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Anotace 
 
Tato studie se zabývá zprvu postupným vývojem obchodní integrace v mezinárodních 
vztazích a jejich geneze a dále pojednává o multilaterálních smlouvách, do kterých je Česká 
republika jako členský stát Evropské unie zapojena. Po uvedení základní problematiky 
integrace a pozice České republiky na počátku integrace v mezinárodním obchodu, zobecním 
mnohostranná ujednání o volném obchodu, uzavřená Evropskou unií a dopad těchto 
ujednání na ekonomiku České republiky. Zejména základní multilaterální smlouvy jako je 
CETA, TTIP, obchodování s Čínskou lidovou republikou, Korejskou republikou, Ukrajinou 
a Japonskem. Hlavním cílem je zaměření se na dohody o volném obchodě s Kanadou, její 
vznik a prozatím přinesené změny a následné porovnání ekonomického dopadu 
multilaterálních dohod, kterých je Česká republika součástí, díky zanalyzování dat 
vzájemného obchodování. 
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Summary 
 
Multilateral Free Trade Agreements and its Impact to the Czech Republic 
 
This study deals firstly with the gradual development of trade integration in international 
relations and their genesis and also deals with multilateral agreemants, in which Czech 
Republic is involved as a member state of the European Union. After introducing the basic 
problems of integration and the position of Czech Republic at the beginning of integration in 
international trade, I will talk about multirateral free trade agreements in general, which are 
made by European Union and the impact of these agreements on the economy of the Czech 
Republic. Especially basic multilateral agreements such as CETA, TTIP, trade with the 
People's Republic of China, the Republic of Korea, Ukraine and Japan. The main aim is to 
focus on Free Trade Agreements with Canada, it’s estabilishment, provisionally brought 
changes and comparing of the economic impact of the multilateral agreements that are part 
of the Czech Republic using the analysis of mutual commercial data. 
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Seznam zkratek 
 
EU  Evropská unie 
ČR  Česká republika 
USA  United States of Amerika; Spojenýé státy americké 
CETA  Translantic Trade and Investment Partnership 
TTIP  Comprehensive Economic and Trade Agreement 
EFTA  European Free Trade Association 
NAFTA  North American Free Trade Agreement 
USD  United States Dollar 
KČ  Koruna česká 
EUR  Euro 
PCA  People’s Republic of China 
WTO  World Trade Organization 
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Úvod 
 
Tato studie se zabývá zprvu postupným vývojem obchodní integrace v mezinárodních 

vztazích a jejich geneze a dále pojednává o multilaterálních smlouvách, do kterých je Česká 
republika jako členský stát v Evropské unii zapojena. Po uvedení základní problematiky 
integrace a pozice České republiky na počátku integrace v mezinárodním obchodu, zobecním 
mnohostranná ujednání o volném obchodu, uzavřená Evropskou unií a dopad těchto 
ujednání na ekonomiku České republiky. Zejména základní multilaterální smlouvy jako je 
CETA, TTIP, obchodování s Čínskou lidovou republikou, Korejskou republikou, Ukrajinou  
a Japonskem.  

Hlavním cílem je zaměření se na dohodu o volném obchodě s Kanadou, kdy 
poukážeme na vznik dokumentu a ratifikační vývoj, jakých oblastí se dohoda týká a jaké 
přinese změny a ukážeme změny, které prozatím přinesla. 

 
V rámci studie panuje snaha verifikovat nebo falsifikovat následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: Všeobecné povědomí o významu a dopadech ujednání o volném 

obchodu mezi Českou republikou (Evropskou unií) a dalšími státy nebo organizacemi světa je 
u veřejnosti málo známé a je předmětem řady zkreslení a nepochopení. 

 
Hypotéza č. 2: Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií je ujednání o volném obchodu 

a je pro Českou republiku výhodné. 
 

V roce 2004 se Česká republika zavázala svým vstupem do Evropské unie být součástí 
multilaterálních dohod, které Evropská se třetími zeměmi uzavře a díky nimž se stane 
součástí obchodního řetězce o volném obchodu se všemi ostatními členskými státy Evropské 
unie. Sama před vstupem byla součástí několika bilaterálních dohod, kterých se v rámci 
součástí Evropské unie musí vzdát v případě kolize uzavřené dohody Evropské unie se 
stejnou zemí, jelikož mají tyto dohody přednost. Ve své studii poukáži pouze na část 
veškerých dohod, které jsou se třetími zeměmi uzavřeny, avšak jedná se o nejvýznamnější 
celosvětové obchodní partnery a překážky obchodu jsou s danou třetí stranou vždy v různé 
fázi odstranění bariér vzájemného obchodu. V rámci popisu ekonomické integrace si udáme 
příklady dohod, jichž se daná fáze integrace týká. Kromě dokončených dohod, které již vešly 
v platnost se budeme věnovat dohodám, které jsou aktuálně v jednání a také dohodám se 
zemí, která není obchodně až tak výhodným partnerem, ale jedná se o jiný druh spolupráce 
v rámci asociační dohody, která předkládá budoucí vstup této země do Evropské unie. 
Konkrétně se jedná o Ukrajinu a v rámci geneze tohoto partnerství si ukážeme, jaké 
obchodní překážky jsou díky dohodě vzájemné spolupráce s Ukrajinou odstraněny.  
 Nyní se pohybujeme v době globalizace v rámci různých segmentů, jako je například 
liberalizace legislativy, snaha o světový mír a zakládání organizací dohlížejících na určité 
oblasti, které je v zájmu celého světa slučovat do stejného směru pro všechny státy světa. 
My zde poukážeme spíše na obchodní část integrace a její vývoj v rámci obchodování mezi 
členy dohody. V rámci těchto obchodních vztahů si přiblížíme aktuální data vzájemné 
spolupráce a jaký dopad má uvolnění obchodu a odstranění překážek na předmět obchodu  
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v rámci exportu a importu zboží a služeb, vzájemné investice, otevření trhu k veřejným 
zakázkám, či odstranění cel. 
 Kromě udání základních obchodních dat a výsledků obchodování za poslední roky  
a jejich následném vývoji, tato data také zanalyzuji a udělám propočty pro jednodušší 
vnímání problematiky, aby byl zřejmý výsledek hospodárnosti v oblasti dané dohody a jaký 
přínos taková dohoda na tuzemskou ekonomiku má. Ukážeme si vzájemný balanc exportu 
a importu mezi Českou republikou a druhým státem a jak si Česká republika vede v pojetí 
vzájemného obchodování. Po drobné genezi dohody CETA, která vešla prozatimně v platnost 
v září roku 2017, kdy budou ukázány výhody, které nám přinese a poukázání těchto výhod 
konkrétně na současná čísla obchodování České republiky s Kanadou, ukáži dopad této 
dohody na konkrétní příklad společnosti obchodující s Kanadou a pokusím se zjistit, jaké 
změny jí prozatimní platnost této dohody přinesla. 
 
1   Ekonomická integrace a její vazby na mezinárodní obchod 
 

Ekonomická integrace je proces, při kterém dochází ke sbližování ekonomik 
jednotlivých států díky odstraňování obchodních bariér v podobě tarifních či netarifních 
překážek. Cílem je tak vytvořit jednotný ekonomický komplex a podpořit tak vzájemný 
obchod mezi zeměmi a globalizovat obchodování napříč celým světem. Integrace je 
postupná a několikafázová a při každé fázi dochází k rozdílnému uvolňování a povinnostem 
synchronizace legislativy či postupů při obchodování mezi členskými státy dané dohody. 
Podepsané dohody o vzájemném obchodu se tak stávají výsledkem daného procesu mezi 
jednotlivými státy, které se v dané oblasti snaží o vytvoření volného trhu při obchodování se 
zbožím či službami a umožnit obchodníkům bližší přístup na trh.  

Příkladem takové integrace může být Evropská unie, kdy dle neoficiální definice 
Evropské unie vypracované v roce 2003 Konventem o budoucnosti Evropy, vznikla Evropská 
unie na základě členských států, které byly inspirováni svěřenou pravomoci svým občanům, 
kteří svým postavením naplnili společenské úkoly.1 
 
1.1  Typologie možných forem ekonomické integrace 
 

Ze začátku je třeba vymezit samotný postup ekonomické integrace v mezinárodním 
obchodě. Jedná se o takové hospodářské změny, kdy v rámci integrace z menších celků 
vznikají širší hospodářské vazby a obchod tak expanduje na větší území. Mezi stupně 
ekonomické integrace patří:2 
 

 Zóna s preferenčními cly. 

 Pásmo volného obchodu. 

 Celní unie. 

 Společný trh. 

                                                 
1 JANATKA, František a kol. Obchod v rámci Evropské unie: a obchodní operace mimo členské země Evropské 
unie. Praha: ASPI, 2004. s. 18 ISBN 80-7357-006-8. 
2 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 63 ISBN 978-80-
247-3396-8. 
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 Hospodářská a měnová unie. 
 

Jedná se o pozvolně se doplňující stupně, kdy integrace na nejnižší úrovni představuje 
zónu s preferenčními cly a v nejširším měřítku hospodářskou a měnovou unii. Zóna 
s preferenčními cly poté zahrnuje úmluvu mezi dvěma účastníky, kdy dochází  
k výhodnějšímu zacházení v tarifních i netarifních nástrojích, ale nedochází ke společné 
obchodní politice vůči třetím státům a tyto zůstávají v kompetenci jednotlivých účastníků 
zóny s preferenčními cly. Oblast volného obchodu představuje povolnější obchodování na 
vyšší úrovni a společná zahraniční politika taktéž není zahrnuta a dochází k ní až v případě 
společného trhu. 

Z podstaty věci tedy vyplývá, že s jednotlivými fázemi se přibalují jednotlivé 
preferenční dohody a mezi účastníky těchto dohod tak postupně zanikají bariéry pro obchod. 
Evropská unie (EU) disponuje společným trhem zahrnujícím volný pohyb zboží, služeb, 
kapitálu a osob. 
 

Zóna preferenčních dohod: Zóna preferenčních dohod představuje nejnižší fázi 
integrace v mezinárodním obchodě. Funguje na bázi zvýhodňování dovozu v rámci tarifních 
i netarifních překážek, a to snižováním cel při dovozu vzájemně pro jednotlivé účastníky 
dohody. Je specifická především pro rozvojové země a jako příklad můžeme uvést 
preferenční zacházení Evropské unie vůči Západnímu Balkánu.3 Preferenční zacházení 
spočívá především ze strany rozvinuté země vůči zemi rozvíjející se („rozvojové“) anebo mezi 
rozvojovými zeměmi navzájem. Druhá možnost má za výhody svou flexibilitu a dohoda tak 
může pokrýt vybrané sektory či komodity. V tomto stádiu integrace nedochází ke společné 
politice vůči třetím zemím mimo členy této dohody.4 
 

Zóna volného obchodu: V zóně volného obchodu dochází k odstranění překážek 
různé povahy a jedná se o vyšší stupeň integrace od zóny preferenčních dohod, avšak  
i v tomto případě si členové ponechávají obchodní politiku vůči 3. tátům ve své moci. Mezi 
odstranění překážek patří cla nebo kvóty, které kdy se jedná o odstranění množstevního 
omezení. Toto pásmo se týká úplné oblasti volného obchodu, či částečné, kdy dochází 
k vyjmutí některých citlivých oblastí, jako jsou rybářské nebo zemědělské výrobky. Státy se 
snaží mít stále dovoz pod kontrolou a chránit svou ekonomiku před vnější konkurencí tím, že 
stanovují pravidla původu, z nichž musí vycházet, na jaké zboží lze aplikovat volný obchod. 

Toto omezení se však dá vyložit i tak, že se jedná o skryté překážky volného obchodu. 
V důsledku dochází k průtahům dovozu při kontrolách dokladů a prokázání, že zboží vykazuje 
žádanou přidanou hodnotu. Pravidla původu se tak stávají rizikem odklonu obchodu. Mezi 
typické zóny volného obchodu můžeme řadit Severoamerickou zónu volného obchodu 
(North American Free Trade Area, NAFTA).5 Další oblastí je Evropská zóna volného obchodu 

                                                 
3 Trade: Western Balkans. European Commission.  
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/western-balkans/ 
4 CIHELKOVÁ, Eva a kol. Nový regionalismus: Teorie a případová studie. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 10, ISBN 978-
80-7179-808-8. 
5 Dohoda mezi Spojenými státy americkými, Kanadou a Mexikem o volném obchodu se snahou o odstranění 
bariér a liberalizaci obchodu. 
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(European Free Trade Area, EFTA), jíž jsou součástí Švýcarsko, Norsko, Island  
a Lichtenštejnsko.6 
 

Celní unie: Jedná se o první stádium integrace, kdy je v rámci obchodu vůči třetím 
zemím uplatňována společná obchodní politika a členské státy tak v tomto ohledu ztrácejí 
svou suverenitu. Nejedná se proto o tak častý výskyt, jelikož se zde vyžaduje sjednocení 
společného celního sazebníku uplatňovaného vůči nečlenským zemím, což představuje 
dlouhá a několikaletá vyjednání. V dohodách o celní unii taktéž dochází ke sjednocení 
hospodářské soutěže, a proto je třeba v článcích těchto dohod uvést taktéž ujednání 
o dumpingu a státních subvencích. V této zóně taktéž odpadají hraniční kontroly  
u dovážených výrobků.7 
 

Společný trh: „Podstatou společného trhu je uvolnění toků, které souvisejí s rozvojem 
obchodu a ekonomiky”.8 Společný trh odstraňuje poslední překážky obchodu a je jen 
nepatrným rozdílem za celní unií, jelikož už v předešlé fázi došlo ke společnému celnímu 
sazebníku členských zemí. Patří sem volný pohyb zboží, osob (pracovní síly), kapitálu a peněz. 
Mezi zářné příklady patří Evropská unie. Tato forma integrace už si vyžaduje založení 
institucí, které budou spojovat národní ekonomiky a mít dohled nad volným pohybem mezi 
jednotlivými členskými státy. Je zde potřeba koordinace měnové politiky, fiskální politiky  
a sloučení národních legislativ. Jedná se o takzvaný prostor mezi členskými státy bez 
vnitřních hranic a jsou zde odstraněny veškeré překážky takového pohybu.9 
 

Měnová a hospodářská unie: Jedná se o nejvyšší stupeň integrace, kdy kromě 
volného obchodu dochází i ke sjednocení měny. Tento proces vyžaduje sjednocení 
ekonomiky jednotlivých členských států a značnou míru koordinace a harmonizace 
hospodářského trhu. Měnová unie může být zobecněna ve dvou rovinách. Týká se buď 
fixního nastavení měnového kurzu, kdy měna každého státu musí být stálá a fixně 
konvertibilní s měnami ostatních států, nebo se jedná o sjednocení měny, kdy státy opouštějí 
od své a přejdou na jednotnou zákonnou měnu, společnou všem členským státům. Dalším 
typickým znakem měnové unie je převedení měnové suverenity veškerých členských států 
na jednu centrální banku společnou všem státům. „Ta zahrnuje zpravidla regulaci množství 
peněz v oběhu, regulaci úrokové míry a devizovou politiku.“10 Hospodářská unie je 
efektivnější v případě jednotné měny, kdy hrozba kurzových výkyvů odpadá a tím klesají 
náklady na jednotlivé transakce. Eurozóna je jedním z úkazů, která chce dosáhnout měnové 

                                                 
6 Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Švýcarskem, Norskem, Islandem, a Lichtenštejnskem, která vznikla  
v roce 1960. 
7 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 64, ISBN 978-80-
247-3396-8. 
8 CIHELKOVÁ, Eva a kol. Nový regionalismus: Teorie a případová studie. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 11, ISBN 978-
80-7179-808-8. 
9 KALÍNSKÁ, Emilie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. s. 65 ISBN 978-80-
247-3396-8 
10 CIHELKOVÁ, Eva a kol. Nový regionalismus: Teorie a případová studie. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 12, ISBN 
978-80-7179-808-8.  
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unie a na obrázku níže je aktuální mapa členských států, které jsou součástí eurozóny a těch, 
které právě splňují pravidla pro takový vstup. 

 
Ilustrace č. 1: Evropská měnová unie ve stavu k dubnu 2018.11 

 

 
 

Důležité u jednotlivých fází těchto integrací je, že na sebe vzájemně navazují  
a “nabalují” s sebou postupně odpad jednotlivých omezení pro obchodování mezi členskými 
státy. Tudíž fáze nemohou být nikdy přeskočeny a pro vytvoření dokonalého jednotného 
trhu je třeba projít všemi fázemi hospodářské integrace. Níže uvidíte graf, kde je tento jev 
znázorněn. 

                                                 
11 FRIČOVÁ, Vítězslava. Hospodářská a měnová unie. Euroskop. Česká republika.  
https://www.euroskop.cz/674/sekce/hospodarska-a-menova-unie/ 
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Ilustrace č. 2: Schematické znázornění intensity spolupráce mezi státy v hospodářské 
oblasti.12 
 

 
 

Světový obchod je propletený jednotlivými bilaterálními a multilaterálními dohodami 
mezi jednotlivými zeměmi na různé úrovni integrace již od počátku 50. let 20. století, po 
druhé světové válce. Ráda bych nyní popsala ty nejzásadnější, které jsou aktuální pro toto 
období, jejich popis, zapojené státy a zařazení do jednotlivých fází integrace. V neposlední 
řadě se podrobněji budu věnovat dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou, tzv. Komplexní 
hospodářská a obchodní dohodě (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)13, 
která si klade za cíl otevřít obchodování mezi členskými státy Unie a Kanadou. Jak se trh od 
prozatímního působené této dohody změnil a jaký progres v rámci obchodování přinesl 
zjistíme v závěru této studie, především oslovením větších společností, které mají historický 
vztah k dovozu a vývozu s Kanadou. Jaký je dopad této dohody na jejich obchodování a jaký 
je dopad na Českou republiku (ČR) v rámci tohoto obchodování se dozvíme v průběhu této 
studie.  

                                                 
12 Vlastní zpracování autorky na základě: Stupně ekonomické integrace. 
13 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou upravující odtranění bariér a liberalizaci obchodu. 
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2   Významné dohody, na nichž participuje Česká republika 
 
V předchozím textu bylo uvedeno, jak dohody o hospodářské spolupráci vůbec 

vznikají a jaké jsou kroky pro jejich vznik a jaké bariéry jsou při jednotlivých dohodách 
nastavovány. Nyní je třeba si uvést dohody, jichž je Česká republika součástí, abychom mohli 
později dopad těchto dohod promítnout do závěru této studie. Jelikož je Česká republika 
součástí Evropské unie, tak participuje na bilaterálních i multilaterálních mezinárodních 
dohodách, které má Evropská unie uzavřeny se třetími zeměmi mimo Unii. Se vstupem do 
Evropské unie se tak Česká republika automaticky stala součástí těchto dohod a platily pro ní 
výhody z těchto dohod vzešlé, jako je odpadnutí cel, kvót a jiných výhod, které jednotlivé 
dohody ustavují. Mezi nejvýznamnější dohody od počátku vstupu do Evropské unie a o nichž 
budu v rámci své studie vypovídat patří dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem (Free 
Trade Agreement, FTA),14, hluboká komplexní zóna volného obchodu mezi Evropskou unií 
a Ukrajinou (Deep And Comprehensive Free Trade Area, DFCTA)15, dohoda mezi Evropskou 
unií a Korejskou republikou, mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou (PCA), mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Transatlantic Trade and Investment 
partnership, TTIP), Komplexní hospodřská a obchodní dohoda mezi Evropskou unií  
a Kanadou (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). 
 

Ilustrace č. 3: Znázornění dohod o volném obchodu s Evropskou unií k dubnu 2018.16 
 

 
 

                                                 
14 Hospodářské partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem, které je platné od 8. prosince 2017. 
15 Dohoda mezi Evropskou unií a třetími zeměmi v rámci asociační dohody. 
16 Evropská integrace. Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_integrace 
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2.1   Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem 
 

Dne 8. prosince 2017 došlo k poslednímu závěrečnému jednání o Dohodě 
o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem (Free Trade Agreement, FTA) , 
čímž byl ukončen proces posledních textů. Na tomto dokončení se převážně s vysokým 
nasazení podepsali evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Předseda 
Evropské komise Jean-Claude Juncker, japonský ministr zahraničí Taró Kóno a předseda vlády 
Japonska Šinza Abeh. Tato dohoda byla dlouho vyžadována z důvodu striktních dovozních 
o vývozních tarifů a cel, které měli za následek až miliardu EUR zaplacených na clech při 
vývozu do Japonska, zároveň otevře trh a Evropská unie tak dostane obrovské obchodní 
příležitosti pro vpád do Japonska, jedná se tedy o jednu z nejvýznamnějších bilaterálních 
dohod, které Evropská unie kdy uzavře. 

Jaké výhody tato dohoda přinese? Existuje předpoklad, respektive zaznívá 
argumentace, že dohoda s Japonskem přinese nové obchodní příležitosti a to z důvodu, že 
v okamžiku, kdy vejde dohoda v platnost, tak se okamžitě ruší 90 % vývozů z Evropské unie 
do Japonska a jakmile dovrší přechodné období, bude se to týkat až 97 % unijního vývozu na 
nejcitlivější produkty. 

Co se týče zemědělství, tak v tomto odvětví bude zrušeno clo u celé řady sýrů 
a například vývozu vína – clo se zde pohybovalo v rozmezí 15 % až 30 %, což představuje 
vysokou míru odstranění překážek pro toto odvětví. Další záležitostí je zvýšení vývozu 
hovězího a vepřového masa, toho však za omezených podmínek. Dále tu máme výrobky, 
kterým bylo uděleno zeměpisné označení a jedná se až o 200 kvalitních evropských 
zemědělských výrobků, kterým bude v Japonsku zajištěna ochrana. Toto pravidlo bude platit 
z obou stran, tedy i na japonské výrobky dovážené do Evropské unie. Dohoda přináší velké 
úlevy i co se týče trhu se službami, týká se to především finančních služeb, telekomunikace, 
dopravy a elektronického obchodu. Tím bude mít Evropská unie přístup k japonským 
veřejným zakázkám a to ve 48 velkých japonských městech a odpadají tak překážku na 
úrovni vnitrostátní při vydávání veřejných zakázek v železničním odvětví. 

Dohoda řeší i problematiku vztahu obchodu a udržitelného rozvoje tím, že udává 
striktní normy v odvětví pracovního práva, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, včetně 
ochrany spotřebitelů. Jako další důležitou položku dohody spatřila Evropská unie a Japonsko 
v ochraně údajů,17 který bude stát mimo dohodu o hospodářském partnerství. Na 
červencovém summitu byla zdůrazněna důležitost ochrany údajů, soukromí a jejich 
zabezpečení na vysoké úrovni, které bude obsaženo jako základní právo, díky němuž mohou 
spotřebitelé mít důvěru v digitální ekonomiku a tím přispívat v bezproblémový a efektivní 
tok dat. Jak jsme mohli všichni v průběhu roku 2017 a nyní počátkem roku 2018 zaznamenat, 
Evropská unie zpřísnila podmínky ochrany údajů v rámci zavedení obecného nařízení 

                                                 
17 Dohody o volném obchodu: Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem otevírá 
nové možnosti v Asii. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká republika, 8. 12. 2017. 
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-
obchodu/dohoda-o-hospodarskem-partnerstvi-mezi-eu-a-japonskem-otevira-nove-moznosti-v-asii--233838/ 
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o ochraně osobních údajů (General Data Protection Generation, GDPR)18, která se vztahuje 
taktéž k regulaci a sjednocení legislativních předpisů Japonska a Evropské unie.  

Tato vymezení jistě usnadní obchodování mezi těmito členskými stranami a pro 
Českou republiku to bude znamenat jistou obchodní příležitost při expanzi a vývozu 
produktů či zboží do Japonska. Nyní budou probíhat další kroky, které povedou k závěrečné 
ratifikaci plánované pro rok 2019, která se týká kontroly textu, tzv. „dolaďování“, přeložení 
textu do japonštiny a 23 úředních jazyků v Evropské unii, Komise dále pošle dohodu ke 
schválení Evropskému parlamentu a všem členským státům Evropské unie. Otázky týkající se 
dalšího jednání se budou týkat investic, jejich ochrany a řešení sporů. V neposlední řadě se 
další jednání bude týkat uzavření dohody o strategickém partnerství, což povede k posílení 
vztahů a zajištění strategické soudržnosti obou stran.19 
 
2.1.1 Fakta o obchodování České republiky s Japonskem 
 

Pro Českou republiku je Japonsko z ohledu významnosti při obchodování 
20. nejdůležitějším obchodním partnerem. Co se týče vývozu tak u nás má Japonsko 
21. příčku a při dovozu 15. Pro Japonsko s důležitostí klesáme a to na 38. Místo pro vývoz  
a 56. Místo pro dovoz. Tendence exportu z České republiky do Japonska každým rokem 
graduje, což se promítá i v otevírání japonských podniků v České republice a japonské firmy 
tak přednostně do České republiky dovážejí japonské technologie, což znamená, že při 
výrobě v České republice Japonsko upřednostňuje pro výrobu využívání japonských 
součástek před českými, což je jedno z hledisek exportu z Japonska do České republiky. 
Bilance tím není zatížena, jelikož se poté tyto výrobky dovážejí z České republiky zpět do 
Japonska. 

Co se důležitosti týče a je třeba uvést jako jedno z významných hledisek obchodování 
mezi těmito dvěma státy, jsou investice. Japonsko je tak pro Českou republiku 
nejvýznamnější investor a je to zohledněno dle agentury CzechInvest pro léta 1993 – 2016. 
V roce 2016 například kumulovaná hodnota investic vyšplhala na 3,6 miliardy USD. V České 
republice zaměstnává v přepočtu 229 japonských firem okolo 47 000 zaměstnanců 
a působnost japonských společností je v rámci Evropské unie na 4. místě mezi ostatními 
členskými státy. TPCA, která se zabývá výrobou automobilek Toyota Motor Corporation  
a Peugeot Citroen je tak jednou z nejvyšších investic, která dosáhla částky 1 miliard EUR. 
Tento projekt tak zaměstnává okolo 3 000 pracovních míst přímo v této automobilce  
a dalších 7 000 týkajících se samotných subdodavatelů.20 

                                                 
18 Nová legislative Evropské unie, která má za úkol zvýšit ochranu osobních dat a vstoupí v platnost 25. května 
2018. 
19 Evropská unie a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. Brusel, 2017. Tisková zpráva 
Evropské komise. 
20 Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Business Info, 21. 9. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/japonsko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18634.html 
Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem otevírá nové možnosti v Asii. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, 8. 12. 2017. https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-
politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/dohoda-o-hospodarskem-partnerstvi-mezi-eu-a-japonskem-otevira-
nove-moznosti-v-asii--233838/ 
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Z tohoto vyplývá, že Česká republika je již nyní důležitým obchodním partnerem pro 
Japonsko a v rámci uzavření dohody FTA se trh více otevře a roční obraty mohou gradovat 
místo o předešlých 7 %, až o dvojnásobek celkového obratu. 

 
Tabulka č. 1: Bilance vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou 

a Japonskem za posledních mezi lety 2012 až 2016 včetně.21 
 

 
 

Tabulka č. 2: Statistické údaje dovozu z Japonska do České republiky v rozmezí od 
roku 2014 do roku 2018.22 
 

 

                                                 
21 Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Business Info, 21. 9. 2017.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/japonsko-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18634.html 
22 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad. 
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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Tabulka č. 3: Statistické údaje dovozu z České republiky do Japonska v rozmezí od 
roku 2014 do roku 2018.23 
 

 
 

2.2 Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou 
 

Ukrajina a Evropská unie podepsali 1. září 2017 asociační dohodu, což je velkým 
přínosem pro Ukrajinu z hlediska odtrhnutí se jejích východních oblastí a jejich orientaci na 
Ruskou federaci (i přes veškeré snahy Moskvy tuto dohodu překazit). S asociační dohodou 
s Ukrajinou měl problém jeden členský stát Evropské unie Nizozemsko, a proto po jednání 
došlo ke k závěru, že podmínkou této asociační dohody není přislíbení vstupu do Evropské 
unie a zároveň není Ukrajině přislíbena zvláštní bezpečnostní garance. Dohodu podepsal 
ukrajinský prezident Pero Porošenko a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.24 

Asociační dohoda stanovuje sladění práva ukrajinské legislativy se standardy 
Evropské unie, dochází k modernizaci obchodních vztahů a přináší nové obchodní příležitosti. 
Po tomto vstupu dále dojde ke spolupráci v rámci zahraniční a bezpečnostní politiky, správě 
veřejných financí, vzdělání a technologie. Přijetí reforem a dodržování demokratických zásad 
a lidských práv je další z aspektů, ke kterým se Ukrajina zavázala. Co se týče dalších 
záležitostí, které dohoda upravuje, jedná se o povolení většího pohybu pracovníků, aktivní 
práce na zavedení bezvízového styku a nanejvýše synchronizace ukrajinské legislativy 
s unijními předpisy a jejich postupné zavedení v účinnost na Ukrajině. 

Zavedením užší spolupráce o volním obchodu dojde k integraci trhů Ukrajiny 
a Evropské unie zejména zrušením dovozních cel a omezením dalších bariér obchodu, a to 
s omezením na přechodné období obzvláště v některých oblastech jako je dovoz či vývoz 
zemědělských produktů. Touto integrací dojde také k otevření trhu pro veřejné zakázky. 
 

                                                 
23 Tamtéž. 
24 HENDRYCH, Lukáš. Roky průtahů a krvavých bojů. Asociační dohoda s Ukrajinou je definitivně schválená. 
Euractiv. 13. 8. 2017. http://euractiv.cz/clanky/evropska-unie-a-svet/roky-prutahu-a-krvavych-boju-asociacni-
dohoda-s-ukrajinou-je-definitivne-schvalena/ 
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2.2.1 Evropská unie a Ukrajina v číslech 
 

Tato dohoda začala prozatimně platit již od roku 2014 a z obchodní části začala platit 
od počátku roku 2016. Díky tomuto prozatímnímu fungování tak obchod za půl roku vzrostl  
o 22 % a téměř 40 % ukrajinského obchodu spadá do obchodování s Evropskou unií. V roce 
2016 se tak ukrajinský export do členských států Evropské unie se zvýšil o 3,7 % a import  
z Evropské unie vzrostl o 11,8 %. Příčinou tohoto růstu je také to, že na většinu dováženého 
zboží je uplatňováno nulové clo. Zřejmý je také nárůst konkurenceschopnosti ukrajinského 
exportu a celkové ekonomiky. Předmětem vývozu jsou především produkty z oblasti 
zemědělství a potravinářství. 

Pro rok 2016 tak export do Evropské unie představoval pro Ukrajinu 37,1 % 
veškerého vývozu a z druhé strany importu 11,8 %. Největším partnerem pro export 
z Evropské unie je tak Polsko, které za rok 2016 vyvezlo zboží v hodnotě 2,2 miliard USD, 
naopak pro import z Ukrajiny se stal největším partnerem Německo s výší 4,3 miliard USD.25 
 

Ilustrace č. 4: Ukázka kontinentálního mezinárodního obchodu Ukrajiny26 

 

 
 
Evropská unie se také zavázala Ukrajině poskytovat finanční pomoc, která by měla 

usnadnit přiblížení se makroekonomické situaci v Evropské unii a pomoci tak nastartovat 
ekonomiku a implementaci synchronizačních reforem. Celková výše podpory tak činí výši 
12,8 miliard EUR, které jsou přerozděleny na určitá období a postupně se tak finance 
Ukrajině uvolňují. Každá částka je spojena s určitou divizí, kterou má Ukrajina za úkol 

                                                 
25 Ukrajina: Vztahy země s Evropskou unií. Businessinfo. Ukrajina: Zastupitelský úřad České republiky v Kyjevě, 
17. 7. 2017. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ukrajina-vztahy-zeme-s-eu-19095.html 
26 Ukraine's Foreign Trade by Continent. Wikimedia. 19. 11. 2016. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine%27s_Foreign_Trade_by_Continent.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Ukraine's_Foreign_Trade_by_Continent.png
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pozvednout. Například se jedná o obnovu oblasti dopravy, bankovnictví, nerostných surovin, 
zemědělství a bankovnictví. Toto přerozdělení má na starosti ukrajinská vláda a rozhoduje 
tak o konkrétním využití. 

 
2.2.2 Česká republika a Ukrajina 
 

Česká republika se aktivně podílí na asociační dohodě, která vešla v prozatímní 
platnost v roce 2018 a to v mnoha ohledech, jedná se jak o humanitární či nefinanční pomoc, 
tak finanční podporu, která dosáhla výše 180 milionů Kč. V rámci usnesení bylo tak 
v konkrétním znění Ukrajině poskytnuto v rámci pomoci od České republiky následující: 

 

 Transformační procesy v oblasti nezávislých médií a boji s korupcí. 

 Pomoc v oblasti reformy na podporu školství. 

 Zajištění studentské mobility. 

 Česká republika je pro Ukrajinu koordinátorem donorské komunity v oblasti školství 
a vědy. 

 Materiální podpora vzdělávacích institucí. 

 Nákup vybavení pro vybrané nemocnice. 

 V období válečného konfliktu humanitární pomoc (financování psycho-rehabilitačních 
táborů, léčení civilistů, školení lékařů a nemocničního personálu) 

 
Za rok 2016 zasmluvnilo mnoho společností z České republiky spolupráci s Ukrajinou 

v rámci obchodování. Ze strany vývozu z České republiky je Ukrajina na 22. místě, naopak 
dovoz z Ukrajiny je pro Českou republiku významný, na 27. místě. Globálně Ukrajina 
představuje pro Českou republiku 23. nejvýznamnějšího obchodního partnera. V roce 2017 
se pro podporu vyjádřila i činnost Mezivládní smíšené komise České republiky představující 
Ukrajinu pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou činnost. Mezi jedny 
z důležitých partnerů patří Škoda Auto, Škoda JS, Brunnthaller CS, Farmet, Unicorn, Ravak, 
Hamé, Kvazar Plus a další. V současnosti má Česká republika více než 200 zastoupených 
kanceláří či společností. Expanze je tedy v tomto případě viditelná a do budoucna Česká 
republika s Ukrajinou vytvoří mnohé obchodní příležitosti v mnoha odvětvích.27 
 

                                                 
27 Ukrajina: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Businessinfo. Ukrajina: Zastupitelský úřad 
ČR v Kyjevě, 17. 7. 2017. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ukrajina-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-
cr-19080.html 
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Tabulka č. 4: Statistické údaje dovozu z Ukrajiny do České republiky v rozmezí od roku 
2014 do roku 2018.28 
 

 
Tabulka č. 5: Statistické údaje dovozu z České republiky na Ukrajinu v rozmezí od 

roku 2014 do roku 2018.29 
 

 
 
2.3   Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou 
 

Tato dohoda patří mezi první dohody Evropské unie, které byly uzavřeny s asijskou 
zemí. K prozatimnímu uplatňování této dohody došlo již v roce 2011, kdy došlo k ratifikaci 
všemi členskými státy. Její platnost dovršila v prosinci 2015, kdy Rada přijala rozhodnutí  
o uzavření této dohody. K podpisu dohody přispěl podpis Evropský komisař pro obchod Karel 
De Gucht, belgický ministr zahraničních věcí Steven Vanackere zastupující předsednictví Rady 
Evropské unie a korejský ministr obchodu Kim Jong-hoon. 

Dohoda zasahuje do úpravy překážek obchodu upravuje zvláštní ustanovení v oblasti 
elektroniky, farmaceutických výrobků, chemických látek a zdravotnických prostředků.  
V nehmatatelné oblasti poté upravuje odstranění cel, podporu obchodu, technické překážky 
obchodu a sanitární a fytosanitární opatření. V celní oblasti bylo v roce 2011 dohodnuto 

                                                 
28 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad. 
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
29 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad. 
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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zrušení až 97 % cel a v roce 2016 byla cla odstraněna u všech produktů s výjimkou vybraných 
zemědělských produktů.30 

Výbor pro obchod monitoruje provádění dohody, jakož i obchodní vztahy v obecnější 
rovině. Rovněž je stanoven mechanismus řešení sporů. Výbor pro obchod podává zprávy 
smíšenému výboru zřízenému podle rámcové dohody mezi Evropskou unií a Korejsou 
republikou, na niž dohoda o volném obchodu navazuje. 

 
Ilustrace č. 5: Graf Evropské komise ukazující mezinárodní obchod mezi Evropskou 

unií a Korejsou republikou v letech od roku 2014 do roku 2016 v bilionech.31 
 

 
 

Dohoda se týká převážně zrušení dovozních cel a otevření trhu v oblasti služeb  
a investic. I zde nesmí chybět pravidla týkající se pravidel původu. Pro Evropskou unií 
Korejská republika představuje 9. místo největšího obchodního partnera pro oblast exportu 
a pro Korejsou republiku je Evropská unie na 3. místě v oblasti vývozu. 

Největším exportním odvětvím pro dovoz do Korejské republiky je oblast strojů  
a zařízení, dopravní zařízení a chemické výrobky. Nejvýznamnější dovážené zboží z Korejské 
republiky je pro Evropskou unií oblast nástrojů a zařízení, zařízení v oblasti dopravy a plasty. 

                                                 
30 Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
České republiky, 17. 10. 2011. https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-
eu/dohody-o-volnem-obchodu/dohoda-o-volnem-obchodu-mezi-eu-a-korejskou-republikou--87906/ 
31 Countries and Regions. South Korea.  European Commission, 16. 4. 2018.  
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Andrea Čapková, Mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich dopad na Českou republiku (2018_D_10) 

 

 
18 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Od podpisu dohody Evropská unie taktéž zaznamenává velký přebytek obchodu se službami 
a dále je Evropská unie pro Jižní Koreu největším přímým zahraničním investorem.32 
 
2.3.1 Korejská republika a Česká republika 
 

S Korejsou republikou nemá Česká republika historicky hluboké vazby, ale obchodní 
spolupráce se každým rokem prohlubuje, jakožto je pro nás nyní 3. nejvýznamnějším 
mimoevropským partnerem. Ve vzájemné bilanci vysoce převažuje dovoz z Korejské 
republiky, a proto je z pohledu České republiky dlouhodobě pasivní. Avšak vysoký dovoz 
komponentů do České republiky slouží k výrobě produktů v továrnách, do kterých je vysoce 
investováno ze strany korejských investorů a tyto produkty jsou dále exportovány dováženy 
do třetích zemí. Dlouhodobě Česká republika předpokládá vyrovnání bilance, jakožto 
například nyní společnost Nexen Tire u Žatce investovala do výstavby továrny pro výroby 
pneumatik, který zaručeně zvýší export potřebného materiálu z Korejské republiky pro její 
výstavbu a vybavení. Ve vzájemné spolupráci s Korejsou republikou vytváříme projekty pro 3. 
Země, jako například projekt výstavby elektráren v Čínské lidové republice, kde existuje 
vysoká šance zapojení společností z České republiky do těchto projektů. Vidno je to převážně 
v oslovování korejské společnosti Doosa Heavy Industries, která projevuje zájem o významné 
české subdodavatele.33 

Mezi významné položky vyvážené z České republiky do Korejské republiky patří 
optická zařízení, elektrické přístroje, komponenty pro dopravní prostředky, hřídele, ložiska, 
ventily, spotřební zboží (sportovní potřeby, hračky apod.). Naopak mezi významné položku 
dovážené z Korejské republiky do České republiky patří náhradní díly a komponenty na 
dopravní prostředky, osobní automobily, elektrické přístroje, elektronika (televizory, 
monitory, výpočetní technika, telefony), fotografické, optické a kinematografické 
přístroje, zařízení pro záznam a reprodukci zvuku. 

Mezi významené služby, které jsou vzájemně poskytovány je cestovní ruch, 
podnikatelské služby, dopravní služby a duševní vlastnictví. 

                                                 
32 Korejská republika: Vztahy země s Evropskou unií. Businessinfo. Česká republika: Zastupitelský úřad  v Soulu, 
25. 4. 2018. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/korejska-republika-vztahy-zeme-s-eu-18784.html 
33 Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Businessinfo: Zastupitelský úřad 
České republiky. Soul, 25. 4. 2018. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/korejska-republika-obchodni-a-
ekonomicka-18785.html 
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Tabulka č. 6: Zobrazení podílu vzájemné výměny služeb mezi Korejsou republikou  
a Českou republikou za rok 2016 v procentech.34 
 

Služby Podíl České republiky 
v Korejské republice 

Podíl Korejské republiky  
v České republice 

Cestovní ruch 70 % 35,7 % 

Podnikatelské služby 13,3 % 48,3 % 

Dopravní služby 11 % 4,8 % 

Duševní vlastnictví 5,7 % 11,2 % 

 
Tabulka č. 7: Statistické údaje dovozu z Korejské republiky do České republiky  

v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.35 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 
 

 
 

Tabulka č. 8: Statistické údaje dovozu z České republiky do Korejské republiky  
v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.36 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 
 

 
 

                                                 
34 Korejská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Businessinfo: Zastupitelský úřad 
České republiky. Soul, 25. 4. 2018. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/korejska-republika-obchodni-a-
ekonomicka-18785.html 
35 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
36 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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Jedinou přímou investicí konající se ze strany České republiky do Korejské republiky je 
investice akciové společnosti Gold of Prague, kdy tato investice povede do výstavby 
minipivovaru v jihokorejském městě Busan a velkého pivovaru v korejské investiční zóně 
FOODPOLIS. Celková výše investice by měla dosáhnout 15 milionů USD. V opačném případě 
Korejská republika tvoří 8 % podíl na celkovém objemu investic a je naším 4. největším 
investorem. Investuje především v automobilové oblasti například pro společnosti Škoda 
Power, GS Caltex nebo také České aerolonie, kdy Korean Air koupilo 44 % akcií. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Korejská republika se aktivně podílí na investování  
a obchodování s Českou republikou a převážně ji využévá pro výrobu technických 
komponentů pro další export do 3. Zemí a investuje do velkých společností. Česká republika 
tak má s Korejskou republikou úzké vztahy a celková bilance by se měla v dalších letech 
pomalu dorovnávat.37  

 
2.4   Dohoda Evropské unie s Čínskou lidovou republikou 
 

Čínská lidová republika s Evropou obchodují už desetiletí a naše vzájemná spolupráce 
je velice rozsáhlá v oblasti uzavřených obchodních smluv či na úrovni rozvojové pomoci. 
Integrace dohod je dlouhodobá a aktuálně se pracuje na tzv. Bilateral Investment 
Agreement, kdy od roku 2016 probíhá jednání o textech. V jednoduchosti se podíváme do 
historie a ukážeme základní ujednání, která byla s Čínskou lidovou republikou prováděna, 
jelikož se pro Evropskou unií jedná o problematického partnera z důvodu uvádění 
dumpingových cel, porušování pravidel, výrobě padělků apod., je třeba ze strany Evropské 
unie pravidelně regulovat obchodní vztahy a zabraňovat tak nelegálním praktikám ze strany 
Čínské lidové republiky. Evropské společenství navázalo obchodní vztahy s Čínskou lidovou 
republikou již v roce 1975, základní dokument byl přijat až o deset let později, v roce 1985, 
čímž byly ustaveny základní stavební kameny se vztahy s Čínskou lidovou republikou a od 
něhož se odvíjejí navazující regulační dokumenty. Dále existuje více jak 50 vzájemných 
dialogů a mnoho společných projektů. Dohoda se týká 3 oblastí mezi které patří obchodní 
spolupráce, ekonomická spolupráce a úkolu Společného výboru. V roce 1995 byl přijat 
dokument A long-Term Policy for China-Europe Relatins, na základě kterého Evropa navazuje 
vztah odrážející čínský celosvětový i regionální politický a ekonomický vliv a který má odrážet 
pomoc Pekingu co se týče v členství světového ekonomického systému založeného na 
pravidlech Světové obchodní organizace. V rámci zakládání dlouhodobého vztahu byl založen 
tzv. ASEM (Asia-Europe Meeting), což je neformální jednání mezi představiteli obou stran. 
Tato setkání se konají každé dva roky a účastní se jich nejvyšší představitelé 46 zemí Asie  
a Evropy. Prozatím se konalo 8 summitů, kdy každý z nich pojednával o jiné problematice, 
jako například obchodní systém, udržitelný rozvoj, pojednání o snaze získání vyššího 
blahobytu a důstojnosti pro všechny občany a jiné.38 

Pro Evropskou unii je Čínská lidová republika druhým největším partnerem, hned po 
Spojených státech amerických a tvořila tak v roce 2016 14,9 % celkového obchodu Evropské 
unie, přičemž naopak Evropská unie je největším obchodním partnerem pro Čínskou lidovou 

                                                 
37 SPÁČILOVÁ, Klára. Jižní Korea: Vnější vztahy. Euroskop. https://www.euroskop.cz/9126/sekce/jizni-korea/ 
38 KURSA, David. Čína: Vnější vztahy. Euroskop. https://www.euroskop.cz/9120/sekce/cina/ 
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republiku, ještě před Spojenými státy americkými. V únoru roku 2017 Eurostat zveřejnil 
výsledky dovozu zboží z Čínské lidové republiky a za rok 2016 vzájemný obchod dosáhl 
bilance a svého historického vrcholu 344 miliard EUR, kdy například v roce 2004 byl 
vzájemný obrat vyčíslen na 129,2 miliard EUR, tedy obrat je nyní téměř dvojnásobný.39 
 

Ilustrace č. 6: Ilustrace zobrazující vzájemný obchod mezi Českou republikou  
a Čínskou lidovou republikou za rok 2010 až 2016 v miliardách Kč.40 

 

 
 
Z výše uvedeného je patřičné, že růst obchodování České republiky s Čínskou lidovou 

republikou je gradující. 
 

2.4.1 Čínská lidová republika a Česká republika 
 

Pro Českou republiku je Čínská lidová republika v měřítku významnosti v obchodování 
na 4. pozici v oblasti největšího obchodního partnera a v oblasti importu 2. Největším 
obchodním partnerem. V exportní zóně pro Českou republiku Čínská lidová republika 
představuje 18. Největšího partnera. Každoroční nárůst exportu z České republiky do Čínské 
lidové republiky je markantní, například před 10 lety v roce 2007 stoupl až o 60 % a od té 
doby se vývozy až ztrojnásobily. V číslech tvořil vývoz z České republiky do Čínská lidové 
republiky 1,734 miliard EUR a dovoz poté dosáhl 15,971 miliard EUR. 

 

                                                 
39 Čína: Vztahy země s Evropskou unií. E15; BusinessInfo. 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-vztahy-zeme-s-eu-19053.html 
40 Obchod s Čínou letos vadne, zpožďění mají i čínské investice.  E15, 24. 10. 2016.  
http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/obchod-s-cinou-letos-vadne-zpozdeni-maji-i-cinske-investice-1324430 
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Tabulka č. 9: Statistické údaje dovozu z Čínské lidové republiky do České republiky 
v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.41 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 

 

 
 

Tabulka č. 10: Statistické údaje dovozu z České republiky do Korejské republiky 
v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.42 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 

 

 
 

Mezi nejvýznamnější dovážené položky patří telefonní přístroje, zařízení 
k automobilovým zpracováním, díly a příslušenství do strojů a další elektronické přístroje. 

Nejvyšší položky při vývozu do Čínské lidové republiky patří příslušenství do 
motorových vozidel mikroskopy, difrakční stroje, díly a příslušenství. Dále tříkolky, kočárky 
pro panenky a dětské hračky. Mezi vyměňované významné služby patří bezesporu doprava, 
která tvoří v oblasti vývozu služeb z České republiky 5/6 všech nejvýznamnějších položek. 
Mezi minoritní procento patří výzkum a vývoj, služby v oblasti výpočetní techniky a další.  
 
2.5 Europská unie a Spojené státy americké 
 

Jednání o uzavření Transatlantické dohody (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP) započaly již v červenci 2013 a pojednávala o uzavření dohody o budoucí 

                                                 
41 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
42 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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komplexní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Výsledkem má být 
Dohoda o obchodu a investicích TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

Vznik této dohody je odůvodněn třeba realitou, že Evropská unie a Spojené státy 
americké jsou největšími obchodními a investičními parntery světa a realizace odbourání 
překážek obchodování může ekonomiku obou stran dostat do zcela jiného měřítka. Již v roce 
2013 výměnný obrat mezi těmito členy činil 790 miliard EUR a vzájemné investice poté  
3 biliony EUR. Bezmála 2 miliardy EUR činí výše dosahovaného obchodu prováděného mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy americkými na denní bázi. Ratifikace dohody byla  

pozastavena příchodem Donalda Trumpa na post prezidenta Spojených států 
amerických, který byl zásadně proti ratifikaci, avšak situace se nyní změnila a Bílý dům 
uvažuje 
o pokračování v jednání a dokončení ratifikace dohody.43 

Důležitým mezníkem prohloubení vztahů byla také ekonomická krize vzniklá v prvním 
desetileté 21. století, kdy byl obchod odkloněn od transatlantického území a směřoval na 
východ do Asie nebo jižní Ameriky. S jistotou můžeme říci, že důležitost obchodu a jeho 
středobod je třeba směřovat na západ a udržovat hluboké vztahy s ekonomickou mocností, 
Spojenými státy americkými, a prohloubit tak naši konkurenceschopnost.  

Dokončením této spolupráce by se tato dohoda mohla stát celosvětovým příkladem  
a ukládat tak globální standardy v ohledu významu demokracie, lidských práv, ochrany 
životního prostředí, duševních práv a ochraně zdraví. Tento regulátor se zohlední taktéž 
v segmentech technických či obchodních a udá tak globální standardy a pravidla, dle kterých 
se následně mohou ustavovat dohody mezi jinými státy, jejichž nebude Evropská unie ani 
Spojené státy americké členy, avšak napodobení těchto vztahů může přinést pozitivní vliv na 
většinu obchodních celosvětových vztahů a tím přispět k celkovému nárůstu globálního 
obchodování.  

Predikční hodnoty udávají, že by dohoda TTIP mohla přinést do roku 2027 zvýšení 
Hrubý domácí produkt Evropské unie o 0,5 % a Spojených států amerických o 0,4 %, což dle 
propočtů představuje pro Evropskou unii přínos alespoň o 86 miliard navíc ročně nad 
aktuální příjmy. Dle nezávislých studií by tak roční zisky Evropské unie měly dosáhnout mezi 
68 až 119 miliardami ročně a pro Spojené státy americké by se přínos měl pohybovat mezi 
50 až 95 miliardami EUR. Z pohledu vývozu do Spojených států amerických z Evropské unie 
by měl díky dohodě vzrůst vývoz až o 28 %, což je v přepočtu 187 miliard EUR. Ze segmentů 
by tak měl narůst například vývoz automobilů do Spojených států amerických a to 
s navýšením o 149 %, z rozšířeného hlediska by se mělo jednat o 6 % nárůstu celkového 
vývozu z Evropské unie.44 

 

                                                 
43 Chceme dohodu s Evropskou unií o volném obchodu, řekl americký ministr. Smlouvu TTIP Trump dříve 
kritizoval. Aktuálne, 27. 6. 2017. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/trumpuv-ministr-chceme-dohodu-o-
volnem-obchodu-s-eu-smlouvu/r~7168f4c45b7d11e7a0580025900fea04/ 
44 Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými 
(TTIP). Businessinfo, 27. 6. 2017. http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-
investicich-mezi-eu-a-usa-ttip-41079.html#!&chapter=1 
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Ilustrace č. 7: Znázornění zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými 
státy americkými od roku 2006 do roku 2017 v milionech EUR. 45 

 

 
 

2.5.1 TTIP a Česká republika 
 

Spojené státy americké představují pro Českou republiku jednoho z hlavních partnerů 
mimo Evropu. V rámci exportu představuje druhého nejvýznamnějšího partnera a za 
poslední 4 roky se výše vývozu pohybuje v rozmezí 3,5 – 4 miliardy USD. Dovoz do České 
republiky je o půl miliardy nižší. Česká republika vzájemnou dohodu TTIP vítá a na základě 
proběhlých studií České republiky vždy vyšly pozitivní výsledky pro Českou republiku a dopad 
by měl například navýšit průměrnou výši mezd až o 1 %. Česká republika vždy podporovala 
tržní ekonomiku a globalizaci volného obchodu. V rámci vyjednávání bude Česká republika 
vždy apelovat na zohlednění zájmů České republiky a zjednodušení vývozu a dovozu zboží  
a služeb v rámci obchodování se Spojenými státy americkými, kdy největší překážkou není 
výše cel, jakožto bariéra nesjednocení předpisů a složité odlišnosti a standardy v oblasti 
certifikací, technických předpisů a jiných regulatorních systémů. Česká republika tedy 
nebude v pozadí při vyjednávání a jednání nebude probíhat za uzavřenými dveřmi. Pro 
jednání byl ze strany České republiky založen tým, který se skládá ze zástupců obchodních 
asociací a českých institucí, kteří budou mít prostor pro vyjádření svých názorů a poznatků. 
Byl vytvořen taktéž takzvaný interaktiví formulář, který je dostupný na serveru 
BusinessInfo.cz, kam mohou všichni podnikatelé psát připomínky, podněty a dotazy ohledně 
jejich poznatků a tužeb týkající se dovozu a vývozu v rámci obchodování mezi Českou 
republikou a Spojenými státy americkými. 

Mezi nejvýznamnější položky vývozu z České republiky do Spojených států 
amerických patří především automobilové a dopravní součástky jako například proudové 

                                                 
45 Evropská unie a Spojené státy americké: hrozí obchodní válka? 2017. e-Dotace. 
http://www.edotace.cz/clanky/eu-a-usa-hrozi-obchodni-valka 
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motory, plynové turbíny, čerpadla, pneumatiky nebo části motorových vozidel a traktorů. 
Dále rozvaděče, panely, mikroskopy a jiné.46 
 
  Tabulka č. 11: Statistické údaje dovozu z České republiky do Korejské republiky 
v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.47 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 
 

 
 

Dále obráceně, mezi nejvýznamnější položky dovozu ze Spojených států amerických 
do České republiky patří na rozdíl od dovozu z České republiky součástek pro výrobu, 
nejvýznamnější položkou dovozu ze Spojených států amerických jsou celá motorová vozidla  
a automobily, vrtulníky, letouny a jiná letadla, dále léky odměřené či jiné lékařské 
a chirurgické nástroje. 
 

Tabulka č. 12: Statistické údaje dovozu ze Spojených států amerických do České 
republiky v rozmezí od roku 2014 do roku 2018.48 Data jsou zobrazena v tisících Kč. 
 

 
 

                                                 
46 Česká republika a její priority v TTIP. Businessinfo. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 20. 1. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-investicich-mezi-eu-a-usa-ttip-
41079.html#!&chapter=2 
47 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
48 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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Pro porovnání je celkový počet položek dovážených ze Spojených států amerických 
s větší přidanou hodnotou než součástku dovážené z České republiky, avšak díky vyspělosti 
obou ekonomik je skladba vzájemného obchodu na vysoké úrovni. 

Co se týče výměny služeb, tak Česká republika vyniká nad dovozem služeb ze 
Spojených států amerických zhruba o 10 %. Mezi nejčastěji nabízené služby mezi těmito 
dvěma státu patří doprava, cestovní ruch, finanční služby, telekomunikační služby a další. 

 
Tabulka č. 13: Přehled výměny služeb mezi Spojenými státy americkými a Českou 

republikou v roce 2016 v milionech Kč.49 
 

 

                                                 
49 Česká republika a její priority v TTIP. Businessinfo. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), 20. 1. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/transatlanticka-dohoda-o-obchodu-a-investicich-mezi-eu-a-usa-ttip-
41079.html#!&chapter=2 
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3   Teoretické ukotvení problematiky 
 
Co se týče teoretického ukotvení problematiky, kolektiv autorů z Columbia University  

a Johns Hopkins University, kteří se k tématu vyjadřovali již v roce 1999, proti sobě staví tzv. 
Stumbling Blocks a Building Blocks, tedy ujednání „ve prospěch účastníků“ a ujednání  
„v neprospěch těch, kteří zůstali mimo ujednání“.50 

Tentýž kolektiv autorů v roce 2016 dodává, že podle jejich názoru představuje 
společenský a politický liberalismus na straně jedné a hospodářský růst na straně druhé, 
spojité nádoby – přinejmenším v rámci Asie. Ze stejného pohledu hodnotí de-liberalizaci 
v rámci Severní Ameriky jako příčinu poklesu vzájemného obchodu mezi zeměmi 
Severoatlantické zóny volného obchodu (North American Free Trade Area, NAFTA) 

Ron Baiman (působící v rámci několika vysokých škol v oblasti Chica a zároveň je 
ředitelem "Rozpočtového a politickoanalytického střediska a Střediska pro daňovou  
a rozpočtovou odpovědnost“ (Budget and Policy Analysis at the Center for Tax and Budget 
Accountability) v Chicagu, konstatuje, že myšlenka „volného obchodu“ se posouvá od 
klasických liberálních a neoliberálních postulátů, které předpokládají automatický, stabilní a 
počitatelný praktický dopad liberalizace obchodu ke konceptům složitějším, které konstatují, 
že přínosy (pozitivní, neutrální či případně záporné), týkající se liberalizace vzájemné výměny 
zboží a služeb jsou, respektive mohou být daleko obtížněji matematizovatelné (například 
negativa pro zemi nebo skupinu zemí s dlouhodobě pasivní obchodní bilancí – celkovou nebo 
u některých konkrétních komodit).51 

 Další teoretické podchycení problematiky mezinárodního obchodu pochází od 
Raymonda Riezmana z Iowské univerzity. Má teorii takzvaného modelu tři – země – tři 
modely celní unie, který ukazuje, že dvě země mohou vždy těžit z výhodnějších podmínek za 
předpokladu, že původní podmínky obchodu nejsou na vysoké úrovni, jako jsou vytvořené 
podmínky pro vzájemný obchod. Predikce je taková, že dvě země profitují z výhodnějších 
obchodních podmínek s nečlenskou zemí, a i když tato země ze začátku strádá, dlouhodobý 
předpoklad je takový, že z dlouhodobé spolupráce se profit obrátí i pro tuto zem. Je toho 
názoru, že pokud dva nezávislé subjekty uzavřou dohodu o výhodnějších podmínkách 
obchodování a odstranění bariér, je to pro ně vždy výhodné a obě strany profitují z vylepšení 
těchto podmínek. 

Další z jeho teorií je teorie rovnováhy, kdy mezinárodní obchodní dohoda mezi 
dvěma státy nemusí vždy znamenat soulad a jednoduchost obchodování. Pokud jsou 
pravidla nastaveny nerovnoměrně, obchodní partnerství se mezi dvěma státy neobejde bez 
interních státních zásahů. Riezman tak uvádí, že si v tomto světě dohody pro snižování bariér 
pro volný obchod vyprošují velkou škálu strategií, při kterých státy souhlasí s ponížením 
bariér pro vzájemné obchodování v případě, že i druhá země poníží či odstraní své bariéry 
pro vznik volného obchodu. V případě, že redukování bariér vzájemného obchodu není 
viditelné, je třeba se zaměřit na jasnější ukazatele jako je cena či kvantita dováženého zboží. 

                                                 
50 BHAGWATI, Jagdish; N.; KRISHNA, Pravin; PANAGARIYA, Arvind. Trading Blocs: Alternative Approaches 
to Analyzing Preferential Trade Agreements. MIT Press, 1999, ISBN 0262024500, s. 36. 
51 BAIMAN, Ron. The Global Free Trade Error: The Infeasibility of Ricardo’s Comparative Advantage Theory. 
Taylor & Francis, 2017, s. 6, 29 až 33. ISBN 131752702X. 
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Zde Riezman uvádí, že obchodní strategie pozorované na kvantitě fungují v případě, že 
obchodní strategie založené na ceně nefungují.52 

Kromě obchodních strategií pro odstraňování bariér se Riezman zabývá následky, 
které volný mezinárodní obchod přináší. Velikost a výše transakcí je dle jeho badatelských 
kroků výhodná v případě, že námět mezinárodních proběhlých transakcí je přenesen od 
pouhé teorie k praxi v rámci globální politiky. Zaprvé je pro některé země složité převést 
teorii v praxi a navýšené příjmy z mezinárodního obchodu dát do souladu s kolizí podmínek 
obchodních zisků z volného obchodu skrze daněné domácí výrobce a následné spotřebitele. 
Zadruhé mezinárodní výnos je tak pro tyto státy poněkud nový nástroj usnadňující 
mnohostrannou obchodní liberalizaci, kde by dohody dlouhodobě měly zahrnovat úspěšné 
změny pro daný trh. Za třetí je zde šance, že vzájemné obchody by měly regresivní podobu, 
například by mohly vzejít z rozvojových zemí do více vyspělých zemí. Bezesporu je mnoho 
států, které považují za složité přijmout důsledky pro distribuci světových příjmů takovýchto 
transakcí.53 Matematické ukazatele vypovídají o výhodách a nevýhodách pro vyspělé či 
rozvojové země pro zahájení mezinárodních obchodních dohod a jejich přizpůsobení se 
mezinárodním standardům a liberalizace legislativy pro okamžité výnosy s takových dohod. 
 

                                                 
52 RIEZMAN, Raymond. International Trade Agreements and Political Economy. London: World Scientific 
Punlishing, 2013. s. 4. ISBN 978-9814390118. 
53 RIEZMAN, Raymond. International Trade Agreements and Political Economy. London: World Scientific 
Punlishing, 2013. s. 5. ISBN 978-9814390118. 
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4 Dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou 
 
 Jednou z aktuálních vyvíjejících se bilaterálních dohod je smluvní dohoda o volném 
obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou, tak zvaná Komplexní hospodářská a obchodní 
dohoda (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA. Tato dohoda nevstoupila 
v platnost, avšak od roku 2017 je prozatimně platná v rámci volného obchodu mezi 
Evropskou unií a Kanadou. 

V tomto případě se hlouběji podívám do historie vzniku, oblastí, jichž se dohoda týká, 
obchodní příležitosti, které dohoda přinese a dále její dopad na ekonomiku České republiky 
a názory představitelů České republiky, kteří byli pro a proti vstoupení této dohody 
v platnost.54 
 
4.1   Postupný vývoj a signifikace 
 

CETA a její nadcházející jednání byla následkem studie nazývaném ,,Porovnávání 
záporů a přínosů bližšího hospodářského partnerství Kanady a zemí Evropské unie‘‘, jež byla 
vypracována v roce 2008. K oficiálnímu zahájení jednání a iniciativě dojít k dohodě došlo 
6. května roku 2009 na summitu, který se konal v Praze. V roce 2014 byl poté poprvé 
zveřejněn text dohody CETA a poté byla slavnostně po dvou letech podepsána oběma 
stranami 30. října 2016 přdstaviteli Evropské unie a Kanady, i přes vzniklé průtahy kvůli 
nesouhlasu Valonska, které je součásti Belgie, což vedlo k neúplnému souhlasu ze strany 
Belgie, kdy nemohla dát souhlas centrální belgická vláda. Valonsku nebyly jasné některé 
body z dohody, které předložilo již v roce 2015 Evropské komisi k projednání, ta se však 
zpětně vyjádřila pouze pár měsíců před summitem, a proto Valonsko ratifikaci odmítlo 14 dní 
před samotnou ratifikací v roce 2016. Důvody, které protáhly řízení byly následující: 
 

 Dle dohody CETA by investorům bylo umožněno žalovat stát v případě, že přijmou 
zákony na ochranu občanů a životního prostředí, které mohou vest k poškození 
byznysového plánu firem. 

 V segmentu zemědělství poté měla CETA umožnit Kanadě jednostranné omezení 
dovozu z Evropské unie do Kanady, avšak naopak toto omezení neplatilo.55 
 
V oblasti žaloby ze strany investorům Evropská komise deklarovala doplnění, které by 

mělo takové žaloby zamezit. Dle mého úsudku k takovému zabránění dojít mělo, jelikož díky 
Valonsku bylo poukázáno na mezery v dohodě, které jiné členské státy přehlédly  
a v budoucnu to členské státy Evropské unie mohlo stát velké potíže v oblasti soudnictví  
a zároveň v oblasti zemědělství ohrožení místních obchodníků, které by ohrozil neomezený 
dovoz z Kanady na místním trhu a sami by do Kanady nemohli jejich produkty vyvážet. 

Nicméně poté došlo ke kompromisu a oficiálnímu schválení, kdy v případě ukázky 
konkrétních čísel hlasování, bylo pro schválení dohody 408 europoslanců a 254 jich bylo 

                                                 
54 CETA. Wikipedia, 23. 1. 2017. https://cs.wikipedia.org/wiki/CETA 
55 HENDRYCH, Lukáš. Obchodní dohoda CETA vstupuje v platnost. Co obsahuje a jak se vyjednávala? Euractiv, 
21. 9. 2017. https://euractiv.cz/section/aktualne-v-eu/news/obchodni-dohoda-ceta-vstupuje-v-platnost-co-
obsahuje-a-jak-se-vyjednavala/ 
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proti. Finálně dne 21. září 2017 vešla dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií  
a Kanadou v prozatimní platnost. Prozatimní platnost je prováděna na základě článku 30.7 
dohody, díky němuž mohou státy již začít čerpat výhody této dohody. Samotná ratifikace 
všech členských států totiž může mít průtah až dalších dvou let. Podniky tak mohou začít 
čerpat z výhod této dohody, a to v rozsahu platnosti 95 % veškeré dohody. Rozsah provádění 
je dán rozhodnutím Rady a Kanada shledala toto rozhodnutí za reciproční. Zbylých 5 % jsou 
prozatím vyřazeny články, které začnou být platné až po podpisu všemi členskými státy. 
Jedná se o vyloučení těchto ustanovení: ,,investiční ochrana, přístup na trh investic pro 
portfoliové investice (MA pro přímé zahraniční investice spadá pod výlučnou kompetenci  
a prováděn bude), ustanovení Investičního soudního systému, ustanovení upravující 
camcording (nelegální natáčení filmů v kině), vybraná ustanovení v správného a soudního 
rozhodování v kapitole o udržitelném rozvoji, a vybraná ustanovení finančních služeb  
a zdanění.“56 Po ratifikaci dohody všemi členskými státy vejde CETA v úplnou platnost. 
 
4.2 Jaké výhody CETA přináší? 

 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda je novodobou a směrodatnou dohodou 

o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou a přináší mnohé výhody jak pro členské 
státy Evropské unie, tak pro Kanadu díky odstranění překážek v rámci volného obchodu. Tato 
dohoda zapříčiní posílení obchodních vazeb a nových obchodních příležitostí jak na trhu 
s investicemi, tak exportem a importem zboží a s nabízením služeb. Mimo výhod pro 
podnikatele tak pro fyzické osoby vzniknou nová pracovní místa a pracovní možnosti. 

CETA se snaží především o dodržování demokratických zásad a principů vedoucích ku 
prospěchu občanů, standardů životního prostředí a ochrany spotřebitelů. Prospěch obchodu 
tak nesmí jít ku porušování těchto principů a zásad. Díky ní dojde ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a evropské společnosti získají přístup k veřejným zakázkám Kanady, 
čímž se jednodušeji dostanou na zaoceánský trh. 

Ročně by měla pro evropské firmy například představovat 590 milionů eur (skoro 16 
miliard Kč) úspor na zrušených celních poplatcích.57 

V rámci této dohody dochází k odstranění tarifních i netarifních překážek, jedná se 
zejména o: 

 

 Odstranění cel a celních překážek.58 

 Nalezení kompromisu v rámci pravidel původu. 

 Odpadnutí překážek obchodu a spolupráce v sekci regulace ve vybraných oblastech. 

 Otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu se službami. 

 Posílení ochrany investorů a jejich následný proces pro řešení sporů. 

 Úprava zeměpisných označení. 

                                                 
56 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo, 27. 11. 2017.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
57 Konec celních bariér mezi EU a Kanadou: Nová dohoda ušetří 16 miliard korun. Byznys.lidovky 20. 7. 2017. 
https://byznys.lidovky.cz/od-ctvrtka-v-obchodu-mezi-eu-a-kanadou-padaji-celni-bariery-p3u-/firmy-
trhy.aspx?c=A170920_165706_firmy-trhy_ELE 
58 Celkem tedy 98,6 % na straně Kanady a 98,7 % na straně Evropské unie. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149919/143321_0_
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 Ochrana duševních práv.59 

 Rovné podmínky pro podniky v Kanadě a Evropské unii. 

 Výhody pro evropské spotřebitele. 
 

Ilustrace č. 8: Ilustrace s výčtem kritérií, ve kterých Komplexní hospodářská  
a obchodní dohoda přinese výhody pro stranu Evropské unie a její členské staty a Kanadu.60 

 

 
 
4.2.1 Odstranění cel 

 
V rámci této dohody dochází k odstranění 98 % všech cel a dalších poplatků, ke 

kterým dochází při obchodu mezi EU a Kanadou. Další jedno procento je předpokládáno 
odstranit v průběhu dalších 7 let. V rámci liberalizace dochází ke zrušení většiny cel, ale  
u citlivých položek jsou cla stále ponechána a to především v oblasti motorových vozidel, lodí 
a plavidel. Dále jsou cla ponechána v segmentu zemědělství a to především na zvířecí 
produkty jako je drůbeží maso, vejce či mléčné výrobky. 

Odstranění cel je jedním z největších přínosů dohody CETA, jež musely být placenu na 
kanadských hranicích při dovozu zboží a naopak. ,,S platností CETA Kanada každoročně 
odstraní cla na evropské vývozy v hodnotě téměř 400 milionů EUR a na konci každého se tato 

                                                 
59 Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo. 27. 11. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
60 Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo. 27. 11. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
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hodnota zvýší na 500 milionů EUR ročně – to by mělo zajistit větší konkurenceschopnost 
evropských firem na kanadském trhu.”61 
 Při exportu do Kanady je dobré se vyznat v celním sazebníku a zjistit, zda se má 
vývozní položka bude týkat celního zásahu a bude do něj spadat. Na ilustraci níže je 
znázorněn postup, díky kterému nalezneme řešení. Tato posloupnost je třeba dodržovat jak 
při dovozu do Kanady, tak vývozu z Kanady do Evropské unie.  
 Snížení či odstranění cel s sebou nese výhodu ve skutečnosti, že dojde ke snížení cen 
a následné rozšíření nabídky pro evropské spotřebitele. Snížení nákladů na vstup produktu 
z Evropské unie nebo Kanady na opačný trh způsobí nižší výslednou cenu pro samotného 
spotřebitele, a tak dojde ke zlevňování produktů, které jsou již na trhu opačné strany dohody 
delší dobu, ještě před prozatimním fungování dohody CETA nebo dojde k dovozu produktů, 
které by s přičtením nákladů na clech neměli šanci se na daném trhu za vysokou cenu 
prosadit.62 
 

Ilustrace č. 9: Zobrazení postupu pro vývozce zboží do druhé členské země dohody 
CETA.63 

 

 

                                                 
61 DVOŘÁČEK, Josef. Kanada - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Evropskou unií (CETA). Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky, 14. 11. 2017.  
https://www.mzv.cz/ottawa/cz/obchod_a_ekonomika/kanada_komplexni.html 
62 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
63 Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo. 27. 11. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
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 Samotný sazebník vývozu do Kanady má přes 50 stránek a položky jsou tak dále 
členěny dle Položky sazebníku (KN 2015), Popisu zboží dle KN 2015, Základní sazby, Kategorie 
fáze a poznámky. Pro vyznání se v celním sazebníku je volně dostupný taktéž dokument 
vydaný Radou evropské unie, který radí, jak se v celním sazebníku vyznat a je volně dostupný 
na online portále europa.eu. Tarifní sazebník je formulován stylem takzvaného negativního 
seznamu, kdy položka s HS kódem, se kterou chcete obchodovat není na seznamu, 
nevztahuje se na ní celní sazba.  
 Export či import taktéž počítá s preferenčním zacházením, což je vyjmutí produktu 
z celního sazebníku a danému produktu je přiložena ,,nálepka” preferenčního zacházení. To 
obnáší nutnost, aby bylo zboží vyrobeno v Evropské unii nebo v Kanadě a pravidla původu 
jsou tak stanovena Protokolem o pravidlech původu a postupech stanovení původu. Ve 
zkratce pro to, aby obchodník získal na zboží při exportu preferenční zacházení, je třeba, aby 
stanovil celní zařazení a nebo požádal o předběžné rozhodnutí o tarifní klasifikaci. 
Preferenční zacházení poté provede cestou Prohlášení o původu, které v České republice 
provede na Celní správě České republiky.64 
 
4.2.2 Regulace technických bariér 
 
 Dohoda bude kromě tarifních překážek v podobě cel regulovat stanovy týkajících se 
technických předpisů, které jsou třeba prokazovat při vývozu výrobku do Kanady a naopak 
Taková regulace dokumentů by měla za následek ušetření až 2,9 miliard EUR ročního 
přírůstku hrubého domácího produktu pro Evropskou unii.65 Regulace se bude provádět tak, 
že vývozce prokáže soulad svého výrobku s příslušnými normami a standardy představením 
certifikátu posuzovatelem shody,66 který bude splňovat podmínky i pro trh, kam se bude 
výrobek dovážet.  
 Úřady, které budou tyto certifikáty vydávat jsou: na straně Evropské unie úřad 
evropské akreditace European Accreditation; na kanadské straně se jedná o úřad Standards 
Council of Canada. Ty budou zajišťovat vydávání certifikátů a uznání certifikátu dovezeného 
výrobku z druhé strany. Oblasti, ve kterých budou předpisy zkoumány vymezím a jedná se  
o elektronická zařízení, rádiová a telekomunikační zařízení, Elektromagnetická kompatibilita, 
hračky, stavební výrobky, strojní zařízení, měřící přístroje a jiná technická zařízení. 
 V dohodě CETA je stanoveno, že si Evropská unie a Kanada budou vzájemně uznávat 
certifikáty posouzení shody pro celou řadu výrobků, a to od elektronických spotřebičů až po 
hračky. Ku příkladu lze uvést společnost z Evropské unie, která chce dovážet elektroniku do 
Kanady a postačí, aby své výrobky vyzkoušela a otestovala pouze jednou, na základě čehož 
získá certifikát, který bude platný i v Kanadě.67 Doposud se musel certifikát získávat 
i v Kanadě, což vedlo ke zdlouhavým a nákladným procesům, které odrazovali obchodníky od 
dovozu zboží do Kanady. 

                                                 
64 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo, 27. 11. 2017.  
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
65 Tamtéž. 
66 Zkušební ústav. 
67 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
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4.2.3 Veřejné zakázky 
 
 Dalším odvětvím, ve kterém CETA ulehčuje vstup na trh jsou veřejné zakázky a oba 
trhy tak umožňují podnikům účastnit se výběrových řízení na daném trhu. Výše otevřeného 
trhu bude mít hodnotu v přepočtu 32 miliard EUR. Zakázky jsou poté zadávány na federální  
a subfederální úrovni. Přílohy dohody obsahují subjekty, které jsou zadavateli zakázek  
a zároveň přílohu se seznamem zakázek, které jsou vyloučeny z veřejných zakázek. Jedná se 
především o oblast Ontaria a Quebécu, kteří požádali o ponechání si některých omezení 
v segmentu Energetiky a veřejné dopravy. Na ilustraci níže jsou poté viditelné zakázky, 
kterých se dohoda týká.68 Možnost účastnit se v regionálních tenderech je pro nás obzvláště 
významná z důvodu vysoké hodnoty těchto tenderů, které dosahují dvojnásobku hodnoty 
tenderů na úrovni federální.  

“Podniky z Evropské unie jsou vysoce konkurenceschopné v mnoha oblastech, které 
tyto nabídky zahrnují, jako je budování a modernizace silnic, přístavů a jiné infrastruktury. 
Kanada se rovněž zavázala, že usnadní zjišťování informací o svých veřejných zakázkách 
prostřednictvím toho, že budou všechny dostupné na jednom místě online, jako je tomu 
v Evropské unii.“69 
 

Ilustrace č. 10: Zobrazení minimálního limitu veřejných zakázek, na které se CETA 
vztahuje.70 Data jsou zobrazena v Kč. 
 

 

                                                 
68 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo, 27. 11. 2017.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
69 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
70 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo, 27. 11. 2017.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
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4.2.4 Trh se službami 
 
 Trh se službami se otevírá pro obě strany a umožňuje tak podnikatelům jednodušší 
vstup na vzájemné trhy. CETA se tak postará o nediskriminační vstup pro zahraniční 
poskytovatele. Kromě přeshraničních poskytování služeb trh umožňuje taktéž pravidla pro 
dočasný pohyb zaměstnanců, rodinných příslušníků či stážistů. Kromě toho jsou taktéž 
uznávány kvalifikace profesí pro advokáty a architekty. Při vstupu na trh si obě strany mohou 
ponechat své právo na regulaci podmínek přístupu, avšak pouze v případě, že při tom 
nedochází k diskriminaci zahraničních společností. Mimo autonomie regulace podmínek 
přístupu si státy mohou ponechat pod svými křídly rozhodování o tom, jaké segmenty služeb 
zůstanou regulovány, a navíc tyto vybrané oblasti služeb mohou dotovat.71 
 Velký přínos je zlepšení podmínek pro pohyb osob. Pracovní povolení není nutné 
v případě dodření vízových povinností udělených dohodou CETA. Povolení nemusí dokládat 
osoby vysílané zaměstnavateli společností a tyto osoby a jejich rodinní příslušníci se mohou 
usadit až na 3 roky. Dále se jedná o dodavatele smluvních služeb a nezávislých odborníků na 
1 rok. Pro krátkodobé pracovní cesty bylo sjednáno zjednodušení podmínek. Vízové oddělení 
Velvyslanectví Kanady ve Vídni tak má vízovou povinnost na straně Evropské unie na starost. 
 Mezi obory, které budou mít nyní díky dohodě CETA nově přístup na trh jsou v oblasti 
telekomunikace, financích, odborných služeb72, environmentálních služeb, kontejnerové 
dopravě či bagrování pod vodou.73 
 
4.2.5 Ochrana duševního vlastnictví 

 
Dohoda CETA taktéž nezapomíná a regulaci stanov pro ochranu duševního vlastnictví. 

V tomto ohledu se řídí již vzniklou dohodou Světové obchodní organizace (World Trade 
Organisation, WTO), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS),74 již jsou 
vázáni jak Evropská unie, tak Kanada. Kapitoly regulují stanovy pro autorské právo, ochranné 
známky či průmyslové vzory. Za zmínku stojí například prosazení Evropské unie v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví pro léčiva, kdy odpadá doposud platící asymetrický systém  
a díky dohodě CETA mají držitelé patentů možnost práva na odvolání bez diskriminačního 
zacházení.75  

Díky dohodě CETA tak jsou inovativní podniky, tvůrčí osobnosti a jiná tvůrčí odvětví 
náležitě odměňovány. Obě strany dohody tak mají za úkol sladit pravidla v oblasti patentů, 
průmyslových vzorů a autorských práv a budou tato pravidla důsledněji provádět. Další 
jistotou ochrany duševního vlastnictví je posílení kontrol na hranicích, aby nedocházelo 
k dovozu padělaných výrobků. 

                                                 
71 POSPÍŠIL, Petr. Obchodní dohoda CETA mezi EU a Kanadou pod drobnohledem. Euroskop, 3. 8. 2017. 
https://www.euroskop.cz/9260/29459/clanek/obchodni-dohoda-ceta-mezi-eu-a-kanadou-pod-drobnohledem/ 
72 Například účetnictví a strojírenství. 
73 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
74 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
75 Jedná se o ochranu producentů generik v délce 6+2 let. 
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4.2.6 Zeměpisná označení 
 
V oblasti zeměpisných označení již Kanada dala souhlas s ochranou pro celkem 

179 navržených zeměpisných označení, kdy 21 z nich je v rozporu s kanadskými využívanými 
názvy.76 Evropští dodavatelé se tak mohou těšit ochraně skrze status zeměpisného označení 
a předejít tak riziku prodeje výrobku se stejným názvem, který skutečně nepochází z lokality 
jmenného výrobku.77 Jedná se především o názvy kvalitních potravin a nápojů, které jsou 
vyráběny v dané lokalitě, kterou se pojí dané zeměpisné označení. 

Díky ustanovení těchto pravidel by mělo být zabráněno prodeje padělků na 
kanadském trhu a evropští místní výrobci tak díky názvům zeměpisného označení účinněji 
uvádějí své výrobky na trh, zdůrazňují povahu výrobku, hodnotu a kulturní dědictví. Dohoda 
zajistí zpřísnění kontrol na hranicích, aby se předešlo prodeji padělaných potravin a nápojů, 
které byly falešně označeny jako potraviny pocházející z Evropské unie.78 V Kanadě se tak 
mohou těšit pouze z originálů. 

 
4.2.7 Sanitární a fytosanitární opatření 
 
 CETA se snaží o zlepšení spolupráce i v oblasti sanitárních a fytosanitárních 
opatření.79 Základem pro ustanovení v této oblasti je pro dohodu CETA regulace z dohody 
Světové obchodní organizace (Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS).80 Obecně lze  
o regulaci této oblasti říci, že CETA nechává v tomto směru autonomii oběma stranám, ale 
v zásadním měřítku je stále cílem o jednoduchost a efektivnost vývozního procesu  
a celkového snížení nákladů pro vzájemný obchod.81 
 
4.2.8 Vzájemné uznání kvalifikace 

 
V této oblasti hraje hlavní roli profesní komora jak na straně Evropské unie, tak na 

straně Kanady a rozhoduje tak o uznávání kvalifikace svobodných povolání a stanoví 
podmínky uznání. Podmínkami jsou například studium, délka praxe, znalosti v oboru a další 
specifikace, které jsou v dohodě vepsány.82 

                                                 
76 Česká republika má na kanadské půdě uznány dva zeměpisné názvy a to ,,Žatecký chmel” a České pivo“. 
77 POSPÍŠIL, Petr. Obchodní dohoda CETA mezi EU a Kanadou pod drobnohledem. Euroskop. 3. 8. 2017. 
https://www.euroskop.cz/9260/29459/clanek/obchodni-dohoda-ceta-mezi-eu-a-kanadou-pod-drobnohledem/ 
78 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
79 Sanitární a fytosanitární opatření stanovují požadavky na nezávadnost potravin a na zachování zdraví zvířat  
a rostlin. 
80 Týká všech opatření zaměřených na ochranu života lidí, zvířat a rostlin před riziky vzniklými rozšířením škůdců 
a nemocí a představovaných přísadami, kontaminanty a toxiny v potravinách. Stanoví všeobecná pravidla pro 
zdravotní a bezpečností standardy. Dohoda o technických překážkách obchodu. 
81 Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA): CETA v detailu. Businessinfo, 27. 11. 2017.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta-61835.html#!&chapter=2 
82 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
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CETA tak podporuje pracovníky v určitém oboru nalézt uplatnění i na trhu opačného 
člena dohody a mohou tak nalézt i za oceánem nové pracovní příležitosti. Doposud Kanada 
ani Evropská unie neuznávala profese s tituly, jako například architekti, účetní či inženýři. 
Díky komorám působícím na půdě obou členu dohody tak CETA těmto organizacím poskytuje 
prostor pro vyjednávání dohod, kterými je zajištěno vzájemné uznávání kvalifikací. Poté je 
povinností orgánů obou členů tyto dohody právně uplatňovat. 

 
4.2.9 Podpora růstu zaměstnanosti v Evropské unii a zajištění rovných podmínek pro 

podniky 
 
 Díky nezávislým studiím je vysoká pravděpodobnost navýšení růstu zaměstnanosti 
v Evropě. Příkladem tak mohla jít dohoda uzavřená s Jižní Koreou, díky níž již po celé 4 roky 
narostla zaměstnanost v oblasti zboží o 55 % a v oblasti služeb o 40 %. CETA by tak měla díky 
obchodu a investicím tento nárůst podpořit ještě více. Dle nezávislých studií vychází na 
každou miliardu z oblasti exportu na 14 000 pracovních míst.  

Dohoda CETA má taktéž zajistit rovnocenné podmínky v soutěži na obou trzích. Trh se 
tak otevírá zejména menším podnikům do 250 zaměstnanců, které tvoří až 99 % všech 
společností v Evropě a těm vznikne na kanadském trhu řada nových příležitostí. Kanada 
v rámci dohody tak odsouhlasila, že podnikům pocházejícím z Evropy poskytne výhodnější 
podmínky pro podnikání než společnostem z jiných zemí. 
 
4.2.10 Podpora zvýšení investic 
 
 Již v roce 2014 Kanada do Evropské unie investovala 14 miliard EUR a s CETA bude dle 
mého názoru nárůst rapidně stoupat. Kromě volného trhu v oblasti investic toto ustanovení 
v dohodě taktéž umožní vzniku nových pracovních příležitostí v souvislosti s podnikáním na 
trhu druhé členské strany této dohody, jelikož bude třeba delegovat vždy nějaké pracovník 
a odborníky v daném oboru, které odstartují v rámci investice závod.83 
 Investice dohoda upravuje v kapitole 8 a zahrnuje tak otázky ve stanovení opatření, 
jejichž cílem je otevřít cestu mezi stranami a ochraňovat investory v ohledu způsobu jednání 
jednotlivých vlád. Dojde k odstranění překážek zahraničních investic84, možnost převodu 
kapitálu investorů z Evropské unie do Kanady a naopak, integruje pravidla pro investice, 
která jsou veřejná a stabilní, dává investorům záruku, že se zahraničními investory budou 
vlády jednat spravedlivě, zajišťuje systém soudů pro investice85, který zaručuje spravedlivý 
proces mezi investory a vládami a v neposlední řadě potvrzuje právo na regulaci na všech 
úrovních veřejné správy.86 

                                                 
83 Přínosy dohody CETA. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie; Evropská komise, 2016. ISBN 978-92-
79-59028-3. 
84 Například omezení podílu zahraničního kapitálu nebo požadavky na výkon. 
85 Cílem této spolupráce je vytvořit stálý orgán pro rozhodování investičních sporů a opustit ad hoc systém 
urovnávání sporů mezi investorem a státem. Plánovaný mnohostranný soud pro investice by vyšetřoval spory  
v rámci budoucích i stávajících obchodních dohod. Na úrovni Unie by nahradil dvoustranné systémy soudů pro 
investice, jež jsou součástí nedávných dohod o obchodu a investicích, které Unie uzavřela. 
86 Hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií. Eur-lex, 14. 9. 2017. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:4298972 
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4.3 Záruky stanovené Evropskou unií pro dohodu CETA 
 
 Evropská unie si stanovila za účasti Evropského parlamentu, parlamentů členských 
států, evropskou vládou, odbory, ekologickými společnostmi a jinými společenskými 
skupinami 6 klíčových zásad, které CETA chrání na stejné úrovni jako právní dokument mezi 
Evropskou unií a Kanadou, tzv. JII87. EU tak navrhla pro jisté oblasti podmínky, při kterých si 
chce ponechat autonomii a budou po linii CETA respektovány. Obě strany jsou povinny se 
těmito zásadami řídit.  

Jedná se o 6 zásad, kdy první z nich je tzv. citlivý sektor, kdy si Evropská unie klade 
podmínky pro citlivé produkty jako je drůbež a vejce a CETA pro toto zboží trh vůbec 
neotevírá. V případě hovězího a vepřového masa jsou dovozy omezené bezcelní kvóty. Další 
regulovanou oblastí je veřejný servis. Obě vlády tak ponechávají právo rozhodnout veřejnost 
o veřejných službách, jako například proces ve zdravotní péči či regulace v oblasti vzdělání. 
Evropská unie také myslí na bezpečnostní zásady. V této oblasti si Evropská unie vyžádala 
rozhodovat evropskou vládu v oblasti ochrany lidských práv, živočichů a rostlin, nebo 
ochranu životního prostředí. Evropská unie si také ponechává právo aplikovat své vlastní 
standardy v oblasti v obchodu se zbožím a službami prodávaném na evropském trhu. To 
znamená, že všechny dovážené produkty z Kanady se musí řídit pravidly Evropské unie 
v technických standardech, bezpečnosti spotřebitele, ochraně životního prostředí a další. 
Budoucí normy jsou 5. kategorií, kterou si chce Evropská unie ponechat pro případ, že se do 
budoucna Unie rozhodne takovou ochranu nastavit. Evropská unie si explicitně vyžaduje 
právo zabránit riziku zhoršování podmínek, tzv. ,,race to the bottom“ v prostředí pracovních 
standardů. Chrání tak vlády států před povolením výjimek v jejich státních předpisech pro 
podporu obchodu a investic.88 

Obě strany se tak dohodli dodržovat standardy v oblasti lidských práv, ochrany 
pracovního prostředí, životního prostředí a další. CETA tak nemůže ohrožovat ani jeden 
z těchto základních zájmů a skupin nad výnosy z obchodu a investic.  
 
4.4 Obchodní příležitosti mezi Evropskou unií a Kanadou 

 
O Kanadě můžeme s přehledem říci, že se jedná o vysoce rozvinutou zemi o rozloze 

9 984 670 km2, která má na svou rozlohu malý počet obyvatel, a to 35,9 milionů, kdy necelá 
polovina z nich tvoří pracovní sílu. Svou ekonomickou stabilitu Kanadě přináší zejména ropný 
a těžařský průmysl a jejich export89. Kanada představuje liberální stát, který je otevřený trhu 
a proexportně orientovaný a stává se tak bezprostředním partnerem pro vzájemný obchod. 
Do hlavních vývozních kategorie pro Kanadu spadají strojírenské výrobky, dopravní 
prostředky a chemikálie. V oblasti služeb je poté významnou položkou doprava, cestovní 
průmysl a pojišťovací a komunikační služby. 

                                                 
87 Joint Interpretative Instrument (Společný interpretační nástroj). 
88 Hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií. Eur-lex, 14. 9. 2017. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=LEGISSUM:4298972 
89 Jedná se o 3. největší zásoby ropy (AB, 178 miliard barelů), 5. největší producent zemního plynu (BC, 155 
miliard m3)}, největší světový producent uranu (7356 t), salajky, významný exportér nerostných surovin (21 % 
exportu) – diamanty, zlato, stříbro, platina, hliník, titan, kadmium, kobalt, zinek, nikl). 
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 Investiční portfolio má taktéž široké spektrum příležitostí. Evropská unie je na 
druhém místě největším zahraničním investorem a na druhé straně Kanada pro Evropskou 
unii představuje investičního partnera na čtvrté pozici. 
 

Ilustrace č. 11: Zobrazení grafu vzájemného obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou 
ve výměně zboží a služeb od roku 2009, do roku 2012. Data jsou zobrazena v miliardách  
v EUR.90 

 
 
4.4.1 Vzájemná výměna zboží mezi Kanadou a Evropskou unií 

 
Vzájemná čísla obchodování dokazují každoroční nárůst vzájemné výměny zboží, kdy 

v roce 2016 dosáhl obchod výše 94,1 miliard CAD (kanadské dolary) a meziroční nárůst se tak 
navýšil o 1,7 %, kdy pro porovnání hodnota obchodu činila 92,5 miliard CAD. Pro porovnání 
vývozu s Kanady do Evropské unie a z Evropské unie do Kanady si udejme tato data: 

 

 V roce 2015 činil kanadský vývoz 39,5 miliard CAD. 

 V roce 2016 činil kanadský vývoz 41,8 miliard CAD. 

 V roce 2015 činil vývoz EU 51,6 miliard CAD. 

 V roce 2016 činil vývoz EU 52,3 miliard CAD. 
 
Z níže uvedeného vyplývá, že kanadský vývoz se navýšil meziročně o 5,8 % a naopak 

vývoz z Evropské unie do Kanady se meziročně ponížil o 1,3 %. Naopak z těchto dat vyčteme, 

                                                 
90 Vzájemný obchod. Czechtrade. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky; Slideplayer. 
http://slideplayer.cz/slide/1953237/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Andrea Čapková, Mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich dopad na Českou republiku (2018_D_10) 

 

 
40 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

že za rok 2016 činil celkový export z Evropské unie do Kanady o 20 % vyšší objemy, než tomu 
bylo naopak v oblasti vývozu z Kanady. Deficit Kanady tak představoval přes 10 miliard CAD  
a meziročně se snížil o 22,2 %. 

Pro Kanadu představuje nejvíce vývozní země na trhu Evropské unie především 
Spojené království s hodnotou vývozu 18 miliard CAD a má tak náskok před Německem, 
které se stává druhým největším vývozcem s až o 75 % nižší exportní hodnotou, a to ve výši 
4,4 miliard CAD. Česká republika se poté účastní na 16. příčce s výší 542,2 milionů CAD. 

Dovozní trhy pro Kanadu jsou tak významné stejné země jako při vývozu do Kanady  
a to na prvním místě Německo s hodnotou 14,6 miliard CAD a na druhém místě Velká 
Británie s hodnotou 7,6 miliard CAD, což znamená, že je polovičním příjemcem dovozního 
zboží, než Německo. Z toho vyplývá poznatek, že Velká Británie svým vývozem do Kanady 
přesahuje s deficitem 10,4 miliard CAD. Česká republika se v oblasti dovozu z Kanady mezi 
zeměmi Evropské unie pohybuje na 16. místě stejně jako u vývozu do Kanady a to 
s objemovou výší 542,2 milionů CAD, což z ní dělá většího odběratele zboží z Kanady o 368,7 
milionů CAD.91 

Česká republika tak zaostává za ostatními zeměmi v oblasti vývozu a dovozu zboží 
hned za 15 jinými členskými státy Evropské unie, ale stále se pohybuje uprostřed měřítka 
mezi všemi členskými státy a předpokládaný posun vpřed může ovlivnit v dalších letech 
dohoda CETA, kdy společnosti České republiky využijí pohybu na volném trhu a expandují tak 
se svými výrobky so severní části Ameriky. 
 

                                                 
91 Kanada: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo. Zastupitelský úřad České republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-zahranicni-obchod-a-investice-17928.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Andrea Čapková, Mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich dopad na Českou republiku (2018_D_10) 

 

 
41 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

  Tabulka č. 13: Vlastní přehled největších dovozních a vývozních trhů v rámci Evropské 
unie pro Kanadu za rok 2018 a vzájemná bilance u států, které se umístili na prvních 
5 příčkách v obou směrech:92 
 
Dovoz z Kanady do Evropské unie Dovoz z Evropské unie do Kanady Bilance 

Země Hodnota Země Hodnota  

Spojené 
království 

18 miliard CAD Spojené 
království 

7,6 miliard CAD 10,4 miliard CAD 

Německo 4,4 miliard CAD Německo 14,6 miliard CAD -10,2 miliard CAD 

Francie 3,5 miliard CAD Francie 4,4 miliard CAD -0,9 miliard CAD 

Belgie 3,3 miliard CAD Itálie 5,6 miliard CAD  

Nizozemsko 2,8 miliard CAD Nizozemsko 4,8 miliard CAD -2 miliard CAD 

Česká 
republika 

173,5 milionů 
CAD 

Česká 
republika 

542,2 milionů CAD -368,7 miliard CAD 

 
4.4.2 Největší vývozní oblasti vzájemného obchodu mezi Kanadou a Evropskou unií 
 

 Z hlediska vývozu zboží mezi oběma stranami je třeba uvést také nejvýznamnější 
komodity dováženého či vyváženého zboží, tzv. komodit. Je zajímavé z veřejných kanadských 
statistik sledovat přehled hodnoty vývozu a porovnání komodit navíc s údaji, které ukazují 
podíl na vývozu z Kanady do Evropské unie a naopak. Data se tak dají snadno porovnávat  
a lze z toho vyvodit mnohé závěry.  
 Za rok 2017 stále nejsou poskytnuta data, a proto se zde kalkuluje s daty za rok 2016. 
Pro Evropskou unii je tak největším podílem dovozu z Kanady komodita automobilová, která 
tvoří 64,7 miliard CAD a celkově 12,5 % podílu na celkovém vývozu. Jelikož je kanadskou 
předností těžební průmysl, ropa a bitumen poté tvoří hned druhou příčku komodit 
v dováženém zboží do Evropské unie a to ve výši 52,4 miliard CAD s celkovým 10,1% podílem 
na celkovém vývozu. Dále se v podílových oblastí celkového vývozu od 1 % do 3 % pohybují 
komodity v oblasti zlata, ropné produkty, dřevo, léky či obilí.  
 Z celkového přehledu komodit vyvážených z Evropské unie do Kanady nevyčnívá 
žádná z komodit jako to bylo v opačném případě u Kanady v oblasti automobilového 
průmyslu a ropy, avšak Evropská unie si ponechává poměrně ve stejném měřítku 
rozpoložené komodity a to tak, že z 12 komodit každá představuje od 1 % do 6,5 % podílu 
z celkového vývozu do Kanady. První příčku opět obsadila motorová vozidla a osobní 
automobily, dále jsou to náhradní dílu a části motorových vozidel či nákladní vozidla. Mezi 
2% komodity dále řadíme například zlato, ropné a asfaltové produkty, léky a letecké 
komponenty. Při vývozu z Evropské unie do Kanady tedy dominuje automobilový průmysl. 
 

                                                 
92 Kanada: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo. Zastupitelský úřad České republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-zahranicni-obchod-a-investice-17928.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Andrea Čapková, Mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich dopad na Českou republiku (2018_D_10) 

 

 
42 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4.4.3 Oblast kanadských investic a jejich podíl pro Evropskou unii 
 
 Nyní dáme prostor pojednání o přímých zahraničních investicích (dále PZI) a ukážeme 
si jejich vývoj opět z pohledu příchozích investic ze strany Kanady a zjištění podílu investic 
z Evropské unie a naopak. 
 
Ilustrace č. 12: dostupná s kanadských veřejných statistik, která uvádí z pohledu Kanady  
a 3. zemí v letech od 2013 do 2016. Data jsou uváděná v miliard ve měně CAD.93 
 

 
 

Již na první pohled lze vyčíst dvě základní hodnoty, a to přímý nárůst investic obou 
stran v každém roce a zároveň vyšší hodnoty investic v každém roce ze strany Kanady do 
jiných zemí. 
 Detailněji pokud dojdeme k propočtům Kanada investovala od roku 2013 do roku 
2016 celkově s nárůstem 26 %, kdy největší pokrok nastal v roce 2015, kdy hodnota nárůstu 
oproti roku 2014 byla až 20%. Ze strany ostatních zemí a přímých zahraničních investic nebyl 
za 4 roky od roku 2013 do roku 2016 natolik rapidní a nárůst byl pouze 16,6 % při průměrné 
meziroční hodnotě nárůstu 4 %.  
 Saldo se v roce 2016 pro ostatní země snížilo oproti roku 2015 z důvodu vyššího 
procentuálního nárůstu investic oproti roku 2015 ze strany ostatních zemí a Kanada tak svůj 
nárůst neměla dostatečně vysoký, aby saldo i těchto letech mělo stejně jako v minulých 
letech narůstající tendenci. Od roku 2015 ostatní země začínají investovat více a mohou tak 
dotáhnout rozdílový deficit tímto tempem. Předpokládejme, že dorovnání deficitu bude 
pokračovat stejným tempem jako to bylo z roku 2015 až 2016 o 22,3 miliard CAD a tímto 
tempem by investice ostatních zemí do Kanady měly dorovnat přímé zahraniční investice po 
11 letech, tedy v roce 2027.  
 
4.4.4 Přímé zahraniční investice v porovnání s ostatními zeměmi 
 
 Z globálního hlediska je dobré také znát přímé zahraniční investice ostatních zemí  
a jak si tedy stojí vzájemné investice mezi Evropskou unií a Kanadou v porovnání s ostatními 
investičními velmocemi. Dle statistik vyplývá, že vzájemné investice mezi účastníky CETA jsou 
v obou směrech celkových světových investic vzájemně na druhém místě vždy za Spojenými 

                                                 
93 Kanada: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo. Zastupitelský úřad České republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-zahranicni-obchod-a-investice-17928.html 
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státy americkými. Kanada tak investuje z celkových 1049,8 miliard CAD celých 64,4 % 
z celkových investic do Spojených států amerických, což představuje většinový budget 
z investic do ostatních kontinentů, které ze strany Kanady představují Evropu, Asii a Oceánii, 
Latinskou Ameriku (včetně střední Ameriky) a Afriku. Do Evropy poté teče pouze 23,4 % 
z celkové hodnoty, další na řadě je Asie a Oceánie spolu s Latinskou Amerikou a pouhá 
necelá 3 % jsou ze strany Kanady investována do Afriky.94 
 V případě odesílání přímých investic do Kanady je na první příčce investice ze strany 
Spojených států amerických, kdy z celkového rozpočtu ve výši 825,8 miliard CAD tvoří 
investice ze Spojených států amerických přesně 50% podíl. Evropská unie tak na druhém 
místě tvoří 37,2 % podíl na přímých investicích. Z celkových podílů v celosvětovém měřítku je 
vidno, že pro Kanadu představujeme většího investičního partnera a investujeme tak za rok 
2015 o 61,7 mld CAD více, než Kanada investuje do Evropy. 
 „Evropské investice v Kanadě v roce 2014 odpovídaly částce 274,7 miliardy eur (7,42 
bilionu korun). Přímé investice Kanady do Evropské unie ve stejném roce dosahovaly zhruba 
166 miliard eur (4,49 bilionu korun).“95 
 

                                                 
94 Kanada: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo. Zastupitelský úřad České republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-zahranicni-obchod-a-investice-17928.html 
95 Výbor europarlamentu podpořil dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. ČT24, 24. 1. 2017.  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2021781-vybor-europarlamentu-podporil-dohodu-mezi-eu-a-kanadou 
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5   Dopad Komplexní hospodářské a obchodní dohody na Českou republiku 
 

V této kapitole bude uvedeno, jaký byl vývoj ratifikace ze strany České republiky 
dohody CETA a zároveň naše obchodní vazby a příležitosti, které nám CETA přináší. 
 
5.1 Ratifikační proces 
 
 Dne 13. září 2017 došlo k ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) 
na straně České republiky, kdy se ve sněmovně hlasovalo a své pozitivní vyjádření předalo 
85 ze 135 přítomných poslanců. K ratifikaci Českou republikou tak došlo týden před tím, než 
vešla samotná dohoda v prozatimní platnost. Dle nezávislých nepodložených odhadů by tak 
Česká republika zvýšit obchodní výměnu až o 324 miliard korun ročně. 
 Ratifikace si před jejím provedením nesla své svízele a měla odpůrce, kteří 
s podpisem dohody CETA nesouhlasili. Například Komunistická strana Čech a Moravy byla 
zásadně proti a argumentovala obecnými fakty, že dohoda není v zájmu České republiky  
a není tak pro nás výhodná. Konkrétněji poukazovali na rizika českých spotřebitelů, kdy má 
CETA upřednostňovat zájmy nadnárodních korporací a představuje tak riziko pro velké 
spektrum veřejných zájmů. Dalším protestujícím se stal poslanec Pavel Plzák z ANO, který 
zejména poukazovat na vytvoření nového institučního soudu, který má na starosti řešení 
sporů mezi společnostmi a státem. Jeho argumentem je například fakt, že společnost může 
stát žalovat i za poškození oprávněných očekávání, ale závazky investorů by nebyly přes 
tento soud vymahatelné.  
 Na druhou stranu pro ratifikaci byl především ministr průmyslu Jiří Havlíček, který 
v dohodě shledává příznivý dopad na Českou republiku především z důvodu expanze exportu 
z České republiky, a zároveň otevření trhu k veřejným zakázkám. Své pro vyjádřil taktéž 
ředitel Svazu průmyslu, Lukáš Martin, kdy je podle něj důležité, že dojde v rámci dohody 
k liberalizaci obchodu se službami a odstranění administrativnícha technických překážek. 
Dohoda nám tak dle něj zaručuje otevřený a nediskriminační přístup k veřejným zakázkám.96 
 Své vyjádření dodal i Bohuslav Sobotka, který sdělil, že „Jakmile vstoupí v platnost, 
odstraní postupně 99 procent cel na průmyslové výrobky. Pozitivně se dotkne především 
strojírenského, hutnického a chemického průmyslu, ale také stavebnictví, IT technologií  
a služeb, naše firmy se budou moci ucházet o veřejné zakázky po celé Kanadě a samozřejmě 
naopak.“ 97 
 Po sumarizaci česká vláda sdělila, že konečná podoba dohody odráží české priority  
a po doběhnutí přechodných období budeme moci průmyslový segment vyvážet bezcelně  
a potravinářský a zemědělský segment až s otevřením trhu bezcelní zóny ve výši odpadnutí 
94 % cel.98 

                                                 
96 Sněmovna ratifikovala dohodu CETA mezi Evropskou unií a Kanadou. Eurozprávy. 13. 9. 2017.  
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/201095-snemovna-ratifikovala-dohodu-ceta-mezi-eu-a-kanadou/ 
97 Sněmovna ratifikovala dohodu CETA mezi Evropskou unií a Kanadou. Eurozprávy. 13. 9. 2017. 
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/201095-snemovna-ratifikovala-dohodu-ceta-mezi-eu-a-kanadou/ 
98 Poslanecká sněmovna schválila dohodu CETA mezi Evropskou unií a Kanadou. E15. 13. 9. 2017. 
http://zpravy.e15.cz/volby/volby-2017/poslanecka-snemovna-schvalila-dohodu-ceta-mezi-evropskou-unii-a-
kanadou-1337408 
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 Odsouhlasením sněmovny je tak dokončen ratifikační proces a dohodu CETA tak ještě 
musí podepsat prezident Miloš Zeman. 
 
Ilustrace č. 13: stav hlasování europoslanců 15. února 2017 o dohodě CETA.99 
 

 
 
5.2 Aktuální stav obchodu mezi Českou republikou a Kanadou 
 
 Česká republika má s Kanadou dlouholetou obchodní tradici a jejich obchodní vztahy 
již obsahují obchod spoustu společností s Kanadou, zaměstnávají vysoký počet osob 
a nabízejí své služby na kanadském trhu. Pouze pro představu můžeme uvést, že je evropská 
komise v roce 2016 uvádí, že na tuzemském trhu spolupracuje s Kanadou na 
1 038 společností, 38 % podílu tuzemských středně velkých společností dováží do Kanady své 
zboží, 35 000 pracovních pozic, které jsou vytvořeny na podporu vývozu z Evropské unie do 
Kanady, přičemž dohromady se jedná o 865 000 pracovních příležitostí, které jsou 
v souvislosti s exportem do Kanady z Evropské unie spojena. 
 

                                                 
99 KONEČNÁ, Kateřina. Jak hlasovali čeští europoslanci o smlouvě CETA. Kateřina Konečná, 15. 2. 2017.  
http://konecna.cz/jak-hlasovali-cesti-europoslanci-o-smlouve-ceta/http://konecna.cz/jak-hlasovali-cesti-
europoslanci-o-smlouv 
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Ilustrace č. 14: Příkladná ukázka produktů, které Česká republika exportuje do Kanady 100 
 

 
 
Česká republika do Kanady dováží lokální produkty, jako jsou například vzduchové 

kompresory, klimatizační zařízení a další technické předměty. Ze zemědělského průmyslu se 
jedná například o mák, dále sportovní vybavení, stavební materiál či kovový nábytek. 
 Aktuálně v oblasti importu a exportu má Česká republika četné zastoupení a Kanada 
je tak pro Českou republiku 10. nejdůležitějším partnerem v mezinárodním obchodě mimo 
Evropskou unii, Česká republika získává 161 milionu EUR zisku z obchodování s Kanadou, 339 
milionu EUR celkové hodnoty exportu do Kanady a 179 milionu EUR hodnoty dovozu 
z Kanady do České republiky.101 
 Díky dohodě CETA veškerá výše uvedená čísla získají zřejmě rostoucí tendenci. 
 
5.3 Výhody přinášené České republice díky dohodě CETA 
 
 Odhadované dopady na hospodářský růst v České republice jsou nepatrné a dle 
předběžné studie, která byla vybrána na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
Technická univerzita v Liberci, konkrétně se na vzniku studie podílel Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
a Ing. Jana Šimanová, Ph.D.. Dle této studie se dá predikovat, že z významu Kanady pro 
Českou republiku jako obchodního a investičního partnera bude mít CETA za následek 
zvýšení hrubého domácího produktu tuzemské ekonomiky o 0,0052 až 0,0072 procent. 
Cenová hladina se dle jejich výpočtů změní o 0,001 procentního bodu. Mzdy zaměstnanců by 
díky dohodě měly vzrůst o 0,0042 %. V rámci exportu zboží a služeb můžeme očekávat vzrůst 

                                                 
100 CETA in Your Town: Czech Republic. European Union, 2017. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/czech-republic_en.htm 
101 CETA in Your Town: Czech Republic. European Union, 2017. 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/czech-republic_en.htm 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/czech-republic_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/czech-republic_en.htm
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o 0,012 % a import o 0,0006 %. Na základě těchto rostoucích hodnot můžeme říci, že dohoda 
CETA bude mít na ekonomiku České republiky pozitivní vliv, avšak dlouhodobě 
nezaznamenatelný a nepatrný. Na clech podniky exportující do Kanady ročně uspoří 103 
milionu Kč, a pokud k tomu přičteme i netarifní překážky, které by měly ušetřit od 77 do 109 
milionu korun ročně, bude se jednat o zhruba dvouset-milionovou úsporu ročně. Nárůst 
exportu v Čechách by měl díky dohodě CETA být okolo 17 až 23 %, což je nárůst o téměř 
jednu čtvrtinu aktuálního vývozu. Velký nárůst je očekáván především v segmentech, kde 
doposud Kanada uvalovala vysoké netarifní i tarifní bariéry a dovoz takového zboží rapidně 
poroste díky vysoké eliminaci dohody CETA v těchto oblastech. Jako příklad můžeme uvést 
potravinářský průmysl, kde vývoz může vzrůst až o 54 %, textilní průmysl, kde je nárust 
odhadován na 78 %, strojírenský a elektronický s nárůstem 28 %, automobilové 
a chemickém, kde je odhad nárůstu okolo 30 %.102 
 
5.3.1 Zrušení cel na zboží pro tuzemský export 
 
 V roce 2015 činila výše tuzemského exportu hodnotu 235 milionu EUR, dohoda by tak 
má odstranit 99 % všech tarifních cel, kdy nyní prozatimně platí odstranění 98 % cel. Čeští 
vývozci tak mohou benefitovat z odstranění nákladů na export především v oblasti strojních 
a elektronických zařízení, která tvoří až 27 % celkového exportu z České republiky do Kanady. 
V průměru jsou v této oblasti kanadské tarify poměrně nízké, nejvyšší tarif je nastaven na 
9 %, který ovšem také odpadá. V oblasti strojírenství je přínosem také odstranění překážek 
dvojí certifikace, kdy s CETA postačí pouze jedno potvrzení ze strany vývozu. Ostatní 
segmenty tvoří nižší podíl exportu do Kanady a níže je její přehled. 
 

 Plastické výrobky – za rok 2015 vývoz v hodnotě 16 milionu EUR. 

 Gumové výrobky - za rok 2015 vývoz v hodnotě 15 milionu EUR. 

 Motorová vozidla a součásti - za rok 2015 vývoz v hodnotě 8 milionu EUR. 

 Optické a medicínské nástroje – za rok 2015 vývoz v hodnotě 7 milionu EUR. 

 Farmaceutické výrobky – za rok 2015 vývoz v hodnotě 5,4 milionu EUR. 

 Kabely a lana – za rok 2015 vývoz v hodnotě 5 milionu EUR. 

 Nábytek – za rok 2015 vývoz v hodnotě 5 milionu EUR. 
 
 Kromě rušení cel se také ponižují cla v oblasti potravinářství. V rámci CETA Kanada 
eliminuje cla pro 90,9 % ze všech zemědělských oblastí. Například cukrovinky mají za rok 
2015 vývoz ve výši 2,3 milionu EUR a cla tak budou redukována na maximálních 10 %. Vývozy 
z České republiky do Kanady mají náskok nad dovozy z Kanady do České republiky a i přes to, 

                                                 
102 Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně  
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku. Liberec, 
Technická Univerzita v Liberci. 2017. http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/dopadova-
studie-ceta.pdf.  
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že jsou objemy obchodu malé, je zřejmé, že má Česká republika na kanadské půdě šanci 
uspět.103 

České republiky se tak týkají veškeré výhody ujednané pro celou Evropskou unii 
v rámci dohody CETA a výhody se tedy dotýkají oblastí jako je uznání kvalifikace některých 
povolání jako například právníci, účetní a tak dále.  

Bariéry budou taktéž odstraněny v oblasti služeb, které za rok 2015 představovaly pro 
Českou republiku export v hodnotě 78 milionu EUR a import z Kanady v hodnotě 78 milionu 
EUR. Nejvíce se servisní výhody týkají oblasti dopravy a turistiky. 

Další záruky jsou dohodou CETA České republice udávány v podobě veřejných 
zákázek, ochrany duševního vlastnictví či dále ulehčí vstup na kanadský trh odborníkům 
určitých v daném oboru.  

V oblasti výhod si můžeme na dalších číslech ukázat taktéž otevřený trh pro investice. 
Přímé zahraniční investice z Kanady do České republiky jsou za rok 2015 ve výši 278 milionu 
EUR a naopak z trhu České republiky činí přímé zahraniční investice za rok 2015 hodnotu 
23 milionu EUR. Česká republika má s Kanadou sjednanou bilaterální investiční smlouvu od 
roku 2012. Jakmile vejde dohoda CETA v úplnou platnost, bude tuto bilaterální dohodu plně 
nahrazovat. Příkladem investorů v České republice může být například společnost Bobardier, 
Magna, Molson Coors, CGI a Borealis a Adastra.104 

CETA napomáhá menším podnikům v České republice s obchodováním v Kanadě. 
České malé podniky jsou vyhodnocovány jako velice proexportní a tvoří 60 % celkového 
exportu z České republiky. Specifické výhody, které jim CETA přináší, jsou následující: 

 

 Možnost elektronického obchodu. 

 Lepší přístup k informacím o veřejných zakázkách. 

 Využívání systému investičního soudu.105 
 
5.4 Obchod mezi Českou republikou a Kanadou 
 
 Obchodní záležitosti a data předvedeme v této sekci a ukážeme si tak statistiky 
obchodování mezi Českou republikou a Kanadou a jaké jsou celkově nejvýhodnější sekce 
obchodování pro oba trhy, z čehož později můžeme vyvodit závěr dopadu dohody CETA na 
predikční dovoz a vývoz a určit, v jakých oblastech se může dle domněnek obchod navýšit 
díky zvýhodněným podmínkám v obchodování vzniklými prozatimní platností od září roku 
2017. Kanada je jedním z dlouhodobých plartnerů pro Českou republiku a celosvětově byla 
pro Českou republiku 46. nejvýznamnější obchodní partner a 52. největší v rámci exportu. 
 Jak vypadala vzájemná obchodní výměna v posledních letech, si ukážeme na výstu-
pech Českého statistického úřadu. 

                                                 
103 Dohoda CETA – příležitost pro české exportéry prosadit se na kanadském trhu. Businessinfo. 26. 2. 2017 . 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dohoda-ceta-prilezitost-pro-ceske-exportery-prosadit-se-na-kanadskem-
trhu-87195.html 
104 The European Union – Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Europen 
Commission, February 2017. http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2017/february/tradoc_155339.pdf 
105 The European Union – Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Europen 
Commission, February 2017. http://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2017/february/tradoc_155339.pdf 
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Tabulka č. 14: Dovoz do České republiky z Kanady v období od ledna 2014 do ledna 
2018. Data jsou zobrazena v tisících Kč.106 
 

 
 
Dovoz z Kanady do České republiky vykazuje meziroční rostoucí tendenci. Největší 

pokrok v importu z Kanady můžeme poznat v roce 2016, kdy oproti předešlému roku byl 
dovoz navýšen o celých 20 %.  
 

Tabulka č. 15: Vývoz z České republiky do Kanady v letech od ledna 2014 až po leden 
2018.107 

 

 

                                                 
106 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
107 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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Export ze strany České republiky do Kanady má stejně jako je to v oblasti importu, 
rostoucí tendenci. Můžeme tak predikovat, že s podporou dohody CETA bude tato tendence 
narůstat s vyšším meziročním procentuálním nárůstem. I zde můžeme stejně jako u Kanady 
pozorovat nejvyšší meziroční nárůst exportu do Kanady v roce 2017 a to o 14 %.  

 
Tabulka č. 16: Vlastní přehledová tabulka vzájemného obratu a bilance na dovoz  

a vývoz z České republiky do Kanady a naopak. Data jsou udána v tisících a Kč. Vytvořeno na 
základě zdrojů Českého statistického úřadu. 
 

 2014 2015 2016 2017 

Dovoz do České republiky 3 674 585 4 038 346 4 882 597 6 135 997 

Vývoz do České republiky 5 350 545 6 420 599 6 106 241 7 115 920 

Obrat 9 025 130 10 458 945 10 988 838 13 251 917 

Bilance +1 675 960 +2 382 253 +1 223 644 +979 923 

 
 Bilance je v posledních čtyřech letech dlouhodobě kladná a znamená to, že český 
export je v obchodování aktivnější a jejich obraty tak převyšují kanadský import. Za rok 2017 
se vzájemný obchodní obrat navýšil až o 18 %. V předchozích letech se nárůst pohuboval 
okolo 5 %.  
 

Tabulka č. 18: Zobrazení dovozu do České republiky z Kanady od června 2017 do 
února roku 2018. Uvedená data jsou zobrazena v tisících v měně Kč.108 

 

 

                                                 
108 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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Z těchto hodnot lze pokračovat na bilanci a změnu hodnot dovozu z Kanady do České 
republiky v období, zda nastala rapidní změna ve výši dováženého zboží či nikoliv. Měsíční 
hodnota v říjnu se zdvojnásobila oproti dovozu v září, kdy po celý měsíc dohoda stále 
neplatila. Z toho by se dalo usoudit, že díky dohodě CETA se zdvojnásobil import zboží do 
České republiky. Avšak v prosinci se hodnota opět láme a snižuje nazpět na hodnotu před 
prozatimní platností CETA. Z toho můžeme prozatím usoudit, že díky dovozu v takto krátkém 
období prozatimní platnosti nemůžeme potvrdit dlouhodobé navýšení objemu importu zboží 
do České republiky. 
 Import z Kanady do České republiky vykazuje v měsíčním měřítku kolísající tendenci  
a měsíční objemovost není stálá. 
 

Tabulka č. 19: Zobrazení vývozu z České republiky do Kanady od června 2017 do 
února roku 2018. Uvedená data jsou zobrazena v tisících Kč.109 

 

 
 
 Zajímavostí rozhodně zůstává stejná obchodní bilance v rámci obchodní výměny  
a stejný dopad prozatimní platnosti dohody CETA v celém měsíci od října 2017 a z údajů výše 
můžeme konstatovat, že v říjnu, od období platnosti se objem vývozu z České republiky do 
Kanady zdvojnásobil a nyní na začátku roku 2018 nastal návrat k původním hodnotám, které 
byly vyváženy před říjnem 2018.  
 

                                                 
109 Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí. Český statistický úřad.  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO 
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5.5 Nejvýznamnější segmenty dovozu a vývozu ve vzájemném obchodu mezi Českou 
republikou  a Kanadou 

 
 Z celkového podílu na vývozu produktů z České republiky do Kanady má převážný 
náskok segment s HS kódem 4 segment Kolejnice a železa z oceli, který má více jak poloviční 
podíl na celkovém vývozu do Kanady. Na tento segment je uvalováno nulové clo, a proto je 
předpokládáno, že se to stává důvodem nejvyváženějšího segmentu všeho zboží i s přidanou 
hodnotou, že je to jedno z nejpoptávanějších odvětví pro export do Kanady. Na druhém 
místě v oblasti exportu zboží do zahraničí se umístila oblast Součásti motorových vozidel 
s 13,5 % podílem na celkovém vývozu. 3. Místo obsadil segment Nové pneumatiky a pryže 
s 10 % na trhu. Tento segment je významným českým exportním segmentem, na který 
Kanada ukládá celní povinnost, a to ve výši 6,23 % v režimu doložky nejvyšších výhod.110 
Zbylé segmenty si rozdělují podíl na trhu na stejné úrovni a to s 6% podílem na trhu.  
 

Ilustrace č. 15: Hlavní oblasti vývozu z České republiky za rok 2016. Uváděná data 
jsou uvedena v milionech v měně kanadského dolaru. 111 
 

 
 

Dynamika vývoje exportu potvrzuje, že zboží, na které je uvaleno vyšší clo, zaujímá 
významný podíl na celkových exportech České republiky do Kanady.112 

                                                 
110 Ustanovení, kterým si smluvní strany dohodnou, že se na ně budou automaticky vztahovat veškeré výhody, 
které druhá smluvní strana poskytla nebo v budoucnu poskytne kterékoli třetí straně. 
111 Dohoda CETA – příležitost pro české exportéry prosadit se na kanadském trhu. Businessinfo. 26. 2. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dohoda-ceta-prilezitost-pro-ceske-exportery-prosadit-se-na-kanadskem-
trhu-87195.html 
112 Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně  
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku. Technická 
Univerzita v Liberci. Liberec, 2017. 
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Ilustrace č. 16: Hlavní oblasti kanadského vývozu za rok 2016. Uváděná data jsou 
uvedena v milionech kanadských dolarů.113 
 

 
 
 Přehled nejvíc dovážených komodit z Kanady do České republiky je taktéž nevyvážený 
a komodita vrtulníky zastupující letecký průmysl zde vytvářejí 42,5% podíl na celkové 
hodnotě dováženého zboží. Druhá komodita, která je svými procenty převažující nad 
ostatními segment jsou výrobky z kůže, které tvoří 13,1 milionů CAD z celkových 93,5 milionů 
CAD dováženého zboží za rok 2016, což představuje 14 % z celkového dováženého zboží. 
Zbylé segment poté mají trh rozdělen od 8 % do 4 %. 
 „V případě leteckého průmyslu, potravinářského průmyslu, ani v případě metalurgie 
hliníku18 nelze v souvislosti s přijetím dohody CETA důvodně předpokládat negativní dopad 
na českou ekonomiku. Propad české produkce předpokládá model v dlouhodobějším časovém 
horizontu pro těžké strojírenství, potravinářský průmysl a těžební průmysl, jedná se však  
o kumulativní pokles o max. 0,046 %, který je navíc vyrovnáván expanzí automobilového  
(o 0,029 %) a dalšího zpracovatelského průmyslu (o 0,020 %). Výraznější růstový impuls 
poskytuje CETA také českému textilnímu průmyslu (o 0,060 %) a zemědělství (o 0,007 %).“114 
 

                                                                                                                                                         
http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/dopadova-studie-ceta.pdf 
113 Dohoda CETA – příležitost pro české exportéry prosadit se na kanadském trhu. Businessinfo. 26. 2. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dohoda-ceta-prilezitost-pro-ceske-exportery-prosadit-se-na-kanadskem-
trhu-87195.html 
114 Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně  
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku. Technická 
Univerzita v Liberci. Liberec, 2017. 
http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/dopadova-studie-ceta.pdf 
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5.6 Praktický příklad společnosti z České republiky exportující do Kanady 
 

Jako příkladnou společnost vyvážející tento segment Kolejnice, železa a oceli do 
Kanady jsou Třinecké železárny a. s., Z celkové produkce v roce 2015, což představovalo 278 
kt (kilotun, milionů kg) bylo exportováno 102 kt kolejnic do Kanady a Spojených států 
amerických.115 To znamená, že 37 % jejich celkového exportu putuje za oceán, do severní 
Ameriky. 
 Za rok 2016 dodaly na trh z celkového objemu prodeje 234 kt, z toho 94 kt kolejnic do 
Kanady a Spojených států amerických, 91 kt kolejnic a železničního příslušenství do Evropské 
unie, z čehož 24 kt směřovalo na tuzemský trh. Celkový vývoz za hodnocené období dosáhl 
velikosti 90 %.116 Za rok 2016 vývoz do severní Ameriky vzrostl oproti roku 2015 o 3 %, avšak 
jelikož bylo celkově v roce 2016 vyrobeno o 42 kt vývozního materiálu méně, i do Kanady  
a Spojených států amerických bylo za rok 2016 vyexportováno o 8 % materiálu méně, než 
v roce 2015. 
 Společnost Třinecké železárny a.s. neposkytla měsíční přehled export za rok 2017,  
a proto můžeme změnu v rámci CETA pouze odhadovat. Níže je zobrazena ilustrace z jejich 
výroční zprávy pro export za rok 2013, 2014, 2015 a 2016, kde meziroční vývoz má klesající 
tendenci a po přičtení dohody CETA a TTPA můžeme předpokládat za rok 2018 a násladující 
značný nárůst vývozu do oblasti severní Ameriky. 
 

                                                 
115 Výroční zpráva Třinecké železárny. Třinecké železárny, 2015 . https://www.trz.cz/pdf/TZ_CZ_2015.pdf 
116 Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2016. Třinecké železárny. Třinec, 2017. 
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Ilustrace č. 17: Zobrazení struktury exportu Třineckých železáren za rok 2013 až 2014. 
Data jsou zobrazena v procentech, které představují podíl exportu do dané země.117 
 

 
 
5.7   Oblast investic 
 
 V oblasti investic není Česká republika vůči Kanadě dostatečně silným partnerem  
a v této oblasti nejsme příliš aktivní. Důvody, které vedou společnosti z České republiky 
k neposkytování investic do Kanady jsou takové, že společnosti České republiky nemají 
dostatečnou kapitálovou sílu pro vstup na tento trh, geograficky je od nás Kanada vzdálená  
a zároveň v Kanadě dochází k vyšší cenové relaci veškerého zboží. V Kanadě však působí 
společnosti, které investují do působení na tamější půdě. Za zmínku stojí například 
společnost Precision Record Pressing, Ins., což je joint-venture české společnosti GZ Media, 
a.s. Loděnice a partnera s kanadské strany, společnosti Isotope Music, Inc. Společnost je 
v Kanadě zaměřena na výrobu gramofonových desek.118 
 Ráda bych zde uvedla také nějaká data a údaje, v jaké výši investovala Kanada do 
České republiky. Do roku 2014 do ekonomiky České republiky investovali kanadské subjekty 
5,88 miliard Kč, což představovalo 0,23 % celkových přímých zahraničních investic. Naopak 
české investice do Kanady se pohybovaly v mnohem menším měřítku, a to v částce 
457 milionů Kč. Kanadští investoři v České republice nejvíce investují do oblasti 
průmyslového odvětví konkrétně výroby automobilových prostředků a jejích součástí. 
Z oblasti kanadských investorů patří mezi nejvýznamnější z nich výrobce plastových 
komponent, společnost Magna Exteriors (Bohemia), s.r.o., který působí v Nymburku  

                                                 
117 Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2016. Třinecké železárny. Třinec, 2017. 
118 Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Businessinfo; Zastupitelský úřad České 
republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17930.html 
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a zaměstnává okolo 2 885 zaměstnanců. Dále kanadská nadnárodní společnost Magna 
Cartech s. r. o.119 
 
5.8   Služby v oblasti spolupráce mezi Českou republikou a Kanadou 
 

Z výše uvedeného je patrné, že v obou směrech převládá segment cestovního ruchu, 
který tvoří většinový podíl před ostatními službami. V nejvýznamnějších oblastech Česká 
republika vykazuje kladnou bilanci a je tak v nabízení svých služeb výkonnější než Kanada. Od 
roku 2010 po rok 2015 činila průměrná hodnota služeb vyvážených z České republiky do 
Kanady ve výši 2 434 milionů Kč a naopak z Kanady do České republiky v průměru 1 747 
milionů Kč. Co se týče podílu služeb s porovnáním s ostatními zeměmi, do kterých Česká 
republika své služby poskytuje, nachází se Kanada na 0,51 % celkového podílu a Česká 
republika pro Kanadu se pohybuje na 0,43 %. 

 
Ilustrace č. 18: Údaje o vzájemných službách mezi Českou republikou a Kanadou za 

rok 2016. Data jsou zobrazeny v milionech v měně Kč.120 
 

 
 

                                                 
119 Studie dopadů uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně  
a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé na Českou republiku a její ekonomiku. Technická 
Univerzita v Liberci. Liberec, 2017.  
http://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/dopadova-studie-ceta.pdf. 
120 Kanada: Obchodní a ekonomická spolupráce s Českou republikou. Businessinfo; Zastupitelský úřad České 
republiky v Ottawě, 2. 6. 2017. 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/kanada-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-17930.html 
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Doprava se stává další z nejvýznamnějších položek v poskytování služeb a mezi lety 
2010 až 2015 byl zpozorován až 20 % nárůst této služby. Ostatní segmenty se pohybují 
v podobné rovině. Pouze u telekomunikačních služeb a segment úprav a údržby se hladina 
českého poskytování dostává do mínusové bilance a Kanada je v tomto ohledu více aktivní. 
 
5.9   Vyhodnocení vlivu dohody CETA na trh České republiky 
 
 Dle studie vypracované pro Ministerstvo průmyslu a zahraničních věcí vyplývá, že 
CETA bude mít dlouhodobě pozitivní vliv na ekonomiku České republiky, ale změny nastanou 
v malém měřítku. Díky této studii mohl Parlament České republiky získat bližší statistické 
údaje a badatelské poznatky, které je ve výsledku přesvědčilo nad ratifikací této dohody. 
Zastávám stejný názor a věřím, že sebemenší nárůst hodnot na pozitivní vliv ekonomiky státu 
je pozitivní, a mimo to ta skutečnost, že dohodu ratifikovalo a dalo dohodě CETA zelenou 
Evropská unie, značí taktéž o značné míře pozitivního vlivu. Evropská komise nechala vytvořit 
pro každý jednotlivý členský stát Evropské unie studii, která vykazuje obecné přínosy pro 
konkrétní stát v rámci této dohody a poukazuje na jednotlivé přínosy v oblastech jako je 
odstranění tarifních i netarifních překážek, jednodušší vstup na trh s veřejnými zakázkami, 
uznávání kvalifikací a mnoho dalších. Odstranění bariér je vždy přínosem pro tuzemské 
podniky a Evropská unie jim tak vnukává příležitost expandovat za hranice, kde jejich 
produkty chybí a nejsou známé, a proto budou v dané zemi mít šanci na další prodej. 
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6   Porovnání obchodních příležitostí v rámci jednotlivě uvedených mnohostranných 
ujednání, kterých je Česká republika součástí a jejich dopad na českou ekonomiku 

 
 Výše jsme si ukázali mnohostranná ujednání významných ekonomických celků, se 
kterými v rámci dohod Evropské Unie spolupracujeme a kterých jsme součástí. Díky 
otevřenému trhu, který nám tyto dohody přináší, má Česká republika otevřené dveře ve 
směru investic, vývozu a pohybu pracovní sílu takřka do celého světa a v rámci globálního 
porovnání se tak stává konkurenceschopným partnerem pro 3. země i mimo evropskou unii. 
Pro porovnání jednotlivých ujednání je níže vytvořena tabulka, abychom si mohli snadněji 
představit a porovnat výši exportu a importu mezi Českou republikou a třetí zemí a můžeme 
tak znát vzájemný balanc a celkový obrat vzájemného obchodu. Která z výše rozebíraných 
stran bude pro Českou republiku nejvýhodnějším partnerem a která země má pro obchod 
s naším státem stále rezervy a je zde větší prostor pro expanzi a dovoz zboží a služeb do 
třetího státu? 
 

Tabulka č. 20: Vlastní analýza na základě získaných dat z Českého statistického úřadu, 
která představuje kompletní přehled a porovnání jednotlivých zemí dohod, které byly v této 
dimplomové studii zmíněny, jejich export a import a získání informace o vzájemné bilanci. 
Data jsou zobrazena v milionech v Kč. 
 

Součet hodnot za rok 2014 - 2017 

 Export Import Obrat Balance 

Česká republika 
/Japonsko 83 445 474 236 957 582 320 403 056 -153 512 108 

Česká republika 
/Ukrajina 85 638 275 87 552 291 173 190 566 -1 914 016 

Česká republika 
/Korejská 
republika 46 434 476 332 120 794 378 555 270 -285 686 318 

Česká republika 
/Čínská lidová 

republika 191 176 540 1 737 382 640 1 928 559 180 -1 546 206 100 

Česká republika / 
Spojené státy 

americké 347 430 801 332 822 929 680 253 730 14 607 872 

Česká republika 
/Kanada 24 993 305 18 731 525 43 724 830 6 261 780 

 
 Na výše uvedeném si můžeme povšimnou, že kladná bilance při obchodování se 
třetími zeměmi máme u dvou zemí, se kterými dohoda o vzájemném obchodování stále 
nevešla plně v platnost. Jedná se o Spojené státy americké a Kanadu a u obou těchto zemí 
Česká republika převažuje svým exportem zboží než země opačná. Naopak velké saldo se 
zemí, se kterou Česká republika obchoduje, můžeme pozorovat u Čínské lidové republiky, 
kdy je jejich objem vývozu do České republiky markantní a jedná se tak o zemi mající první 
příčku v dovozu zboží a služeb do České republiky. 
 Zajímavá je taktéž vypracovaná tabulková studie Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
Odborem řízení exportní strategie a služeb 51400, kteří vypracovali tabulkový přehled 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Andrea Čapková, Mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich dopad na Českou republiku (2018_D_10) 

 

 
59 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

zahraničního obchodu, kde je porovnání obchodování České republiky se třetími stranami za 
období od ledna do února roku 2017 a dále za období od ledna do února roku 2018. Sami 
čerpali z dat Českého statistického úřadu. 
 Uvedeme si výsledky obchodování za země, které jsem v této studii zmínila a můžeme 
tak již znát aktuální výsledku obchodování za rok 2018, především budeme znát alespoň 
částečně, jakým způsobem si vede dohoda CETA oproti minulému roku, kdy stále nevešla 
v platnost. V příloze č. 1 poté bude zobrazen komplexní přehled této studie a bude tak vidno 
i více, než je pro potvrzení hypotéz této studie potřeba. 
 Začněme údaji pro Spojené státy americké a řekněme si porovnání celkového obratu 
v období od ledna do února za rok 2017 a období od ledna do února za rok 2018. Celkový 
obrat v roce 2017 činil 29 478 milionu Kč v tisících a za tok 2017 se jedná o 28 568 milionů Kč 
v tisících. Celková obratovost zde tedy má klesající tendenci oproti předchozímu roku 
2017.121 Bilance mezi dovozem a vývozem byla záporná a Spojené státy americké tak za rok 
2017 i 2018 v rámci obchodování importovala do České republiky zboží ve vyšší hodnotě. 
Balanc tak za rok 2017 činil 1 032 milionů Kč v tisících a o něco vyšší balanc byl za rok 2018 
s číslem 1 134 milionů Kč. 
 S Kanadou je to v rámci obratů za období leden až únor 2017 a období leden až únor 
roku 2018 lepší a celkový obrat za rok 2018 tvoří vyšší číslo, než v roce 2018. V případě, že si 
to ukážeme na samotných číslech, tak za rok 2017 činil celkový obrat 2 109 milionů Kč  
a v roce 2018 byla hodnota dovršena na 2 110 milionů Kč.122 Z toho můžeme vyvést závěr, že 
tento nárůst je způsoben již prozatimní platností dohody CETA. Celkový bilance však zůstává 
za rok 2017 záporná a Kanada tak svým exportem do České republiky dovršila o 85 milionů 
Kč vyššího objemu dovozu zboží než Česká republika. Za rok 2018 se však karty obrací  
a Česká republika se tak může chlubit kladnou bilancí, a to až o 401 milionů Kč. 
 Další zemí, která se slučuje s touto prací a výsledky obchodování, je Ukrajina, se 
kterou ve vzájemném obchodování bylo za rok 2017 dosaženo obratu 6 946 milionů Kč 
v tisících a za rok 2018 se jednalo o 8 658 milionů Kč v tisících, což udává za výsledek, že se 
jedná o rostoucí tendenci vzájemného obchodování mezi lety 2017 a 2018.123 Celková 
bilance je kladná a Česká republika tak exportuje na Ukrajinu ve vyšších objemech, než je 
tomu naopak. Bilance za rok 2017 činí 166 milionů Kč v tisících a za rok 2018 je bilance až  
5krát vyšší a to o 628 milionů Kč.  
 V poslední řadě ze zemí, které se shodují se zeměmi v mé studii uvedených dohod, je 
Čínská lidová republika. Zde se obraty každoročně navyšují a celkový obrat za období od 
ledna do února roku 2017 činil 84 066 milionů Kč a za rok 2018 v prvních dvou měsících činil 
obrat 92 987 milionů Kč.124 Bilance s touto zemí je však ve vysoké míře záporná a Čínská 
lidová republika tak do České republiky za rok 2017 dovezla o 66,238 milionů Kč více zboží  

                                                 
121 Za rok 2017 se jednalo o 2,3 % podílu z celkového obratu České republiky a za rok 2018 o 2,2 % z celkového 
obratu České republiky. 
122 Za rok 2017 se jednalo o 0,2 % podílu z celkového obratu České republiky a za rok 2018 o 0,3 % z celkového 
obratu České republiky. 
123 Za rok 2017 se jednalo o 0,5 % podílu z celkového obratu České republiky a za rok 2018 o 0,7 % z celkového 
obratu České republiky. 
124 Za rok 2017 se jednalo o 6,6 % podílu z celkového obratu České republiky a za rok 2018 o 7,1 % z celkového 
obratu České republiky. 
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a služeb, než tomu bylo ze strany České republiky a za rok 2018 se jedná o výši 75,396 
milionů Kč.125 
 Další země shodující se s mou prací v této studii uvedeny nejsou, a proto pro tuto 
studii uvádím pouze 4 z 6 zemí rozebíranách v mé studii. Výsledky tak neznáme pro Korejsou 
republiku a Japonsko. 

                                                 
125 Zahraniční obchod 1-2/2018. Ministerstvo průmyslu a obchodu České rpeubliky. [online]. Praha, 2018, 12. 
IV. 2018. https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/statistiky-zahranicniho-obchodu/zahranicni-obchod-1-2-
2018--236147/ 
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Závěr 

 
V této studii jsem se zaměřila na mnohostranná ujednání o volném obchodu a jejich 

dopad na Českou republiku, kdy bylo hlavním cílem vymezit integraci vzniku 
mnohostranných ujednání a jejich následné příklady s ekonomickým dopadem na Českou 
republiku a jejich vzájemné porovnání. Důklad tak byl kladen vice na prozatimně fungující 
dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou, která v roce 2017 vešla v prozatimní platnost a já 
chtěla poukázat na již proběhlé změny v důsledku této prozatimní platnosti. Problematika 
mezinárodního obchodu má široké pojetí a geneze těchto skutků se dá provádět na několika 
set stránkový dokument pro komplexnost pokrytí problematiky, ale pro naše účely postačí 
základní uvědomění o tématu a zodpovězení v úvodu zadaných hypotetických otázek. 
 Na začátku studie jsem z teoretického hlediska popsala jednotlivé integrační procesy 
vzniku obchodních dohod mezi zeměmi navzájem a jejich postupný vývoj, od první fáze zóny 
s preferenčními cly až po celkovou integraci v 5. Stupni, kdy dochází k hospodářské a měnové 
unii. K docílení poslední fáze je předcházeno dohromady čtyřmi dalšími fázemi, kdy jedna  
k druhé nabalují další vzájemné odstranění bariér v rámci mezinárodního obchodu  
a s každou fází tak dochází k další synchronizaci legislativy a odstranění tarifních a netarifních 
překážek daných členských států těchto dohod. Čím hlubší spolupráce v rámci této integrace 
je, tím delší období zabere samotné jednání členských států a docílení tak úplné 
synchronizace hospodářství a společné měny, tak čítá s několika faktory ovlivňujícími celkový 
dopad těchto dohod, aby vzájemné snahy v důsledku nebyly dostatečně neefektivní 
k pohledu na celkovou integraci a čas strávený na jednáních členských států pro úplnou 
integraci pro docílení hospodářské a měnové unie. V případě, že se do této fáze dojde, 
většinou u těchto členských zemí působí na vznik takové unie vzájemná hluboká historie, 
podobnost legislativy a dlouhodobá spolupráce v rámci výměnných obchodů a tím 
dlouhodobě vznikající integraci. 
 V tomto ohledu se dá říci, že v každé z 5 fází dnes nalezneme dohody, které jsou 
s překážkami obchodování v různé zóně integrace – a nejvíce jich nalezneme v zóně 
preferenčních cel.  
 Po přesunu od teoretického pojetí samotné integrace se v této studii dostáváme ke 
genezím jednotlivých dohod, které byly v rámci České republiky ratifikovány, a Česká 
republika je jejich součástí. Na začátku této problematiky je třeba uvést, že veškeré uvedené 
dohody jsou uzavřeny mezi 3. stranami a Evropskou unií, jelikož je Česká republika od roku 
2004 členem Unie a v rámci integrace v tomto společenství dochází k bytí součástí dohod 
uzavřených mezi Evropskou unií a třetími stranami. V rámci této studie tak došlo k rozboru 
těchto dohod z pohledu průběhu jejich vzniku, oblastí, kterých se daná dohoda týká ve 
spojení s odstraněním bariér obchodování a z jakého důvodu došlo ke vzniku takové dohody 
a na závěr obchodování s touto zemí, který byla součástí dohody a její obchodní vztah 
s Českou republikou. Bylo poukázáno především na výši hodnot samotného importu  
a exportu zboží a služeb, otevřený trh v rámci investic či průlom bariér k možnosti vstupu na 
daný trh v rámci účasti České republiky na veřejných zakázkách opačné členské země 
dohody.  

Největším obchodním partnerem z pohledu výše objemu obchodních transakcí se pro 
Českou republiku stává jednoznačně Čínská lidová republika, se kterou má Česká republika 
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úzké obchodní vztahy již historicky, ještě před samotným vstupem do Evropské unie. 
S Pekingem uzavřená dohoda se v souvislosti s čísly objemu vzájemného obchodu zdá 
nejvýznamnější, ale z hlediska takto vysokých objemů dochází k neuhlídatelnosti transakcí, 
celních kontrol a dumpingových obchodů. Prto je pro Českou republiku Čínská lidová 
republika jednou z nejrizikovějších obchodních partnerů z důvodu nedodržování kvótních 
omezení a férového obchodu. Musela tak historicky vzniknout mnohá antidumpingová 
opatření, celní sazby a kvótní omezení, aby k takovému nelegálnímu zacházení nedocházelo.  
 Ráda bych zde uvedla, že v této studii nebyly uvedeny pouze dohody s vyspělými 
zeměmi a obchodně nejvýznamnějšími hráči v celosvětovém měřítku, ale pro příklad 
a samotný rozhled v oblasti dohod byla rozepsána spolupráce s Ukrajinou, kde Evropská unie 
s Ukrajinou podepsala asociační dohodu v září roku 2017 především z důvodu pomoci 
a odpověděla tak východnímu obchodnímu partnerovi Ruské federaci, že je Ukrajina pod 
unijními křídly a ve snaze dostat Ukrajinu blíže k západu byla uzavřena asociační dohoda, 
která Ukrajině zajišťuje otevřený trh odstraněním celních bariér a netarifních překážek, aby 
došlo k rozvinutí a navýšení obchodních příležitostí s touto zemí. Ukrajina tak nabízí širokou 
škálu veřejných zakázek a obchodních příležitostí pro členské země Evropské unie a může se 
tak stát importérem pro četné množství českých především průmyslových společností, které 
mohou na Ukrajinu expandovat se svým zbožím a službami. Výhodu tak přináší samotná 
krátká vzdálenost dopravy a celkové jednoduchosti v komunikaci s touto zemí. Dle mého 
úsudku tak dojde ke vzkvétání obchodních příležitostí a růstu ekonomiky Ukrajiny a do 
budoucna tak po stabilizování ekonomické situace tak může dojít k samotnému připojení 
k Evropské unii.  
 V další části této studie byly rozebrány dvě dohody, které ještě nevyšly v úplnou 
platnost, avšak pro Českou republiku se jedná o významné dokumenty (přesto, že plánované 
dohody jsou nyní prováděny prozatimně, už nyní můžeme sledovat drobné obchodní rozdíly 
před a po prozatimní platnosti těchto dohod). Řeč je o obchodní dohodě mezi Evropskou unií 
a Spojenými státy americkými, takzvanou TTIP a mezi Evropskou unií a Kanadou. Spojené 
státy americké jsou jedním z nejvýznamnějších obchodních celosvětových hráčů, a proto je 
ratifikace a uvedení dohody v platnost stále ve fázi jednání. 
 Hlavním cílem však byl rozbor obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kanadou 
CETA, která vešla v prozatimní platnost v září roku 2017 a v této studii jsme chtěli uvést 
výhodnost a změny, které pro obchodování mezi Kanadou a Českou republikou došlo. V této 
studii jsem se dozvěděla, že nejvýznamnější exportní položkou, která tvoří většinový podíl na 
exportním trhu České republiky do Kanady, jsou železnice. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 
kontaktovat největšího exportního hráče tohoto odvětví, společnost Třinecké železárny a. s., 
kteří mi bohužel nebyli schopni poskytnout bližší data a obchodní transakce od období 
prozatimní platnosti dohody CETA, tudíž nejsem schopná kvalifikovat její přínos na konkrétní 
segment nejvyváženějšího zboží. V rámci dohody CETA a na základě zjištěných podkladů 
zastávám názor, že CETA bude mít pozitivní vliv na Českou republiku v dlouhodobém měřítku 
i přes to, že nárůst objemových hodnot společných transakcí nebude mít natolik rostoucí 
tendenci. Věřím, že sebemenší nárůst hodnot na pozitivní vliv české ekonomiky je pro nás 
příspěvek a mimo to fakt, že dohodu ratifikovala a dala dohodě CETA zelenou Evropská unie, 
značí taktéž o značné míře pozitivního vlivu. Evropská komise nechala vytvořit pro každý 
jednotlivý členský stát Evropské unie studii, která vykazuje obecné přínosy pro konkrétní stát 
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v rámci této dohody a poukazuje na jednotlivé přínosy v oblastech jako je odstranění 
tarifních i netarifních překážek, jednodušší vstup na trh s veřejnými zakázkami, uznávání 
kvalifikací a mnoho dalších. Odstranění bariér je vždy přínosem pro tuzemské podniky  
a Evropská unie jim tak vnukává příležitost expandovat za hranice, kde jejich produkty chybí 
a nejsou známé, a proto budou v dané zemi mít šanci na další prodej. V rámci druhé 
hypotézy mohu zde tedy verifikovat fakt, že dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií je 
ujednání o volném obchodu a je tak pro Českou republiku výhodná. 
 Co se týče první hypotézy všeobecného povědomí o významu a dopadech ujednání  
o volném obchodu mezi Českou republikou (Evropskou unií) a dalšími státy nebo 
organizacemi světa je u veřejnosti málo známé a je předmětem řady zkreslení 
a nepochopení, tak tuto myšlenku nedokáži na základě této studie zcela určit, jelikož 
z obchodního hlediska a rozboru není tento fakt zřejmý. Avšak při zkoumání problematiky 
mezinárodních dohod jsem při vyhledávání zdrojů a informací narazila na velký počet 
informativních článků a rozhovorů ve známých online magazínech a samotné vyjádření 
politiků v České republice bylo pravidelně aktualizováno a občan tak mohl dostat 
problematiku jednotlivých dohod do povědomí z vysokého přísunu informací z různých 
informačních online portálů. 

V závěru bych ráda dodala, že toto téma je z obchodního hlediska a jeho geneze 
velice zajímavé a v případě potřeby tuzemských společností pro expanzi do třetích států 
s vývozem jejich produktů či služeb do zahraničí, budou jim tato fakta jistě přísunem  
a v rámci bádání může člověk narazit na širokou škálu obchodních příležitostí ve světě a díku 
těmto dohodám umožňujícím vstup na trh jednotlivého členského státu dohody, tak v dnešní 
době z hlediska otevřenosti a přísunu dat není problémem na daný trh s určitým produktem 
vstoupit. 


