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Anotace 
 
Studie se zabývá vývojem mnohostranných ujednání o volném obchodě a jejich dopadů na 
Českou republiku, respektive Evropskou unii, jejíž je členem. Studie se primárně zaměřuje na 
platná ujednání a jejich členskou základu. Veškerá ujednání popsaná v této studii mají dopad 
na euroatlantický, respektive euroasijský obchodní prostor. Podrobněji se studie zaměřuje 
na mnohostranné dohody, jejíž je členem Česká republika, jako příklad bych uvedl 
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, tedy Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA), Trade in Services 
Agreement (TISA), European Free Trade Association, tedy Evropské sdružení volného 
obchodu (EFTA, ESVO) apod.  
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Summary 
 
Multilateral Free Trade Agreements and its Impact to the Czech Republic 
 
The study deals with the development of multilateral agreements on free trade and their 
impact on the Czech Republic or the European Union, of which Czech Republic is a member. 
This study focuses primarily on existing arrangements and their membership base. All the 
arrangements described in this work have an impact on the Euro-Atlantic, Eurasian or 
commercial space. The work is focused on multilateral agreements in which Czech Republic 
is a member, as an example, I would name Transatlantic Trade and Investment Partnership, 
Comprehensive Economic and Trade Agreement, Trade in Services Agreement, European 
Free Trade Association etc.  
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Seznam zkratek  
 
ECU    European Currency Unit (evropská měnová jednotka)  
EHP   Evropský hospodářský prostor 
EHS    Evropské hospodářské společenství  
ES    Evropské společenství  
ESUO   Evropské společenství uhlí a oceli  
EU    Evropská unie  
ESVO  Evropské sdružení volného obchodu 
EURATOM  Evropské společenství pro atomovou energii  
GATT  General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech  

a obchodu)  
WCO   World Customs Organization (Světová celní organizace)  
WTO   World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 
TTIP   Transatlantic Trade and Investment Partnership 
CETA  Comprehensive Economic and Trade Agreement, (Komplexní hospodářská  

a obchodní dohoda) 
CEFTA Central European Free Trade Agreement (Středoevropská zóna volného 

obchodu) 
TISA  Trade in Services Agreement,  
EFTA   European Free Trade Association  
ESVO  Evropské sdružení volného obchodu 
DCFTA  Deep and Comprehensive Free Trade Area 
BAFTA  Baltic Free Trade Area  
GATT  General Agreement on Tariffs and Trade  
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1. Úvod 
 
Mnohostranná ujednání vždy patřila k nejdiskutovanějším oblastem při utváření globální 
integrace, a to nejen na poli volného obchodu. I přes řadu změn a potíží, kterým tento sektor 
a spolu s ním také mezinárodní politika v minulosti procházeli, představuje stále jednu  
z nejaktuálnějších oblastí společného zájmu dnes již 28 členských států Evropské unie. Proč 
jsem se rozhodl napsat studii o mnohostranných ujednání dopadajících nejen na Českou 
republiku, ale i na Evropskou unii jako celek. K tomuto kroku mě motivovala její zajímavost, 
významnost, kontroverznost a skutečnost, že zůstává na okraji zájmu veřejné podvědomí, 
ačkoli má významný dopad na celosvětový rozvoj blahobytu a obchodu.  
 
Evropskou unii, jejímž jsme na základně mnohostranných dohod členem, je potřeba vnímat 
z pohledu obchodní politiky jako silného světového hráče na poli obchodu zejména pak 
z pohledu, jakým způsobem zasahuje, respektive mění globální mezinárodní obchodní 
prostředí. Evropská unie jakožto největší světová ekonomika, největší vývozce a dovozce, 
významný investor a příjemce zahraničních investic a v neposlední řadě největším 
poskytovatel pomoci je v globalizovaném světě z hlediska hrubého domácího produktu 
(HDP) čtvrtinovým podílníkem na celkovém celosvětovém obchodu a je tedy v jejím zájmu 
z důvodu udržitelnosti udržet prim v žebříčku celosvětové obchodní politiky.  
 
Cílem studie je přiblížit historický vývoj a charakter obchodní politiky, kdy pozornost bude 
věnována především stěžejním okamžikům a významným obdobím ve vývoji 
mnohostranných ujednání a budoucímu vývoji v globalizujícím se světě ve vztahu k České 
republice, respektive Evropské unii. Mezi důležité okamžiky a významná období budou 
jednoznačně zařazeny vznik mezinárodních organizací a jejich vliv na celosvětový trh a vliv na 
vznik a vývoj mnohostranných ujednání a podobných mezinárodních dohod. V neposlední 
řadě bude popsána současná podoba a vývoj v oblasti volného obchodu včetně některých 
jejích aspektů. Studie se primárně zaměří na mnohostranná ujednání o volném obchodě ve 
světě s důrazem na euroatlantický a euroasijský prostor.  
 
Druhá část bude zaměřena na vývoj a zhodnocení části stávajících významných 
mnohostranných dohod, jejichž členem byla, respektive je, Česká republika. V další části 
studie se pokusím shrnout a zanalyzovat dopady mnohostranných ujednání, jejichž členem je 
Česká republika, a to nejen z pohledu zóny volného obchodu, ale i z pohledu vnitřní 
bezpečnosti. Závěrem bych zhodnotil hlavní přínos těchto dohod, případně popsal z mého 
hlediska negativní dopady a navrhl bych vlastní doporučení směřující k pozitivnímu posunu 
vybraných dohod.  
 
V současné době dostupná literatura dostatečně upravuje dané téma obchodní politiky 
a mnohostranných dohod a ujednání, existují mnohá knižní díla a zejména internetové 
zdroje, které se staly velmi důležitým nástrojem pro zpracování této studie. Jako zdroj 
informací pro zpracování této studie využiji zejména knižní díla, publikace a informace 
z mezinárodních světových organizacích prezentovaných na internetu, které se problematice 
mnohostranných dohod a obchodní politice dostatečně věnují. Například prof. JUDr. 
Naděžda Rozehnalová, CSc., jenž zpracovala ucelený přehled věnující se problematice 
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mezinárodního ekonomického práva, zejména potom práva vytvářeného na úrovni Světové 
obchodní organizace, Evropské unie a České republiky a závěrem pak právnímu režimu 
vybraných typů mezinárodních obchodních ujednání. Určitá pozornost mnohostranným 
dohodám o volném obchodě je věnována také v publikacích, které obecně pojednávají 
o Evropské unii jako celku, respektive o jejích společných politikách a rozpočtu samotném. 
Mezi tyto knižní díla lze zařadit například knihu autorů Naděžda Rozehnalová a Vladimír Týč, 
jenž se ve své publikaci věnuji primárně právní regulaci vnějších obchodních vztahů Evropské 
unie, analyzují pravomoci orgánů Evropské unie v této oblasti, přibližují jednotlivé nástroje 
obchodní politiky. Tuto problematiku se autoři pokusili začlenit do rámce celosvětové 
regulace, zejména potom regulace institucionální a snaží se přiblížit ono složité schéma 
vzájemného působení dvou nebo více činitelů mezinárodní1 a regionální (představované 
regulací Evropské unie). 
 
Mnoho důležitých informací vztahujících se k problematice volného obchodu a jeho dopadu 
na Českou republiku publikuje na svých internetových stránkách Ministerstvo průmyslu a 
obchodu a ministerstvo zahraničí. Dalším velice významným internetovým zdrojům lze nalézt 
například na portále Evropské unie či stránky Evropské komise. Jako významný zdroj 
informací můžeme uvést internetové stránky Světové obchodní organizace (World Trade 
Organisation, WTO) a Světové celní organizace (World Customs Organisation, WCO). 
Všechny výše uvedené zdroje poskytují nejen celou řadu aktuálních informací či dokumentů 
vztahujících se k problematice mezinárodního obchodu. Závěrem lze konstatovat, že 
informace získávané z internetu jsou nad očekávání přiměřené a velice snadno dostupné  
v elektronické podobě a s porovnáním s dostupnými tištěnými publikacemi i věrohodné. 
 
Co se týče hlavních cílů této studie, musím zde konstatovat, že jsem si stanovil hlavní smysl 
mnohostranných ujednání o volném obchodě, které mají být, mimo jiné, jak stabilizujícím 
prvkem ve světovém meřítku, tak pomáhají uklidnit vztahy mezi zeměmi. Propojují určitou 
formou ekonomické zbraně vůči zemím, které nezahrnují. Druhým cílem je otázka, zda téma 
mnohostranných ujednání o volném obchodě nevzbuzuje příliš mnoho emocí. 
 

                                                 
1 Dané především institucionálním rámcem Všeobecné dohody o clech a obchodu (General Agreement 
on Tariffs and Trade, GATT) a jeho nástupnické organizace Světové obchodní organizace (Worl Trade 
Organization, WTO). 
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2. Mnohostranná ujednání o volném obchodě  
 
Na samém začátku bude nutné s ohledem na téma studie zmínit, že Česká republika jakožto 
člen Evropské unie je vázána aplikovat mezinárodní dohody schválené Evropskou unií 
samotnou. Proto jsem se rozhodl v této části nastínit právní postavení Evropské unie, 
potažmo České republiky vůči třetím zemím. 
 
2.1 Postavení dohod  
 
Evropská unie, jako mezinárodní organizace před samotným přijetím Lisabonské smlouvy2 
dlouhou dobu vedla diskuzi o tom, zda je dle mezinárodního práva veřejného skutečně 
mezinárodní organizací. Nejvíce problémů v rámci této diskuze vytvářela pilířová struktura. 
První pilíř nepředstavoval problém, aby byl samostatně uznán jako mezinárodní organizace. 
Naproti tomu druhý a třetí pilíř vykazovaly znaky mezistátního charakteru. V důsledku toho 
byla Evropská unie jako celek považována za mezinárodní organizaci sui generis3. I přes 
rozporuplnou diskuzi byla na diplomatické konferenci ve Vídni v březnu 1986 Evropská unie 
potvrzena jako mezinárodní organizace, tedy subjekt, na nějž se aplikuje Vídeňská úmluva 
o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi z roku 1986. Přijetím Lisabonské 
smlouvy se situace zjednodušila. Nahrazením Evropského společenství pomocí Evropské unie 
se usnadnila identifikace celého nadnárodního subjektu. Byla zrušena pilířová soustava, a tím 
byla právní subjektivita, jak v mezinárodním právu, tak i v právu vnitrostátním 
a komunitárním, převedena čistě na Evropskou unii. Do té doby disponovaly právní 
subjektivitou Evropské společenství a Euratom, které stály jakoby vedle Evropské unie, dále 
došlo k vymezení pravomocí, kterými Evropská unie do dnes disponuje. Nyní je Evropská 
unie svou povahou mezinárodní organizací, která má výrazné nadstátní prvky a omezuje své 
členské státy v mnohem větším rozsahu než jakákoliv jiná mezinárodní organizace4. 
Postavení Evropské unie jako mezinárodní organizace lze taktéž odvodit z čl. 335 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, kde je charakterizována její vnitrostátní subjektivita ve vztahu 
k jejím členským státům. Obdobné ustanovení je ve Smlouvě o fungování Evropské unie i ve 
vztahu k jiným mezinárodním organizacím. Navenek lze mezinárodněprávní subjektivitu 
vidět například při uzavírání smluv a dohod mezi Evropskou unií a jednou nebo i více třetími 
zeměmi či mezinárodními organizacemi. Možnost uzavírat smlouvy se samozřejmě vztahuje 
pouze na oblasti, ve kterých je k tomu Evropská unie zmocněna. I přesto jsou tyto smlouvy 
závazné jak pro orgány Evropské unie, tak pro jednotlivé členské státy.  
 
2.2 Druhy dohod  
 
Česká republika, jako členský stát Evropské unie, participuje na bilaterálních dohodách, které 
má Evropská unie uzavřeny s mimo unijními zeměmi5. Formy těchto dohod jsou různé 
a dopadají na různé oblasti a úrovně spolupráce. Většina z nich však obsahuje i část týkající 

                                                 
2 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. 
3 Mezinárodní organizace svého druhu. 
4 POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. 6., dopl. a rozšířené vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2011, 533 s. ISBN 978-807-4003-981.  
5 Tzv. třetími zeměmi. 
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se například obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, nebo spolupráce v oblasti 
zemědělství. 
 
Jedním z nejčastějších typů dohod jsou Asociační dohody (Association Agreement,, AA) které 
zakládají přidružení a zpravidla včetně vytvoření Zóny volného obchodu (Free Trade 
Agreements, FTA) a jsou uzavírány se zeměmi, které buď hodlají vstoupit do struktur 
Evropské unie, nebo chtějí mít s Evropskou unií velmi úzké obchodní vztahy. 
 
Častou formou jsou již zmíněné dohody o volném obchodu, které poskytují preferenční 
obchodní koncese za účelem postupného uvolnění obchodu, a jejichž podoba v poslední 
době nabývá formy Prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area, DCFTA)6. Neméně využívanou smluvní základnou pro 
spolupráci se zeměmi, kterým EU poskytuje různé formy pomoci za účelem jejich rozvoje, 
jsou Dohody o partnerství a spolupráci (Partnership and Cooperation Agreements, PCA)  
a Dohody o hospodářském partnerství (Economic Partnership Agreements, EPA). V rámci 
těchto dohod může Evropská unie poskytnout partnerským třetím zemím Autonomní 
obchodní preference (Autonomous Trade Preferences, ATP)7, umožňující bezcelní přístup 
jejich zboží na unijní trh.  
 
S velmi rozvinutými zeměmi má Evropská unie většinou dohodnuta obchodní ujednání ve 
formě preferencí na vybrané zemědělské komodity v rámci svých závazků ve Světové 
obchodní organizaci. 
 
Z pohledu právnického mají největší praktický význam pro podnikatelskou sféru dohody 
obchodního charakteru. Oblast dohod o volném obchodu spadá do výlučné pravomoci 
Evropské unie a podléhá společné obchodní a společné zemědělské politice, pokud jde 
o agrární obchod. Členské země se na přípravě takových dohod podílejí a výsledná podoba 
dohod je pak závazná pro všechny členské země Unie.  
 
Součástí zóny volného obchodu jsou preferenční ujednání na vybrané zemědělské 
a potravinářské výrobky, která spočívají ve snížených clech nebo v celních preferenčních 
kvótách, usnadňujících přístup na trh. Dohody obsahují ujednání o veterinárních 
a fytosanitárních podmínkách8 a v poslední době i ujednání o vzájemném uznávání a ochraně 
zeměpisných označení zemědělských produktů. Obchod se zemědělskými a potravinářskými 
výrobky není nikdy v zóně volného obchodu plně liberalizován, ale vždy se jedná pouze 
o koncese poskytované na vybrané položky, na základě stávajících toků obchodu 
s postupným uvolňováním. 
 

                                                 
6 DE KLEETLAAN, Peter. Regions; European Union Eastern Neighbours. Deep and Comprehensive Free Trade 
Area iniciative. 2016 http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/dcfta/index.htm 
7 MOCHVAN, Veronika; EMERSON Michael. Publications; Books. Autonomous Trade Preferences; Impact  
on Ukrainian Exports. 2015. http://www.ier.com.ua/files//publications/Books/PP%20on%20ATP_en.pdf 
8 Fytosanitární oblast pokrývá dvě podoblasti. Oblast „škodlivé organismy“, která zahrnuje systém opatření 
proti zavlékání a šíření organismů škodlivých rostlinám a rostlinným produktům, a oblast „ochrana rostlin“ 
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Pokud se jedná o dohody s rozvojovými zeměmi, jsou vzájemné koncese poskytovány na 
nereciproční bázi, to znamená., že Evropská unie poskytuje třetí zemi větší přístup na trh, 
než sama získává. Za to bývá někdy požadován zlepšený přístup na trh třetí země v oblasti 
obchodu s průmyslovými výrobky nebo služeb. Pokud jde o obchodní ujednání se zeměmi 
rozvinutými, pak by měly být koncese v oblasti agrárního obchodu reciproční. Tato výhoda, 
byla například umožněna Ukrajině a spolu způsobila poměrně politicky nestabilní situaci 
mezi Evropskou unií a Ruskou federací.  
 
V průběhu jednání Evropské unie se třetími zeměmi o dohodách o volném obchodu 
prosazuje Česká republika v oblasti obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky 
liberální politiku, snaží se uplatňovat své ofenzivní zájmy a bránit své zájmy defenzivní. 
V poslední době Česká republika, v rámci dohod o volném obchodu, poměrně tvrdě 
prosazuje uznávání chráněných zeměpisných označení u vybraných českých piv a chmele, což 
jsou položky, které zemi v zahraničí nejvíce reprezentují. O samotných zájmů České republiky 
ve vybraných dohodách, se budu zabývat v dalších kapitolách této studie. 
 
Mezi tradiční tuzemské vývozní položky9, u kterých Česká republika zpravidla požaduje 
redukci dovozních cel na straně třetích zemí, patří pivo, chmel, slad, mák, mléčné produkty, 
lihoviny, potravinářské přípravky, přípravky z obilovin a cukrovinky. Vzhledem k tomu, že 
Česká republika musí dovážet zemědělské položky, které není schopna vzhledem ke svým 
geografickým a klimatickým podmínkám vyprodukovat, má k uvolňování unijního trhu pro 
dovozy ze třetích zemí mnohdy pozitivní přístup. 
 
Podíváme-li se na dohody z pohledu práva, tak musíme dohody považovat za právně 
závazné. Samotná znění všech dohod sjednávaných v rámci Evropské unie jsou publikována v 
Úředním věstníku Evropské unie, příp. také ve Sbírce mezinárodních smluv. Smlouvy, které 
byly v platnosti před vstupem České republiky do Evropské unie, jsou pro Českou republiku 
závazné od 1. května 2004 a smlouvy, které vstoupily v platnost po tomto datu, je závaznost 
pro Českou republiku shodná s datem nabytí platnosti smlouvy. 
 
Na významu nabývají i dohody o spolupráci České republiky se třetími zeměmi10, spadající do 
národní kompetence, které v souladu s legislativou Evropské unie respektují společnou 
obchodní politiku a pokrývají oblasti spolupráce tam, kde není uplatňována regulace 
prostřednictvím pravidel a předpisů společné zemědělské politiky. Tyto dohody jsou 
uzavřeny buď na mezivládní úrovni, pak mají podobu vědecko-technické a hospodářské 
spolupráce, nebo na úrovni meziresortní, a pak jsou zaměřeny na spolupráci v oblastech 
vědy, výzkumu, šlechtění, plemenitby, akvakultury, veterinární a fytosanitární problematiky, 
lesnictví, vodohospodářství apod. Tato smluvní báze je v poslední době využívána především 
u zemí bývalého sovětského bloku a východoasijských zemí. 

                                                 
9 MARČAN, Miroslav Ing. Politika, zahraniční obchod a investice; Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, 
dovoz, saldo. 2016. http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/australie_a_oceanie/novy_zeland/politika/ 
vnitropoliticka_charakteristika.html 
10 Dohody. Ministerstvo zemědělství České republiky. http://eagri.cz/public/web/file/519601/dohody.doc  
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Co tedy dodat závěrem této kapitoly. Vzhledem k uznání právní subjektivity na základě 
Lisabonské smlouvy je nyní Evropská unie samostatným subjektem mezinárodních smluv. 
Evropská unie může smlouvu se třetími státy nebo mezinárodními organizacemi uzavřít 
nejen tehdy, pokud tak stanoví smlouvy, ale i pokud je uzavření smlouvy nezbytné k dosažení 
cílů stanovených platnými Smlouvami. Lisabonská smlouva sama o sobě přinesla i změny 
v proceduře sjednávání mezinárodních smluv. V případě dohod, jež se týkají výlučně nebo 
zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, podává Radě Evropské unie doporučení 
k zahájení jednání Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 
V ostatních případech je to i nadále Evropská Komise. Rada Evropské unie zmocňuje 
k zahájení jednání rozhodnutím a jmenuje vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského 
týmu. 
 
Smlouvy se třetími zeměmi mohou být uzavřeny buď s Unií, nebo s Unií a zároveň členskými 
státy (smíšené smlouvy)11. Rozlišujeme tři formy smluv – dohody o přidružení, dohody 
o partnerství a spolupráci a obchodní dohody.  
 

                                                 
11 BYDŽOVSKÁ Marie. Smluvní vztahy Evropské unie a třetích zemí; 2017. 
https://www.euroskop.cz/203/sekce/smluvni-vztahy-eu-a-tretich-zemi/ 
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3. Platná mnohostranná ujednání o volném obchodě, jejichž členem byla a je Česká 
republika 
 
Česká republika se vstupem do Evropské unie formálně vzdala práva uskutečňovat 
samostatnou obchodní politiku a připojila se k celní unii, která na dovozy a vývozy z/a do 
třetích zemí uplatňuje jednotné úpravy obchodních vztahů, závazné pro všechny členské 
státy Evropské unie. Toto neznamená, že by rezignovala na svoje zájmy, jež na třetích trzích 
má. Naopak. Jako člen Evropské unie Česká republika aktivně prosazuje svoje obchodně-
politické zájmy prostřednictvím struktur Evropské unie, to jest prostřednictvím společné 
obchodní politiky12. 
 
Gesci nad pracovními orgány Evropské unie pro společnou obchodní politiku 
zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a za oblast cel Ministerstvo financí – Generální 
ředitelství cel. Příslušných jednání se pravidelně zúčastňují jejich představitelé, případně 
zástupci spolu gestorských resortů – Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva 
zemědělství, nebo pracovníci úseku obchodní politiky bruselského Stálého zastoupení České 
republiky při Evropské unii. Jejich úkolem je sledovat příslušná jednání pracovních orgánů 
Evropské unie a podle instrukcí předem schválených v interním i meziresortním 
rozhodovacím procesu prezentovat na těchto jednáních výslednou pozici České 
republiky k projednávaným otázkám. Zásadní pro vytvoření a úspěšné uplatnění české 
pozice, zejména pokud se rozchází s předloženým návrhem Evropské komise nebo většiny 
členských států, je především jasná, argumenty podložená a dostatečně přesvědčivá 
představa o tom, jaké má Česká republika ve společné obchodní politice zájmy. 
 
Česká republika, jako členský stát Evropské unie, participuje na bilaterálních dohodách, které 
má Evropská unie uzavřeny s mimo unijními zeměmi. Formy těchto dohod jsou různé 
a postihují různé úseky a úroveň spolupráce. Většina z nich obsahuje široké portfolio 
vztahující se nejen k s ale i k poskytování služeb v různých odvětví průmyslu a zemědělství.  
 
V této části studie jsem se rozhodl nastínit část významných mnohostranných ujednání, jimiž 
je Česká republika vázána a které výrazně dopadají na její ekonomiku. První dohodu, kterou 
v této kapitole zmíním, je již neaktivní dohoda, jenž zanikla vstupem země do Evropské unie, 
nicméně z historického pohledu významně zasáhla do historického vývoje volného obchodu 
na evropském kontinentu po roce 1989. 

 
3.1. Středoevropská zóna volného obchodu 
 
Země bývalého východního bloku na počátku devadesátých let zahájily cestu zpět do Evropy 
a přály si co nejrychlejší integraci a vstup do Evropské unie. Brzy však vyšlo najevo, že tato 
cesta potrvá mnohem déle, než tyto země předpokládaly. Proto se státy střední Evropy 
rozhodly zahájit regionální integraci, která měla dát západní Evropě najevo, že jsou 
připraveny na vstup do Evropské sdružené v Central European Free Trade Agreement 

                                                 
12 PETRYKOWSKI, Grzegorz. Politiky Evropské unie: Obchod. Brusel, 2016, 16 s. ISBN 978-92-79-55730-9.  
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(CEFTA) měly společné základní cíle jako vstup do Evropské unie spolu se společnou strategií, 
jak toho dosáhnout. Dále usilovaly o posílení regionální spolupráce v obchodě, dopravě, 
clech a dalších oblastech, o zachování dobrých sousedských vztahů a kontaktů a o zabránění 
negativních důsledků plynoucích z rozpadu Rady vzájemné hospodářské pomoci. Dohoda  
o Středoevropské zóně vstoupila v platnost v roce 1993 a jejím hlavním úkolem bylo 
obnovení vzájemných obchodních vazeb mezi čtyřmi státy střední Evropy spolu s úsilím 
uspíšit společnou ekonomickou liberalizací svůj vstup do Společenství.  
 
Středoevropská zóna volného obchodu byla podepsána v prosinci 1992 v Krakově mezi 
čtyřmi státy, Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Její příprava proběhla  
v letech 1991-1992 v návaznosti na Visegrádskou deklaraci.13 Dohoda začala prakticky 
fungovat v březnu 1993, ratifikována byla ovšem až v červenci 1994.14 Oproti neurčitě 
definovaným cílům Visegrádské 4 si Středoevropská zóna volného obchodu kladla za úkol 
konkrétní cíle:  
 

 rozvoj harmonických ekonomických vztahů mezi smluvními stranami skrze podporu 
rozšiřování obchodu, a tím i posílení hospodářské činnosti, zlepšení životních 
a pracovních podmínek spolu se zvýšením produktivity a finanční stability;  

 zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže mezi smluvními stranami; přispět tímto 
způsobem (odstranění překážek v obchodu) k harmonickému rozvoji a rozšíření 
světového obchodu.“  

 

                                                 
13 Visegrádská deklarace z roku 1991 zavazovala Českou a Slovenskou federativní republiku, Polsko a Maďarsko 
k politické, ekonomické a kulturní spolupráci a kooperaci na cestě k evropské integraci. Na jejím základě vznikla 
rovněž organizace Visegrádská trojka/čtyřka. (Visegrad Declaration 1991) 
14 PLCHOVÁ, Božena. Středoevropská dohoda o volném obchodě – CEFTA. Vysoká škola ekonomická v Praze. 
2003. 
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Ilustrace: Vývoj členských státu participujících v dohodě od roku 1992.15 
 

 
  

Hlavním cílem bylo vytvoření zóny volného obchodu do roku 2001 a využití výhod  
z liberalizace obchodu. Dohoda představovala smluvní základ pro postupné snižování  
a odstraňování bariér vzájemného obchodu tarifního i netarifního charakteru. Dohoda 
předpokládala snížení a odstranění cel a kvót realizovaných ve třech stádiích. První z těchto 
stádií se uskutečnilo ihned po podpisu smlouvy. Zahrnovalo okamžité odbourání cel  
u šedesáti procent celních položek. Ve druhé etapě, která se měla uskutečnit v horizontu čtyř 
až pěti let, pak byla snížena cla na tzv. středně citlivé výrobky16. Toto snížení cel bylo 
symetrické a postupné. Nejproblematičtější oblastí se stalo zemědělství. Kompromisní řešení 
umožňovalo snižování cel postupně, přičemž systém kvót zůstal zachován a do jisté míry 
vývoz zemědělské produkce nadále omezoval.17 
 
Dohoda o Středoevropské zóně volného obchodu byla sjednána v souladu s Všeobecnou 
dohodou o obchodu a clech General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, dále jen 
Všeobecná dohoda). Všeobecná dohoda měla v Dohodě pozici, již v preambuli Dohody  
v souvislosti s odstraňováním překážek vzájemného obchodu, které mělo probíhat právě  
v souladu s Všeobecnou dohodou. Stejně tak i budoucí zóna volného obchodu měla 
odpovídat daným ustanovením ve Všeobecné dohodě. Ve smlouvě bylo rovněž zdůrazněno, 
že žádné z ustanovení této Dohody nelze vykládat tak, že by zbavovalo smluvní strany jejich 
závazků plynoucích z jiných mezinárodních dohod, zvláště pak ze Všeobecné dohody.  

                                                 
15 Central European Free Trade Agreement Member States History. Reddit. 2016. 
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/4jpltj/cefta_an_organization_which_was_left_by_all_of/ 
16 Například vybrané výrobky z hutnictví, elektroniky, textilu. 
17 PLCHOVÁ, Božena (2003): Středoevropská dohoda o volném obchodě – CEFTA. Vysoká škola ekonomická  
v Praze. 
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Protože členství v Evropské unii bylo neslučitelné se současným členstvím ve Středoevropské 
zóně volného obchodu, v roce 2003 byl na jednání Společného výboru domluven odchod čtyř 
zakládajících členů Středoevropské zóny volného obchodu a Slovinska podle čl. 41 Dohody. 
Ten byl na jednání Společného výboru v Bledu ve Slovinsku pozměněn tak, že členství  
v Dohodě zaniká k datu vstupu členů do Evropské unie. Rovněž došlo ke změně znění článku 
čl. 42 Dohody a depozitář Středoevropské zóny volného obchodu byl přesunut z Polska do 
Bulharska. Středoevropská zóna volného obchodu byla po východním rozšíření Evropské 
unie v jiné situaci než například Baltská zóna volného obchodu (Baltic Free Trade Area, 
BAFTA), neboť všichni členové této asociace se stali plnoprávnými členy Evropské unie v roce 
2004, Baltská zóna volného obchodu zanikla. Naopak členy Středoevropské zóny volného 
obchodu po roce 2004 zůstalo Bulharsko a Rumunsko, ovšem s vidinou členství v Evropské 
unii v roce 2007, ale také Chorvatsko a další státy. Chorvatsko spolu s ostatními státy 
jihovýchodní Evropy viděly v Středoevropské zóně volného obchodu nástroj pro spolupráci  
a revitalizaci celého regionu. Protože odchod pěti členů Středoevropské zóny volného 
obchodu by měl velmi negativní dopad na zbylé tři, bylo domluveno vyjednávání o nových 
evropských dohodách a stabilizačních a asociačních dohodách. Nové protokoly k těmto 
dohodám s Bulharskem, Chorvatskem a byly domluveny v květnu 2004. 

 
3.2. Evropská unie (Evropský hospodářský prostor) 
 

Na úvod této části považuji za důležité zmínit, že tato dohoda není dohodou v pravém slova 
smyslu, nicméně Lisabonská smlouva výrazně zasáhla do struktur Evropské unie a zásadním 
směrem zasáhla do jednotlivých politik a částečně i samotné suverenity jednotlivých států.  
I přes to všechno, považuji za důležité zde zmínit tuto dohodu, jelikož Česká republika 
jakožto člen je plně vázána touto dohodou ať už v jakékoli modifikaci a přináší ji mnoho 
výhod na poli volného obchodu.  
 
Evropský hospodářský prostor vznikl podepsáním dohody o vytvoření Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) dne 2. května 1992 účinnou ode dne 1. 1. 1994, za účelem 
volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a rozšíření ustanovení Evropské unie týkající 
se vnitřního trhu na země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Touto dohodou se 
předpisy Evropské unie v oblasti vnitřního trhu stávají součástí právních předpisů zemí 
Evropského hospodářského prostoru, jakmile tyto země souhlasí s jejich začleněním do 
svého práva. Členové Evropského hospodářského prostoru jsou ti samí co členové 
Evropského sdružení volného obchodu vyjma Švýcarska. Se Švýcarskem však Evropská unie 
uzavřela více jak stovku odvětvových dvoustranných smluv, které z velké části obsahují 
stejná ustanovení jako ta, jež přijaly další země Evropského hospodářského prostoru. Na 
prosazování a uplatňování nařízeních a dohod dohlížejí zvláštní orgány Evropského sdružení 
volného obchodu a smíšený parlamentní výbor. 
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Cílem Evropského hospodářského prostoru (EHP/EU) je rozšířit vnitřní trh Evropské unie  
o země, které jsou součástí Evropského sdružení volného obchodu. Tyto země buď nemají 
zájem se připojit k Evropské unii, nebo tak dosud neučinily.18 
 
Evropského hospodářského prostoru potažmo Evropská unie přesahuje rámec tradičních 
dohod o volném obchodu, neboť zemím Evropského sdružení volného obchodu (s výjimkou 
Švýcarska) uděluje plná práva a povinnosti související s vnitřním trhem Evropské unie.  

 
Zahrnuje čtyři svobody vnitřního trhu19 (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu)  
a související oblasti politiky (hospodářskou soutěž, dopravu, energetiku a hospodářskou  
a měnovou spolupráci). Dohoda zahrnuje oblasti horizontální politiky, které jsou 
s uvedenými čtyřmi svobodami úzce spjaty: sociální politiku (včetně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, pracovního práva a rovného zacházení s muži a ženami), politiku na ochranu 
spotřebitele, v oblasti životního prostředí, statistik a práva obchodních společností a řadu 
doprovodných oblastí politiky, což se týká například výzkumu a technického rozvoje, které 
nejsou zakotveny v právních předpisech Evropské unie ani v právně závazných aktech, avšak 
jsou prováděny v rámci spolupráce.  

 
Ilustrace: Mapa členských států Evropského hospodářského prostoru20. Modrá značí členy 
Evropské unie, světlé modrá Chorvatsko a červená členské země Evropského hospodářského 
prostoru a Evropského společenství volného obchodu. Samostatně je pak značeno Švýcarsko. 
 

 
 

                                                 
18 BAHADIR, Aydan; FAYOS; Fernando. Evropský hospodářský prostor; Fakta a čísla o Evropské unii. Evropský 
parlament. 2016. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html  
19 URBAN, Luděk Prof. Fakta o Evropské unii; Vnitřní trh. Historie vnitřního trhu. Euroskop. 2015. 
https://www.euroskop.cz/8732/sekce/historie-vnitrniho-trhu/  
20 European Regulatory Framework and Tariff-Free Access; European Economic Area Agreement. Invest. 2016. 
http://www.invest.is/why-iceland/european-regulatory-framework 
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3.3. Evropsko-ukrajinská dohoda o volném obchodu  
 
Jak začít u této dohody, zde je podstatné zmínit její historický vývoj, který z mého pohledu 
částečně destabilizoval politickou a bezpečnostní situaci na evropském kontinentu.  
 
V prvé řadě byl 21. března 2014 realizován podpis Asociační dohody mezi Evropskou unií 
a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé21. Od podpisu byla 
realizována prozatím tzv. politická část dohody později až její ekonomická část, a to pouze 
jednostranně, výhodu týkající se odstranění cel mohla využívat pouze Ukrajina. Do doby, kdy 
nabyla účinnosti prohloubená, a komplexní dohoda o volném obchodu bylo od dubna 2014 
rozhodnuto o zavedení takzvaných autonomních obchodních opatřeních, která měli umožnit 
jednostranné obchodní výhody pro Ukrajinu. Tato dohoda byla ratifikována a byla platná do 
konce roku 2015.  
 
Česká republika nebyla z této dohody pozitivně naladěna, a to s ohledem na riziko zvýšeného 
dovozu produktů z Ukrajiny samé a dále z obavy Ukrajiny, jakožto tranzitní země. Jak bylo 
postupem času verifikováno, tak se tak stalo. Obchod ze strany Ukrajiny se výrazně zvýšil 
a zahltil tuzemský trh produkty z mého pohledu nekvalitními. Jednalo se například o zvýšení 
dovozu rudy a dřeva a dále pak produktů zemědělského původu, jako med, maso a mléko, 
kde byla zjištěna zvýšená míra přípravků neslučujících se s normami České republiky 
potažmo Evropské unie.  
 
S ohledem na tuto skutečnost Česká republika v dalším jednání v oblasti uzavření již 
dvoustranných dohod byla obezřetná a zvyšovala v rámci Visegrádské skupiny tlak na orgány 
Evropské unie o přijetí obezřetných opatření. Je však nutné zmínit, že nestabilní politická  
a vojenská situace na Ukrajině spíše straně a potřeby byly, respektive jsou nadřazeny nad 
zájmy Evropské unie.  

 

                                                 
21 European Commission„ The EU's Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova  
and Ukraine.“ MEMO/14/430. Vláda. 2014. https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-
EU/SEZUV-2014-2_Ekonomicke_dopady_Asociacni_dohody_EU_s_Ukrajinou-.pdf  
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Ilustrace: Zobrazení procesu ratifikace smlouvy mezi Evropskou unií a Ukrajinou.22 
 

 

                                                 
22 TINKS, Laison. Info-graphics. Ratification of the European Union – Ukraine Association Agreement; Internews 
UA. “Stronger Together”. 2015. https://ukraine-office.eu/en/info-graphics-ratification-of-the-eu-ukraine-
association-agreement-internews-ua-stronger-togeher/ 
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3.4. Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Jižní Koreou 
 
Průmysl České rpeubliky, který je výrazně exportně orientován, potřebuje co nejotevřenější 
mezinárodní obchod. Dohoda s Koreou významně zpřístupnila dosud značně uzavřený 
korejský trh, který nabízí široký potenciál a vysokou možnost růstu. Dohoda představuje 
dosud nejambicióznější výsledek Evropské unie dosažený uzavřením dohody.23 Zároveň 
může být pozitivním vzorem a důkazem o rozsahu možností usnadňování obchodu pro další 
dohody. Česká republika vyváží do Koreje zboží za cca 200 milionů EUR, služby za cca 
10 milionů EUR. Dohoda přispěla ke zvýšení exportu České republiky o cca 20 %.  

 
Ilustrace: Statistika vývozu a dovozu ICT zboží do Asie. 24 
 

  
 

Vedle rozsáhlého odbourání cel je jedním z klíčových přínosů dohody odstranění netarifních 
překážek obchodu. Zásadní význam má eliminace překážek ve čtyřech sektorech, které jsou 
rozhodující pro vzájemný obchod, konkrétně v sektorech průmyslu automobilového, 
chemického, farmaceutického a spotřební elektroniky.  
 
Evidentní jsou možnosti nových příležitostí pro exportéry v odvětví služeb. Pro Českou 
republiku zejména v oboru telekomunikací, dopravy, v oblasti právních, stavebních či 

                                                 
23 DE GUCHT, Karel. Úřad pro publikace Evropské unie; Lucemburk. 2011. 24 s. ISBN 978-92-79-20837-9. 
23 EVROPSKÁ KOMISE. Annual Report on the Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement. Trade. 
2016. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154699.pdf 
23 MANA, Martin. Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě. Statistika a my. 2014 
http://www.statistikaamy.cz/2014/03/ve-vyvozu-ict-zbozi-jsme-treti-v-evrope/ 
24 DE GUCHT, Karel. Úřad pro publikace Evropské unie; Lucemburk. 2011. 24 s. ISBN 978-92-79-20837-9. 
24 EVROPSKÁ KOMISE. Annual Report on the Implementation of the EU-Korea Free Trade Agreement. Trade. 
2016. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/june/tradoc_154699.pdf 
24 MANA, Martin. Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě. Statistika a my. 2014 
http://www.statistikaamy.cz/2014/03/ve-vyvozu-ict-zbozi-jsme-treti-v-evrope/ 
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finančních služeb. Rozšíření ochrany práv k duševnímu vlastnictví, mj. vysoká úroveň ochrany 
hlavních evropských Zeměpisných označení (Geographical indications, GIs) – v případě České 
republiky se jedná o ochranu označení České pivo, Budějovické pivo, Budějovický měšťanský 
var, Českobudějovické pivo a Žatecký chmel. Dohoda zahrnuje i mechanismus pro účinné 
řešení případných budoucích sporů po vstupu dohody v platnost s cílem zajistit 
vymahatelnost sjednaných závazků. Použit je standardní model používaný Světovou 
obchodní organizací, upravené postupy mediace, konzultace, rozhodčí řízení, sankce jsou 
přesně vymezeny. 
 
Ilustrace: Srovnání vývozu a dovozu jednotlivých zemí.25 Zleva: Evropská unie, Spojené státy 
americké, Čínská lidová republika, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, ruská federace, Singapur, 
Indie, Mexiko, Brazílie. 
 

 
 
Trh Evropské unie je mnohonásobně větší než trh korejský. Dohoda tak přinese Koreji 
mnohem větší příležitosti, než získá Evropská unie. Ano, ale evropský trh je na rozdíl od 
korejského již v současné době relativně otevřený. Dohoda o volném obchodu tak odstranila 
nerovnováhu mezi otevřeným evropským trhem a poměrně uzavřeným trhem korejským 
a evropští exportéři tak mohou na tento trh vstoupit v plné míře a využít jeho potenciálu bez 
výraznějších omezení. Tím rovněž získají konkurenční výhodu nad exportéry z ostatních zemí, 
které dohodu o volném obchodu uzavřenou nemají. Tuzemské firmy mohou přitom využít 
možností, které nabízí dohoda o volném obchodu přímo či ve spolupráci se společnostmi 
s jiných členských států Evropské unie, a to jak v případě vývozu zboží, tak služeb či státních 
zakázek. Korejská auta se bez cel budou snadněji prodávat v Evropské unii, evropští výrobci 

                                                 
25 MUSHTAQ, Hussain. EUROSTAT, South Korea – European Union – Trade in Goods. Europa. 2016.  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/South_Korea-EU_-_trade_in_goods 
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budou nuceni snižovat produkci. Aby nedošlo k ohrožení evropských výrobců, obsahuje 
dohoda o volném obchodu všeobecnou ochrannou doložku, která v případě nárůstu objemu 
dovozů, v absolutních číslech nebo v poměru k domácí výrobě, a za takových podmínek, 
které by způsobily nebo hrozily způsobit vážnou újmu domácímu odvětví, umožňuje zvýšení 
cel. Navíc korejská strategie v oblasti automobilového průmyslu se v posledních letech 
soustředí spíše na přiblížení výroby automobilů cílovému trhu.  
 
Dohoda o volném obchodu pomůže odstranit hlavní obchodní bariéry, to jest cla a celou 
škálu netarifních překážek, zejména bezpečnostních a emisních norem. Tudíž otevřou dveře 
pro evropské výrobce a exportéry. Evropská auta budou moci být prodávána za nižší ceny 
a za mnohem jednodušších podmínek než v současné době. Bez dohody o volném obchodu 
by korejský trh zůstal stejně uzavřený, jako doposud. Korejské investice v Evropské unii, 
dohoda o volném obchodu povede ke snížení objemu korejských investic v Evropské unii. 
Tento předpoklad je s ohledem na nedávné multimilionové dlouhodobé investice korejských 
producentů automobilů v Evropské unii nepravděpodobný. Není reálné, že by vysoké 
investice byly staženy právě v době, kdy továrny začínají být v plném provozu. Právě naopak 
se zdá, že korejští výrobci uvažují nad dalšími investicemi v Evropské unii, a to ze 
strategických důvodů jako je například blízkost evropskému trhu, kvalita pracovních sil 
a infrastruktury a snížení dovozních nákladů do Evropské unie.  
 
Ilustrace: Snaha Jižní Koreje investovat do zahraničních trhů 26  
 

 
 

Obava ze snížení investic je dle mého názoru také lichá, jelikož ochota investovat v České 
republice závisí spíše na možnostech investičních pobídek, než na podpisu Dohody. 
Nepravděpodobnost argumentu o snížení investičních aktivit dokládá i skutečnost, že v době, 
kdy byla dohoda o volném obchodu téměř uzavřena, byla dohodnuta druhá největší korejská 
investice v České republice. Další investice v České republice budou záviset spíše na 

                                                 
26 JAE-EUN, Cho; TAE-JIN Kim. NEWS ANALYSIS. EU FTA to be windfall for automakers. Koreajoongangdaily. 
2015. http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=2907378 
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investiční politice vlády než na uzavření dohody o volném obchodu. Z veřejně dostupných 
zdrojů a z informací získaných z analýz realizovaných ústředními správními úřady, je zjevné, 
že pár let po uzavření dohody s Koreou nedošlo k žádným rizikovým faktorům a k výraznému 
snížení expertu tuzemského zboží. Naopak obchod s Koreou je v lepší kondici než před 
samotnou dohodou.  
 
3.5 Evropské sdružení volného obchodu  
 
Evropské sdružení volného obchodu (European Free Trade Association EFTA; ESVO) bylo 
založeno v roce 1960 s účelem zlepšení spolupráce v ekonomických otázkách s cílem zvýšení 
prosperity v tehdy západoevropském regionu. Původně mělo Evropské sdružení volného 
obchodu představovat méně institucionalizovanou alternativu tehdejším Evropským 
společenstvím, postupně ale obě organizace rozvíjely vzájemnou spolupráci, a to nejen 
v oblasti obchodu, ale i ve vzájemných politických záměrech. V souvislosti se vstupem 
Spojeného království a Dánska, klíčových států Evropského sdružení volného obchodu do 
Evropského hospodářského společenství v roce 1973, došlo již o rok dříve k podepsání 
vzájemných dohod o zónách volného obchodu. Původními členy Evropského sdružení 
volného obchodu byly Spojené Království, Švédsko, Norsko, Dánsko, Rakousko, Švýcarsko 
a Portugalsko. Dnes má Evropské sdružení volného obchodu čtyři členy: Island, 
Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, kteří spolu s Evropskou unií tvoří Evropský hospodářský 
prostor (EEA). Evropské sdružení volného obchodu je primárně založeno na vzájemné 
spolupráci v těchto oblastech: 
 

 Volný obchod mezi státy Evropské sdružení volného obchodu na základě Úmluvy 
o založení. 

 Obchodní vztahy se zeměmi mimo Evropské unie. 

 Spolupráce s Evropskou unií v rámci Evropský hospodářský prostoru prostřednictvím 
společných orgánů. 

 
Ilustrace: Členské státy Evropského sdružení volného obchodu a jeho logo.27 
 

   

                                                 
27 STAYSAIL, Viktor. Schematic map of the European free trade Association. Dreamstime. 2017. 
https://www.dreamstime.com/stock-illustration-schematic-map-european-free-trade-association-efta-vector-
illustration-image83324196 
European Free Trade Association. http://www.efta.int 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.cz&sl=en&tl=cs&u=https://en.wikipedia.org/wiki/European_Free_Trade_Association&usg=ALkJrhi08qRXmJY8PxnX9JjDuu-7vhXSjw
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Každý členský stát Evropského sdružení volného obchodu má smluvně upraven vztah 
s Evropskou unií, který popíši ve stručnosti níže. Jako první zmíním Norsko, jenž je s činností 
Evropské unie propojeno na mnoha úrovních. Norsko je členem Schengenského prostoru, 
spolupracuje v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V oblasti vnitřní 
bezpečnosti Norsko participuje na činnosti Europol28, Eurojust29 i Frontex30, rovněž je 
zapojeno do programu Interreg31.  
 
Ilustrace: Paralelní existence šesti států Evropských společenství a sedmi členů Evropské 
zóny volního obchodu okolo roku 1960.32 

 

 
  

Druhým členským státem Evropského sdružení volného obchodu je Island, jenž požádal 
o členství v Evropské unii v roce 2009. Jednání o vstupu Islandu do Evropské unie začala 
o rok později. Přístupový proces provází složitá jednání především v oblastech rybolovu, 
zemědělství, hospodářské a měnové politiky, daní a regionální politiky. O případném vstupu 

                                                 
28 Organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti.  
29 Organizace Evropské unie pro justiční spolupráci. 
30 Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. 
31 Program je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit 
fungování politik a programů regionálního rozvoje. 
32 What specifically are the aims of the people who want the Uunited Kingdom to leave the European Union? 
Quora. https://www.quora.com/What-specifically-are-the-aims-of-the-people-who-want-the-UK-to-leave-the-
EU 
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do Evropské unie budou moci rozhodnout občané Islandu v referendu. Dle mého názoru 
Island vstoupí do Evropské unie, a to i bez ohledu na současnou situaci na evropském 
kontinentu. Toto mé tvrzení potvrzuje i ta skutečnost, že Island je již plně integrován do 
Evropského hospodářského prostoru, díky členství v Evropském sdružení volného obchodu. 
78 % islandského exportu jde do zemí Evropské unie. Import ze zemí Evropské unie tvoří 
celkově 52 % z celkového islandského importu, což činí Evropskou unii největším obchodním 
partnerem Islandu. Co dodat závěrem, Island vidím jako jednu z nejméně problémových 
zemí, jelikož podpora na vstup do evropských struktur je zde na vysoké úrovni podpory 
obyvatelstva.  
 
Posledním významným členem Evropského sdružení volného obchodu je Švýcarsko 
pomineme-li Lichtenštejnsko, které je s ohledem na svou velikost hospodářství méně 
významným členem. Samotné Lichtenštejnsko je spíše příjemcem výhod evropských 
podmínek. Vrátím-li se tedy ke Švýcarsku, tak musím konstatovat, že tato země, ač nezávislá 
preferuje významné prohlubování spolupráce s Evropskou unií zejména na základě 
bilaterálních dohod. V současné době existuje mezi Švýcarskem a Evropskou unií komplexní 
síť přibližně 181 smluv, 108 mezinárodních smluv je multilaterálních, 73 mezinárodních 
smluv je bilaterálních33. Po odmítnutí spolupráce s Evropskou unií ve švýcarském referendu 
vznikl v roce 1999 balíček smluv, který obsahuje volný pohyb osob, snižuje technické 
obchodní bariéry a umožňuje rozvoj obchodu. Navazující sada smluv pak byla podepsána 
v roce 2004, zabývající se zejména úpravou podílu Švýcarských finančních příspěvků pro 
ekonomickou a sociální kohezi v rámci Evropské unie. Evropská unie je stabilně největším 
obchodním partnerem Švýcarska, obchod s Evropskou unií představuje okolo 70 % 
švýcarského obchodu. 
 
Co dodat závěrem této kapitoly. Je nutno podotknout, že je vysoce pravděpodobné, že se 
seznam zemí Evropského sdružení volného obchodu rozšíří o Spojené království, která  
v nedávném referendu odhlasovala vystoupení ze struktur Evropské unie. Lze tedy očekávat 
podobný přístup Spojeného království, jako u Švýcarska kde bude preferovat uzavření 
několika mezistátních dohod, tak aby získala vytoužené postavení společenství bez nutnosti 
implementovat právo Evropské unie. Z vlastního pohledu zde ještě zmíním, že Evropské 
sdružení volného obchodu rozšiřuje dohody o volném obchodu po celém světě a vystupuje 
jako samostatná mezinárodní organizace. V roce 2000 byla podepsána smlouva o volném 
obchodu s Mexikem. V současné době Evropské sdružení volného obchodu rozšiřuje své pole 
působnosti i do Asie a snaží se uzavírat dohody i s ostatními uskupeními podobného 
charakteru. 
 

                                                 
33 Evropská komise. Treaties Office Database: List of treaties by country: Switzerland. Europa. 2011. 
http://ec.europa.eu/world/agreements/searchByCountryAndContinent.do?countryId=3820&countryName=Sw
itzerland&countryFlag=treaties  
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4. Navrhovaná mnohostranná ujednání  

 
V čase ekonomické krize a jejího doznívání je uzavírání dohod směřující k uvolňování  
a usnadňování obchodu důležitější než kdykoli jindy. S narůstajícími tendencemi 
k protekcionismu, který nevyhnutelně vytváří nové obchodní překážky, jsou důležitým 
a výrazným vzkazem o postoji Evropské unie k mezinárodnímu obchodu.  
 
Evropská unie aktivně vyjednává s řadou třetích zemí o uzavření různých dohod 
usnadňujících vzájemný obchod. Obchodní dohody jsou uzavírány v souladu s pravidly 
Světové obchodní organizace, respektive na základě Všeobecné dohody o clech a obchodu. 
Dohody jsou považovány za prostředky k usnadnění vzájemného obchodu mezi jejich aktéry. 
Podstatou těchto dohod je, že se v nich smluvní strany zavazují dosáhnout ve vzájemném 
obchodě vyššího stupně uvolňování obchodu ve srovnání s doložkou nejvyšších výhod.  
 
Po druhé světové válce směřovala snaha některých států k založení mezinárodní obchodní 
organizace. Výsledkem však byla pouze Všeobecná dohoda o clech a obchodu (dále jen 
Všeobecná dohoda) z roku 1947. Všeobecná dohoda o cle a obchodu nebyla mezinárodní 
organizací, měla jen provizorní povahu, jež se však po neschválení dohody o vytvoření 
mezinárodní obchodní organizace stala trvalým fórem pro jednání o otázkách mezinárodního 
obchodu. Cílem Všeobecné dohody bylo snižování celních tarifů a jiných překážek obchodu 
se zbožím. Evropská unie, tehdy ještě jako Evropské hospodářské společenství, respektive 
Evropská společenství), nebyla smluvní stranou Všeobecné dohody, smluvními stranami byly 
jednotlivé členské státy Evropského hospodářské společenství, respektive Evropského 
společenství.34 
 
Do historického vývoje, ač nepřímo zasáhla i Světová celní organizace, nicméně hlavním 
důvodem jistě byly a stále jsou vzájemné hospodářské potřeby jednotlivých regionů 
a v neposlední řadě ochrana jedněch z největších trhů na světě vůči takzvaným třetím 
zemím.  
 
Pro komplexnost historického vývoje v oblasti nejen transatlantických smluv a dohod, bych 
se nyní pokusil nastínit smysl a hlavní cíle Světové celní organizace.  
 
Světová celní organizace (World Customs Organization, WCO) je jednou z mnoha avšak 
jedinou mezinárodní organizací, která řeší kompletně celní otázky a problematiku samu 
z odborného hlediska se dá říci, že Světová celní organizace je jedinou mezinárodní 
organizací s pravomocí v celní oblasti a může se tedy právem nazývat hlas mezinárodního 
celního společenství. Hlavním posláním a cílem organizace je zvýšení efektivity a účinnost 
jednotlivých celních správ členských států. V současné době organizace zastupuje 180 
celních správ po celém světě, které společně administrují přibližně 98 % světového obchodu.  
 

                                                 
34 ROZEHNALOVÁ, Naděžda; TÝČ Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 
2006, s. 56. 
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Samotná Světová celní organizace vznikala v několika samostatných etapách. Za zmínku stojí 
již zmíněný rok 1947, kdy evropské státy uvažovali o vzniku evropské celní unie, odrážející 
princip Všeobecné dohody35. Zakládající členové ustanovili proto Celní výbor a Ekonomický 
výbor. Celní výbor se v roce 1952 transformoval do Rady pro celní spolupráci. V roce 1994 se 
pak Rada pro celní spolupráci transformovala na mezinárodní organizaci s názvem Světová 
celní organizace.  
 
Jak již bylo zmíněno hlavním cílem Světová celní organizace je zajistit efektivnost a co 
nejvyšší účinnost celní správy v celosvětovém měřítku. Činnost Světová celní organizace je 
primárně zaměřena na vývoj světových celních standardů a jednoduchého a účinného 
celního systému, na zjednodušení, modernizaci, harmonizaci a jednotné uplatňování celních 
procedur, na bezpečnost obchodních toků a na pomoc při vytváření celních institucí 
v rozvojových zemích. Avšak nejdůležitější činností Světová celní organizace je harmonizace 
mezinárodních celních postupů. Světová celní organizace vyvinula a uvedla do praxe 
Harmonizovaný systém číselného a popisného označování zboží, který je pravidelně 
aktualizován a takzvaně legislativně vykládán a upřesňován.  
 
Světová celní organizace se tedy snaží odstranit nebo spíše unifikovat veškeré netarifní 
překážky, a to mezi členskými státy Světová celní organizace, řešit koncepčně a rychle 
veškeré celosvětové obchodní spory a podobně. Evropská unie společně se Spojenými státy 
americkými si v této oblasti vzali příklad a zahájili dvoustranná jednání, jejímž hlavním cílem 
jsou mj. i výše uvedené oblasti zasahující do ekonomik obou unií. Obě strany budoucí 
dohody si tudíž dali tři základní cíle, a to odstranit či snížit netarifní překážky 
transatlantického obchodu, řešit smírně a rychle současné i budoucí obchodní spory, 
podniknout společné kroky v obchodních záležitostech globálního významu.  
 
Veškeré uvedené snahy Světové celní organizace výrazně směřuji k tomu, aby jednotlivé 
státy v různých oblastech světa vytvářeli celní a obchodní unie. Samotná Česká republika, 
spíše Evropská unie, jejímž je členem se snaží uzavírat nová mnohostranná ujednání, která 
zjednoduší celosvětový obchod.  
 

                                                 
35 General Agreement on Tariffs and Trade – Všeobecná dohoda na clech a obchodu. 
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Ilustrace: Přehled obchodních unií napříč celým světem (rok 2017).36 
 

 
 
Ilustrace: Přehled celních unií napříč celým světem.37 
 

 

                                                 
36 Free Trade Areas. Wikipedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_Trade_Areas.PNG 
37 Customs Unions. Wikipedia Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Free_Trade_Areas.PNG#/media/File:Customs_unions.png 
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4.1. Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unii a Spojenými státy 
americkými 
 
Jako první a stěžejní dohodu, kterou v této studii a kapitole zmíním je Transatlantická 
dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, která je 
z mého pohledu v současné době velice aktuální a zatím není uzavřena. Evropská unie má 
zájem uzavřít dvoustrannou smlouvu, jíž by Spojené státy americké požívaly ze strany 
Evropské unie zvláštního režimu a naopak, tak aby se vzájemné vztahy neřídili hlavně 
mezinárodním právem světové obchodní organizace, ale i možnou dohodou 
 
V úvodu této části bych se pokusil zaměřit na historický vývoj vzájemného obchodu mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Dvoustranná jednání obou partnerů se 
v současné době uskutečňují v rámci Transatlantické ekonomické rady38 (Transatlantic 
economic council, TEC),39 založené v roce 2007. Transatlantické ekonomické rada má tři cíle: 
odstranit či snížit netarifní překážky transatlantického obchodu, řešit smírně a rychle 
současné i budoucí obchodní spory, podniknout společné kroky v obchodních záležitostech 
globálního významu.40 
 
V rámci Transatlantické ekonomické rady se scházejí členové Komise a americké vlády, jež 
nesou politickou zodpovědnost za užší ekonomické vazby. Činnosti Transatlantické 
ekonomické rady napomáhají tři poradní skupiny. První z nich, Transatlantický dialog 
zákonodárců, zahrnuje setkávání delegací Evropského parlamentu a amerického Kongresu za 
účelem podpory trvalého dialogu o přípravě legislativy v oblasti společných, tedy 
i obchodních zájmů. Transatlantická obchodní rada, vzniklá 1. ledna 2013 spojením 
Evropsko-americké obchodní rady a Transatlantického obchodního dialogu, usiluje o zvýšení 
transatlantického obchodu a investičních příležitostí a pořádá dvoudenní konference s účastí 
těch nejvýznamnějších obchodníků z Unie a Spojených států amerických. Transatlantický 
dialog spotřebitelů pak reflektuje zájmy spotřebitelů z obou stran Atlantiku.41 
 
Dvoustranné smlouvy, tedy smlouvy mimo rámec světové obchodní organizace, jsou sice 
sjednávány, ale svým rozsahem a zaměřením stále neodpovídají významu partnerství 
Evropské unie a Spojených států amerických. Řešením by mohlo být uzavření dohody o zóně 
volného obchodu, zahrnující nespočet oblastí obchodních zájmů. Ačkoliv oba subjekty 
uzavíraly a uzavírají tento druh dohod s jinými zeměmi, mezi sebou nečinily až donedávna 
žádné opravdu významné kroky k uzavření takové dohody. Právo světové obchodní 
organizace je oběma stranami respektováno, je ale zjevné, že snadněji uzavřou dohodu dvě 
strany s podobnými zájmy, než více stran s odlišnými zájmy, jež jsou často překážkou 
uzavření dohod na půdě světové obchodní organizace. 

                                                 
38 the Transatlantic Economic Council. 
39 TOMÁŠEK, TÝČ a kol., 2013, op. cit., s. 317. 
40 STERN, Robert M.. Systematic Implications of Transatlantic Regulatory Cooperation and Competition. River 

Edge. World Scientific  Imperial College Press, 2011, s. 5.  
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?docID=10480270 
41 European Union´s Relations with the United States of America – Transatlantic dialogues. European Union 
– EEAS. European External Action Service. EEAS. 2013. http://eeas.europa.eu/us/dialogues_en.htm 
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Na setkání dne 28. listopadu 2011 vrcholní představitelé Evropské Unie a Spojených států 
amerických uložili Transatlantické ekonomické radě, aby založila Pracovní skupinu na vysoké 
úrovni pro zaměstnanost a růst (dále jen „pracovní skupina“). Jejím úkolem bylo určit 
opatření pro zvyšování vzájemného obchodu a investic tak, aby opatření podpořila tvorbu 
nových pracovních míst, ekonomický růst a mezinárodní konkurenceschopnost partnerů 
z obou stran Atlantiku. Pro splnění úkolu měla pracovní skupina úzce spolupracovat se 
skupinami reprezentujícími jak veřejný, tak i soukromý sektor.  
 
Ilustrace: Problémy evropských podniků s nalezením zaměstnanců s požadovanými 
dovednostmi.42 
 

 
 
Pracovní skupina ve své zprávě ze dne 11. února 2013 uzavřela, že nejlepší volbou k naplnění 
účelu by bylo uzavření obchodní a investiční dohody upravující celou řadu obchodních  
a investičních otázek včetně oblasti regulací. V měsíci únoru 2013 oznámili americký 
prezident Barack Obama, předseda Evropské rady Herman van Rompuy a předseda Komise 
José Manuel Barroso, že budou iniciovat formální procedury nutné k zahájení vyjednávání 
o dohodě nazvané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, TTIP).43 
 
Dne 17. června 2013 na summitu G844 jmenovaní představitelé oznámili konání prvního kola 
projednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství. Mandát pro 
vyjednávání za Evropskou unii byl udělen Evropské Komisi45, za Spojené státy americké 
mandát dostal vyslanec Úřadu obchodního zmocněnce.46 Komise má za úkol o průběhu 

                                                 
42 JUNCKER, Jean-Claude. Předloha společné zprávy komise a rady o zaměstnanosti. 2015 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/82ffb2a0-9827-11e5-983e-01aa75ed71a1.0018.03/DOC_1 
43 European Union – United States High Level Working Group on Jobs and Growth. European Commission. 
Europa. 2013. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/usa/jobs 
growth/index_en.htm 
44 Sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa. 
45 Nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. 
46 European Union and United States Conclude First Round of TTIP negotiations in Washington. European 
Commission. Trade. 2013. http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=941 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Jan Novák, Mnohostranná ujednání o volném obchodě a jejich dopady na Českou republiku (2018_D_05) 

 

 

27 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

vyjednávání informovat Radu47 a Evropský parlament. Ti také společně přezkoumají a schválí 
nebo zamítnou konečnou verzi dohody. Ve Spojených státech amerických bude za schválení 
dohody odpovědný Kongres.48 
 
S ohledem na výše uvedené a téma této studie, kde tuto dohodu považuji za prioritní, bych 
se pokusil, shrnou význam této dohody a to nejenom pozitiva, ale i dle mého pohledu 
negativa připravované dohody.  
 
Záměrem Transatlantického obchodního a investičního partnerství je podpořit ekonomický 
růst v Evropské unii a Spojených státech amerických úplnou liberalizací vzájemného obchodu 
a investic. K jeho dosažení byly určeny následující cíle:49 
 

 pokračovat v otevírání obou trhů,  

 rozvíjet největší investiční partnerství na světě posílením investičních pravidel 
a dosáhnout nejvyšší úrovně liberalizace a ochrany investic, 

 odstranit všechny tarifní překážky obchodu – ačkoliv jsou současná cla nízká, stále jejich 
uplatňování vzhledem k objemu celkového obchodu tvoří nezanedbatelné náklady, 

 otevřít přístup na trhy veřejných zakázek na všech úrovních, 

 řešit netarifní zátěž výrobků bránící toku zboží, včetně zemědělských výrobků,  

 usnadnit přístup na trhy pro obchod se službami – kromě jiného obě strany chtějí 
usilovat o otevření trhu se službami v nových sektorech (například dopravy), 

 výrazně snížit náklady na výrobu způsobené rozdílnou právní úpravou norem a pravidel 
podporou jejich větší kompatibility a transparentnosti při zachování vysoké úrovně 
ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí – dodatečná finanční zátěž vyplývající 
z různých právních úprav těchto norem a pravidel se rovná clu ve výši 10-20 %, 
představuje tak největší překážku transatlantického obchodu, 

 podporovat globální konkurenceschopnost malých a středních podniků. 

 vypracovat pravidla, principy a nové způsoby spolupráce v otázkách globálního zájmu, 
včetně duševního vlastnictví – Unie a Spojených států amerických mají zájem o zachování 
vysoké úrovně ochrany práv duševního vlastnictví, včetně prosazování souvisejících 
právních předpisů (vzhledem k účinné funkčnosti obou systémů je záměrem místo 
harmonizace předpisů vymezení řady specifických případů, kdy budou rozdíly řešeny).50 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne se nepovedlo po několika kolech jednání 
uzavřít, respektive vyřešit sporné body dohody i přesto Evropská Unie a Spojené státy 
americké stále projevují zájem vyjednávání o Transatlantickém obchodním a investičním 

                                                 
47 Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy a to vždy jedním zástupcem na 
ministerské úrovni zplnomocněným zavazovat svou vládu. 
48 Questions and answers (Transatlantic Trade and Investment Partnership). European. Europa. 2013. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_cs.htm 
49 White House Fact Sheet: Transatlantic Trade and Investment Partnership (T-TIP). Office of the United States 
Trade Representative. USTR. 2016. http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2013/june/wh-ttip 
50 JOUMARD, Robert. Evropská unie a Spojené státy americké zahájí jednání o transatlantickém obchodním 
a investičním partnerství. Europa – Press Releases Database. 2014.  
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-95_cs.htm  
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partnerství úspěšně dokončit. Pokud se výše uvedených cílů podaří dosáhnout, bude 
Transatlantické obchodní a investiční partnerství jistě nejvýznamnější dvoustrannou 
obchodní dohodou na světě. Jednotné a vzájemně uznávané standardy mezi Unií 
a Spojenými státy americkými mohou být příkladem pro globální technologické standardy. 
Transatlantické obchodní a investiční partnerství založené na společně sdílených hodnotách 
jako například demokracie, svoboda, ochrana zdraví a životního prostředí, může dopomoci i 
k celosvětovému prosazování těchto hodnot. Očekává se, že jen v Unii by se do roku 2027 
mohl zvýšit hrubý domácí produkt o 0,5 % (ve Spojených státech amerických o 0,4 %), což by 
znamenalo více než 86 miliard eur ročních příjmů navíc.51  
 
Na druhou stranu je uzavření Transatlantického obchodního a investičního partnerství 
kritizováno. Kritici se například obávají, aby nebyly měněny dosavadní právní normy 
Evropské unie zajišťující vysoký standard ochrany spotřebitele, životního prostředí a zdraví. 
Evropská veřejnost se také často ptá, zda dohoda bude znamenat neomezené dovozy 
hovězího masa z hormonálně vyživovaných zvířat či změny právních norem ohledně 
Geneticky modifikovaných organismů (GMO)52. Komise se všechny tyto obavy snaží rozptýlit 
konstatováním, že o stávající vysoké úrovni ochrany nebude při vyjednávání 
o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství smlouvat, neboť nehodlá slevit 
z dosavadních záruk takové ochrany.53  
 
Příkladem dalšího ožehavého tématu je ochrana investic a řešení sporů mezi investory 
a státem. Kritici namítají nedostatky v navrhovaných investičních pravidlech, kvůli kterým by 
vlády jednotlivých států mohly čelit vážným žalobám ze strany nadnárodních podniků 
a státům by tak hrozilo časté vyplácení rozsáhlého odškodného. Transatlantické obchodní 
a investiční partnerství by totiž investorům zaručilo vznik fóra, k němuž budou moci podávat 
žaloby o náhradu škody v případě ohrožení svých investic.54 Komise na tyto námitky 
reagovala zavedením veřejných konzultací. Lidé z celé Evropské Unie budou moci 
k předmětné kapitole Transatlantického obchodního a investičního partnerství zasílat své 
připomínky.55 
 
Ke snížení obav by mohla přispět i snaha Evropské unie a Spojených států amerických o co 
možná největší transparentnost vyjednávání. Pravidelné diskuse vyjednavačů se 
zainteresovanými subjekty v každém kole vyjednávání naznačují, že obě strany nechtějí 

                                                 
51 FELBERMAYR, Gabriel. Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unií a Spojenými státy 
americkými (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 2013. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ 
transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-investicich-mezi-eu-a-usa-ttip-41079.html#!&chapter=1  
52 organismus, jehož genetický materiál (například DNA) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se 
nedosáhne přirozenou rekombinací. 
53 Trade – Questions and answers (Transatlantic Trade and Investment Partnership). European Commission. 
2014. http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm 
54 CHARVÁT, Jan. Obchodní dohodu EU-USA komplikují pravidla o ochraně investorů. Euractiv.cz. 2014. 
http://euractiv.cz/nazory/obchod-a-export/obchodni-dohodu-eu-usa-komplikuji-pravidla-o-ochrane-investoru-
011507/ 
55 CLANCY, John; BANNER, Helene. Veřejná konzultace týkající se ochrany investic a řešení sporů mezi investory 
a státem v dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Europa – Press releases database. 2014. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-56_cs.htm 
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z vyjednávání vyloučit žádnou skupinu, které se Transatlantické obchodní a investiční 
partnerství bude dotýkat, byť na druhou stranu nechtějí zveřejňovat příliš podrobností 
z obsahu dohody. Také zřízení výše zmíněné speciální poradní skupiny Komisí by mělo 
zajistit, aby Transatlantické obchodní a investiční partnerství bylo prospěšné nejen pro 
obchodní korporace, ale i občany. 
 
Na vyjednávání též působí neobchodní záležitosti. První kolo se uskutečnilo i přes odhalení, 
že Spojené státy americké sledovaly a odposlouchávaly elektronickou a telefonickou 
komunikaci evropských institucí. Zahájení druhého kola zpozdila platební neschopnost, v níž 
se americká vláda v té době ocitla. 
 
Přesto je patrné, že vzhledem k významu a rozsáhlosti Transatlantického obchodního 
a investičního partnerství si Evropská unie i Spojené státy americké uvědomují důležitost 
pokračování ve vyjednávání. Dosud se vždy podařilo nastalé problémy překlenout a každým 
dalším konaným kolem posunout uzavření Transatlantického obchodního a investičního 
partnerství blíže k realitě. 
 
Evropská unie a Spojené státy americké společně tvoří největší obchodní a investiční 
partnerství na světě s téměř padesátiprocentním podílem na světovém hrubém produktu  
a třetinovým podílem na světovém obchodu. Unijní investice ve Spojených státech 
amerických jsou osmkrát vyšší než její investice v Čínské lidové republice a Indii dohromady. 
Investice Spojených států amerických v Unii jsou třikrát vyšší než jejich investice v celé Asii. 
Takový objem vzájemných vztahů v ekonomické oblasti občas vede nevyhnutelně také 
k vypuknutí obchodních sporů. I přes svou velkou publicitu se však spory mezi oběma 
zeměmi týkají pouze asi dvou procent obchodních vztahů mezi Evropskou unii a Spojenými 
státy americkými.56 

 

                                                 
56 United States. European Commission. Europa. 2013. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/ 
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Ilustrace: Graf obchodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií.57 
 

 
 
Většina sporů je řešena v rámci práva Světové obchodní organizace, jejíž postupy při řešení 
sporů respektují obě strany. I Evropská unie a Spojené státy americké si uvědomují, že 
nerespektování procedur by mohlo značně poškodit jejich postavení ve Světové obchodní 
organizaci, a tak znemožnit využívat výhod, jež jim Světová obchodní organizace přináší.58 
 
Unie dosud iniciovala proti Spojeným státům americkým 32 sporů, naopak Spojené státy 
americké iniciovaly 19 sporů proti Unii.59 Některé významné obchodní spory mezi Evropskou 
unií a Spojenými státy americkými je z právního hlediska zajímavé blíže specifikovat. Jejich 
řešení může vyústit ve vznik nebo zrušení právních aktů u obou partnerů, případně i ve vznik 
nové dvoustranné smlouvy. 
 

                                                 
57 European Commission; Trade. Policy Countries and Regions. United States. 2014.  
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/ 
58 ŠTURMA a BALAŠ, op. cit., s. 255. 
59 Dispute Settlement – Disputes by Country/Territory. World Trade Organisation.  
2016. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm#complainant  
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Vzhledem ke skutečnosti, že jednání stále nebyla ukončena a tématy typu dovoz hovězího 
masa z hormonálně vyživovaných zvířat do Evropské unie, geneticky modifikované 
organismy, dotace pro výrobce velkých civilních letadel, dovoz banánů do Evropské unie, 
antidumpingový zákon Spojených států amerických z roku 1916, zahraniční obchodní 
korporace a prevence sporů nebyly do dnešního dne vyřešeny, není možné jednoznačně 
identifkovat přijetí připravované dohody a její úplné znění.  
 
S ohledem na výše uvedené, je dle mého názoru velice zajímavé pozorovat vývoj a to nejen 
na poli ekonomickém a hospodářském, ale i na poli transatlantických politických vztahů.  
 
Z mého osobního pohledu se domnívám, že současné znění výrazně napomůže růstu 
obchodu mezi Evropskou unií a spojenými státy americkými a ekonomicky posílí tyto regiony 
na poli celosvětovém. Zejména pak odbourání cel, antidampingů a snížení potencionálních 
obchodních sporu mezi regiony zapříčiní zvýšení růstu ekonomiky a tím i významný růst na 
poli hospodářském. Přijetí dohody v neposlední řadě přinese i zvýšení zaměstnanosti, která 
jak je známo zvyšuje efektivitu a takzvaně spokojenost obyvatelstva.  
 
Na straně druhé však vyvstává otázka například v oblasti možného narušení potravinové 
soběstačnosti regionů, zejména pak ohrožení trhu Evropské unie ze strany Spojených států 
amerických. Největším rizikem je v této oblasti potencionálně možný dovoz geneticky 
modifikovaných potravin, které jsou sice nyní omezení respektive zakázány příslušnými akty 
řízení Evropské unie, nicméně uvolení obchodu může zapříčinit zaplavení trhu těmito 
potravinami. Jak se vůbec mohou tyto potraviny na trh dostat? Uvolněním trhu se sníží  
i procento kontrol na vstupu do Evropské unie a tím i průnik takzvaně nelegálního zboží na 
trh. Většina obyvatel Evropské unie nakupuje levné zboží a nezkoumá jeho původ a složení, 
čímž vznikne poptávka. Úmyslné nepravdivé uvádění údajů tak může napomoci výše 
uvedenému riziku.  
 
V této části, bych se ještě krátce pozastavil z mého pohledu zajímavým tématem, a tím je 
řešení vzájemných sporů. V současné době průběh samotných sporů demonstruje zájem 
obou partnerů spory vyřešit i přes rozdílné názory na určité problémy, byť k tomuto cíli vede 
někdy i mnohaletá cesta. Cesta, jež by nemusela být absolvována, pokud by obě strany měly 
jasně nastavená pravidla obchodních vztahů, určená vzájemnou dohodou. Z důvodů vzniku 
sporů je zřejmé, že co ještě není a co již je porušením dohod uzavřených v rámci Světové 
obchodní organizace si Evropská unie a Spojené státy americké mnohdy vykládají rozdílným 
způsobem.  
 
Úplně předcházet obchodním sporům je nemožné. Vyvstává však otázka, jak velkou 
překážkou připravované komplexní dvoustranné obchodní dohody budou dosud nevyřešené 
spory. Nebo naopak, jak oblast obchodních sporů tato dohoda ovlivní. Jedním z dopadů 
dohody by mohlo být to, že obě strany by si již nemohly vykládat pravidla různým způsobem, 
neboť by si případné rozpory v náhledu na problémy jednotlivých atributů vztahů vyřešily 
před definitivním schválením a podepsáním dohody. 
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Řešení sporů, respektive uzavření dohody na tomto poli bude dle mého názoru nejsložitější, 
a to s ohledem na skutečnost, že aplikované právo v zemích Evropská unie a v Spojených 
státech amerických je značně odlišné z historického hlediska. Domnívám se, že i jednotlivé 
státy Evropské unie budou mít s přijetím příslušné legislativy zásadní problémy.  
  
Ilustrace: Předpokládané objemy obchodu a investic.60 
 
Ikonky zleva doprava (v bilionech EUR): Ostatní služby, licence, doprava, cestování a finance.  
 

 
 
Nicméně i s ohledem na výše uvedené se domnívám, že transatlantická dohoda v jakékoli 
formě bude přínosem nejen pro vzájemných obchod dvou významných celosvětových hráčů 
na poli hospodářském a ekonomickém. 

  
Co dodat závěrem snad je, že Spojené státy americké na straně první a Evropská unie na 
straně druhé jsou největšími světovými obchodníky i investory, sobě navzájem i pro většinu 
třetích zemí. Celková obchodní výměna mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými 
každoročně osciluje kolem hodnoty 800 miliard euro. Každý den se tak mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy americkými vymění zboží a služby za 2 miliardy euro. Vzájemné přímé 

                                                 
60 BROWN, Michael. In-Depth Analysis; Intellectual Property, International Trade, Trade Agreements, 
Transatlantic Trade Agreement, TTIP. 2014. https://epthinktank.eu/2014/07/11/overcoming-transatlantic-
differences-on-intellectual-property-ipr-and-the-ttip-negotiations/ 
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investice dosahují výše téměř 3 bilionů euro. V současné době Evropská unie a Spojené státy 
americké společně vytváří téměř polovinu světového hrubého domácího produktu (HDP) 
a skoro třetinu objemu celkového světového obchodu. 
 
Již tradičně mají Spojené státy americké největší obchodní výměnu s největšími evropskými 
ekonomikami – Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií, které jsou z evropského 
hlediska považovány za největší ekonomiky Evropské unie, což je dle mého názoru 
zapříčiněno nejen rozlohou, ale i kupní silou obyvatelstva a průmyslovou a finanční oblastí.  
 
S ohledem na vše uvedené se obě unie již několik let dohadují o uzavření Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství. Jedná se o název pro novou dohodu mezi Spojenými 
státy americkými a Evropskou unií, která si klade za cíl plně liberalizovat vzájemný obchod  
a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena již v červenci roku 2013. V tuto chvíli nelze 
dopředu určit přesný termín dokončení, vyjednávání obchodních dohod je velmi komplexní 
záležitostí, která z pravidla vždy zabere řadu let. Ambicí obou stran je však vyjednávání 
dokončit v co nejkratším termínu, aby oba kontinenty mohly z výsledků liberalizace co 
nejdříve profitovat. Nyní se píše rok 2017 a vyjednávání k podepsání Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství se zatavila na bodu mrazu, a to zejména s ohledem na 
konající se prezidentské volby ve Spojených státech amerických, které výrazně hýbou nejen 
americkou, ale i celosvětovou ekonomikou. V neposlední řadě je tato dohoda úzce spjata se 
stavem Evropské unie, kde se schyluje k brzkému odchodu Spojeného království, jakožto 
hlavního finančního centra Evropské unie a budoucnost obdobné dohody mezi Evropskou 
unií a Kanadou.  
 
Nicméně i na shora uvedené se očekává, že dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií  
a Spojenými státy americkými by byla bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní 
dohodou vůbec, a to jak ve smyslu objemu mezinárodního obchodu, který by podléhal jejím 
pravidlům, tak pokud jde o formativní vliv na pravidla mezinárodního obchodu. V dohodě 
nejde pouze o snížení již tak většinou nízkých celních tarifů, které se stanou nulové. 
Nejdůležitější a zároveň nejtěžší částí dohody bude takzvaný regulatorní pilíř. V něm by měly 
být nastavena pravidla například pro odstranění nutnosti dvojí certifikace, pokud jsou si 
nároky státních orgánů blízké a vedou ke stejnému či podobnému cíli (bezpečnost uživatele  
a podobně). Jakožto pracovníka celní správy se mě obě tyto oblasti, kterými jsou cla  
a bezpečnost bezprostředně dotýkají a jsem, dá se říci dennodenně v bezprostředním 
kontaktu s touto oblastí. Domnívám se, že snížení, respektive odstranění cel zapříčiní ještě 
větší obchodní obraty mezi oběma uskupeními, tak i naopak negativní přínos v oblasti menší 
kontroly odvodů cel. Toto své tvrzení lze ukázat na příkladu dohody Evropské unie versus 
Turecko, kde je společná celní unie již několik let aplikována. Druhou oblastí, kterou je 
bezpečnost, nevidím, jako zásadní problém, nicméně harmonizace bude i po uzavření dohod 
dle mého názoru složitější, než to v současné době vypadá.  
 
Kromě podstatných ekonomických aspektů je třeba zdůraznit, že dohoda má i zásadní 
zahraničně-politický aspekt. Ekonomická krize na obou březích Atlantiku na konci první 
dekády 21. století spolu s rostoucí nestabilitou v oblasti jižního a východní evropského 
sousedství a s výrazným nástupem asijských velmocí zdůraznila důležitost transatlantických 
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ekonomických vazeb, ukázala naši propojenost a relevanci vzájemné relace pro státy 
Evropská unie a Spojených států amerických. I s ohledem na přesun těžiště světového 
obchodu směrem k Asii a Latinské Americe se z evropského hlediska jako nejlepší alternativa 
jeví další zvýšení vlastní efektivity a konkurenceschopnosti právě cestou prohloubení 
transatlantické vazby. Transatlantická zóna volného obchodu tak může představovat návrat 
globálního hospodářského těžiště zpět do euroatlantického prostoru.61 
 
Společná obchodní a investiční zóna Evropské unie a Spojených států amerických s intenzivní 
regulatorní spoluprací bude mít vysoké šance stát se referencí pro globální technologické 
standardy i pravidla. Do jisté míry sdílený regulatorní rámec založený na společných vyšších 
hodnotách jako je význam demokracie, svobody, lidských práv ale i například respekt  
k životnímu prostředí, vysoký stupeň pracovně právní ochrany či ochrana zdraví napomůže  
k posílení těchto hodnot a ke zvýšení možnosti jejich celosvětového prosazení. 
 
Česká republika a dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. Česká 
republika se svojí otevřenou, tržní ekonomikou řadí mezi ty státy, které vždy podporovaly 
ideu volného obchodu jakožto prostředku pro zajištění hospodářského růstu a prosperity 
napříč národy a kontinenty. Z tohoto důvodu Česká republika vítá i myšlenku sjednání 
dohody o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství) mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy americkými. Tuto budoucí dohodu bereme jako unikátní příležitost 
nejenom pro naše exportně orientované hospodářství, ale i jako šanci dále prohloubit 
politické a mezilidské vztahy napříč Atlantikem. 

 

                                                 
61 Spojení stát americké. Teritoriální informace. Ministerstvo zahraničních věcí. 2016. http://www.mzv.cz/jnp/ 
cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/politika/zahranicne_politicka_orientace.html 
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Ilustrace: Přehled vývozu do Spojených států amerických.62 
 

 
 

V rámci vyjednávání, které jménem Evropské unie a členských států vede Evropská komise, 
Česká republika klade důraz na to, aby byly patřičně zohledněny všechny zájmy českého 
hospodářství, které spočívají především v odstranění klíčových překážek vývozu našeho zboží 
a služeb do spojených států amerických. Bariérou pro obchod dnes v převážné míře nejsou 

                                                 
62 KRÁL, Karel. Obchod České republiky se Spojenými státy. Statistika a my. 2016. 
http://www.statistikaamy.cz/2016/06/obchod-ceske-republiky-se-spojenymi-staty/ 
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vysoká cla, ale spíše komplikované administrativní a netarifní překážky v podobě odlišnosti 
systémů technických standardů, certifikací, homologací a regulatorních systémů obecně.  

  
To všechno jsou právě oblasti, na které se evropští a američtí vyjednávači hodlají zaměřit. 
Spojené státy jsou pro Českou republiku tradiční obchodním partnerem a prioritní zemí 
z hlediska exportu. Spojené státy americké pro Českou republiku představují druhý největší 
vývozní trh mimo země Evropské unie s hodnotou vývozu téměř 4 mld. EUR. Spojené státy 
americké jsou jednou z nejvýznamnějších destinací pro naše nejsofistikovanější 
technologické produkty a meziprodukty. Další rozvoj obchodu se Spojenými státy 
americkými tak může přinést prohloubení právě této klíčové specializace České republiky  
a posílení našeho technologického know-how s pozitivním dopadem na zaměstnanost 
a hrubý domácí produkt.  
 
Ilustrace: Srovnání Evropské unie a Spojených států amerických.63 
 

Směr obchodu Zboží Služby Investice Dohromady 

z Evropské unie  
do Spojených 
států amerických 

260 miliard € 139,0 miliard € 112,6 miliard € 511,6 miliard € 

Ze Spojených států 
amerických do 
Evropské unie 

127,9 miliard € 180 miliard € 144,5 miliard € 452,4 miliard € 

 
Od dohody má Česká republika především příznivá očekávání. Samozřejmě, že se dá 
předpokládat, že jednání nebudou snadná a diskutována bude řada velmi citlivých témat 
jako obchod se zemědělskými produkty, ale Česká republika věří, že i u těchto témat se 
podaří nalézt kompromisní řešení.  
 
Dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství nebude znamenat, že se 
z obchodního hlediska uzavřeme zbytku světa mimo Evropské unie a spojených států 
amerických, ale právě naopak, ambicí Transatlantického obchodního a investičního 
partnerství je dát impulz i pro další pokrok ve stagnujících jednáních o další liberalizaci 
obchodu v rámci Světové obchodní organizace. Společný blok Evropské unie a Spojených 
států amerických s jednotnými a vzájemně uznávanými standardy bude mít mimořádně 
vysoké šance stát se referencí pro technologické a jiné standardy na celém světě. Je tedy 
zřejmé, že Česká republika výrazně podporuje podepsání dohody o Transatlantickém 
obchodním a investičním partnerství. 

 

                                                 
63 Spojené státy americké: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spojene-staty-americke-zahranicni-obchod-a-18546.html 
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Ilustrace: Grafické znázornění předpokládaného přínosu podepsání dohody.64 
 

 
 
4.2 Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií  
 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, CETA, dále jen Komplexní dohoda) je dohoda mezi Kanadou a zeměmi Evropské 
unie, upravující podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv.  
 
Kanada je jedním z nejstarších a nejbližších partnerů Evropské unie. Jejich dvoustranné 
vztahy začaly v 50. letech 20. století na čistě ekonomickém základě a v průběhu let se 
vyvinuly ve strategické partnerství. Evropská unie a Kanada úzce spolupracují na 
celosvětových záležitostech, jako je životní prostředí, změna klimatu, energetická bezpečnost 
a regionální stabilita, což například v oblasti životního prostředí a změny klimatu výrazně 
odlišuje jednání v případě Spojených států amerických, kde není na tyto oblasti brán takový 
zřetel. Kanada pravidelně přispívá k misím Evropské unie v rámci Společné bezpečnostní 
a obranné politiky a také se účastní volebních pozorovatelských misí Evropské unie.65 
 
V roce 1976 byla uzavřena rámcová dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi 
Evropskou unií a Kanadou a byla první formální dohodou svého druhu, kterou Evropská unie 
uzavřela s průmyslově vyspělou zemí. Následovalo prohlášení o transatlantických vztazích 
přijaté v roce 1990, které rozšířilo kontakty a stanovilo pravidelná setkání na úrovni summitů 

                                                 
64 ČERVENKOVÁ, Bára. Zpravodajství; Analýzy. Vyjednávání o TTIP se (údajně) pomalu blíží do finále. Euroskop. 
2016. https://www.euroskop.cz/9047/27469/clanek/vyjednavani-o-ttip-se-udajne-pomalu-blizi-do-finale/ 
65 Trade. Policy. Election Observation Missions (EUEOMs). European External Action Service. 2017. 
http://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms/421/election-observation-missions-
eueoms_en 
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a na ministerské úrovni. Od té doby se evropští a kanadští představitelé scházejí pravidelně 
k výměnám názorů na všech úrovních, od dvoustranných summitů vedoucích představitelů 
po schůze úředníků na konkrétní témata, a to i v rámci různých vícestranných fór. V letech 
2013–2014 proběhla jednání za účelem posílení vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou 
prostřednictvím komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci a dohody 
o strategickém partnerství. 
 
V září roku 2014 byla uzavřena jednání s Kanadou o rozšířené rámcové dohodě – dohodě 
o strategickém partnerství – zahájená v roce 2011. Dohoda o strategickém partnerství je 
politickou dohodou, jejímž cílem je posílit dvoustrannou spolupráci v řadě oblastí zahraniční 
politiky a jiných odvětví, mezi něž patří mezinárodní mír a bezpečnost, boj proti terorismu, 
řešení krizí, námořní bezpečnost, globální správa a řízení, energetika, doprava, výzkum 
a vývoj, zdravotnictví, životní prostředí a změna klimatu. Tato dohoda má zlepšit formy 
spolupráce, které mají přímý dopad na jednotlivé občany, například programy pro mládež, 
vzdělávání a kulturu, konzulární ochrana a různé mezilidské kontakty. Rozhodnutí o podpisu 
a prozatímním uplatňování dohody o strategickém partnerství bylo přijato Komisí v únoru 
2015 a posléze schváleno všemi orgány Evropské unie.66  
 
Kromě dialogu mezi výkonnou sférou Evropské unie a Kanady se pravidelně setkávají 
poslanci Evropského parlamentu se svými kanadskými protějšky. Každoročně se konají 
meziparlamentní setkání, jež doplňují další meziparlamentní výměny názorů pracovních 
skupin a delegací. Tato setkání umožňují kromě diskusí o probíhajících jednáních také 
otevření kontroverzních témat, jako je dopad těžby dehtových písků a břidlicového plynu na 
životní prostředí, politiky v oblasti rybolovu, záležitosti dobrých životních podmínek zvířat 
(včetně lovu tuleňů) a vízová povinnost, kterou Kanada zavedla pro občany některých 
členských států Evropské unie. Tyto oblasti, jež jsou předmětem neshod, nezhoršují celkově 
vynikající úroveň vztahů mezi oběma zeměmi a zapříčiňují neschválení dohod všemi 
členskými zeměmi Evropské unie67.  
 
Jednání mezi Evropskou unií a Kanadou o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní 
spolupráci, zahájená v květnu 2009, byla ukončena a uzavřena v září 2014. Tato dohoda bude 
první komplexní dohodou Evropské unie o hospodářské spolupráci s vysoce průmyslovou 
zemí. Evropská unie a Kanada vzájemně otevřou své trhy pro zboží, služby a investice, včetně 
veřejných zakázek. Podle odhadů posouzení dopadů ex-ante provedeného v roce 2008 
budou zisky v podobě každoročních reálných příjmů představovat zhruba 12 miliardy EUR na 
straně Evropské unie a 8 miliardy EUR na straně Kanady, a to do sedmi let po uskutečnění 
této dohody. Liberalizace obchodu se službami by měla podle odhadů podstatně přispět ke 
zvýšení Hrubého domácího produktu. Tato dohoda je také první dvoustrannou dohodou 
Evropské unie o hospodářské spolupráci, která zahrnuje zvláštní systém soudů pro investice 
za účelem řešení sporů týkajících se investic vzniklých mezi investory a státem. Dohoda navíc 
obsahuje jasné prohlášení o právu vlády vytvářet ve veřejném zájmu předpisy týkající se 

                                                 
66 CETA Chapter by Chapter. About the Agreement. European Commission. 2017 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/ 
67 CETA Explained. European Commission. 2017. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 
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veřejného zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, morálky a sociální a spotřebitelské 
ochrany. Proces „dolaďování“ z právnického hlediska byl dokončen v únoru 2016. Jak 
komplexní dohoda o hospodářské a obchodní spolupráci, tak dohoda o strategickém 
partnerství již byly projednávány v Radě a Evropském parlamentu, respektive dohoda byla 
podepsány dne 30. října 2016 během summitu mezi Evropskou unií a Kanadou.68 

 
Ilustrace: Objem vývozu 69. 
 

 
 

V roce 2014 byla Evropská unie po Spojených státech amerických druhým největším 
obchodním partnerem Kanady a představovala 9,4 % celkového kanadského kombinovaného 
vývozu a dovozu zboží. V roce 2014 Evropská unie vyvezla do Kanady zboží v hodnotě 
31,7 miliardy EUR a přijala kanadské zboží v hodnotě 27,4 miliardy EUR. V roce 2014 
zaujímala Kanada mezi mezinárodními obchodními partnery Evropská unie 12. místo. Mezi 
hlavní druhy zboží, se kterými tito dva partneři obchodují, patří strojní a dopravní zařízení 
a chemické látky. Důležitou součástí obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou je 
i obchod se službami.  
 
V roce 2014 se objem vývozu služeb z Evropské unie do Kanady ve srovnání s rokem 2013 
snížil na 15,9 miliard EUR a objem dovozu služeb z Kanady do Unie dosahoval stále úrovně 

                                                 
68 CETA Explained. European Commission. 2017. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 
69 CHU, Doris. GOLDFARB, Danielle. CETA Could be Huge for Canada — If Companies Are Ready to Adapt. 
Canadian Business, 2016. http://www.canadianbusiness.com/blogs-and-comment/ceta-could-be-huge-for-
canada-if-companies-are-ready-to-adapt/  
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11,3 miliard EUR. Mezi služby, se kterými Evropská unie a Kanada často obchodují, patří 
doprava, cestování, pojištění a komunikace. 
 
Tabulka: Obchod mezi Evropskou unií a Kanadou v období 2012-2014 (v miliardách EUR).70 
 

Rok 

Dovoz zboží 
z Kanady do 
Evropské 
unie 

Vývoz zboží 
z Evropské 
unie do 
Kanady 

Bilance 
Evropské 
unie 
(zboží) 

Dovoz 
služeb 
z Kanady do 
Evropské 
unie 

Vývoz služeb 
z Evropské 
unie do 
Kanady 

Bilance 
Evropské 
unie 
(služby) 

2012 30,3 31,4 +1,1 11,1 17,4 +6,3 

2013 27,2 31,6 +4,4 11,4 17,4 +6,1 

2014 27,4 31,7 +4,3 11,3 15,9 +4,5 

 
Pokud se jedná o přímé zahraniční investice, Evropská unie investuje v Kanadě více než 
Kanada v Evropské unii. V roce 2013 dosáhla úroveň přímých zahraničních investic Evropské 
unii v Kanadě 225,2 miliard EUR. Úroveň kanadských investic v Evropské unii byla 
odhadována na 117 miliard EUR. 
 
Tabulka: Stavy dvoustranných investic Evropská unie – Kanada71 (v miliardách EUR).72 
 

Rok 
Přímé zahraniční investice Kanady 
v Evropské unii 

Přímé zahraniční investice z Evropské 
unie v Kanadě 

Bilance 

2013 117,0 225,2 +108,1 

 
Česká republika a Komplexní hospodářská a obchodní dohoda. Jak již bylo zmíněno dohoda 
o Komplexních hospodářských a obchodních vztazích mezi Kanadou na jedné straně 
a Evropské unie a jejích členských států na straně druhé (Komplexní hospodářská a obchodní 
dohoda), byla podepsána. Postoj k této dohodě ze strany České republiky byl stejný, jako 
u Transatlantického obchodního a investičního partnerství, až na menší výhrady a obavy 
zejména ze strany odborů. Dle vyjádření ústavních činitelů je tato dohoda moderní 
a pokroková odrážející společné hodnoty s Kanadou a může přinést prosperitu našim 
občanům. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda se zároveň může stát skvělým vzorem 
pro budoucí dohody a to nejen dohoda o Transatlantickém obchodním a investičním 
partnerství. Dává jasný signál, že Evropská unie nezapomíná při prosazování svých 
ekonomických zájmům na vysoké životní standardy svých občanů.  
 

                                                 
70 Evropská komise, Generální ředitelství pro obchod. 2017.http://ec.europa.eu/info/departments/trade_cs 
71 Evropská komise, Generální ředitelství pro obchod, Eurostat. 2017. 
http://ec.europa.eu/info/departments/trade_cs 
72 Evropská komise, Generální ředitelství pro obchod. 2017.http://ec.europa.eu/info/departments/trade_cs 
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Naopak odbory mají například tyto výhrady: Komplexní hospodářská a obchodní dohoda 
obsahuje nedostačující výjimky pro veřejné služby, nechrání veřejné služby před privatizací, 
dále pak dohoda obsahuje Investiční soudní systém, který umožňuje zahraničním investorům 
možnost žalovat vlády za předpisy a postupy, které budou investoři považovat za špatné pro 
své investice a obchod.  
 
Osobně se domnívám, že podepsáním dohody jsou vlivem na Evropskou unii a samotnou 
Českou republiku pouze pozitiva, obavy odborových svazů nevidím jako zásadní, jelikož 
dohoda neobsahuje striktní výčet všech pro a proti, naopak potencionální investoři mají 
z dohody jednoznačné pokyny, které upravují povinnost aplikovat právo dané země, 
respektive Unie. Z pohledu hospodářského dopadu tedy vidím uzavření této dohody jako 
pozitivní a přínosné, otevření zatím části severoamerického trhu je pouze přínosem pro růst 
ekonomiky a boje proti porušování autorských práv. V neposlední řadě se jistě jedná 
o ochranu před jinými dohodami, které jsou uzavírány mimo pravomoc Evropské unie, tzn. 
dohody na jihoamerickém kontinentu a asijském kontinentu.  
 
Při psaní této studie jak jsem již zmínil, došlo k podepsání dohody, nicméně proces ratifikace, 
ještě chvíli potrvá. Rád bych zde, ale stručně zmínil o stavu, který je nyní aplikován v rámci 
vzájemného obchodu a je mým osobním postřehem z praxe. Prozatímní uplatňování dohody 
s Kanadou se blíží mílovými kroky. Od kdy záleží na dokončení potřebných legislativních 
kroků na straně Kanady. Komplexní dohoda, jejíž součástí jsou i pravidla původu zboží73, jsou 
platná a pro obchod mezi Kanadou a Evropskou unií lze uplatňovat preferenční výhody. Co to 
vlastně jsou preferenční výhody, veškeré zboží putující mezi těmito státy není zatíženo clem 
a obchodněpolitickými opatřeními, což zapříčiňuje výrazný benefit oproti zemím, které 
nemají s Evropskou unií dohodu tohoto tipu. 
 
4.3 Dohoda o liberalizaci obchodu se službami TISA 
 
Jedná se o obchodní dohodu, kde v současné době jedná celkem dvacet tři členů Světové 
obchodní organizace, včetně Evropské unie, jenž zastupuje všechny členské státy. Všechny 
zúčastněné země představuji 70% světového obchodu se službami. Dohoda o liberalizaci 
obchodu se službami je založena na Všeobecné dohodě Světové obchodní organizace. 
Dohoda se zaměřuje na otevírání trhů a zlepšení pravidel v oblastech, jako jsou mezinárodní 
licence, finanční služby, telekomunikace, námořní doprava a dočasně poskytované služby 
migrujících specialistů v dané oblasti poskytovaných služeb.  
 
Služby jsou v globalizované ekonomice každé země Evropské unie stále nejdůležitější, 
Evropská unie je v jistém slova smyslu největším vývozcem služeb s desítkami milionů 
pracovních míst v Evropě, což podepsáním dohody zapříčiní vyšší růst zaměstnanosti. 
 
Dohoda o liberalizaci obchodu se službami je otevřena všem členům Světové obchodní 
organizace, kteří mají zájem a chtějí otevřít obchod se službami, členské země dokonce 
požádali Čínskou lidovou republiku, aby se připojila k jednání s Evropskou unií. Jelikož 

                                                 
73 Publikována v Úředním věstníku Evropské unie, č. L 11/2017. 
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jednání probíhají takzvaně za zavřenými dveřmi, nelze v současné době získat relevantní 
materiály vztahující se k této připravované dohodě, ačkoli se Evropská unie snaží být co 
nejtransparentnější a některé informace sděluje na veřejnost.  
 
Ačkoli je dohoda sjednávána tajně, některé části byly odcizeny a dostali se kusé informace na 
veřejnost, jako například: Cílem smlouvy je vystavit každý druh služby mezinárodní 
konkurenci, a to i ve veřejném sektoru. Která ohrožuje cenově základní podporu při 
veřejných zakázkách, například v oblasti zdraví, zásobování vodou a energetiky nebo 
vzdělávání. Již privatizovaných společnostech má být zabráněno zpětného převodu do 
veřejného sektoru, a to i v případě, že privatizace se nezdařila. 
 
Co dodat závěrem k této dohodě, snad jen to, aby jednání byla úspěšná a k dohodě 
přistoupila jedna z největších ekonomik světa a plně ratifikovala a dodržovala tuto dohodu. 
Je zjevné, že toto nebude snadné, ale domnívám se, že by to zcela zprůhlednilo mezinárodní 
obchod nejen se službami, ale i se zbožím, a to zejména z důvodu transparentnosti 
mezinárodního obchodu.   
 
4.4 Ostatní připravované dohody s dopadem na Českou republiku 
 
V této podkapitole bych se stručně zmínil o ostatních neméně významných dohodách, jenž 
jsou realizovány respektive vyjednávány s jinými státy a uniemi a mají, respektive mohli by 
mít přímý dopad na hospodářství a ekonomiku České republiky. Zároveň se zde zmíním 
o názoru České republiky na připravované dohody a hlavně přímý dopad na ní. 
Jako jednou z prvních připravovaných dohod bych uvedl dohodu mezi Japonskem 
a Evropskou unií. Samotná jednání byla zahájena na začátku roku 2013, a to na základě 
pokroku Japonské strany, která se zavázala plnit závazky v oblasti netarifních opatření 
a veřejných zakázek. V současné době je otevřena diskuze přístupu na trh v oblasti služeb 
a investic, zejména pak oblast veřejných zakázek.  
 
Česká republika zde má zájem s ohledem na liberalizaci obchodu, zejména k odstranění 
netarifních opatření. Co se týká tarifních opatření, tak zde již s ohledem na existující nízké 
celní zatížení není kladen důraz. Druhou významnou skupinou je podpoření akceptování 
mezinárodních norem ze strany Japonska a zjednodušení schvalovacích procedur. 
Odstraněním těchto obchodních překážek otevře ještě více japonský trh.  
 
Druhou dohodou, jenž stojí za zmínku je asociační dohoda obsahující dohodu a volném 
obchodu mezi unií Mercosur74 a Evropskou unií. Samotná jednání o zóně volného obchodu 
byla zahájena již v roce 1999, bohužel tato dohoda respektive samotné vyjednávání je dost 
často pozastaveno s ohledem na neaktivitu unie Mercosur. Česká republika tuto dohodu 
podporuje zejména z pohledu liberalizace obchodu, a to z pohledu dlouholetých obchodních 
vztahů se státy jižní Ameriky, zejména pak v tradičních oblastech, jako jsou průmyslové 
výrobky, jako autodíly, strojírenské výroby, zemědělská technika, ale i pivo, slad a chmel. 

                                                 
74 Sdružení volného obchodu, zakládající členské státy byly Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay. 
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Rovněž je zde kladen důraz na odstranění netarifních překážek obchodu a ochrany práv 
duševního vlastnictví včetně efektivní ochrany zeměpisných označení.  
 
Jedna z nejdiskutovanějších a politicky nestabilních dohod je asociační dohoda s Ukrajinou, 
je pravdou, že zde již oboustranná dohoda od ledna 2016 je uplatňována, nicméně stále se 
jedná o její rozšíření Prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Gruzií, Moldavskem 
a Ukrajinou. Zde je nutné podotknout, že Česká republika je s ohledem na historický obchod 
se zeměmi bývalé federace velký zájem o uzavření doplňkových asociačních dohod a to 
s ohledem na liberalizaci se zemědělskými i nezemědělskými produkty, jako například 
dopravní prostředky, soustruhy a obráběcí stroje, reaktory, kotle, nábytek a generátory. 
Obchod mezi těmito zeměmi se zjevně uvolní po odstranění netarifních opatření, 
harmonizaci standardů a norem, zejména v oblasti certifikace výrobků.  
 
Další zajímavou a neméně důležitou dohodou je dohoda zvaná Euromed (Unie pro 
Středomoří – Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko). Jedná se 
o dohodu vedoucí k vytvoření společného výkonnějšího a modernějšího systému politické, 
bezpečnostní a hospodářské spolupráce. Členské státy (s výjimkou Sýrie) mají s Evropskou 
unií uzavřené Asociační dohody, které však převážně pokrývají jen obchod se zbožím. Pokud 
se týká dalších sektorů, vyjednává se zároveň o následujících sektorových dohodách 
o liberalizaci obchodu a služeb, další liberalizace zemědělských a rybářských produktů 
a mechanismus řešení sporů: jednání uzavřena s Tuniskem (2009), Libanonem, Marokem, 
Egyptem (2010), Jordánskem (parafováno 2009), probíhají jednání s dalšími – Izraelem, 
Palestinou. 
 
Jako součást této dohody je Dohoda o posuzování shody a akceptaci průmyslových 
výrobků75. Dohoda byla podepsána s Izraelem, a to pro farmaceutický sektor, zároveň 
pokračují vyjednávání s dalšími středomořskými partnery. Radou Evropské unie byla 
zahájena bilaterálních jednání s Egyptem, Jordánskem, Marokem a Tuniskem o aktualizaci 
výše zmíněných asociačních dohod s cílem založit Prohloubenou a komplexní oblast volného 
obchodu s Egyptem, Marokem, Jordánskem a Tuniskem. Jednání jsou zahajována s ohledem 
na nestabilitu oblasti individuálně s jednotlivými státy poté, co tyto splní příslušné 
ekonomické a politické podmínky. Výše zmíněné sektorové dohody budou přímo součástí 
jednotlivých Prohloubených a komplexních oblastí volného obchodu, pokud nebudou 
uzavřeny dříve než tyto. 
 
Česká republika podporuje další prohloubení ekonomické spolupráce se Středomořskými 
zeměmi, cílem je zejména zlepšit slabiny současné spolupráce, které nejsou ošetřeny ve 
stávajících Asociačních dohodách jako zlepšení přístupu na trh ve službách, veřejných 
zakázkách a zlepšení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví. 
 
Poslední připravovanou dohodu, kterou bych zde rád zmínil je dohoda o partnerství  
a spolupráci s obchodní částí Čínské lidové republiky. Uzavírání dohod s touto ekonomickou 
velmocí, je zdlouhavé a jednání jsou zpravidla výrazně zpomalována současné době, je 

                                                 
75 Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA. 
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dohodnuta minimální nadpoloviční většina, kdy nejdůležitější a nejproblematičtější kapitoly 
jsou odkládány až na samotný závěr jednání, jelikož se jedná o kapitoly, kde se bude velmi 
těžko hledat shoda.  
 
Česká republika zde má zájem například na odstranění obchodních a investičních překážek, 
a to zejména v oblasti nadměrné a duplicitní technické regulace a certifikace. V neposlední 
řadě je zde zájem usnadnění přístupu na trh v oblasti veřejných zakázek, transparentnost 
legislativy a v neposlední řadě důslednou ochranu práv k duševnímu vlastnictví.  
 
Součástí této dohody jsou i jednání o dohodě o ochraně zeměpisných označení, dohody 
o investicích, kde Česká republika podporuje sjednání dohody, jejímž cílem je zajistit 
dlouhodobý přístup tuzemských a evropských investorů k čínskému trhu a zajistit jejich 
silnou ochranu.  
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5. Charakteristika dopadu zón volného obchodu  
 
Polovinu exportu České republiky a více než dvě pětiny Importu realizuje Česká republika se 
sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část 
dovozu pochází z Čínské lidové republiky.  
 
Ilustrace: Objem vývozu České republiky.76 
 

 
 
Zákaz dovozu potravin ze zemí, které začátkem srpna 2014 přijaly sankce proti Ruské 
federaci, se ve statistikách Českého statistického úřadu projevili později. Sousední státy hrají 
důležitou roli, jelikož patří v rámci celkového zahraničního obchodu České republiky 
k nejdůležitějším partnerům. Významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu, dovozu 
a bilanci zahraničního obchodu. V roce 2016 činil jejich podíl na celkovém obratu 
zahraničního obchodu České republiky 48,9 % (z toho na celkovém vývozu 52,7 % a na 

                                                 
76 Fakta o obchodě Česka se zahraničím. Statistika a my. 2014. 
http://www.statistikaamy.cz/2014/09/fakta-o-obchode-ceska-se-zahranicim/ 
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celkovém dovozu 40,9 %). Z celkového obratu zahraničního obchodu České republiky se státy 
Evropské unie připadlo na sousední státy něco okolo 63 %. 
 
Dominantním partnerem celkového zahraničního obchodu České republiky, je Německo.  
 
Obchod se zeměmi mimo Evropskou unii je z pohledu České republiky obecně 
charakteristický vyšším dovozem než vývozem. V loňském roce dosáhl dovoz výše okolo 
1 160 mld. Kč (ze členských států Evropské unie 1 800 mld. Kč). 
 
Ilustrace: Objem dovozu České republiky77. 

 

 

                                                 
77 Fakta o obchodě Česka se zahraničím. Statistika a my. 2014. 
http://www.statistikaamy.cz/2014/09/fakta-o-obchode-ceska-se-zahranicim/ 
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5.1. Dopady mnohostranných ujednání na oblast vnitřní bezpečnosti  
 
Základem bezpečnostní politiky je souhrn klíčových cílů a nástrojů státu, které usilují 
o zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti státu a jeho demokratických základů, 
činnosti demokratických institucí, ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví 
a života občanů, majetku, kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních 
bezpečnostních závazků. 
 
Bezpečnostní politiku státu tvoří s ohledem na téma studie hospodářská politika v oblasti 
bezpečnosti státu. Základním koncepčním dokumentem, který definuje bezpečnostní hrozby, 
způsoby a prostředky, je Bezpečnostní strategie. Aktuální Bezpečnostní strategie České 
republiky, byla přijata v důsledku zhoršujícího se bezpečnostního prostředí ve světě, které 
výrazně ovlivňuje bezpečnost euroatlantického prostoru a klade zvýšené nároky na 
Severoatlantickou alianci, Evropskou unii i jednotlivé členské státy efektivněji na nové 
bezpečnostní hrozby a výzvy reagovat.  
 
Mezi strategické zájmy patří například bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém 
prostoru, prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků, 
zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti Organizace spojených národů, 
posilování soudržnosti a efektivnosti Severoatlantické aliance a Evropské unie a zachování 
funkční a věrohodné transatlantické vazby, zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva, zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany České republiky, atakdále 
Naplňování strategických zájmů slouží k ochraně životních zájmů. Zároveň slouží k zajištění 
společenského rozvoje a prosperity České republiky. 
 
S ohledem na výše uvedené vidím z pohledu mezinárodního obchodu na základě 
mnohostranných ujednání dopad na tyto tři oblasti, jenž mohou výrazně ohrozit vnitřní 
bezpečnost státu. Jedná se o nelegální obchod s drogami, nelegální obchod se zbraněmi, 
výbušninami a nebezpečnými chemickými a biologickými látkami a nakládání  
s bezpečnostním materiálem a padělání. Samozřejmě máme i další oblasti, jako například 
kybernetickou bezpečnost, informační kriminalitu, migraci apod., nicméně zde nevidím vstup 
na poli obchodním, ale naopak na poli celosvětové globalizace.  
 
Jako první se tedy zmíním o oblasti nelegálního obchodu s drogami. Tato oblast zůstává 
nejvýznamnějším a nejzávažnějším trendem narůstající poptávka po metamfetaminu a na ní 
navazující zvyšování objemu, komercionalizace a organizovanost její produkce. Výrazně vyšší 
cena metamfetaminu v zahraničí i nadále významně ovlivňuje aktivity organizovaných 
zločineckých uskupení na území České republiky v oblasti velkoobjemové produkce 
i distribuce do zahraničí. Sílí poptávka po metamfetaminu zejména v příhraničních oblastech. 
Stav drogové kriminality odráží vývoj v počtu osob závislých na omamných a psychotropních 
látkách.  
 
Nelegální obchod se zbraněmi je negativním společenským jevem, který snižuje bezpečnost 
společnosti a vytváří zisk organizovanému zločinu. Značnou část černého trhu se zbraněmi 
představuje pašování zbraní mezi státy, a to jak mezi státy Evropské unie, tak i ze třetích 
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zemí. Nejčastějšími a nejnebezpečnějšími uživateli nelegálních zbraní jsou separatistické 
teroristické organizace, a skupiny organizovaného zločinu zabývající se výnosnými 
kriminálními aktivitami, jako obchod s drogami, vydírání, prostituce a nelegální migrace. 
 
Samotné pašování zbraní provádí jednotlivci nebo skupiny organizovaného zločinu. Jejich 
motivem je buď zisk, nebo zbraně hodlají využít k realizaci dalších nelegálních aktivit.  
U organizovaného zločinu téměř nikdy nejde o hlavní zdroj příjmů, pouze o doplňkovou 
aktivitu k jiným činnostem, jako obchod s drogami či nelegální migrace. Občas také dochází 
k případům, kdy si prostředník nelegálního obchodu není vědom své role – například 
zásilková služba, která přepraví balík, aniž by znala jeho obsah. 
 
Co říci k padělkům, v podstatě se jedná o stejnou oblast jako je obchod s drogami, jelikož 
distribuce a prodej nelegálních napodobenin originálního zboží a porušování autorských práv 
je stejně výnosné, jako samotný obchod z drogami.  
 
Podíváme-li se tedy na tyto tři oblasti, je zde zřejmé, že nelegálním obchodem dochází 
k podpoře mezinárodní kriminality a to formou dotací získaných z prodeje drog, zbraní 
a padělků. Odpověď na otázku jaký na to mají dopad mezinárodní ujednání, je v celku 
jednoduchá. Teroristické a podobné skupiny vědí o existenci mezinárodních dohod, nicméně 
dodržování jednotlivých ustanovení je vskutku netrápí a jsou si vědomi té skutečnosti, že 
obchod, respektive pohyb zboží mezi státy, jenž mají uzavřené dohody je mnohem 
jednodušší a riziko odhalení mnohem nižší. Proč tomu tak je, je opět jednoduché. Státy 
a uskupení, které mezi sebou uzavřou jakoukoli dohodu, se zároveň zaváží zjednodušit 
proces odbavení a odstranit maximum netarifních opatření, mezi které patří například 
zvýšené procento kontrol zboží na vstupu.  
 
5.2 Pozitiva a negativa mnohostranných mezinárodních dohod v oblasti obchodu 
 
Není tajemstvím, že počet mnohostranných obchodních dohod prudce roste, je však 
pozoruhodné jakým tempem a jeho teritoriální posun. Začátkem roku 1990 bylo evidováno 
Světovou obchodní organizací méně jak dvacet pět dohod, v současné době se číslo 
pohybuje na hranici dvou set. Hlavní příčinou uzavírání dohod je zjevně nejistota ohledně 
budoucnosti globalizace, která nyní hýbe celým světem a není znám její výsledek a důsledek, 
a to jak ve smyslu pozitivním, tak i ve smyslu negativním. Musím však konstatovat, že 
obchodní dohody a ujednání nejsou v této oblasti prioritní, jak z studie částečně vyznívá, ale 
jsou jedním z článků skládačky, která spolu souvisí. Proč toto tvrzení, jelikož nejde jen o 
obchod, ale i dotace, například zemědělské, dále pak o volný pohyb kapitálu, zboží 
porušujícího práva duševní vlastnictví a další konotace, které bych zde mohl zmínit.  
 
Mnohostranná ujednání mají z mého pohledu mnoho výhod, respektive výhody převažují 
nad negativy. V této podkapitole, bych se zmínil o vybraných výhodách vycházejících 
z mnohostranných dohod s přímou vazbou na Českou republiku. Hlavní výhodou vidím 
výrazný podíl obchodu na jednom z největších trhů světa, rozumějme Evropskou unii. Je však 
pravdou, že mezinárodní obchod se neřídí pouze pravidlem kvality a kvantity, ale především 
strategickými schopnostmi a jednáním velkých nadnárodních společností, nicméně značka 
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„Evropská unie“ znamená více. Pozitivum rovněž vidím především v boji o obrovská 
obchodní území v Asii a Africe, kde jsou z mého pohledu stále nenasycené trhy. 
 
Další z pozitiv vidím příliv investic. Investice proudí na území České republiky, protože dosud 
nejsme nasyceni a nabízíme poměrně stabilní podnikatelské prostředí, ačkoli v dnešní době 
nedostačujeme s personální kapacitou, chybí odborníci. Od vstupu do evropských struktur je 
potenciál růstu České republiky velkým lákadlem pro investory. Druhé lákadlo vidím ve 
stabilní měně, která je v očích investorů bezpečnou měnou. 
 
Mnohostranné dohody přináší i značné kontroverze, neboť výrazně promlouvají do 
zahraniční politiky tvorbou společných globálních standardů, které budou závazné pro 
členské státy. Česká republika tedy musí a bude muset respektovat vše, co dohodne 
Evropská unie a schválí parlament.  
 
V dnešní době se objevuje mnoho občanských iniciativ, které chtějí uzavírání dohod zabránit, 
zejména té se spojenými státy. Jako hlavní důvod vidí průnik amerických geneticky 
modifikovaných potravin na evropských trh, posílení postavení nadnárodních korporací, 
omezení občanských práv a zásadní průnik amerických norem v oblasti práv duševního 
vlastnictví. V tomto ohledu se začíná formovat hnutí za Evropskou občanskou iniciativu, 
která má přimět Evropskou komisi k ukončení vyjednávání této dohody se spojenými státy. 
Nutno zde konstatovat, že výsledky prezidentských voleb ve spojených státech napomáhají 
této iniciativě, je však otázkou, zda je toto udržitelné s ohledem na již ratifikovanou dohodu 
s Kanadou.  
 
Ilustrace: Mapa států BRICS78 
 

 
 

Občané a organizace však nemíří v rámci mezinárodního obchodu jen negativním směrem, 
naopak doporučují uzavírat jiné dohody, o kterých však politici nechtějí slyšet. Jedná se  

                                                 
78 BRICS Countries Map. Changed by the Word. 2017. http://cbtw.tk/brics-countries-map/ 
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o doporučení vyjednávat s BRICS79, kam se přesouvá těžiště světové ekonomiky a poskytlo by 
Evropské unii daleko větší prostor pro realizaci investic. Vše je otázka pohledu, názoru  
a mnohostranných zájmů různých subjektů a právě v dnešní době. 
 
Je pravdou, že mezinárodní dohody nikdy nejsou projednávány otevřeně, ačkoli máme 
internet a informace unikají do masmédií poměrně často, ale pouze negativní stránka věci. 
Lze však konstatovat, že vyjednávací taktiky anonymitu vyžadují, aby protistraně nebylo vše 
odhaleno předem. Ptáme se tedy, proč jsou dohody tajné pro nás. Dohody tajné nejsou, jen 
o nich nikdo nepíše a neinformuje.  
 
Zóny volného obchodu mají kromě negativ samozřejmě i pozitivní aspekty. Mezi ně patří 
zejména jejich snadné dojednávání. Jako výhodu vidím spolupráci mezi státy, kterou zóny 
volného obchodu mohou nastartovat. Z hlediska liberalizace trhu pak je důležitou možností 
zón volného obchodu postupné propojování regionálních bloků, čímž by mohl vzniknout 
globální volný trh, spočívající v rámci obchodu volný pohyb zboží, ale pozor na úskalí v oblasti 
bezpečnosti, která je zde značně narušena, a to snížením kontrol apod. Přestože s touto 
možností se příliš nepočítá, neustálé propojování regionálních bloků skrze další dohody o 
volném obchodu a jedna z možností řešení nám ukazují, že takové propojení je možné. 
Vyžadovalo by sice poměrně velkou snahu států, nicméně výhodou zón volného obchodu je 
v tomto ohledu již zmiňovaný dominový efekt. Zóny volného obchodu tak mají přednosti, 
které pocítí každý občan daných obchodních stran. 
 
Co dodat závěrem. Po prostudování dané materie, vidím osobně více pozitiv než negativ, je 
pravdou, že se přikláním k názorům vybraných iniciativ, ale rovněž musím konstatovat, že 
jsem i já ovlivněn tlaku medií, ale i tlaku obchodně politické situace v dnešním 
globalizovaném světě. Je pravdou, že nesouhlasím s možností dovozu geneticky 
modifikovaných potravin a uvolnění pohybu kapitálu, ale není to jen bezdůvodné. Jakož to 
člověk, který se denně zaobírá obchodem, a mám tu možnost vidět, jaké zboží vstupuje na 
společný trh Evropské unie, musím s politováním konstatovat, že dovoz geneticky 
modifikovaných potravin, zboží porušující práva duševního vlastnictví, zboží narušující 
bezpečnost státu další a další se nekontrolovaně děje i nyní. Proč se tak děje? Odpověď je 
zcela jednoduchá „kde je poptávka, tam je i nabídka“. Objem zboží proudící na evropský 
kontinent je tak nepředstavitelně obrovský, že není v silách dotčených orgánů znemožnit 
vstup rizikového zboží. Občané kritizují geneticky modifikované potraviny, brojí proti 
nepůvodním druhům živočichů, obávají se terorizmu, ale už si neuvědomují, že nákupem 
zboží z jakéhokoli koutu světa nepřímo a přímo podporují teroristické organizace, nakupují 
geneticky upravené potraviny a léky, které je mají zázračně uzdravit, a mohl bych dále 
pokračovat. Nicméně pozitiva ve smyslu větší nabídky zboží, volného pohybu zboží, rozšíření 
pracovních míst, uznávání kvalitních léčiv a další pozitivní věci předčí již zmíněná negativa ve 
formě omezení právní suverenity, aplikování dvojího práva a nabídka levnější geneticky 
upravené potraviny a uznání certifikačních autorit druhé strany nebo stran.  

  

                                                 
79 Dohoda o spolupráci mezi Brazílií, Ruskem, Indií, Čínou a Jižní Afrikou. 
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5.3. Pozitiva doporučení využitelná v rámci České republiky, veřejný průzkum  
 
S ohledem na objektivitu studie jsem se rozhodl v poslední podkapitole shrnout doporučení 
pro Českou republiku, která převážně vyplynula z výsledku průzkum provedeného ve dnech 
15. leden 2017 – 15. únor 2017 na vybrané skupině 2 348 dotázaných, kteří představují 
reprezentativní vzorek obyvatel České republiky ve věku 18+ let viz příloha číslo č. Celkově se 
průzkumu zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 240 tisíc uživatelů. V rámci 
veřejného průzkumu, jsem si dovolil položit prostřednictvím veřejně dostupného veřejného 
střediska analýz a empirického průzkumu několik otázek, jejichž výsledek je graficky 
znázorněn níže.  
 
Po provedené analýze musím konstatovat, že jeden z cílů studie, bylo ověřit veřejné 
povědomí o mezinárodních dohodách o obchodě, jako o celku a také o dohodách, o kterých 
se dnes a denně hovoří v mediích. S ohledem na výsledek veřejného mínění, musím 
konstatovat, že povědomí veřejnosti v této oblasti je zanedbatelné a většina respondentů 
nemá povědomí o diskutovaných dohodách. Nicméně u dohody se Spojenými státy 
americkými se projevil přesný opak. Zde je však nutné konstatovat, že většina respondentů 
důvody povědomí o připravované dohodě má z medií, které v dnešní moderní době hýbou 
ekonomikou a směřováním jednotlivých ekonomických a investičních směrů.  
 
Co dodat závěrem této podkapitoly, nemůžu jinak než částečně zopakovat již zmíněné. Na 
základě provedeného průzkumu a z informací získaný z veřejně dostupných zdrojů, musím 
konstatovat, že povědomí o mezinárodních dohodách je téměř nulové. Zde vidím základní 
selhání vlády, která jednoznačně a veřejně nedeklaruje nejen pozitiva, ale i negativa 
mezinárodních dohod. Je však pravdou, že se lze domnívat, že se jedná mnohdy o mediálně 
nezajímavé téma. Osobně se však domnívám, že je to přesně naopak, a to zejména z pohledu 
dovozu například geneticky modifikovaných potravin, nebezpečných výrobků, otevření trhu 
s potravinami atd. V závěru hodnocení, však musím konstatovat, že dohoda TTIP je mediálně 
známá, proto zde odpovědělo pozitivně více respondentů. Domnívám se, že bude na 
politicích a mediích, jak objektivně a nestraně informovat o této oblasti, která ač se většině 
respondentů nezdálo, dopadá na každého občana Evropské unie a České republiky. Hlavním 
dopad na občany vidím v dostupnosti a zlevnění produktů, které se mezi členskými státy 
obchodují, rovněž nelze opomenout na investice a rozvoj dnes stále ještě zanedbaných 
regionů, které však nabízejí potenciál z pohledu pracovní síly a nevyužité půdy a nemovitostí.  
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Ilustrace: Přehled otázek a odpovědí v procentech a počtech respondentů. 
 

Otázka: 2 348 dotázaných Ano Ne Neví 

Mnohostranná ujednání o volném obchodě. 
Má podle Vás Lisabonská smlouva klauzuli o volném 
obchodě?  
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Dohoda TTIP, CETA. 
Říkají Vám něco zkratky TTIP, CETA? 
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49 % 
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Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi 
Evropskou unii a Spojenými státy americkými – TTIP. Víte co 
obsahuje dohoda TTIP? 
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Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou 
a Evropskou unií – CETA. 
Víte co obsahuje dohoda CETA? 
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Dohoda o liberalizaci obchodu se službami TISA 
Víte co obsahuje dohoda TISA? 

1 % 
23 

99 % 
2 325 

 

 
Ilustrace: Graf znázorňující odpovědi v procentech.  
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6. Závěr 
 
Tato studie byla celkově zaměřena na zhodnocení obchodní politiky České republiky, 
respektive společné obchodní politiky Evropské unie, jejímž je Česká republika členem od 
května roku 2014, a to nejen z pohledu historického vývoje, ale i z pohledu současnosti 
a budoucího vývoje.  
 
Obchodní politika jednotlivých suverénních států a uskupení byla v době svého vzniku 
potřebnou součástí aktivit všech vyspělých ekonomik. Původním cílem bylo zajistit 
dostatečné a plnohodnotné zásobování zboží na straně jedné a na straně druhé stabilizovat 
trhy, což se jí poměrně brzy podařilo a na základě mnohostranných dohod došlo k otevření 
trhu a odstranění veškerých obchodních bariér, a to ve formě cel a dalších poplatků za 
dodané produkty. Průběžně se však začaly objevovat problematické oblasti. Za největší z nich 
byly považovány drahé zemědělské přebytky, s čímž souvisela i vyšší finanční náročnost 
a snaha jednotlivých států maximálně podporovat vývoz formou dotací, a tím poškodit 
produkci druhých zemí.  
 
Za pozitivní krok vedoucí ke snížení nadprodukce a stabilizace trhu považuji reformy 
společné obchodní a zemědělské politiky, které vedly k určitému snížení různých podpor  
a tím ke stabilizaci obchodní politiky České republiky a Evropské unie. Odbouráním jakýchkoli 
podpor ze strany jednotlivých suverénních států se od blokovávají jednotlivé neshody  
a může na poli obchodním, respektive politickém dojít k znovu zavedení jednání a uzavírání 
výhodných mnohostranných dohod, a to nejen v prostoru transatlantickém, ale i euro-
asijském.  
 
Tato studie v první části poukazuje na to, že mnohostranná ujednání o volném obchodu 
prošla a stále procházejí za dobu své existence mnoha významnými reformami. Ze srovnání 
historických zkušeností s reformami v rámci Světové obchodní organizace vyplynulo, že 
řešení problémů zaváděním dalších regulativních opatření ke zlepšení situace nevedlo. 
Pozitivní výsledky naopak měla opatření uvolňující trh, a to zejména na pokles intervenčních 
cen, přímých plateb a dalších nedovolených nepřímých podpor. Tento závěr se promítnul do 
formulace doporučení pro budoucí podobu světové obchodní politiky. Posledním milníkem 
v obchodní politice bylo období okolo roku 2005, kdy Evropská unie na ministerské 
konferenci Světová obchodní organizace souhlasila s odstraněním všech exportních dotací, 
a to po roce 2013, je však zřejmé, že i v dnešní době nedošlo k úplnému odstranění 
jakýchkoli ať přímých nebo nepřímých dotací, což znamená, že i v dnešní době zdaleka 
nejsou celosvětová jednání v oblasti volného obchodu u konce a je zřejmé, že musí dojít 
k dalším reformám. Někteří kritici i v dnešní době dokonce navrhují společnou obchodní 
politiku omezit nebo ji převést zpět na národní úroveň, s čímž se plně neztotožňuji, jelikož se 
domnívám, že by mohlo dojít k narušení rovnováhy v oblasti vnitřního trhu, a to zejména 
s ohledem na rozdílné ekonomické potenciály jednotlivých zemích Evropské unie. Pokud by 
prošla například varianta zrušení nejstarší společné politiky, byl by to však krok velmi rychlý 
a především politicky těžko proveditelný a mohl by dospět k významnému narušení 
eurozóny, respektive všech obchodních zón v rámci sjednocené Evropy.  
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Jaká budoucnost obchodní politiku jednotlivých suverénních států a uskupení skutečně čeká, 
je kvůli složitosti a nepředvídatelnosti politických a bezpečnostním rozhodnutí nejasné. 
Politický problém představuje i to, že se Evropská unie stále „tváří“, že se v budoucnu nic 
podstatného nestane, což nám v oblasti obchodní politiky částečně potvrdila i Lisabonská 
smlouva, která se nikterak zásadně nedotkla této oblasti. Musíme si však uvědomit, že je 
nutné připravit se na změny, které se dějí zejména ve světě a které přímo i nepřímo dopadají 
na volný evropský trh a největší ekonomiku světa. Koncepce zásadní reformy obchodní 
politiky proto musí přijít poměrně brzy, aby se na ni mohl obchodní sektor v předstihu 
připravit. Například už dnes je nutné uvažovat nad tím, kam bude moci Evropské unie 
vyvážet vlastní produkci, kterou sama nedokáže zpracovat a nebude chtít vše dotovat 
z vlastních fondů.  
 
V další části studie jsem poukázal na základní mnohostranná ujednání, jež uzavřela jako 
suverénní stát Česká republika, jaké jí z toho plynou povinnosti a závazky vůči druhým zemím 
a Evropské unii, jež má největší dopad na obchod.  
 
Dále je třeba zmínit, že zadané téma nemohlo být zpracováno do všech detailů, neboť rozsah 
uvedené problematiky je z historického hlediska velice široký a bylo třeba téma zaměřit jen 
na základní informace a orientaci v dané oblasti. I přesto by bylo možné každou z kapitol 
rozpracovat detailněji. Již v základní charakteristice obchodní oblasti by bylo zajímavé 
sledovat podrobněji její postupný vývoj do současnosti, a to zejména z pohledu reforem 
v oblasti financování, politického a bezpečnostního vývoje. Závěrem mohu jen konstatovat:  
 
Má-li být mezinárodní obchod v Evropské unii v budoucnu efektivní a výkonný, a zároveň má 
na evropské trhy dodávat kvalitní zboží, nelze zůstat u silné ochrany evropských výrobců 
před světovými tržními vlivy. Prosperující, konkurenceschopná a zodpovědná Evropská unie 
vyžaduje odbourání všech trh deformujících podpor a protekcionismu, aby mohlo být 
dosaženo těchto cílů. K tomu je potřeba modifikovat stávající cenový mechanismus a snížit 
vnější ochranu vnitřního trhu. Poté můžeme očekávat zesílenou mezinárodní konkurenci 
a nižší zaručené příjmy evropských producentů. Tento krok však přinese i mnohá pozitiva 
a negativa. V liberalizovaném prostředí trhu budou lépe alokovány zdroje a pravděpodobně 
jich bude potřeba méně. Větší konkurence povede k poklesu domácích cen produktů. 
Nabídka a poptávka zboží bude ve větší rovnováze.  
 
Samotným závěrem bych rád shrnul, respektive verifikoval cíle studie, které jsem si položil 
v samotném úvodu. Tato studie, byla zaměřena na vybraná mnohostranná ujednání 
o volném obchodě, která jsou dle mého názoru a vlastně i názoru veřejnosti jak stabilizujícím 
prvkem ve světovém meřítku, ale i bezpečnostně politickým, jelikož výrazně napomáhají 
uklidnit vztahy mezi zeměmi, které propojují. Musím konstatovat a jasně verifikovat, že je 
pravdou, že obchodní dohody uklidňují bezpečnostní prvek, který je ohrožen zejména 
chudobou občanů, kteří dovolte mi použít slovo „závidí“ bohatým. Mnoho válek nejen 
občanských, bylo zapříčiněno právě kontrastem mezi obyvateli.  
 
Druhým cílem studie, bylo konstatování, zde dané téma vzbuzuje mnoho emocí, ano i zde je 
konstatování pravdou, což nám potvrdil empirický výzkum, ale i negativa uvedená v poslední 
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části studie. Proč jen negativa, jelikož jsou mediálně zajímavější a posluchače upoutají. 
Masmédia nás informují pouze o negativních věcech, pozitivní vidíme jen málokdy a to 
pouze u svobodných medií. Musím však s politováním konstatovat, že volných svobodných 
nepolitických masmédiích v naší republice mnoho nemáme. 
 
Závěrem bych řekl: „Téma je nudné a pro většinu populace nezajímavé“.  
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Příloha č. 1: Mapa obchodní politiky České republiky jako člena Evropské Unie.80 
 

 
 
  

                                                 
80 VONDRÁČKOVÁ, Lucie. Systém tvorby obchodní politiky Evropské unie vůči třetím zemím. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/tvorba-
principy-a-strategie-obchodni-politiky/system-tvorby-obchodni-politiky-eu-vuci-tretim-zemim--38699/ 
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Zahraniční obchod České republiky se sousedními státy v roce 2015. 
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Příloha č. 2: Obchod České republiky se Spojenými státy.81 
 
Dovoz do České republiky ze Spojených států amerických, 2005–2015. 
 

 

                                                 
81 Obchod České republiky se Spojenými státy. Statistika a my. 2016. 
http://www.statistikaamy.cz/2016/06/obchod-ceske-republiky-se-spojenymi-staty/ 
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Příloha č. 3: Ilustrace vzájemného propojení dohod.82 
 

 
 
Vzorek respondentů. 
 

 
 

                                                 
82 Revolvy.2017. 
https://www.revolvy.com/topic/European%20Free%20Trade%20Association&item_type=topic 
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