specifickém mezivládním 

reţimu, bude začleněna do struktur a mechanismů dosavadního nadnárodního 

Evropského společenství (první pilíř). Smlouva výrazně posiluje EU v oblasti 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky (dosavadní druhý pilíř) EU. I ten se 

nyní dostává pod jednu střechu s dosavadním prvním pilířem. Na rozdíl od třetího 

pilíře si však prozatím zachovává většinu svých specifik, kterými jsou zejména 

jednomyslné hlasování jako pravidlo, vyloučení přijímání právních předpisů či 

prakticky nulová role Evropského soudního dvora4.  

V preambuli Smlouvy o ES členské státy vyhlásily, ţe hodlají přispět 

společnou obchodní politikou progresivnímu zrušení omezení v mezinárodním 

obchodě.  

Článek 133 SES5 stanovil, ţe po uplynutí přechodného období se „společná 

obchodní politika bude zakládat na jednotných zásadách, zejména pokud jde o 

úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod, zavádění jednotné 

praxe pokud jde o liberalizační opatření, vývozní politiku a obchodní ochranná 

opatření, jako jsou např. opatření pro případ dumpingu a subvencování.“ 6 

Tento článek byl s malými změnami potvrzen Maastrichtskou smlouvou 

(1993) a je obsaţen také v Amsterodamské smlouvě s rozšířením na obchod se 

sluţbami a právy duševního vlastnictví. 

V současné době je společná obchodní politika zakotvena v článcích 206 a 

207 Lisabonské smlouvy. Článek 207 stanovil, ţe se „Společná obchodní politika 

zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, 

uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu se zboţím a 

sluţbami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, 

                                                 
4
 Zdroj: http://www.euroskop.cz    

5
 Smlouva o Evropském společenství (SES) též Slučovací smlouva byla podepsána 8. dubna 1965, vstoupila v 

platnost 1. července 1967 a sloučila orgány do té doby existujících tří evropských společenství (Evropské 
hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Evropské společenství pro atomovou energii) 
6
 Citace Čl. 133 Smlouvy o Evropském společenství 

http://cs.wikipedia.org/wiki/EHS
http://cs.wikipedia.org/wiki/EHS
http://cs.wikipedia.org/wiki/ESUO
http://cs.wikipedia.org/wiki/Euratom
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sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a opatření na ochranu 

obchodu, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování.“ 7  

Při provádění společné obchodní politiky hrají významnou úlohu instituce EU, 

zejména Komise a Rada. Zvlášť silné postavení má Komise. Ta má iniciativní 

pravomoc a předkládá Radě návrhy na provádění společné obchodní politiky. 

Zjistí-li Komise, ţe je třeba sjednat dohodu s jedním nebo více státy - popřípadě 

s mezinárodní organizací, dá doporučení Radě, která ji zmocní, aby zahájila 

nezbytná jednání. Komise vede tato jednání po poradě se zvláštním výborem 

jmenovaným Radou, aby Komisi v jejím úkolu pomáhal. Při výkonu pravomoci, 

která je svěřena Radě, se Rada usnáší kvalifikovanou většinou8. 

Pokud jde o obchod, je nutno rozlišovat mezi obchodem uvnitř Unie a 

obchodem Unie s třetími zeměmi. Společná obchodní politika se zásadně aplikuje 

vůči třetím zemím, případně jejich seskupením. 

Společná obchodní politika EU je jednou z oblastí, ve které členské státy 

dosáhly nejvyššího stupně integrace. Členské státy delegovaly veškeré pravomoci 

v obchodně politických otázkách vůči třetím, nečlenským zemím, na orgány EU. 

Členské země sice samy vstupují do obchodních vztahů s třetími zeměmi a 

mohou v naléhavých případech samy podnikat nezbytné kroky, nemohou však 

zavádět zvláštní cla nebo ignorovat a narušovat dohodnuté zásady společné 

obchodní politiky9. 

Unie uplatňuje společný postup zejména při stanovení a úpravách celních 

tarifů při dovozu do Unie. Společný postup je také uplatňován při liberalizaci 

obchodu s třetími zeměmi, uzavírání smluv o obchodu a hospodářské spolupráci 

s třetími zeměmi, zavádění opatření na ochranu obchodu (v případě dumpingu 

nebo vývozních dotací) a při poskytování celních preferencí na ochranu obchodu. 

                                                 
7
  Čl. 207 Lisabonské smlouvy 

8
 Podle Lisabonské smlouvy: Do 31.10.2014 - 255 vážených hlasů od většiny členů u návrhu Komise; 255 

vážených hlasů od dvou třetin členů Rady v ostatních případech; člen Rady může požádat o ověření, zda 
tato kvalifikovaná většina zastupuje alespoň 62% celkového počtu obyvatel. Od 1.11.2014 - nejméně 55% 
členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zatupujících členské státy, které představují nejméně 65% 
obyvatelstva Unie; blokační menšinu musí tvořit nejméně 4 členové Rady, jinak se kvalifikovaná většina 
považuje za dosaženou; pokud nejde o návrh Komise, nejméně 72% členů Rady zastupujících státy s 
nejméně 65% obyvatelstva. /Zdroj: Petrám A. a kol. Evropská integrace a Česká republika/ 
9
 Vnější vztahy Evropského společenství neboli činnost jednotlivých politik zaměřené navenek vůči třetím 

státům (např. společná obchodní politika, rozvojová politika, humanitární pomoc, smluvní vztahy se třetími 
zeměmi v rámci jednotlivých politik aj.) a společná zahraniční a bezpečnostní politika dostávají v Lisabonské 
smlouvě společný základ a budou se společně označovat jako vnější činnost unie. Zdroj: http://europa.eu/ 
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Společná obchodní politika je logickým vyústěním celní unie. Po odstranění 

cel a jiných obchodních překáţek mezi členskými zeměmi se prohloubily obchodní 

vztahy uvnitř Společenství, které vůči třetím zemím začalo vystupovat jako jeden 

subjekt. Po zavedení jednotného celního sazebníku (1968) se tak EHS stalo 

samostatným subjektem v mezinárodních obchodních vztazích, coţ vylučovalo, 

aby členské země vytvářely své vnější ekonomické vztahy zcela suverénně. 

S ohledem na ekonomickou váhu Společenství ve světě to mělo závaţné 

důsledky: Společenství získalo mnohem silnější vyjednávací pozici 

v mezinárodních ekonomických vztazích (např. v GATT/WTO10), neţ kdyby 

jednotlivé členské státy vystupovaly individuálně. Většina třetích zemí a také 

mezinárodní hospodářské organizace měly proto zájem na tom, aby své vztahy ve 

Společenství upravily. Proto mají své diplomatické zastoupení u ES v Bruselu, 

stejně jako ES v třetích zemích. 

Ve své SOP je Unie vedena snahou rozvíjet volný, umělými překáţkami 

neomezený obchod se všemi zeměmi. K tomu jí zavazuje také to, ţe všechny 

členské země jsou zároveň členy Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT11), 

která se od roku 1995 změnila na Světovou obchodní organizaci (WTO12). Proto 

se země Unie ve své obchodní politice přidrţují pravidel, která byla přijata touto 

mezinárodní organizací: zákazu diskriminace v obchodě, zásady nejvyšších 

obchodních výhod, zákazu dovozních kvót, exportních dotací, účastí na 

mezinárodních jednáních o sniţování cel. Existují však výjimky. Zásady volného 

obchodu se týkají pouze průmyslových výrobků. Sektor zemědělství je v Unii silně 

ochraňován a do volného sektoru není zatím začleněn. Také některé průmyslové 

výrobky jsou vyloučeny z liberalizace. Jde o tzv. citlivé výrobky (textil, obuv, ocel, 

lodě apod.), kde by zvýšený dovoz mohl způsobit potíţe v příslušných oborech 

v zemích ES13. Další výjimkou ze zásady nediskriminace je Všeobecný systém 

                                                 
10

 Zdroj: Lebiedzik, M., Majerová, I., Nezval P. Světová ekonomika 
11

 Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) byla uzavřena v roce 1947 celkem třiadvaceti státy. Hlavním 
důvodem vzniku bylo snížení překážek v mezinárodním obchodu. Toho bylo dosaženo množstvím různých 
dohod o snížení celních bariér, kvantitativních omezení obchodu a dotací. 
12

 Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization) je organizace, která zakládá pravidla 
mezinárodního obchodu prostřednictvím konsenzu mezi jeho členskými státy a řeší mezinárodní obchodní 
spory mezi členskými státy. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). 
13

 Na jejich ochranu používá Unie nejen celních překážek dovozu, ale také dovozních kvót a dobrovolných 
vývozních omezení. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_obchodn%C3%AD_spory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_obchodn%C3%AD_spory
http://cs.wikipedia.org/wiki/GATT
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preferencí14 (známý pod zkratkou GSP – General System of Preferences a 

GSP+)15. Ten umoţňuje poskytovat celní preference rozvojovým zemím za 

účelem napomoci procesu industrializace a exportní diverzifikaci v těchto zemích a 

vůbec napomáhá zlepšení jejich ekonomické situace16. Příjemci GSP+ se na 

základě rozhodnutí Rady z 9. prosince 2008 staly státy: Arménie, Ázerbájdţán, 

Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Ekvádor, El Salvador, Gruzie, Guatemala, Honduras, 

Mongolsko, Nikaragua, Paraguay, Peru a Srí Lanka.  

Mezi těmito zeměmi byla i Venezuela, ale tato výsada jí byla Radou zrušena 

dne 18. května 2009 na návrh rozhodnutí Komise č. 2009/454/ES17. Důvodem 

odnětí reţimu bylo nedodrţení závazného termínu pro ratifikaci Úmluvy OSN o 

boji proti korupci ze strany Venezuely. Ačkoli se Venezuela zavázala dokončit tuto 

ratifikaci do 31.12.2008, svůj závazek nedodrţela a nesplnila tak jednu ze 

základních podmínek pro přiznání reţimu GSP+ od 1.1.2009. 

V rámci mezinárodních hospodářských organizací má Unie zvláštní 

postavení. Např. v GATT (nyní WTO) má zvláštní statut, neboť podepsala řadu 

mezinárodních dohod, i kdyţ smluvní stranou v GATT jsou jednotlivé členské 

země a nikoliv EU. V OECD18  Komise obvykle vystupuje jménem Unie, i kdyţ 

Unie členem OECD není. Pokud jde o zahraničněpolitickou oblast, neměly 

instituce EHS v této oblasti pravomoci srovnatelné se SOP. Proto se mezi 

členskými zeměmi EHS začal vytvářet systém politické spolupráce, který byl 

smluvně zakotven Aktem o jednotné Evropě (1986) a poté doplněn ve smlouvě o 

                                                 
14

 Systém GSP byl vypracován již v roce 1971 a jeho koordinátorem a hlavně prostředníkem mezi zeměmi 
preference poskytujícími a preference využívajícími je Konference OSN o obchodě a rozvoji (UNCTAD). 
UNCTAD každoročně vyhlašuje seznamy rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, kterým jsou příslušné 
preference v daném roce vyspělými zeměmi přiznávány. 
15

 GSP+ od 1. 1.2009 do 31.12.2011 je nabízena zranitelným rozvojovým zemím, které podepsaly a efektivně 
zavedly obecné zásady United Nations (UN) a International Labour Organization (ILO) ohledně lidských práv 
a pracovních práv, a další mezinárodní konvence související s životním prostředím a vládními principy. 
16

 ES poskytují celní preference (v podobě jednostranných zrušení cel nebo jejich snížení) asi 128 
rozvojovým zemím a 22 nezávislým územím. Do uzavření Asociačních dohod poskytovala EU na základě 
tohoto systému celní preference i tehdejšímu Československu, a dalším transformujícím se ekonomikám. 
17

 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/ - Rozhodnutí Komise č. 2009/454/ES dostupný dne 12. 4. 2010 
18

 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation 
and Development) je organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, která vznikla v roce 1961. 
Členy jsou: Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království, USA, 
Japonsko, Finsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, ČR, Jižní Korea, Maďarsko, Polsko, Slovensko.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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EU (1992) zvláštní hlavou o společné zahraniční a bezpečnostní politice19. Její 

zásady jsou podrobně rozpracovány v Amsterodamské a Lisabonské smlouvě 20. 

2.2 Postavení EU ve světovém obchodu 

Unie jako celek je nejvýznamnější subjekt světového obchodu. Je to 

skutečná obchodní velmoc, jak ve vývozu a dovozu, tak v tocích zahraničních 

investic. Unie je mnohem intenzivněji zapojena do mezinárodního obchodu neţ její 

konkurenti. Obchod uvnitř Unie roste však rychleji, neţ obchod s vnějším světem. 

EU je vedle USA a Japonska jedním ze tří hlavních ekonomických center 

světa. V roce 2006 činil podíl EU na světovém obchodu se zboţím 17,1%, zatímco 

podíl USA činil 16% a Japonska 6,6%. V roce 2005 byl podíl EU na světovém 

obchodu v oblasti sluţeb 26%, podíl USA činil 18,4% a Japonska 6,9%.21 EU je 

obchodně orientované obchodní seskupení, coţ je dáno charakterem ekonomiky 

jednotlivých členských zemí. Unie má omezené přírodní zdroje a je závislá na 

dovozu surovin a energetických zdrojů. Nejdynamičtěji se rozvíjí obchod uvnitř 

Unie, na který připadá kolem 60% celkového obchodu tohoto seskupení.22 

Zároveň dochází k rychlému růstu obchodu EU s nečlenskými státy. S výjimkou 

obchodu se zemědělskými výrobky nebyl růst obchodu uvnitř EU na úkor obchodu 

se třetími zeměmi.  

Zboţová struktura zahraničního obchodu EU se liší oblast od oblasti. 

Celkově přes 80% obchodu s průmyslově vyspělými zeměmi má formu obchodu 

s průmyslovými výrobky. V obchodě s rozvojovými zeměmi představují 

významnou poloţku zdroje energie (26%), potraviny a ostatní výrobky primárního 

sektoru (22%). Postupně se zvyšuje téţ podíl obchodu průmyslovými výrobky.23 

Pokud bereme obchod se zboţím jako celek, představuje obchod se zeměmi 

ESVO24, USA, středomořskou oblastí, zeměmi OPEC25, Japonskem, zeměmi 

střední a východní Evropy, s Čínou a zeměmi SNS26 kolem 80 % obchodu EU. 

                                                 
19

  Hlava V, čl. 11 – 28 Smlouvy o Evropské unii 
20

  Hlava V., kapitola 2, čl. 24 - 41 Lisabonské smlouvy (LS) 
21

  Zdroj: http://europa.eu/  
22

  Zdroj: Had M., Urban L. První pilíř evropské unie, s. 111, aktualizované hodnoty zdroj: http://europa.eu/ 
23

  Zdroj: Had M., Urban L. První pilíř evropské unie, s. 111 
24

 Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) je společenství čtyř evropských států, které vzniklo v roce 
1960. Dnes jsou členy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/3._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1960
http://cs.wikipedia.org/wiki/Island
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
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2.3 Společná obchodní politika EU a její nástroje 

Společná obchodní politika Unie se zakládá na jednotně stanovených 

zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a 

obchodních dohod, zavádění jednotné praxe pokud jde o liberalizační opatření, 

vývozní politiku, jakoţ i obchodně politická obchodní opatření, včetně opatření 

v případech dumpingu a subvencování. 

Při provádění společné obchodní politiky hraje významnou úlohu Komise. 

Doporučuje Radě zahájit obchodní jednání, jedná o mezinárodních dohodách a 

vystupuje jako pozorovatel EU v mezinárodních orgánech. Povoluje členským 

státům přijetí ochranných opatření (Safeguard measures) podle článku 134 SES. 

Komise je tedy rozhodujícím orgánem Unie, který zajišťuje provádění společné 

obchodní politiky jak navenek, tak uvnitř Unie. 

Rada je vedle Komise další rozhodující aktér společné obchodní politiky. 

Dává Komisi mandát k jednání a podepisuje dohody se třetími zeměmi jménem 

ES. Při výkonu svých pravomocí se Rada usnáší kvalifikovanou většinou. 

Evropský parlament má v oblasti společné obchodní politiky relativně 

omezené pravomoci. Má právo být informován o přípravě, průběhu a výsledcích 

jednání, jeţ se týkají společné obchodní politiky. V případech, kdy jde o dohody 

uzavírané podle článku 218 Lisabonské smlouvy (dříve čl. 300 SES) - jde zejména 

o dohody o přidruţení, má významné právo souhlasu.27 

2.4 Nástroje společné obchodní politiky 

Mezi hlavní nástroje společné obchodní politiky ES patří společný celní 

sazebník, necelní překáţky obchodu, ochrana před nekalými praktikami a podpora 

vývozu. 

                                                                                                                                                    
 
25

 Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je organizace sdružující 12 zemí exportujících ropu. Členské 
země OPEC dnes kontrolují 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku tak zajišťují 
jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy. Členy jsou: Alžírsko, Angola, 
Ekvádor, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela. 
26

 Společenství nezávislých států (SNS) je organizace zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik 
Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán 
a Uzbekistán.  
27

  Zdroj: Soukup P. Základy hospodářské politiky s. 61-63 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%81zerb%C3%A1jd%C5%BE%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kazachst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzst%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1d%C5%BEikist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
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2.4.1 Společný celní sazebník 

Nejviditelnější projev společné obchodní politiky je jednotný celní sazebník. 

Společný celní sazebník byl koncem šedesátých let minulého století vytvořen jako 

aritmetický průměr tarifů uplatňovaných jednotlivými členskými státy. K jeho 

změnám došlo v následujících letech na základě mnohostranných jednání v rámci 

GATT, jejichţ cílem byla liberalizace obchodu. Výsledkem jednotlivých kol bylo 

sníţení průměrných cel na hotové výrobky28.  

Aţ do uruguayského kola se sniţování celních tarifů týkalo jen průmyslových 

výrobků. V oblasti zemědělství a sluţeb vystupovala ES jako velmi ochranářské 

seskupení, aplikující navíc četné netarifní překáţky. Pro několik tzv. citlivých 

průmyslových výrobků (textil, ocel) nadále pouţívá dovozní ochrany ve formě kvót 

a dobrovolných vývozních omezení. Uruguayské kolo rozšířilo okruh 

projednávaných otázek na finanční sluţby, lodní dopravu, telekomunikace a jiné 

druhy sluţeb. Jednání o nich však nebyla uzavřena a měly pokračovat v rámci 

nově vytvořené Světové obchodní organizace v roce 1999.  

Základem pro zpracování celního sazebníku je Listina koncesí a závazků, 

která tvoří nedílnou součást Marrákešského protokolu Uruguayského kola GATT 

1994. Listina stanoví smluvně vázané celní sazby, které se v důsledku 

implementace závěrů Uruguayského kola postupně  (počínaje 1. 1. 1995) 

sniţovaly během přechodného období 5 aţ 10 let v závislosti na druhu zboţí - 

vţdy k 1. lednu.  

V celním sazebníku jsou uvedeny rovněţ smluvní celní kvóty (tj. mnoţství 

zboţí, na které se uplatňuje niţší celní sazba, neţ je smluvní celní sazba). Rozsah 

zboţí, na které se kvóty vztahují, i sazby platné v rámci těchto kvót, vycházejí 

rovněţ z Listiny. Smluvní celní kvóty obdobně jako smluvní celní sazby se 

pouţívají při dovozu zboţí pocházejícího ze země, které EU poskytuje doloţku 

nejvyšších výhod. Značně jsou kvóty rozšířeny v obchodě se zeměmi, které 

nejsou členy WTO. To se vztahuje na dovoz ocelářských výrobků z Ruska, 

                                                 
28

 V rámci tzv. Dillonova kola (1960 – 1962) a Kennedyho kola (1962 – 1967) byly celní sazby sníženy o 
polovinu. K dalšímu snížení o 30% došlo v rámci tzv. tokijského kola (1973 – 1979). Po skončení posledního 
tzv. Uruguayského kola (1986 – 1993) byla celní ochrana ES dále snížena a činí v průměru pouze kolem 2%. 
Pro mnoho výrobků platí nulový celní tarif. 
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Ukrajiny a Uzbekistánu, na textilní a jiné výrobky z Číny. Tato omezení mohou 

odpadnout, aţ tyto země budou přijaty do WTO. 

Celní orgány mají kromě tradiční role vybírání cla i novou odpovědnost při 

ochraně občanů a podnikání v EU, například v boji proti obchodu s nebezpečnými 

nebo škodlivými výrobky (pašované zboţí, padělky, napodobeniny a pirátské 

zboţí, produkty porušující bezpečnostní legislativu nebo legislativu pro ochranu 

ţivotního prostředí atd.) a proti ilegálnímu obchodu s ohroţenými ţivočišnými 

druhy. 

2.4.2 Autonomní celní suspenze nebo celní kvóty 29 

Jde o opatření, které má napomoci ke zvýšení produktivity a 

konkurenceschopnosti komunitárního průmyslu. Proto byl vytvořen mechanismus 

zvýhodněného celního reţimu. Jedná se o dočasnou moţnost, kterou můţou 

vyuţít všichni výrobci v EU, kteří jsou nuceni dováţet materiály (komponenty, 

součásti apod.) pro výrobní zpracování a na které je uvaleno clo. Týká se to pouze 

materiálů, které nejsou dostupné v poţadované kvalitě a kvantitě v zemích EU ani 

v zemích, s nimiţ má EU preferenční dohody. Výrobci se k této moţnosti připojují 

formou ţádosti, které mohou předloţit dvakrát do roka. Ţádosti vyhodnocuje 

Evropská komise. V ţádosti o suspenzi cla výrobce prokáţe, ţe určité zboţí, které 

potřebuje pro výrobu, dováţí ze třetí země a platí za něj clo, neboť ho nelze pořídit 

beze cla. Pro výrobky dováţené za účelem konečné spotřeby se suspenze cla 

neposkytují, stejně tak za zboţí, na které se při dovozu do EU uplatňuje 

antidampingové clo. 

Roční hodnota cla musí dosáhnout nejméně 20.000,-Eur za rok. Pro 

dosaţení této hranice se mohou výrobci sdruţit a předloţit ţádost společně. 

Pokud jakákoli firma v EU začne vyrábět nebo jiţ vyrábí produkt dotčený 

suspenzí, můţe podat proti celní suspenzi či kvótě námitku. To můţe vést ke 

zrušení konkrétní celní suspenze či kvóty. 

                                                 
29

 Nařízení Rady (EU) č. 10/2010 [pdf, 800 kB]ze dne 22. prosince 2009 o otevření a způsobu správy 
autonomních celních kvót Unie, pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení 
nařízení (ES) č. 2505/96 — publikováno v Úředním věstníku EU č. L 3/1 dne 7. ledna 2010.  

http://download.mpo.cz/get/27264/45883/554767/priloha005.pdf
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2.4.3 Necelní překáţky 

Mezi další nástroj obchodní politiky patří tzv. necelní (netarifní) překáţky, 

které jsou sice méně zřetelné, ale v praxi jsou stejně účinné jako překáţky celní. 

EU se zavázala uvolnit mezinárodní obchod nejen od celních překáţek, ale i od 

překáţek necelních, jako jsou hraniční formality, dovozní kvóty, administrativní a 

technické předpisy, rozdílné zdanění, státní subvence a diskriminační státní 

zakázky. 

Necelní překáţky byly v rámci EU poměrně často pouţívány. EU se podílela 

téţ na zavádění tzv. nového protekcionismu. K němu patří jednostranná tzv. 

dobrovolná vývozní omezení prováděná jednou zemí nebo jsou prováděna na 

základě dohody o mnohostranném dobrovolném omezení obchodu. Tato omezení 

existují mimo rámec GATT, jsou politicky výhodnější neţ kvóty a praktikují je 

všechny hlavní obchodní státy. Ve své praxi se EU k dojednání jednostranných 

dobrovolných vývozních omezení poměrně často uchyluje. 

2.4.4 Ochrana před nekalými obchodními praktikami 

Mezi nekalé obchodní praktiky patří především dumping. Podle pravidel 

GATT můţe dovozní země přijmout ochranná opatření, především uvalit 

antidumpingová cla. Ta vyrovnají rozdíl mezi cenou, kterou firma poţaduje na 

domácím a na vývozním trhu. Mezi další nekalé obchodní praktiky patří vývozní 

subvence. Aby čelila vývozním subvencím, můţe dováţející země uvalit 

vyrovnávací clo aţ do výše subvence poskytnuté vyváţející zemí. Podle pravidel 

GATT však mohou být tato ochranná opatření pouţita pouze za přesně 

definovaných podmínek. Musí se prokázat, ţe dovozy se podstatně zvýšily, dále 

ţe existuje podstatný cenový rozdíl mezi domácími a exportními cenami vývozce a 

konečně, ţe dovozy způsobily materiální škodu domácím výrobcům. 

Z těchto zásad vychází antidumpingové nařízení EU číslo 2423 z roku 1988. 

I kdyţ je počet antidumpingových řízení poměrně vysoký, konkrétní případy, kdy 

EU pouţila antidumpingových a vyrovnávacích cel, tvoří poměrně nízké procento 

dovozu do EU. 
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V případě, ţe nekalé obchodní praktiky vývozce z třetích zemí ohroţuje trh 

EU, můţe Komise iniciovat akce směřující k ochraně evropských firem. Rada je 

v tomto případě povinna rozhodnout do 30 dnů. 

Aby čelila náhlému růstu dovozu, můţe členská země GATT pouţít tzv. 

ochranných opatření. V praxi to znamená, ţe dovozce musí ţádat o licenci, 

umoţňující statisticky sledovat vývoj dovozu. Dovoz uskutečňovaný podle těchto 

licencí nepodléhá zvláštním clům ani mnoţstevním omezením. 

2.4.5 Podpora vývozu 

Vývoz ze zemí EU nepodléhá v podstatě ţádným omezením, u konkrétních 

výrobků však lze uplatnit výjimky, aby se zabránilo nedostatku základního zboţí 

na trhu Unie. Kontrola exportu má často charakter vývozních kvót, licenčního 

řízení nebo embarga. Podpora exportu má často charakter vývozních kvót při 

nízkých úrocích. Jsou pouţívány i další formy přímé i nepřímé podpory vývozu, 

např. subvence výrobcům, umoţňující jim sníţit náklady a získat lepší vývozní 

pozici. Unie pouţívá tyto nástroje především při vývozu zemědělských výrobků, 

poskytla téţ subvence ocelářskému průmyslu a souhlasila s rozsáhlými 

subvencemi členských států na podporu výroby lodí, letadel, zbraní a jiných 

výrobků.  

Společná obchodní politika sleduje dva hlavní cíle – prosazuje otevřený 

mnohostranný obchodní systém a chrání zájmy Unie ve vztahu k obchodním 

partnerům. Při uskutečňování těchto cílů se EU řídí pravidly GATT. 

Svou průmyslovou a soutěţní politikou se EU snaţí omezit a kontrolovat 

snahy členských zemí finančními subvencemi podbízet se na vývozních trzích. 

Vzhledem k tomu, ţe podpora exportu nespadá pod společnou obchodní politiku, 

má Komise v této oblasti omezené pravomoci. 

3 Analýza současného stavu 

Současný stav společné obchodní politiky byl jiţ v práci popsán. Analýza je 

zaměřena na ekonomické vztahy mezi EU a třetími zeměmi.   
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Lisabonská smlouva (dříve Smlouva o Evropském společenství) umoţňuje 

uzavírat se třetími zeměmi nebo regionálními bloky různé typy dohod. Jde 

zejména o: 

 Obchodní dohody podle čl. 207 Lisabonské smlouvy (dříve čl. 133 SES) 

– dohody tohoto typu se týkají výlučně obchodu. 

 

 Dohody o obchodu a spolupráci podle čl. 207, 352 a 217 Lisabonské 

smlouvy (dříve čl. 133,308 a 310 SES) – dohody tohoto typu se neomezují 

pouze na obchod, ale zahrnují také konzultace v různých oblastech. 

 

 Dohody o přidruţení podle čl. 198, 218 a 217 Lisabonské smlouvy (dříve 

čl. 182, 300 a 310 SES) – dohody o přidruţení (pouţívá se označení 

asociační dohody) zahrnují jak oblast obchodní, tak politickou. 

 

 Prozatímní dohody – umoţňují, aby obchodní část dohod o obchodu a 

spolupráci a dohod o přidruţení mohla vstoupit v platnost bezprostředně po 

jejich podpisu; uzavírání těchto dohod je podle čl. 207 Lisabonské 

smlouvy (dříve čl. 133 SES) v kompetenci Komise30. 

 

3.1 Vztahy se zeměmi ESVO 

Vztahy EU se zeměmi Evropského sdruţení volného obchodu (viz. Obrázek 1 

- Členské státy ESVO, na obrázku, tmavě šedivé, zelené jsou státy EHP) vycházejí 

z aplikace reţimu volného obchodu a jsou zaloţeny na dohodách o volném 

obchodu mezi EU a jednotlivými členy ESVO. Rozhodnutí o vytvoření společného 

vnitřního trhu ES začátkem roku 1993 vyvolalo potřebu dále upravit vztahy mezi 

EU a ESVO. Proto byla mezi EU a některými členy ESVO v roce 1992 uzavřena 

dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru, která vstoupila 

v platnost 1.1.199431. EU umoţnila těmto zemím podílet se na tzv. čtyřech 

svobodách, tj. na volném pohybu zboţí, osob, sluţeb a kapitálu. Na druhé straně 

se země ESVO zavázaly převzít většinu unijních politik, které se týkají slučování 

podniků, státní pomoci, ochrany spotřebitelů, oblasti sociální, dopravy, vývoje a 

výzkumu a ochrany ţivotního prostředí.  

                                                 
30

 Zdroj: Had, M., Urban, L. První pilíř Evropské unie 
31

 Dohoda o EHP se vztahuje z dnešních členů ESVO na Norsko, Lichtenštejnsko, Island; Švýcarsko na základě 
referenda odmítlo k dohodě přistoupit – vztahy s EU jsou upraveny Dohodou o volném obchodu. 
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Obrázek 1 - Členské státy ESVO 
 

Kaţdá členská země ESVO uplatňuje vůči 

třetím zemím svoji vlastní obchodní politiku32.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://wikipedie.cz 

 

3.2 Vztahy se středomořskými zeměmi a zeměmi Blízkého 

východu 

Dohody o přidruţení k EU byly uzavřeny s Tureckem, Maltou a Kyprem. 

Podle těchto dohod získaly tyto státy bezcelní přístup průmyslových výrobků na trh 

EU.  Turecko uzavřelo s EU dohodu o celní unii33. V současné době má statut 

kandidáta na členství v EU. Kypr vytváří na základě dohody o přidruţení celní unii 

s EU a jedná o dohodě o přistoupení k EU. Malta zahájila jednání v roce 2000. 

Asociační dohody byly uzavřeny s Tuniskem, Marokem, Jordánskem, 

Izraelem a Egyptem. Tyto dohody nahrazují původní dohody o spolupráci. 

Vytvářejí oblasti volného obchodu a obsahují ustanovení o asymetrické liberalizaci 

v oblasti sluţeb, pohybu kapitálu a hospodářské soutěţe. S Palestinskou 

samosprávou byla uzavřena prozatímní asociační dohoda o obchodu a spolupráci. 

U Libanonu je předběţné provádění obchodních ustanovení zajištěno Prozatímní 

dohodou. 

S Radou pro spolupráci zemí Perského zálivu, přidruţující Saudskou Arábii, 

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar a Sjednocené arabské emiráty, bylo v roce 1990 

zahájeno jednání o dohodě o volném obchodu. 

                                                 
32

 ESVO jako oblast volného obchodu na rozdíl od EU není celní unií a nemá společnou obchodní politiku. 
33

 Vstoupila v platnost v roce 1996. 

http://wikipedie.cz/
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3.3 Vztahy se zeměmi Afriky, Karibské a Tichomořské oblasti 

(ACP, AKT) 

Skupina zemí ACP34 dnes zahrnuje 79 rozvojových států Afriky, Karibské a 

Tichomořské oblasti. Ze 79 signatářských zemí ACP je 55 členy WTO a 41 patří 

k nejméně vyspělým zemím světa (viz. Obrázek 2 - Země sdružené v ACP, na obrázku 

zeleně). 

Dohoda mezi EU a ACP Group prošla dlouhým vývojem přes úvodní dohodu 

z Yaoundé (ES a africké státy), od roku 1975 čtyři dohody z Lomé35 aţ po 

současné ujednání z Cotonou. 

Tato dohoda tvoří důleţitý a 

historicky nejstarší pilíř vnější 

rozvojové pomoci EU. Poslední 

dohoda o partnerství mezi EU a 

zeměmi ACP, tzv. Dohoda 

z Cotonou, byla podepsána 

v červnu 2000 (s platností od 1. 

dubna 2003) na 20 let a navázala 

na IV. Úmluvy z Lomé, jejíţ 

platnost skončila v únoru 2000. Tato dohoda zajišťuje především obchodní a 

ekonomickou spolupráci a uzavírá nová obchodní opatření, která budou 

kompatibilní s WTO. Vychází z předpokladu, ţe ES bude postupně uzavírat 

dohody o partnerství s jednotlivými členy ACP a cílem rozvinout nové zóny 

volného obchodu. Bylo stanoveno osmileté období, v jehoţ konečném výsledku 

bude ekonomická a obchodní spolupráce EU a ACP v souladu s ustanoveními 

WTO. Důraz má být kladen na vytváření regionálních integračních seskupení. 

V roce 1999 byla podepsána Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci 

s Jihoafrickou republikou, v platnost vstoupila dne 1. května 2004 (JAR). 

                                                 
34

 ACP, AKT – The African, Caribbean and Pacific Group of States. Aktuální seznam zemí ACP je dostupný na 
http://www.acp.int/en/acp_states.htm. 
35

 Dohody z Lomé byly původně uzavírány na pětileté období (1975-1980, 1980-1985, 1985-1990). Poslední 
tzv. čtvrtá Dohoda z Lomé z roku 1991 byla uzavřena na deset let. 

 
Obrázek 2 - Země sdružené v ACP 

 

  
      Zdroj: http://wikipedie.cz 

 

 

http://wikipedie.cz/
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3.4 Vztahy s ostatními rozvojovými zeměmi 

Vztahy s rozvojovými zeměmi, se kterými nemají ES uzavřenou ţádnou 

dohodu, se řídí systémem všeobecných preferencí. Jedná se o specifický systém, 

který vychází z doporučení UNCTAD a je poskytován na základě jednostranného 

rozhodnutí ES. Od března 2001 je v GSP obsaţena iniciativa „Všechno kromě 

zbraní“ (EBA)36 udělující bezcelní přístup na trh EU všem výrobkům s výjimkou 

zbraní a střeliva (zbytková cla na rýţi a cukr byla odstraněna k 1. 10. 2009) 

z nejméně rozvinutých zemí.  V současné době poţívá výhod tohoto systému 

celkem 176 nezávislých zemí a území, které jsou klasifikovány jako rozvojové37. 

Mnoho z těch zemí, které jsou příjemci GSP, profituje také z preferencí 

poskytovaných na základě jiných dohod a úmluv. Země, které profitují pouze 

z preferencí na trhu EU na základě GSP, jsou země s přechodovými ekonomikami 

z bývalého SSSR, asijské a latinskoamerické země nepatřící mezi OCT38 a země 

ACP. 

3.5 Vztahy s asijskými zeměmi 

Důleţitou prioritou společné obchodní politiky EU je posilování obchodní 

spolupráce EU s Asií. Asie je třetím největším regionálním obchodním partnerem 

EU. Jedním z hlavních nástrojů obchodní spolupráce mezi členskými státy ES a 

asijskými státy je Setkání Asie – Evropa (ASEM)39. V současné době je partnery 

ASEM celkem 43 zemí a 2 instituce40. EU podporuje proces regionální integrace 

v Asii. Uzavřela dohodu o spolupráci se Sdruţením národů jihovýchodní Asie 

                                                 
36

 EBA – Everything But Arms. Je opatření Evropské unie, díky kterému jsou osvobozeny od cla všechny 
dovozy do EU z nejméně rozvinutých států (Least Developed Countries) s výjimkou zbraní. EBA nabyla 
účinnost 5. března 2001. Snahou je podpořit rozvoj nejchudších států. 
37

  Seznam zemí, které požívají výhod GSP je přístupný v Úředním věstníku EU (L211/13 ze 6.8.2008), příloha 
č. 1: Zvýhodněné země a území, na něž se vztahuje systém všeobecných celních preferencí Společenství; 
dostupný na webových stránkách: http://www.mpo.cz/dokument49418.html 
38

 OCT je 21 zámořských zemí a území, s nimiž mají Velká Británie, Francie, Dánsko a Nizozemsko zvláštní 
vztahy. Patří mezi ně Anguilla, Bermudy, Britské antarktické území, Britské indickooceánské území, Britské 
Panenské ostrovy, Falklandy, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Kajmanské ostrovy, Montserrat, 
Pitcairnovy ostrovy, Svatá Helena, Turks a Caicos, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a antarktická 
území, Mayotte, Nová Kaledonie, Saint-Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna, Aruba, Nizozemské Antily, 
Grónsko. 
39

  První setkání představitelů ASEM proběhlo v roce 1996 v Bangkoku. ASEM se schází vždy jednou za 2 
roky. 
40

 Členské státy EU + Evropská komise, Čína, Indie, Japonsko, Korejská republika, Mongolsko Pákistán, státy 
ASEAN + sekretariát ASEAN. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
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(ASEAN)41. Základnou pro rozvoj vzájemných vztahů mezi EU a některými 

asijskými zeměmi je Kooperační dohoda s členskými zeměmi ASEAN. (viz. 

Obrázek 3 – Členské země ASEAN, na obrázku červeně). V roce 2004 se EU a 

ASEAN dohodly na 

vytvoření Transregionální 

obchodní iniciativy, jejímţ 

cílem je zajistit rozšíření 

obchodu a zvýšení investic. 

EU přikládá velký 

význam vztahům s Čínskou 

lidovou republikou (ČLR). 

Obchodní vztahy s ČLR jsou 

upraveny Dohodou o 

obchodní a hospodářské 

spolupráci z roku 1985. 

V červnu 1998 uveřejnila 

Komise zprávu pod názvem 

„Budování komplexního partnerství s Čínou“. Zde si klade za cíl zapojit ČLR do 

intenzivního politického dialogu a podpořit přechod ČLR k otevřené společnosti 

zaloţené na vládě práva a respektování lidských práv a integrovat ČLR do 

světové ekonomiky plným zapojením do světového obchodního systému. Vůči 

Číně má EU tříbodovou strategii:  

1. monitorovat, jak Čína naplňuje závazky přijaté v souvislosti se 

vstupem do WTO;  

2. podporovat naplňování těchto závazků; rozvíjet spolupráci s Čínou 

na základě Rozvojového programu z Dohá  

3. konstruktivně se zapojit do nových mnohostranných jednání.  

Také Korejská lidově demokratická republika (KLDR) je velmi významným 

obchodním a investičním partnerem EU v Asii. Význačným znamením pokroku ve 

vztazích mezi Koreou a EU bylo uzavření Rámcové dohody o spolupráci a 

                                                 
41

ASEAN (Association of South East Asian Nations) - Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, 
Laos, Malajsie, Thajsko, Singapur, Vietnam. Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

 
Obrázek 3 – Členské země ASEAN 

 
 

  Zdroj: http://www.google.cz 
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obchodu, která vstoupila v platnost od 1. dubna 2001. Zavazuje obě strany k tomu, 

aby pracovaly ve prospěch růstu vzájemného obchodu a investování.  

Mezi EU a Pákistánem byla podepsána Dohoda třetí generace o 

spolupráci42, zahrnující ustanovení o hospodářské, obchodní a rozvojové 

spolupráci, o respektování lidských práv a demokratických principů.  

Základem vzájemných vztahů mezi EU a Indií je Dohoda třetí generace o 

spolupráci z roku 1993. Na Summitu EU – Indie v roce 2003 byl přijat Rozvojový 

program pro obchod a investice, která má posílit vzájemný obchod a pomoci Indii 

k výraznější integraci do světové ekonomiky. 

3.5.1 Jiţní Korea 

Jiţní Korea stejně jako EU hájily své zájmy tím, ţe při vzájemném obchodu 

s průmyslovými výrobky a zemědělskými komoditami pouţívaly tarifních i 

netarifních překáţek. Ve vztahu mezi EU a Jiţní Koreou došlo k odstranění těchto 

překáţek a dosaţení dohody o vzájemném volném obchodu. Očekávání je takové, 

ţe uţ v letošním roce vstoupí tato dohoda v platnost. Pro evropské vývozce je 

však důleţité, ţe nebudou zrušena jen cla na zboţí, ale zároveň budou zrušeny 

různé technické podmínky a administrativní poţadavky. Tyto poţadavky kolikrát 

představují větší překáţku v obchodu neţ celní poplatky43. 

3.5.2 Japonsko 

Japonský trh je všeobecně méně otevřen, neţ trh evropský. S Japonskem 

byl v roce 2001 uzavřen Akční plán EU a Japonska44, který zahrnuje cíl zesílit 

hospodářské a obchodní partnerství mezi EU a Japonskem45. 

V EU je z 17% pokryta domácí poptávka dovozem, kdeţto v Japonsku je to 

6%. Ačkoli je Japonsko čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU (6% 

z celkových dovozů do EU), a pátou nejdůleţitější exportní destinací (4% vývozu z 

EU) a EU je pro Japonsko třetí největší dovozce a třetí trh pro vývoz (s 10% na 

celkových Japonských dovozech a 15% japonského exportu)46, přesto je objem 

                                                 
42

 Dohoda byla uzavřena až po souhlasu Evropského parlamentu v dubnu 2004. 
43

 Zdroj: http://www.mpo.cz/ 
44

 Akční plán byl přijat na Summitu EU – Japonsko, který se konal 8. prosince 2001 a který zahájil „Japonsko-
evropskou dekádu spolupráce na začátku 21. století. 
45

 Zdroj:  Černohlávková, E., Plchová B. a kol. Zahraniční obchod 
46

 Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument69720.html, článek z 8.2.2010 – Ekonomická analýza překážek 
obchodu a investic mezi EU a Japonskem 
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vzájemné obchodní výměny slabý. Z těchto důvodů byla vypracována analýza 

dánskou nezávislou konzultační firmou Copenhagen Economics A/S47. Dle této 

analýzy je nutné ve vztazích s Japonskem odbourat tarifní překáţky, netarifní 

bariéry, regulační opatření a to především v klíčových sektorech: farmaceutickém, 

zdravotnickém, automobilovém a dopravním, dále v sektoru telekomunikačních a 

finančních služeb. Analýza pomocí ekonometrických modelů odhaduje přínos ve 

finančních tocích 43 mld. EUR pro Evropskou unii a 53 mld. EUR pro Japonsko. 

Také předvídá případné přínosy pro evropské a japonské firmy a spotřebitele.  

3.6 Vztahy s latinskoamerickými zeměmi 

Se zeměmi Latinské Ameriky se EU snaţí navázat obchodní vztahy a 

vyjednávat dohody o volném obchodu prostřednictvím uzavírání regionálních a 

bilaterálních dohod nebo přímo prostřednictvím asociační dohody.48 Všechny tyto 

dohody mají podobný obsah a jsou zaloţeny na zásadě nejvýhodnějšího 

národního zacházení. 

 V roce 2000 byla zahájena jednání se seskupením MERCOSUR49 o 

liberalizaci obchodu se zboţím a sluţbami. V jednáních se však objevila řada 

potíţí, proto nepokračují a datum jejich uzavřená nelze odhadnout. V současné 

době se vzájemné vztahy mezi EU a Společným trhem Jihu odvíjí na základě 

Meziregionální rámcové dohody o spolupráci z roku 1996. 

Jiţ existující dohoda o volném obchodu s Mexikem50 je od roku 2006 

předmětem nových jednání. V jejich závěru by do této dohody měly být začleněny 

sluţby, zemědělství a investice. 

Dohoda o volném obchodu je také uzavřena mezi ES a Chile. Asociační 

dohoda s Chile byla podepsána v Bruselu dne 18. listopadu 2002 a vstoupila 

                                                 
47 Článek - Ekonomická analýza překážek obchodu a investic mezi EU a Japonskem dostupný dne 5.4.2010 
ze stránek WWW: http://www.mpo.cz/dokument69720.html, celá analýza je dostupná na 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf (v angličtině) 
48

 Asociační dohody (dohody o přidružení) uzavírá ES se třemi skupinami států: první skupinu tvoří rozvojové 
země Afriky, Latinské Ameriky a Asie, kterým ES usnadňuje vstup na svůj trh; druhou skupinu tvoří méně 
vyspělé evropské státy, které měli zájem vstoupit do ES (Turecko, Řecko, Malta, Kypr); třetí skupinu tvoří 
státy střední a východní Evropy, které vstoupily v roce 2004 do EU. /Zdroj: http//sagit.cz/ 
49

 Mercosur (Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay) - Společný trh Jihu (Southern Common Market) 
50

Dohoda o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci vstoupila v platnost 1.10.2000. 

http://www.mpo.cz/dokument69720.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/february/tradoc_145772.pdf
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v platnost dne 1. března 200551. Pokud jde o obchod, dohoda zahrnuje (kromě 

oblasti volného obchodu pro zboţí, sluţby a veřejné zakázky) ustanovení týkající 

se investic, celnictví, mechanizmu řešení sporů, hospodářské soutěţe, 

usnadňování obchodu či práv k duševnímu vlastnictví. 

Se zeměmi Střední Ameriky (MCCA)52 a Andského společenství (CAN)53 

jsou obchodní vztahy upravené Rámcovými dohodami o spolupráci a vyuţívají 

výhod Všeobecného systému preferencí. 

3.7 Vztahy s průmyslově vyspělými zeměmi 

S vyspělými průmyslovými zeměmi udrţuje Unie obchodní vztahy na bázi 

doloţky nejvyšších výhod. Do této skupiny patří zejména USA, Japonsko, Kanada, 

Austrálie a Nový Zéland. Pro všechny tyto země je Unie významným 

hospodářským partnerem.  Obchod mezi těmito zeměmi a EU byl v důsledku 

uskutečněných jednání v rámci GATT o sníţení cel značně liberalizován.  

3.7.1 USA 

Obchodní vztahy EU s USA tvoří důleţitý element celkového řízení 

světového obchodního systému. USA jsou nejvýznamnějším obchodním 

partnerem EU. Spolupráce s USA se rozvíjí na základě Nového transatlantického 

programu (NTA - New Transatlantic Agenda), transatlantického hospodářského 

partnerství (TEP - Transatlantic Partnership) a pozitivního ekonomického 

programu (Pozitiv Economic Agenda). V roce 2005 byla otevřena iniciativa (EC-

US – Economic Integration and Growth Initiative) k odstranění dalších překáţek 

v oblasti investic, vládních zakázek a sluţeb. Zahájena byla také spolupráce 

v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 54.  

3.7.2 Kanada 

S Kanadou byla v roce 2005 zahájena jednání o novém typu dvoustranné 

smlouvy, tzv. Trade and Investment Enhancement Agreement (TIEA), která měla 

být zaměřena na odstranění regulatorních překáţek a investiční prostředí. 

                                                 
51

 Zdroj: http://www.mpo.cz/ - [online]. 
52

 Mercado Común Centroamericano (MCCA), středoamerický společný trh- Kostarika, Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nikaragua, Panama 
53

 Comunidad Andina de Naciones (CAN) - Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Peru; Venezuela z CAN vystoupila v 
roce 2006. 
54

 Zdroj: http://europa.eu [online]. 
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3.7.3 Austrálie a Nový Zéland 

V roce 1997 byla mezi EU a Austrálií podepsána Společná deklarace, kterou 

lze povaţovat za základní bázi pro rozvoj dvoustranných vztahů. Významná pro 

obchod je Dohoda o vzájemném uznání shody. 

Základnou pro vztahy mezi EU a Novým Zélandem tvoří Společná deklarace 

o vztazích EU a Nového Zélandu z roku 1999 spolu s veterinární dohodou. V roce 

1999 vstoupila v platnost také Dohoda o vzájemném uznání shody. 

3.8 Vztahy s Ruskem a ostatními zeměmi SNS 

Stabilní vztahy s Ruskem a ostatními zeměmi SNS jsou pro EU rozhodující a 

obchodní a hospodářské otázky zůstanou jejich důleţitým prvkem. EU bude i 

nadále podporovat brzký vstup Ruska a těch zemí SNS, které dosud nejsou členy, 

do WTO za odpovídajících podmínek.  

Evropská unie a Rusko jednají o nové smlouvě, která poskytne rámec jejich 

vztahům. Jednání začala v červenci 2008, avšak po rusko-gruzínském konfliktu 

byla na několik měsíců pozastavena. Obě strany si jsou vědomy rostoucí 

vzájemné provázanosti a mají zájem na posílení spolupráce ve všech oblastech.  

Cílem EU je zejména uţší spolupráce s Ruskem na zajištění dodávek 

energetických surovin. Z Ruska pochází významná část ropy a plynu pro evropský 

trh. Dodávky však opakovaně narušují spory mezi Ruskem a tranzitními zeměmi, 

zejména Ukrajinou55 (viz. Obrázek 4 -  Rusko a jeho bývalé republiky). 

 Podobně jako s Ruskem usiluje Unie o posílení vztahů s šesti dalšími 

východoevropskými zeměmi: Gruzií, Arménií, Ázerbájdţánem, Moldavskem a 

Ukrajinou a Běloruskem. Toto tzv. Východní partnerství by mělo uvedeným zemím 

pod podmínkou politických a ekonomických reforem poskytnout přístup k většímu 

mnoţství finančních prostředků a umoţnit uzavření dohod o volném obchodu. 

Země zapojené do projektu jsou tranzitní země pro dovoz ropy a plynu do EU.  

Rusko, Bělorusko a Kazachstán od 1.1.2010 zakládají celní unii a zřizují 

jednotný celní sazebník, který by měl začít platit od 1.7.2010, ale ještě není 

připraven ke schválení. Od 1.1.2012 by měl vzniknout jednotný ekonomický 
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 Zdroj: http://europa.eu [online] 

http://europa.eu/
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prostor. Kdy a jak (zda jako celek nebo po jednotlivých státech) vstoupí Ruská 

federace do WTO není stále jasné.56 

 
     Obrázek 4 -  Rusko a jeho bývalé republiky 

    
Vysvětlivky: 
 

1. Arménie; 2. Ázerbájdžán; 

3. Bělorusko; 4. Estonsko; 

5. Gruzie; 6. Kazachstán; 

7. Kyrgyzstán; 8. Lotyšsko; 9. Litva; 

10. Moldavsko; 11. Rusko; 

12. Tádžikistán; 13. Turkmenistán; 

14. Ukrajina; 15. Uzbekistán 

 

 

 

Zdroj: http://wikipedie.cz 

4 Trendy 

EU se snaţí ve své obchodní politice hájit zájmy Unie a zároveň prosazovat 

SOP vůči třetím zemím a tím chránit jednotlivé členské státy. Takovým zájmem a 

trendem je zlepšení obchodních vztahů s jednotlivými obchodními partnery a dále 

snaha o odbourání tarifních překáţek, netarifních bariér a regulačních opatřeních 

při obchodování s třetími zeměmi. (viz. Analýza současného stavu).  

4.1 Trendy EU ve vztahu s ČLR a USA 

ČLR - Čínská Lidová republika (dále jen Čína) v posledních letech 

zaznamenala velký nárůst přebytku obchodní bilance [viz. Tabulka 1 – Vývoj 

zahraničního obchodu Číny v mld. USD (2005-2009)]. Sledujeme-li vývoj podle 

jednotlivých zemí je největším dovozcem do Číny Japonsko, EU a Korejská 

republika [viz. Tabulka 2 – Zahraniční obchod Číny podle zemí v mld. USD (2009)]. 

Naopak Čína vyváţí nejvíce do EU, USA a Hongkongu. Zde je nutné uvést, ţe 

                                                 
56

 Zdroj: http://www.businessinfo.cz, Zahraniční obchod, teritoriální informace – země *online+ 
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z Hongkongu pokračuje většina zboţí do ostatních států. Skutečné exportní 

hodnoty do EU a USA jsou tedy vyšší neţ uvedené.               

 

Tabulka 1 – Vývoj zahraničního obchodu Číny v mld. USD (2005-2009) 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz 
 
Tabulka 2 – Zahraniční obchod Číny podle zemí v mld. USD (2009) 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz 
 

Ačkoli je Čína členem WTO a splnila všechna kritéria, stále vyuţívá ve své 

obchodní politice ochranná opatření:  

a) vyžadování certifikací o nezávadnosti výrobků 

b) vyžadování nových podmínek pro vstup na čínský trh 

c) nástroje antidumpingu 

d) zvláštní povolení vstupu na trh jen od zahraničních firem 

Rok Obrat Export Import Saldo 

2009 2207 1202 1005 196 

2008 2561 1428 1133 295 

2007 2173 1218 955 262 

2006 1760 968 791 177 

2005 1421 761 659 102 

Čína Obrat Vývoz z Číny Dovoz do Číny Saldo 

EU celkem 364 236 128 108 

USA 298 220 77 143 

Japonsko 229 97 132 - 33 

Hongkong 174 166 9 157 

Korejská 

republika 

156 54 102 - 48 

Tchaj-wan 106 20 85 - 65 

Rusko 39 18 21 -      3  

ASEAN 213 106 106 -   0,4 

Indie 43 30 14 16 
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Problémem při certifikaci bývá délka a nákladnost schvalovacího řízení. 

Navíc je nutné předat dokumentaci čínským úřadům, coţ znamená odkrytí know-

how. Jelikoţ v Číně není dostatečná ochrana duševního vlastnictví, je toto velký 

problém. Taková certifikace je kolikrát spojená i s inspekcí čínských pracovníků v 

místě výroby, tedy např. v Evropě, samozřejmě na náklady ţadatele. EU se snaţí 

v těchto případech o to, aby Čína uznala certifikáty mezinárodních institucí.  

Trendem by mělo být postupné odbourávání uvedených překáţek v obchodu a 

tím následné zvýšení obratu a především dovozu výrobků z EU do Číny.57  

 USA – Zahraniční obchod USA se podílí na HDP zhruba ¼, coţ je méně neţ u 

většiny zemí EU. Přesto je USA největším vývozcem a dovozcem na světě. Hlavní 

obchodní partneři pro USA jsou Kanada a Mexiko, od roku 2004 pak EU, 

následuje Japonsko a Čína. Vývoj zahraničního obchodu USA za poslední roky je 

znázorněn v tabulce (viz. Tabulka 3 – Obchodní bilance USA v mld. USD).  

Ochranou amerického trhu se zabývají vládní organizace např. U.S. 

Department of Commerce58 (Ministerstvo obchodu), Office the Trade 

Representative59 (Úřad obchodního představitele), U.S. Food and Drug 

Adminisstration60 (Ministerstvo potravin a léčiv). Některé celní sazby jsou dodnes 

vysoké, např. ořechy mají 100% celní sazbu. Na vysoké úrovni je clo aţ do výše 

40% a to např. na dovoz textilu, konfekce a obuvi. 

 

Tabulka 3 – Obchodní bilance USA v mld. USD 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz 
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 Zdroj: http://www.businessinfo.cz, Zahraniční obchod, teritoriální informace – země - Čína 
58

  U.S. Department of Commerce – Ministerstvo obchodu - navrhuje základní principy domácí obchodní 
politiky, program GSP, řídí antidumping 
59

  Office the Trade Representative - Úřad obchodního představitele - působí v oblasti duševního vlastnictví, 
překážek obchodu a vyjednává s WTO 
60

  U.S. Food and Drug Adminisstration - Ministerstvo potravin a léčiv - kontroluje nezávadnost potravin a 
léčiv dovážených do USA, vydává nové předpisy. 

USA 2006 2007 2008 2009 

Vývoz 1446 1628 1843 1554 

Dovoz 2204 2336 2520 1933 

Obchodní bilance - 758 - 708 - 677 - 379 

http://www.businessinfo.cz/


Luděk Abraham: Analýza společné obchodní politiky EU 

2010  26 

 

EU by měla do budoucna naplnit cíle nedávno vzniklé Transatlantické 

hospodářské rady (dále jen TEC)61. Na základě spolupráce mezi vládami by měla 

TEC prohloubit hospodářskou integraci mezi EU a USA, redukovat společně 

bariéry investování a podporovat vznik otevřených investičních reţimů. Měla by 

přitom pamatovat na ochranu duševního vlastnictví, obchod, finanční trhy, 

inovace, technologie a investice.  

Graf obchodní bilance EU ukazuje na vybraných státech, jak se vyvíjí 

vzájemný obchod s EU (viz. Obrázek 5 – Graf obchodní bilance EU s vybranými státy 

v pětiletém období.). Nejstabilnější obchodní bilanci má EU se Švýcarskem a 

naopak největší výkyvy má s Čínou a USA.  

Trendem je pokles exportu i importu v důsledku hospodářské krize, ale dá se 

předpokládat, ţe jiţ za rok 2010 se export EU zvýší. Obchodní bilance pak s USA 

poroste a s Čínou se vylepší i za předpokladu, zvýšeného dovozu do EU.  

Překáţkou můţe být letecká doprava. Ta nyní v důsledku činnosti sopky na 

Islandu a následnému prachu v atmosféře nefunguje. Odborníci nepředpovídají 

její zklidnění ani nejbliţších dnech. 

 

Obrázek 5 – Graf obchodní bilance EU s vybranými státy v pětiletém období. 
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  TEC – (Transatlantic Economic Council) - Transatlantická hospodářská rada 2007 
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4.2 Španělské předsednictví 

Ve svém předsednickém postu v EU62 si Španělsko – jako jedna z bývalých 

koloniálních velmocí - dalo za cíl (kromě jiných) zlepšit vztahy s 

Latinskoamerickými státy a Karibikem. Španělsko s tímto regionem spojuje nejen 

historie, ale i kultura a jazyk. V květnu 2010 se uskuteční v Madridu 6. summit EU 

- Latinské Ameriky a Karibiku (LAK). Tento region před ekonomickou krizí proţíval 

ekonomický růst v průměru o 5,3% HDP63.  

EU bude dále vést strategický dialog s Mexikem a Brazílií, kde se bude snaţit 

především s Brazílií jako nastupující obchodní mocností o prohloubení vztahů.  

V otázce obchodu se nejvíce problémů objevilo v negociacích s Ekvádorem a 

Bolívií, kde nepanuje shoda zejména v oblastech duševního vlastnictví, 

zemědělství a sluţeb.  

Kuba je jedinou zemí Latinské Ameriky, která nemá podepsanou dohodu s 

EU. Španělé se snaţí o zrušení Společného postoje z roku 199664. Zrušení tohoto 

dokumentu by pak měla nahradit smlouva mezi EU a Kubou. Proti se můţe 

postavit zejména česká diplomacie, která má s Kubou z minulosti dobré obchodní 

vztahy a zrušení Společného postoje by jí mohlo uškodit 65.  

4.3 Diplomatická sluţba  

Diplomatická sluţba nebo také Evropský útvar pro vnější činnost (EEAS), má 

vzniknout na základě Lisabonské smlouvy. Text Lisabonské smlouvy detailně 

neuvádí, jakým způsobem by měl EEAS vzniknout. Na přípravě pracuje v 

současné době Rada i Komise. Evropský parlament se tento proces pokouší 

ovlivnit. 

Šestitisícový sbor unijní diplomatické sluţby má lépe prosazovat zájmy 

sedmadvacítky ve světě. Není jasné, jak bude sluţba pod vedením takzvané 

                                                 
62

  Španělsko je od 1.1.2010 do 30.6.2010 předsedajícím státem Evropské unie  
63

  Dosažený průměr v letech 2004-2008 
64

 Společný postoj byl přijat v roce 1996 z popudu tehdejšího premiéra Aznara. Postoj je v rámci evropsko-
kubánských vztahů přelomovým dokumentem. Jasně definoval zájmy a cíle EU na Kubě, jako je poklidný 
přechod k demokracii na ostrově, nastolení právního státu, jež bude ctít univerzální hodnoty jako lidská 
práva, propuštění disidentů, dodržování lidských práv. Zrušení Společného postoje patří mezi zásadní cíle 
kubánské zahraniční politiky již od jeho vzniku v roce 1996. 
65 Asociace pro mezinárodní otázky: dostupné dne 11.4.2010 z WWW: 
 http://www.amo.cz/publikace/priority-spanelskeho-predsednictvi-eu-v-latinske-americe.html 

http://www.amo.cz/publikace/priority-spanelskeho-predsednictvi-eu-v-latinske-americe.html
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“ministryně zahraničí Unie" Catherine Ashtonové vypadat. Ale uţ teď se rozbíhá 

boj o obsazení vysokých postů ve sboru. Např. o post generálního tajemníka 

projevili zájem Francie a Německo, ale ostatní země si také přejí svého kandidáta 

nominovat. Zajímavé je, ţe ještě není ani dohodnutý postup jakým způsobem 

bude generální tajemník jmenován.  

Tzv. státy Visegrádské čtyřky (Slovensko, Česko, Polsko a Maďarsko) 

zveřejnily neformální výzvu, ve které poţadovaly, aby při vytváření nové 

diplomatické sluţby EU byl respektován poţadavek „geografické rovnováhy“. Tím 

získají dostatečné zastoupení i malé a nově začleněné státy EU. Vyplývá to 

z obavy, ţe šance na prosazení kvót, které by určovaly počet zastoupení té které 

země, je nízká66. Diplomatická sluţba bude mít tendenci významně ovlivnit 

společnou obchodní politiku. 

4.4 Trendy v ČR 

 

ČR by měla vyuţít výhod SOP a začít hledat odbyt svých výrobků a sluţeb 

v rozvojových zemích, nebo v zemích, kde jiţ v minulosti sklízela úspěchy (např. 

Indie, kde dodnes jezdí motocykly zn. Jawa). Za pomoci SOP by se měla snaţit 

uplatnit v Číně např. v důlním průmyslu, kde můţeme nabídnout sníţení 

bezpečnostních rizik, a zvýšit efektivitu těţby. Energetika je odvětví, v kterém 

máme také velké zkušenosti a marketingově silný ČEZ. Pomoci můţe ČR ve 

vodním hospodářství, chemickém a strojním průmyslu. 

Níţe uvedené tabulky zahraničního obchodu jsou strukturovány podle 

teritoriálních seskupení za období od roku 2001- 2008 (viz. Tabulka 4 -  Zahraniční 

obchod ČR 2001-2004 a Tabulka 5 - Zahraniční obchod ČR 2005-2008). 

Z těchto tabulek lze zjistit, ţe v letech 2001- 2004, byla bilance zahraničního 

obchodu ČR vţdy záporná67. Naopak od roku 2005 do roku 2008 je bilance 

pokaţdé kladná. Dále je patrné, ţe v uvedeném období narůstá dovoz z Číny. I 

kdyţ export do Číny také rostl, poměr nárůstu je v neprospěch ČR 4,5 : 5,2.  Navíc 

objem 13,2 mld. Kč oproti 212,5 mld. Kč (z roku 2008) je alarmující. 
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 Zdroj: http://www.euractiv.cz/evropske-instituce  článek z 12.3.2010 dostupný dne 13.4.2010 
67

  ČR nebyla ještě součástí Evropské unie, do unie vstoupila  1.5.2004 

http://visegradgroup.eu/main.php
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce
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Tabulka 4 -  Zahraniční obchod ČR 2001-2004 
 

Zdroj: http://www.czso.cz/ 
 

 

 

 
 

       
  ZAHRANIČNÍ OBCHOD*)   

  
      

  

  
    2001 2002 2003 2004   

  Dovoz celkem (mld. Kč CIF) 1 385,6 1 325,7 1 440,7 1 749,1   

  Vyspělé tržní ekonomiky 1 163,7 1 078,4 1 160,8 1 432,0   

  z toho: EU 25 1 031,4 957,3 1 028,6 1 256,2   

  

 

z toho: Německo 464,1 430,5 469,3 554,3   

  

 

          Slovensko 75,9 69,3 74,7 93,9   

  

 

ESVO 36,4 33,7 35,9 38,4   

  Rozvojové ekonomiky 75,4 96,5 106,4 110,8   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 5,7 6,4 8,1 11,2   

  SNS  97,4 79,9 86,7 99,1   

  ostatní  42,6 63,1 77,0 93,4   

  z toho Čína 40,6 61,3 75,2 91,0   

  Vývoz celkem (mld. Kč FOB) 1 268,1 1 254,9 1 370,9 1 722,7   

  Vyspělé tržní ekonomiky 1 163,6 1 146,9 1 262,6 1 577,8   

  z toho: EU 25 1 087,4 1 063,6 1 183,1 1 480,6   

  

 

z toho: Německo 484,9 457,1 507,2 623,1   

  

 

          Slovensko 102,0 96,7 109,1 145,5   

  

 

ESVO 23,2 25,8 25,0 27,9   

  Rozvojové ekonomiky 42,4 43,8 39,9 54,3   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 26,7 28,1 28,6 38,9   

  SNS  31,3 29,2 28,3 42,1   

  ostatní  4,1 5,6 7,8 8,0   

  z toho Čína 3,1 4,8 6,8 7,0   

  Bilance celkem (mld. Kč) -117,5 -70,8 -69,8 -26,4   

  Vyspělé tržní ekonomiky -0,1 68,5 101,8 145,8   

  z toho: EU 25 56,0 106,3 154,5 224,4   

  

 

z toho: Německo 20,8 26,6 37,9 68,8   

  

 

          Slovensko 26,1 27,4 34,4 51,6   

  

 

ESVO -13,2 -7,9 -10,9 -10,5   

  Rozvojové ekonomiky -33,0 -52,7 -66,5 -56,5   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 21,0 21,7 20,5 27,7   

  SNS  -66,1 -50,7 -58,4 -57,0   

  ostatní  -38,5 -57,5 -69,2 -85,4   

  z toho Čína -37,5 -56,5 -68,4 -84,0   

  

      

  

  
*) definitivní údaje podle uzávěrky k 26. 8. 2005   
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Tabulka 5 - Zahraniční obchod ČR 2005-2008 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/ 
 

                

  ZAHRANIČNÍ OBCHOD*)   

  
      

  

      2005 2006 2007 2008   

  Vývoz celkem (mld. Kč FOB) 1 868,6 2 144,6 2 479,2 2 473,7   

  Vyspělé tržní ekonomiky 1 714,2 1 967,9 2 259,1 2 241,4   

  z toho: EU 27 1 597,5 1 837,1 2 113,6 2 107,9   

  
 

z toho: Německo 628,5 685,0 762,3 759,7   

  
 

          Slovensko 161,3 180,5 214,8 227,6   

  
 

ESVO 31,2 39,7 50,3 46,8   

  Rozvojové ekonomiky 66,8 69,7 84,7 82,5   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 19,3 22,0 26,1 24,4   

  SNS  58,8 73,3 92,4 106,3   

  Ostatní  8,2 10,5 15,9 14,3   

  z toho Čína 7,2 9,0 14,0 13,2   

  Dovoz celkem (mld. Kč CIF) 1 830,0 2 104,8 2 391,3 2 406,5   

  Vyspělé tržní ekonomiky 1 480,1 1 674,1 1 896,0 1 817,3   

  z toho: EU 27 1 309,1 1 487,3 1 693,0 1 611,4   

  
 

z toho: Německo 550,5 599,4 670,2 643,3   

  
 

          Slovensko 99,8 112,8 127,9 133,3   

  
 

ESVO 40,3 43,4 37,3 42,0   

  Rozvojové ekonomiky 104,1 117,3 137,6 145,4   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 4,2 6,3 6,5 8,0   

  SNS  142,7 173,3 158,0 213,6   

  Ostatní  96,5 131,4 189,8 217,1   

  z toho Čína 94,1 128,2 185,7 212,5   

  Bilance celkem (mld. Kč) 38,6 39,8 87,9 67,2   

  Vyspělé tržní ekonomiky 234,1 293,9 363,0 424,0   

  z toho: EU 27 288,4 349,8 420,7 496,6   

  
 

z toho: Německo 78,0 85,6 92,2 116,3   

  
 

          Slovensko 61,5 67,6 86,9 94,2   

  
 

ESVO -9,1 -3,7 13,1 4,8   

  Rozvojové ekonomiky -37,4 -47,6 -53,0 -62,8   

  Evropské tranzitivní ekonomiky 15,0 15,6 19,7 16,4   

  SNS  -83,9 -100,0 -65,7 -107,2   

  Ostatní  -88,4 -120,9 -173,9 -202,8   

  z toho Čína -86,9 -119,2 -171,7 -199,4   

  
      

  

  *)
 definitivní údaje podle uzávěrky k 28. 8. 2009   
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 V roce 2009, ačkoli byla i v ČR ekonomická krize, a vývoz s dovozem se 

meziročně propadly, byla konečná bilance byla kladná - bezmála 152 mld. Kč (viz.  

Tabulka 6 – Zahraniční obchod ČR 2008-2009). 

 V roce 2009 byl navýšen vývoz do rozvojových zemí s indexem 111 oproti 

roku 2008 a také do ostatních zemí - Čína, KLDR, Laos, Kuba a Vietnam 

s indexem 118.  

 

Tabulka 6 – Zahraniční obchod ČR 2008-2009 

1.1 Zahraniční obchod v roce 2008 a 2009               v mil. Kč FOB/CIF (běţné ceny)  

Ukazatel 2008 2009 Index 1) 

 Vývoz celkem 2 473 736 2 131 339 86,2 
 v tom: 

   
 vyspělé tržní ekonomiky 2 241 353 1 927 721 86,0 

 v tom:  EU 2 107 915 1 804 699 85,6 

    ESVO 46 828 45 637 97,5 

    ostatní vyspělé tržní ekonomiky 86 609 77 385 89,3 

 rozvojové ekonomiky 82 549 92 099 111,6 

 evropské tranzitivní ekonomiky 24 385 18 480 75,8 

 Společenství nezávislých států 106 327 75 056 70,6 

 ostatní
 2)

 14 331 16 978 118,5 

 nespecifikováno 4 792 1 003 20,9 

 Dovoz celkem 2 406 489 1 979 342 82,3 
 v tom: 

   
 vyspělé tržní ekonomiky 1 817 318 1 492 975 82,2 

 v tom:  EU 1 611 350 1 322 346 82,1 

    ESVO 42 028 38 764 92,2 

    ostatní vyspělé tržní ekonomiky 163 940 131 866 80,4 

 rozvojové ekonomiky 145 387 134 928 92,8 

 evropské tranzitivní ekonomiky 8 009 6 018 75,1 

 Společenství nezávislých států 213 566 133 706 62,6 

 ostatní
 2)

 217 139 203 818 93,9 

 nespecifikováno 5 071 7 897 155,7 

 Bilance celkem 67 246 151 997 
 

 v tom: 
   

 vyspělé tržní ekonomiky 424 035 434 746 
 

 v tom:  EU 496 565 482 353 
 

    ESVO 4 801 6 874 
 

    ostatní vyspělé tržní ekonomiky -77 330 -54 481 
 

 rozvojové ekonomiky -62 838 -42 829 
 

 evropské tranzitivní ekonomiky 16 376 12 462 
 

 Společenství nezávislých států -107 239 -58 650 
 

 ostatní
 2)

 -202 808 -186 840 
 

 nespecifikováno -279 -6 893 
 1)

 Stejné období předchozího roku = 100 
2)

 Čína, KLDR, Kuba, Laos, Mongolsko,Vietnam. 

Zdroj: http://www.czso.cz/ 
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ČR nejvíce obchoduje s Německem, Slovenskem, Polskem a Čínou. Pokud 

jde o dovoz je pořadí následující: Německo, Čína, Polsko, Slovensko (viz. Tabulka 

7 – Hlavní obchodní partneři ČR 2009).  Exportu kraluje Německo, Slovensko, Polsko 

a Francie. 

Trendem ČR je pomocí SOP proexportní politika, vedená Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Zejména pak koncept prioritních zemí, kam by se měli 

koncentrovat zdroje státu na podporu vývozu. Prioritní země jsou: USA, Mexiko, 

Brazílie, Rusko, Čína, Indie, Turecko, Ukrajina, Egypt, Srbsko, Vietnam a 

Kazachstán. Země byly vybrány z hlediska makroekonomických kritérií (váha 

58%), potenciálu trhu (30%) a vyjádřením státní správy (18%). Jde o společný 

projekt státní správy a podnikatelské sféry.68  

Tabulka 7 – Hlavní obchodní partneři ČR 2009 

 
Hlavní zahraničněobchodní partneři v roce 2009 v mil. Kč FOB/CIF (běžné ceny)   

Pořadí Obrat Vývoz - export Dovoz - import 

1.   Německo 1 215 204    Německo 688 907    Německo 526 297  
2.   Slovensko 299 219    Slovensko 191 638    Čína 198 998  
3.   Polsko 250 665    Polsko 124 026    Polsko 126 639  
4.   Čína 214 853    Francie 120 156    Slovensko 107 581  
5.   Francie 196 938    Spojené království 104 913    Rusko 102 417  
6.   Itálie 180 257    Rakousko 100 278    Itálie 86 866  
7.   Rakousko 172 687    Itálie 93 391    Francie 76 782  
8.   Rusko 152 009    Nizozemsko 82 476    Rakousko 72 409  
9.   Nizozemsko 148 981    Belgie 54 449    Nizozemsko 66 505  

10.   Spojené království 147 942    Maďarsko 54 420    Japonsko 62 435  
11.   Maďarsko 98 882    Španělsko 49 637    Maďarsko 44 462  
12.   Belgie 94 965    Rusko 49 592    Spojené království 43 029  
13.   Španělsko 87 261    Spojené státy 34 298    Spojené státy 41 933  
14.   Spojené státy 76 232    Švýcarsko 34 247    Belgie 40 516  
15.   Japonsko 70 447    Švédsko 32 991    Španělsko 37 624  
16.   Švýcarsko 57 789    Rumunsko 23 586    Korea 25 630  
17.   Švédsko 51 596    Dánsko 16 183    Švýcarsko 23 541  
18.   Rumunsko 33 588    Turecko 16 163    Thajsko 21 984  
19.   Korea 30 698    Čína 15 855    Švédsko 18 605  
20.   Turecko 29 991    Ukrajina 14 269    Tchaj-wan 17 788  
21.   Dánsko 29 947    Finsko 12 870    Irsko 15 190  
22.   Ukrajina 25 324    Slovinsko 11 602    Malajsie 14 307  
23.   Norsko 24 961    Indie 11 264    Norsko 13 988  
24.   Thajsko 23 441    Norsko 10 973    Turecko 13 828  

 
25. 

   
Finsko 21 118    

Spojené arabské 
emiráty 10 218    Dánsko 13 764  

Zdroj: http://www.czso.cz/ 
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 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/ - článek prioritní země pro export *online+ 20.4.2010 
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5 Dopady, přínosy a náklady konvergence pro ČR 

Podmínkou pro vstup členské země EU do eurozóny je vedle slučitelnosti 

právních předpisů této země se Smlouvami69 a se statutem Evropské centrální 

banky (ECB70) a Evropského systému centrálních bank (ESCB71) také dosaţení 

vysokého stupně udrţitelné konvergence. Jejím měřítkem je z pohledu evropských 

struktur plnění čtyř konvergenčních kritérií 72: 

 dosaţení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, 

která se blíţí míře inflace nejvýše tří členských států, jeţ dosáhly 

v oblasti cenové stability nejlepších výsledků, 

 
 dlouhodobě udrţitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných 

rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek, 

 
 dodrţování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného 

mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému po 

dobu alespoň dvou let, aniţ by došlo k devalvaci vůči euru, 

 
 stálost konvergence dosaţené členským státem, na který se vztahuje 

výjimka, a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů, která se odráţí 

v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb. 

Kritérium cenové stability ČR bylo ke konci roku 2009 splněno vlivem 

výrazné dezinflace, zapříčiněné jednak odezněním převáţně jednorázových 

nákladových faktorů z minulého období a jednak vlivem ekonomické recese. 

Kritérium udrţitelnosti veřejných financí ČR v současné době neplní a při 

současném nastavení fiskální politiky a očekávaném makroekonomickém vývoji 

ani ve střednědobém horizontu plnit nebude. Nejčastěji uváděný termín, kdy bude 

ČR splňovat nejdříve podmínky je rok 2013. Vše bude záviset na výsledku 

parlamentních voleb a schopnosti prosadit nepopulární opatření, která přinesou 

ozdravení veřejných financí. 

                                                 
69

 Smlouvami se myslí Smlouva o založení Evropského společenství (čl. 108 a 109) a Lisabonská smlouva (čl. 
130 a 131). 
70

 Evropská centrální banka (ECB) byla ustanovena k 1. červnu 1998; jejím předchůdcem byl Evropský 
měnový institut, dočasná instituce založená 1. ledna 1994, jejímž cílem byla příprava přechodu na 
jednotnou měnu euro. 
71

 Evropský systém centrálních bank (ESCB) se skládá z ECB a národních centrálních bank všech členských 
států EU. ČNB je součástí ESCB. 
72

 Zdroj: Lisabonská smlouva čl. 140. 
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Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu je moţné aţ poté, co 

česká měna vstoupí do kurzového mechanismu ERM II73 a bude stanovena 

centrální parita koruny k euru. 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v současné době ČR plní a taktéţ 

prognóza výnosů do splatnosti 10letých státních dluhopisů nenaznačuje problémy 

s plněním tohoto kritéria do budoucna74. 

Zavedení eura je proces s mnoha aspekty. Na jedné straně přináší řadu 

výhod (jednodušší cestování, stabilnější a snadno porovnatelné ceny, vyšší 

makroekonomická stabilita, levnější půjčky), ale má i své nevýhody (zejména 

ztráta samostatné měnové politiky). 

K usnadnění přechodu české ekonomiky na společnou měnu (euro) byl 

vypracován Národní plán zavedení eura v České republice75.  

Dopady spojené se zavedení eura v ČR můţeme rozčlenit: 

 přímé a 

 nepřímé. 

5.1 Přímé přínosy a náklady spojené se zavedením eura v ČR 

Přímé dopady zavedení eura v České republice se projeví v okamţiku jeho 

zavedení. 

5.1.1 Přímé přínosy 

Přímé přínosy jsou takové dopady na ekonomiku přijímající jednotnou měnu, 

které jsou bezprostředně vyvolány jejím zavedením: odstranění kurzového rizika, 

sníţení transakčních nákladů, niţší úrokové sazby, levnější půjčky, stabilnější a 

snadno porovnatelné ceny, pohodlnější a levnější cestování. 

Firmy, které obchodují se zahraničím, nebudou muset ve svém finančním 

plánování a rozhodování zvaţovat dopady změn měnového kurzu. Dále jim 

                                                 
73

 Evropský mechanismus směnných kurzů II (ERM II) vznikl 1. ledna 1999 jako nástupce Evropského 
mechanismu směnných kurzů.  
74

 Zdroj: Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou ČR na jejím 
zasedání dne 21. prosince 2009 - Vyhodnocení Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně 
ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou /dostupný na webových stránkách: www.mfcr.cz/ 
75

 Národní plán zavedení eura v ČR byl schválen vládou ČR dne 11. dubna 2007. Obsahuje souhrn postupů a 
návodů, který napomůže jednotlivým sektorům i občanům připravit se na přijetí eura.  
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odpadne vedení dvojího účetnictví (v českých korunách a v eurech) a rozhodování 

zda si mají obstarat devizový účet či nikoliv. Další významnou úsporu transakčních 

nákladů přineslo vytvoření jednotné oblasti pro platby v eurech, tzv. SEPA76. V 

České republice banky umoţňují provádět platby prostřednictvím systému SEPA 

od 2. listopadu 200977. 

Dá se předpokládat, ţe vstupem do eurozóny a převzetím společné měnové 

politiky, budou v ČR nízké úrokové sazby. Hlavním cílem ECB78 je pečovat o 

cenovou stabilitu, která se následně odráţí právě v nízkých úrokových sazbách. 

Lidé výhodu snadno porovnatelných cen pociťují ve velké míře jiţ dnes. 

V šestnácti státech EU79 je euro zákonným platidlem a v dalších zemích se dá 

eurem platit. Navíc euro je přijímáno prakticky všude ve světě, coţ se nedá říci o 

české měně.  

5.1.2 Přímé náklady 

Přímé náklady jsou takové dopady na ekonomiku přijímající jednotnou měnu, 

které jsou bezprostředně vyvolány jejím zavedením: jednorázové náklady na 

zavedení eura, ztráta samostatné měnové a kurzové politiky, bezprostřední růst 

cenové hladiny, specifické náklady bankovního sektoru. 

Náklady spojené se zavedením eura, které vzniknou jednotlivým subjektům, 

si kaţdý subjekt pokryje sám. Hlavní úlohou státu je poskytnout všem subjektům 

včasné a jasné informace a doporučení pro přípravu na přechod na euro tak, aby 

byla zajištěna minimalizace celkových nákladů80. 

Se zánikem české koruny zanikne i pravomoc České národní banky (ČNB) 

provádět měnovou politiku. Ta bude určována Evropskou centrální bankou nikoli 

podle potřeb české ekonomiky, ale z pohledu eurozóny jako celku81. 

                                                 
76

 SEPA (Single Euro Payments Area) - Jednotná oblast pro platby v eurech. Projekt byl iniciován Evropskou 
radou pro platební styk s cílem vytvořit jednotný evropský platební prostor, který zajistí shodné podmínky 
pro zpracování bezhotovostních převodů, přímých inkas a karetních obchodů pro všechny ekonomické 
subjekty EU. Zahrnuje všechny země EU, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Zdroj: webová stránka 
www.csob.cz. 
77

 Zdroj: http://ec.europa.eu/ [online] 
78

 Evropská centrální banka (ECB) 
79

 Šestnáct zemí eurozóny: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko 
80

 Zdroj: Národní plán zavedení eura v České republice, schválen vládou ČR dne 11. dubna 2007, dostupný 
na webových stránkách www.zavedenieura.cz. 
81

 Zdroj: www.zavedenieura.cz [online] 
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Bezprostřední růst cenové hladiny vyvolaný zavedením eura bude mít podle 

zkušeností zemí eurozóny okamţitý jednorázový náklad pro českou ekonomiku.  

Česká národní banka bude nést navíc náklady spojené s přípravou, výrobou 

a distribucí euro-bankovek a euro-mincí a staţením korunových mincí a bankovek 

z oběhu a jejich likvidací. Banky zaznamenají také náklady trvalé, a to v podobě 

omezení příjmů z devizových transakcí.  

Největší roli hraje ztráta autonomní měnové a kurzové politiky. Ostatní 

náklady82 jsou jednorázového charakteru a pro rozhodování o přijetí eura by 

neměly hrát v podstatě ţádnou roli83.  

5.2 Nepřímé přínosy a náklady spojené se zavedením eura v ČR 

Nepřímé přínosy a náklady nebudou vyvolány ihned po zavedení eura v ČR, 

ale budou projevem přímých dopadů a ekonomiku ovlivní aţ ve střednědobém či 

dlouhodobém horizontu.  

Jde zejména o dopad zavedení eura na inflaci v ČR, na finanční trhy, výnosy 

z investic, raţebné, na podnikový sektor, na mezinárodní obchodní výměnu a 

přímé zahraniční investice, na ekonomický růst, na daňový systém České 

republiky a v neposlední řadě na obyvatele ČR84. 

Vláda ČR v říjnu 2006 schválila variantu jednorázového komplexního 

přechodu na euro. Jde o variantu nazývanou "velký třesk“(Big Bang). Je rozdělen 

do pěti časových fází.85 (viz. Obrázek 6 – Velký třesk, níţe).  

Obrázek 6 – 
Velký třesk 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MFČR 

                                                 
82

 S výjimkou ztráty části příjmů bank ze směnárenských operací. 
83

 Zdroj: Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR. 
84

 Zdroj: Zahradník, P. Vstup do evropské unie - přínosy a náklady konvergence 
85

 Zdroj: Soukup. P Základy teorie a praxe hospodářské politiky 
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6 Závěr 

Společná obchodní politika v době svého vzniku v 50. letech 20. století, byla 

reakcí na situaci po válce, kdy nebylo moţné bez spolupráce přestát 

hospodářskou krizi. Šestice zakládajících členů postupně zvaţovala, jakou další 

moţnou spolupráci je moţné domluvit. Proces integrace byl v Evropě započat. 

K zakládajícím členům se připojovaly další země Evropy, které postupně 

zformovaly dnešní podobu EU.  

Tato práce analyzuje historický vývoj Evropské unie, stejně tak popisuje 

historii společné obchodní politiky. Jsou v ní zdůrazněné části smluv, které mají 

spojitost se SOP. Zároveň je popsáno, kdo a jakým způsobem obchodní politiku 

EU řídí, jaké k tomu pouţívá nástroje (např. společný celní sazebník) a uvedeny 

jsou také důvody jejich pouţití. Část práce je věnována nově podepsané 

Lisabonské smlouvě. Jsou zde i uvedené citace článků ve spojení se SOP. Vlastní 

analýza je zaměřená na obchod mezi EU a třetími zeměmi. Uvádí, jaké smlouvy 

jsou podepsané s jednotlivými státy nebo seskupeními a vývoj těchto vztahů. Na 

analýzu navazují trendy SOP s Čínou, USA, ČR, a cíl Španělského předsednictví 

EU. V práci je popsán konvergenční postup ČR k poslednímu kroku integrace, 

tedy zavedení eura v ČR a jaké podmínky musí ČR splnit a zákonitosti spojené se 

zavedením eura. 

Cílem práce bylo popsat tvorbu SOP a její prvotní cíle. Dále informovat, jak se 

vyvíjí SOP, zjistit skutečnosti, které nastaly podpisem Lisabonské smlouvy a zda 

se po Lisabonu změnila společná obchodní politika.  

Tvorba SOP je popsána podrobně. Jejím cílem je pomocí nástrojů chránit 

vnitřní trh Unie, prosazovat zájmy členských států a zastupovat členské země 

v obchodních vztazích s třetími zeměmi a také vytvářet lepší podmínky pro 

obchod. Orgány Unie mají na SOP rozhodující vliv a pravomoci, ustupují zde 

národní zájmy. Na základě Lisabonské smlouvy vznikne Diplomatická sluţba, 

která bude mít velký vliv na SOP. Dále má SOP více ovlivňovat Evropský 

parlament. Lisabonská smlouva začlenila přímé investice do obchodní politiky, 

investoři mají zajištěnu ochranu ve třetích zemích. Lisabonská smlouva oslabuje 

vliv členských států a zpomaluje rozhodovací proces. Na druhou stranu 

zjednodušuje SOP. Zda se jedná o krok správným směrem, ukáţe čas.   
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