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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o politice lidských práv v období právě 

skončené studené války. Problematiku vysvětluje na příkladu Spojených států 

amerických a Čínské lidové republiky, jako dominantních představitelů dvou 

odlišných lidskoprávních koncepcí. Práce hledá odpověd na otázku, zda 

byly Spojené státy v době vlády George H. W. Bushe a v prvním volebním 

období Williama J. Clintona schopny a ochotny prosadit svou 

universalistickou vizi lidských práv vůči komunistické Číně.  

 

 

Annotation 

Bachelor thesis deals with the issue of human rights policy in the post-Cold 

War era. This is illustrated on the case of United States of America and the 

People‘s Republic of China that are considered as dominant representatives 

of two different human rights concepts. The thesis should answer the question 
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if the United States was capable to enforce its universal concept of human 

rights in the People’s Republic of China, at the time of George H. W. Bush’s 

presidency and during first election term of William J. Clinton. 
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 Úvod 

 

Charakter americko-čínských vztahů během let studené války předurčilo 

vítězství Komunistické strany Číny v občanské válce roku 1949. Lidská práva 

tou dobou definitivně zakotvila na mezinárodní scéně v důsledku útrap druhé 

světové války a měla se stát jakýmsi základem všeobecné politicko-sociální 

kultury. Avšak brzy po své kodifikaci na půdě Organizace spojených národů 

(OSN) se musela začít potýkat s kritikou nezápadních částí světa, které lidská 

práva považovaly za specifický produkt západního myšlení. Universálnost 

svých ideálů, kterou hodlal Západ prosazovat, tak musela začít v globálním 

lidskoprávním katalogu stále častěji ustupovat relativistickým tendencím 

zbylých civilizačních okruhů. Tyto trendy jen umocnilo přijetí pevninské Číny, 

silného kritika západního pojetí lidských práv, do OSN, což de facto umožnilo 

strategické sblížení Washingtonu a Pekingu počátkem 70. let. Konec 

bipolárního uspořádání světa a pád sovětské socialistické soustavy potvrdil 

politickou, vojenskou i ekonomickou dominanci západní civilizace. O tom, do 

jaké míry jí to pomohlo prosazovat své morální a humanistické ideály, bude 

pojednávat tato práce. 

Na příkladu Spojených států amerických, čelního představitele 

západního demokratického společenství, a Čínské lidové republiky (ČLR), 

komunistického zřízení, jemuž se po pádu Sovětského svazu podařilo udržet 

ekonomickou dynamiku a stát se regionální velmocí, se pokusím vysvětlit, 

jakým konfrontacím musela lidská práva v „novém uspořádání světa“ čelit. 

Stěžejním cílem této práce bude dokázat, do jaké míry ekonomická 

podmíněnost ovlivňovala debaty o lidských právech v bilaterálních vztazích 

Spojených států a Číny. Deskripcí a analýzou vzájemných vztahů po 

studentském masakru na Náměstí nebeského klidu (Tchien-an-men) se 
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pokusím popsat, kam až muselo idealistické prosazování lidských práv 

Washingtonu ustoupit jeho pragmatickým zájmům a ekonomické lobby.  

Práce je rozdělena do tří základních kapitol, z nichž jsou dvě dále 

členěny na tematické podkapitoly. V historickém úvodu stručně ozřejmím 

vývoj americko-čínských vztahů v kontextu studené války. Rovněž zde popíši 

zakotvení lidských práv v mezinárodním prostředí a jejich odraz na pozadí 

vztahů USA a ČLR. Kapitola „Lidskoprávní politika republikánské administrativy 

George H. W. Bushe“ bude věnována především nejednotě americké 

vnitropolitické scény v otázkách přístupů k Číně. Zaměřím se zde na analýzu 

jednání, která probíhala mezi Kongresem a republikánskou vládou o 

sankčních opatření vůči Pekingu. Další důležitou pasáží této kapitoly bude 

nastínění debaty ohledně statutu Doložky nejvyšších výhod udělované Číně. 

Následná část práce bude vsazena do prvního volebního období úřadování 

demokratického prezidenta Billa Clintona. Zde po okrajovém popisu voleb 

roku 1992 a jejich dopadu na americko-čínské vztahy dále analyzuji 

pokračující debaty a události spojené s přidělováním Doložky nejvyšších 

výhod. Prostor v této části práce bude věnován také tomu, jak neobratně si 

Clintonova administrativa počínala v aplikaci svých zahraničněpolitických 

strategií v čínském prostředí a jaké negativní dopady to pro politiku lidských 

práv mělo. Závěrečná pasáž této kapitoly se pak bude zabývat okolnostmi 

ohledně krize v Tchajwanské úžině. Přestože tou dobou zaujímala lidská práva 

ve vztazích obou zemí skutečně nepříhodné postavení, pokusím se ukázat, 

kam jejich prosazování mohl tento incident posunout.   

 

Ačkoliv je práce napsána v českém jazyce, většina použitých pramenů je 

dostupná pouze v angličtině. Publikace českých autorů jsem přesto využil 

zejména v první kapitole v pasážích věnovaných lidských právům obecně. 

Velmi dobrou pomůckou v celkovém pochopení problematiky lidských práv 

se mi stal sborník esejů uspořádaný Jiřím Hanušem - Lidská práva: nárok na 
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obecnou platnost a kulturní diferenciace1, z něhož jsem využil především jeho 

esej o historickém vývoji lidských práv a dále esej Petra Fialy nazvanou 

Politická dimenze lidských práv. Obsáhlá publikace Marka Hrubce - 

Interkulturní dialog o lidských právech2, přispěla k lepšímu pochopení specifik 

čínské kulturní a sociální praxe. Podobně přínosnou se mi v této oblasti stala i 

stať Štěpánky Zemanové - Nové chápání univerzality lidských práv3, 

publikovaná v časopise Mezinárodní vztahy. Z literatury dostupné pouze 

v anglickém jazyce mi v těchto pasážích posloužila spíše právnicky zaměřená 

kniha Davida P. Forsythea - Human Rights in International Relations4. 

Publikace anglosaských autorů, přístupné v českém jazyce, jsem využil 

také v kapitolách obecněji věnovaným dění po studené válce. Jedná se o 

díla známých autorů, kteří utváření americko-čínských vztahů sami na 

postech poradců v otázkách národní bezpečnosti USA ovlivnili, jednak 

Zbigniewa Brzezinského - Volba: globální nadvláda nebo globální vedení5 a 

Henryho Kissingera – Dějiny diplomacie6. Nelze rovněž nezmínit knihu doyena 

čínských studií ve Spojených státech Johna Kinga Fairbanka – Dějiny Číny7. 

Tato kniha mi přes svůj spíše encyklopedický charakter posloužila k utvoření 

celkového historického náhledu na Čínu. Její české vydání navíc obsahuje 

tabulku čínských slabik v přepisu pchin-jin a standardní český přepis, což se 

stalo neocenitelnou pomůckou v transkripci z anglicky psané literatury. 

Jako základní literatura od anglofonních autorů, přístupná pouze 

v anglickém jazyce, mi v práci posloužila především díla Thomase Manna - 

About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from 

                                                 

1 Hanuš, J., Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace (Brno, Centrum 

pro studium 
demokracie a kultury, 2001). 
2 Hrubec, M., Interkulturní dialog o lidských právech (Praha, Filosofia, 2008). 
3 Zemanová, Š., Nové chápání univerzality lidských práv, Mezinárodní vztahy, roč. 40, 2005, č. 
4. 
4 Forsythe P. D., Human Rights in International Relations (Cambridge, University Press, 2000). 
5 Brzezinski, Z., Volba: globální nadvláda nebo globální vedení (Praha, Mladá fronta, 2004). 
6 Kissinger, H., Umění diplomacie (Praha, Prostor, 1999). 
7 Fairbank, K. J., Dějiny Číny (Praha, Lidové noviny, 1998). 
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Nixon to Clinton8 a Harryho Hardinga - A Fragile Relationship: The United 

States and China Since 19729. Díla těchto předních amerických sinologů, 

plná citací a v případě Mannova díla i záznamů mnoha dokumentů, mi 

sloužila průřezově po celou dobu práce, často i jen k ověření jiných zdrojů. 

Podobně velký přínos pro práci měla i publikace dvou žurnalistů a manželů 

Nicholase Kristofa a Sheryl WuDunn – China Wakes10. Kniha poměrně detailně 

popisuje čínskou realitu na počátku devadesátých let dvacátého století. 

Mimo jiné byla přínosem i proto, že WuDunn jako Američanka čínského 

původu měla v Pekingu několik vlivných přátel a tím pádem se dostávala 

k informacím, jež byly pro mnohé západní zpravodaje nedostupné. 

            V kapitole nazvané „Politika lidských práv v prvním voolebním období 

W. J. Clintona“ byla nemalým přínosem kniha Stevena Schiera - The 

Postmodern Presidency – Bill Clinton's Legacy in U.S. Politics11, která líčí 

Clintonovu politickou dráhu jako prvního amerického prezidenta 

nepoznamenaného zkušeností studené války. Dále jsem v této kapitole využil 

knihu dvou českých zpravodajů ČTK – Stanislava Mundila a Jiřího Majstra – 

Washington do uzávěrky12, která se zabývá děním kolem prezidentských 

voleb roku 1992 a počátkem úřadování Billa Clintona. 

V práci jsem v nemalé míře používal i elektronické zdroje, téměř 

výhradně v anglickém jazyce. Z primárních pramenů to byly především 

webové stránky americké vlády, které bylo nutné navštívit pro přesné znění 

některých zákonů, nařízení a prohlášení výkonné moci a Kongresu. Ze 

sekundárních zdrojů se ukázaly přínosné některé elektronicky dostupné 

novinové články především z periodika New York Times a Foreign Affairs. 

Z nich bych uvedl například článek investigativního novináře Billa Gertze -  

                                                 

8 Mann, T., About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to  

Clinton (New York, Random House, 1998). 
9 Harding, H., A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972 (Brookings 
Institution, 1992). 
10 Kristof , Nicholas D. & WuDunn, Sheryl, China Wakes: The Struggle for the Soul of a  

Rising Power (New York, Times Books/Random House, 1994). 
11 Schier E. E., The Postmodern Presidency – Bill Clinton's Legacy in U.S. Politics (Pittsburg, 
University of Pittsburg Press, 2000). 
12 Mundil, S. a Majstr, J., Washington do uzávěrky (Praha, Český spisovatel, 1997).  
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The Threat is Real13 či článek držitele Pulitzerovy ceny Thomase Friedmana - 

Bush is Set Back by House Override of Veto on China14.  

Ze sekundárních pramenů bych dále uvedl odbornou práci politologů 

Davida Skidmora a Williama Gatese - After Tiananmen: The Struggle over U.S. 

Policy Toward China in Bush Administration15, věnovanou dění na americké 

politické scéně těsně po Tchien-an-menu, která v textu dobře posloužila pro 

popsání sporů, které tou dobou probíhaly mezi Kongresem a vládou. 

Podobně vhodná se zde navíc ukázala i další odborná práce Kevina F. 

Donovana z Institutu národních bezpečnostních studií - Economic Power in 

the U.S./China Relationship16 a práce dostupná na stránkách michiganské 

univerzity - American Threats and U.S.-China Negotiations over MFN Status 

and Market Access.17 

Výroční reporty nevládní organizace bojující za lidská práva Human 

Rights Watch o Číně a Tibetu z let 1989 – 199418 byly vhodné zejména díky 

tomu, že mě nezřídka navedly k primárním dokumentům, jelikož obsahovaly 

zvláštní pasáže věnované vztahům USA a ČLR.  

 

 

 

1. Otázka lidských práv v americko-čínských vztazích 
v kontextu studené války 

                                                 

13 Gertz, B., The Threat is Real, (06-11-2000), dostupné z   

http://www.enterstageright.com/archive/articles/1100chinathreat.htm. 
14 Friedman, L. T., Bush Is Set Back by House Override of Veto on China, New York Times, 

(25-01-1990), dostupné z http://www.nytimes.com/1990/01/25/world/bush-is-set-back-
by-house-override-of-veto-on-china.html?sec=&spon=&pagewanted=1. 
15 Skidmore D., a Gates W.,  After Tiananmen: The Struggle over U.S. Policy Toward China in 

Bush 

Administration, dostupné z 
http://www.drake.edu/artsci/PolSci/personalwebpage/tiananmen.html. 

16 Donovan, F. K. - Economic Power in the U.S./China Relationship, dostupné z 
http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf. 
17 American Threats and U.S.-China Negotiations over MFN Status and Market Access, 

dostupné z 

http://www.press.umich.edu/pdf/0472113585-ch4.pdf. 
18 Human Righth Watch report (1989–1994) – China and Tibet, dostupné z 

http://www.hrw.org/. 
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Definitivní konec čínské občanské války roku 1949 a vítězství Komunistické 

strany Číny, vedené Mao Ce-tungem, nad Čankajškovými nacionalisty 

(v americké diplomacii označené jako „ztráta Číny“), předurčilo charakter 

bilaterálních vztahů USA a Číny na několik nadcházejících desetiletí. Čínská 

lidová republika se v duchu marx-leninského učení doplněného Maovými 

„modernizačními pokusy“ vydala cestou izolacionalismu. Spojené státy se 

naopak po druhé světové válce staly dominantním zástupcem 

kapitalistického bloku demokratických zemí a plně se začlenily do globálních 

struktur. Washington nebyl ochoten na území kontinentální Číny proti vítězné 

komunistické revoluci vojensky intervenovat, tak alespoň demonstroval svůj 

odpor mocenskou podporou Kuomintangu, který se v roce 1949 přesunul na 

ostrov Tchaj-wan. Čankajškovi tchajwanští nacionalisté se v důsledku těchto 

událostí stali formálními zástupci Číny na mezinárodních fórech a v 

nadnárodních organizacích. Nedůvěra Spojených států vůči rudé Číně pro 

Peking mimo jiné znamenala přes dvě desetiletí trvající nepřítomnost v nově 

vzniklé Organizaci spojených národů (OSN), na jejíž půdě se poprvé 

v dějinách objevuje realizovaná snaha směřující k vytvoření obecné 

deklarace lidských práv. 

K zaštítění a sepsání tohoto dokumentu byla v OSN zřízena Komise pro 

lidská práva, která v prosinci roku 1948 dala vzniknout Všeobecné deklaraci 

lidských práv.19 Přestože se dbalo na to, aby byl v Komisi co možná 

nejvyváženější poměr globálního zastoupení jejich členů, stala se listina již v 

průběhu svého přijímání terčem kritiky. Průvodní universalistické představy 
                                                 

19 Deklarace představovala nezávazný (doporučující) dokument, který ve třiceti článcích 
předkládal 

nejzákladnější politická, občanská, ekonomická i sociální práva, z nichž mnohá byla 
postupně kodifikována v  

četných globálních i regionálních smlouvách. Všeobecná deklarace se tak stala prvním 
celistvým katalogem  

lidskoprávního uspořádání globálního charakteru a jako taková, zastala nezanedbatelnou 
inspirační úlohu v  

listinách práva nově vznikajících států.  
Viz: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf (28-

02-2009). 
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Spojených států a západních demokracií o lidských právech, směřujících k 

jedinci a jeho individuálním svobodám, musely v průběhu 50. a 60. let stále 

častěji koexistovat s interpretací socialistického tábora a zemí třetího světa, 

založené na nových kulturních, sociálních a etnicko-národnostních 

právech.20   

Diskuze o lidských právech v americké zahraniční politice byla po 

celou studenoválečnou éru značně determinována bipolárním rozdělením 

světa. Otázka dodržování lidských práv byla během této periody stěžejním 

argumentem USA proti politickému dění uvnitř autoritativních a totalitních 

režimů komunistického bloku a některých rozvojových zemí. Jednou z mála 

aktivit, podporující boj za lidská práva v zahraničí, která pronikla železnou 

oponou a přímo se dotýkala obyvatel v komunistickém táboře, bylo šíření 

vysílání Hlasu Ameriky (Voice of America – VOA). Prosazování idejí lidských 

práv americkou stranou a jejich spojenci však zůstávalo spíše v rovině 

morálních prohlášení, nesoucích se plně v duchu ideologického boje 

studené války. Snahy Západu o zlepšení situace v oblasti lidských práv byly 

komunistickými zeměmi, Ligou arabských států a některými africkými a 

latinskoamerickými státy navíc odmítány jako novodobý imperialismus či 

projev mocenských ambic USA.21       

Z lidskoprávního hlediska je paradoxem, že na konci šedesátých let, 

kdy Západ na půdě OSN prohrával boj o svou koncepci, Spojené státy 

nastupují cestu postupného sbližování s komunistickou Čínou - zemí, v níž ve 

dvou poválečných dekádách v důsledku hladomorů, poprav a mučení 

zahynuly miliony lidí. „Otevírání Číny“ a pohnutky, jež vedly americko-čínskou 

diplomacii k hledání společného dialogu, nelze nahlížet optikou nějakých 

hlubších ekonomických příležitostí a už vůbec ne morální podmíněností. Nixon 

s Kissingerem a jejich republikánská administrativa v rámci své reálpolitiky 

spíše hodlali zasadit další klín do sovětsko-čínského rozkolu a uspíšit tak konec 

                                                 

20 Zemanová, Š., Nové chápání univerzality lidských práv, Mezinárodní vztahy, roč. 40, 2005, 

čís. 4, str. 77-88.                                                                                                                       
21 Forsythe P. D., Human Rights in International Relations (Cambridge, University Press, 2000), 

str. 28. 
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studenoválečného konfliktu.22  

Přes sblížení v geopolitické rovině s USA se Čínská lidová republika po 

svém přijetí do OSN (na úkor Tchaj-wanu) roku 1971 ve velké většině 

projednávaných témat přidala k asijsko-afro-iberoamerickému bloku. To pak 

v průběhu sedmdesátých let znamenalo další závažné oslabení lidskoprávní 

univerzality prosazované Spojenými státy. Židovsko-křesťanské a západní 

osvícenské tradice musely začít stále častěji ustupovat (především v OSN) 

relativistickým tendencím zbylých (opozičních) civilizačních okruhů, jejichž 

výraznou součástí se ČLR stala.23   

V průběhu sedmdesátých let, v období americko-čínského détente, 

pokračuje společná diskuze Washingtonu a Pekingu. Po smrti Mao Ce-tunga 

roku 1976 získává dominantní postavení reformátor Teng Siao-pching. Jeho 

„program čtyř modernizací" v průmyslu, zemědělství, vědě a technice a ve 

vojenství odsunul ideologizování do pozadí. Pod jeho vedením se izolovaná, 

direktivně řízená čínská ekonomika (tou dobou v kritickém stavu) začíná 

transformovat na „socialistické tržní hospodářství“ a do země začíná proudit 

zahraniční kapitál - především ze Spojených států (ale i z Hongkongu, 

Japonska a Singapuru). Realitu doby výstižně demonstruje Tengovo 

prohlášení z roku 1979, že jej „nezajímá, zda kočka je černá, anebo bílá, nýbrž 

zda chytá myši“.24 S prohlubující se ekonomickou spoluprací a začleňováním 

Číny do mezinárodních struktur sílí u některých amerických politiků (především 

demokratických kongresmanů) apel na důslednější prosazování lidských práv 

v této zemi.  

Sblížení, započaté Nixonem a Kissingerem, dokončené Carterem a 

Brzezinskim, pokračovalo v průběhu 80. let během Reaganovy agresivní 

protisovětské kampaně na omezené vědecko-technologické, kulturní a 

                                                 

22 Mann, T., About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to 

Clinton (New York, Random House, 1998), str. 27-28. 
23 Hanuš, J., Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace (Brno, Centrum 

pro studium 
demokracie a kultury, 2001), str. 22. 
24 Mann, T., About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to 

Clinton (New 

York, Random House, 1998), str. 81. 
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především ekonomické bázi a vojenské spolupráci. Prudký ekonomický 

rozmach regionu východní Asie tak měla po Japonsku a čtyřech asijských 

tygrech (Singapur, Jižní Korea, Hongkong, Tchaj-wan) podpořit i pevninská 

Čína. ČLR se proklamovanou vstřícností dařilo prosazovat své pragmatické 

hospodářské zájmy. Za nemalé pomoci USA také rozšiřovala své zapojení do 

globální ekonomické soustavy, aniž by však byla ochotna překročit hranici 

vlastních zájmů a nechala se ovlivnit liberálními hodnotami Západu.25 

Růst čínské ekonomiky v průběhu 80. let jen zřídka klesl pod osm 

procent a Spojené státy se (spolu s Japonskem, Singapurem a Hongkongem) 

staly největšími investory v pevninské Číně.26 Hospodářská konjunktura 

východní Asie a „čínský ekonomický zázrak“ začaly vyvolávat četné diskuze 

o budoucnosti tohoto ekonomického prostoru - Spojené státy i Evropské 

společenství považovaly uvedené ekonomické transformace za jakýsi 

předvoj, který do Číny brzy zanese demokracii nebo alespoň její dílčí formy a 

ovlivní tak nepříznivou situaci na poli lidských práv.27  

Studenti a inteligence v ČLR obecně cítili změny, které doba přinášela, 

podobně jako disent a představitelé opozice v sovětském prostoru. Politika 

lidských práv na území Číny to dobou skutečně reflektovala určitý pokrok. 

Události na Tchien-an-menu však pozitivní sociální reformy Tengova období 

dramaticky přerušily. Liberalizační opatření, která čínští komunisté během 

osmdesátých let učinili, ukončil pekingský masakr demonstrantů v noci na 4. 

červen roku 1989. Podle Johna Fairbanka se „tchien-an-menští demonstranti 

dají nejlépe pochopit v rámci tradičního čínského rituálu a divadelních 

představení. Demonstranti se svými pochody, hesly, skandováním a kolektivní 

solidaritou před rozsáhlým obecenstvem utvrzovali v odhodlání ke stížnostem, 

přičemž současně osvědčovali svou loajalitu k režimu. Ve skutečnosti vlastně 

                                                 

25 Furst, R., Čína na cestě od izolacionismu k plíživé globalizaci, Mezinárodní vztahy, roč. 37, 
2002, čís. 2,  

str. 15-22. 
26 Ozyurt, S., Total Factor Productivity Growth in Chinese Industry 1952-2005, (2000), str. 8, 

dostupné z 
http://www.iariw.org/papers/2007/ozyurt.pdf (07-03-2009). 
27 Viz: Graf 1. 
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prostřednictvím pouličního divadla jen tlumočili své požadavky úřadům, aniž 

by zprvu zpochybňovali jejich legitimitu.“28 

Jenomže - možná i poněkud necíleně - původní studentské protesty 

našly odezvu i u širší veřejnosti.29 Díky květnové návštěvě generálního 

tajemníka SSSR Michaela Gorbačova byl Peking tou dobou navíc plný 

zahraničních novinářů. Ti s napětím pozorovali, jak bude situace nadále 

eskalovat. Přestárlí pekingští vůdci se oproti Moskvě a režimům východní 

Evropy rozhodli jednat. Domnívali se, že by se jim situace mohla vymknout z 

rukou.30 Čínská lidová osvobozenecká armáda (ČLOA) na jejich rozkaz tak 

svými tanky na Náměstí nebeského klidu rozprášila zárodky rodící se 

občanské společnosti i skromné náznaky pluralismu. S tím rovněž pohasly 

předchozí nadějí USA, že ekonomická liberalizace povede k demokratizaci a 

většímu respektu k občanským a lidským právům. 

Západní média se ihned po tomto incidentu začala plnit zprávami o 

krvavém masakru prodemokratických studentských demonstrací. Fotografie 

raněných a mrtvých studentů v tisku střídala silná prohlášení politiků o hrubém 

porušování lidských práv a následcích, jenž tato událost pro Peking bude 

mít.31 Po silném počátečním pobouření, které tento incident ve Spojených 

                                                 

28 Fairbank, K. J., Dějiny Číny (Praha, Lidové noviny, 1998), str. 471. 
29 Na počátku byla smrt reformně orientovaného bývalého předsedy ÚV KS Číny Chu Jao-
panga. Dva dny po této události, 17. dubna 1989, dorazily první stovky studentů na 

pekingskou třídu Tchien-an-men, aby uctili jeho smrt. Diskuze mezi shromážděnými studenty, 
akademiky a intelektuály postupně vyústily požadavky na zavedení demokratických svobod, 

svobody projevu a tisku. Viz: Tiananmen Square 1989 – A National Security Archive Electronic 
Briefing Book, dostupné z http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB16/documents/ 

(10-02-2009). 
30 Už osm dní po zahájení demonstrací na Tchien-an-men se tajně sešli někteří čínští 

komunističtí hodnostáři, 
kteří se usnesli, že nepokoje ohrožují vedoucí úlohu komunistické strany Číny.  Zatímco 

liberálnější generální 
tajemník Čao C‘-jang navrhoval smířlivý postup a stranickou sebereflexi, radikální křídlo v čele 

s premiérem Li 
Pchengem požadovalo rázný krok. Viz: Ibidem. 
31 Neoficiální údaje západních pozorovatelů hovoří v souvislosti s Tchien-an-menem až o 7000 

obětí a více než 

20 000 zraněných. Tehdejší premiér Li Pcheng, který bezvýhradně podpořil tvrdý zásah 
armády, si vysloužil 

přezdívku "řezník z Tchien-an-menu". Viz: Ibidem. 
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státech způsobil, následovalo zmrazení kontaktů na nejvyšší úrovni a řada 

sankcí. Mnozí západní pozorovatelé očekávali, že vnitropolitické otřesy 

rozkládající Východní blok zasáhnou s podobnou intenzitou i Čínu. 

Čínskému komunistickému vedení se však sloučením několika faktorů 

podařilo situaci v zemi stabilizovat. V Říši středu se v důsledku těchto událostí 

na počátku devadesátých let objevuje nový východoasijský model rozvoje, 

někdy také nazývaný „nové konfuciánství“ či „nový čínský nacionalismus“. 

Tento model spojoval v jeden celek autoritářství, mocenské a materiální 

nároky, národní hrdost a jakýsi postmoderní partikularismus akcentující 

historickou a kulturní podmíněnost čínských civilizačních hodnot.32 Tyto čínské 

vnitropolitické transformace počátku devadesátých let, vedoucí k 

degradaci lidských práv, se na mezinárodní scéně (především plénech OSN) 

daly vhodně přidružit k idejím kulturního relativismu, jehož koncept 

koneckonců vytvořila západní civilizace, respektive americký antropolog 

Franz Boas.33  

Lidským právům se po celou studenoválečnou éru přes kontinuální 

rozšiřování jejich katalogu na několika úrovních nepodařilo v mezinárodní 

politice vymanit ze svého omezeného postavení. K zahraniční politice v 

oblasti lidských práv nadále jednotlivé státy přistupovaly dobrovolně na 

základě hodnot sdílených svým obyvatelstvem, společenské poptávky, 

regionálních a globálních trendů a řadě dalších faktorů. Čínou zastíraná 

nelichotivá situace lidských práv na jejím území a Spojenými státy 

prosazovaná univerzalistická tradice ochrany svobod jednotlivce se s končící 

studenou válkou měly stát nedílnou součástí nového světového řádu. 

 

 
 

 

                                                 

32 Hrubec, M., Interkulturní dialog o lidských právech (Praha, Filosofia, 2008), str. 350-53. 
33 Glazer, M., Cultural Relativism, dostupné z 

http://www.utpa.edu/faculty/mglazer/Theory/cultural_relativism.htm (25-06-2009). 
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2. Lidskoprávní politika republikánské administrativy 
George H. W. Bushe 

 

V novém světovém řádu, unipolární realitě jediné supervelmoci, se 

konfrontace s Čínou na poli lidských práv postupně staly jedním z 

nejpalčivějších témat americké zahraniční politiky vůči této zemi. Prolog k 

tomuto vývoji zadal již prezident Nixon. Ten během výše uvedeného čínsko-

amerického sbližování, zaujat strategickými úspěchy svého kabinetu, v 

Pekingu proklamoval, že „Spojené státy nebudou na Čínu vyvíjet tlak 

ohledně porušování lidských práv.“34 Tento slib pak Spojené státy z Tengova 

pohledu porušily po incidentu na Tchien-an-menu.  

Po nástupu republikánské administrativy George H. W. Bushe do 

prezidentského úřadu roku 1989 a s koncem studené války, odrážejí 

bilaterální vztahy Washingtonu a Pekingu rozpor americké vnitropolitické 

scény. Zde na jednu stranu sílily apely  Kongresu na aktivnější prosazování 

politiky lidských práv. Proti tomu naopak stály pragmatické snahy vlády co 

možná nejméně narušit strategické a obchodní vztahy se stále ambicióznější 

ČLR. Americká vláda navíc věděla, že bude zapotřebí sestavit novou 

zahraničněpolitickou koncepci, která by měla pomoci vyřešit četné polemiky 

washingtonských představitelů o „nevyzpytatelné“ Číně.35  

Shrnuto do hlavních imperativů bilaterálních vztahů ČLR a USA - 

republikánská administrativa George Bushe staršího se ve vztahu k Číně 

musela během svého úřadu potýkat s následujícími spornými body. V 

                                                 

34 Macmillan, M., Chinese Lessons: Nixon, Mao, and the Course of U.S.-Chinese Relations, 
Foreign Affairs, roč. 

2007, čís. 2, str. 390-398, dostupné z http://www.foreignaffairs.com/articles/62462/warren-i-
cohen/chinese 

lessonsnixon-mao-and-the-course-of-u-s-chinese-relations (22-03-2009).  
35 Tyto úvahy se týkaly například toho, jak by se USA měly zachovat, kdyby se Čína pokusila 

zmocnit západních lodí v Jihočínském moři (s odůvodněním, že se ocitly v čínských 
výsostných vodách) nebo kdyby Peking vyhlásil námořní blokádu Tchaj-wanu. Jak by 

měly reagovat, když ČLOA zmasakruje buddhistické mnichy ve Lhase apod. Viz: 

Cameron, F., US Foreign Policy after The Cold War (London, Routledge, 2005), str. 168-69 a 

Brzeziński, Z., Volba: globální nadvláda nebo globální vedení (Praha, Mladá fronta, 2004), str. 
157.  
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geopolitické rovině se jednalo především o otázku Tchaj-wanu a šíření 

vojenských a jaderných technologií, kdy Čína prodávala do „nestabilních“ 

zemí moderní rakety a následně o těchto transakcích podává lživé 

informace.36 Dále šlo o intervenci v Perském zálivu, kde bylo nutné dostat 

Čínu na svou stranu při jednáních Rady bezpečnosti OSN roku 1990. V 

hospodářské politice se jednalo o celkový obraz Číny jako značně 

nespolehlivého obchodního partnera.37 Poslední oblast se týkala především 

rozšiřování demokracie a s ní související problematiky lidských práv, na níž se 

soustředí tato práce.  

 

 

2.1. Počátek Bushova prezidentského mandátu a role lidských 
práv 

 

 

Role lidských práv mezi uskutečňovanými cíli americké zahraniční politiky 

počátku devadesátých let zaujímala skutečně příhodnou pozici. Na politiky 

zde totiž působil silný prvek veřejného mínění. Americká veřejnost zděšená 

záběry z Tchien-an-menu požadovala po vedoucích činitelích rozhodný a 

odmítavý postoj k akcím Pekingu. Strategické partnerství z dob studené války 

se tak prakticky přes noc proměnilo v konfrontační vztah.  

Čína do roku 1991 odmítala otázky týkající se lidských práv vůbec 

                                                 

36 Spojené státy velmi popudilo, když odhalily tajný prodej komponentů raket M-11 do 

Pákistánu v letech 1992 
93. Peking však argumentoval, že tím jen reagoval na obdobné porušení předpisů MTCR 

(Missile Technology 
Control System) americkou stranou, dodávkami moderních zbraní na Tchaj-wan. Konkrétně 

Peking Washingtonu 
vytýkal porušení třetího komuniké uzavřeného Ronaldem Reaganem roku 1982 o omezení 

amerických dodávek 
zbraní na Tchaj-wan. Viz: Scoblic P. J., China Issues Missile Export Pledge; U.S. Says It Will Waive 

Sanctions,  
(prosinec 2000), dostupné z http://www.armscontrol.org/act/2000_12/chinadec00 (23-03-

2009). 
37 Čína často spoléhá na celní tarify, tajná obchodní pravidla, byrokratická nařízení, absurdní 

požadavky a 
především, že drží směnný kurz juanu na uměle nízké úrovni a tím znevýhodňuje své obchodní 

partnery.  
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uznat jako legitimní téma pro diskuzi. Spatřovala problém v tom, že Západ 

nechce o lidských právech pouze diskutovat, ale že požaduje i pokrok a 

změny přístupu v této oblasti. ČLR ve své argumentaci namítala, že Spojené 

státy nemají žádné právo své morální standardy uplatňovat na rozvojové 

země. Při bližší analýze západních, respektive amerických postojů však 

vyplývá, že o to jejich politici ani neusilovali. Západ se spíše snažil (a usiluje o 

to do dnes) Čínu přimět k tomu, aby dodržovala své vlastní zákony - 

například zákaz mučení vězňů apod. Čínští komunisté navíc prohlašovali, že 

jsou proti agresivnímu přístupu k aktivistům z řad pracujících, násilí na 

etnických menšinách, svobodnému náboženskému vyznání apod.38  

George H. W. Bush nastupoval do funkce prezidenta Spojených států 

(1989-93) jako relativně zahraničněpoliticky zasvěcená osobnost. Mimo 

osmileté praxe v pozici Reaganova viceprezidenta (1981-88) byl i rok 

ředitelem CIA (1976-77) a na začátku sedmdesátých let vyslancem 

Spojených států v OSN. Pro tuto práci je však nejpodstatnější jeho zkušenost s 

čínským prostředím během vedení tzv. U.S. Liaison Office39 v Pekingu v letech 

1974-76. Poté, co George Bush opustil svou čínskou pozici, pokračovaly 

vstřícné vztahy jeho rodiny s vrcholnými představiteli Pekingu především 

prostřednictvím jeho bratra Prescotta Bushe mladšího.40 Ten působil v 

osmdesátých letech jako ekonomický poradce v konglomerátech Cereal Oil 

Food Import/Export Corporation, Wanxiang America Corporation a Norinco, - 

dále pak v dozorčích radách Culture and Civilization of China, AmeriCares 

(mezinárodní rozvojová organizace) apod. Prescott Bush se počátkem 90. let 

stal navíc spoluzakladatelem a ředitelem Americké obchodní komory v Číně 

                                                 

38 China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau) - Bureau of Democracy, Human Rights, and 

Labor,  

(28-02-2005), dostupné z http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41640.htm (23-03-2009).  
39 U.S. Liaison Office byla zřízena roku 1973 během americko-čínského détente. Původně 

zastupovala americké zájmy v pevninské Číně a od roku 1979 je oficiálním velvyslanectvím 
USA v ČLR. Viz: A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular 

Relations, by Country, 1776-2008: China, 
dostupné z http://history.state.gov/countries/china (29-03-2009).  
40 Gerth, J., Onetime Aide to Bush Shows a Lobbyist's Magic, (15-07-1990), dostupné z 
http://www.nytimes.com/1990/07/15/us/a-onetime-aide-to-bush-shows-a-lobbyist-s 

magic.html?pagewanted=2 (26-03-2009). 
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(U.S.-China Chamber of Commerce). Provázanost Bushovy rodiny s 

exponenty komunistické Číny následně mohla mít svůj dopad na Bushovu 

politiku vůči této zemi během jeho prezidentství.41    

George Bush v 80. letech jako Reaganův viceprezident stál v čele 

několika diplomatických misí do ČLR. Své zkušenosti s čínským prostředím, ale 

i mezinárodním děním, mohl nyní dobře skloubit ve své zahraniční agendě. 

Po masakru na Tchien-an-menu se však ocitl v dosti paradoxní situaci. Brzy po 

nástupu do funkce prezidenta USA se musel (poměrně neochotně) díky 

vnitropolitickým tlakům pasovat do pozice kritika čínského režimu. Odmítavé 

reakce Spojených států se týkaly především mučení a nehumánní zacházení 

s vězni, zatýkání a věznění disidentů, netolerance náboženských a 

národnostních menšin (otázka Tibetu), nucených potratů, omezování 

svobody tisku, shromažďování, svoboda projevu apod. Čína tyto výpady 

samozřejmě brala jako vměšování se do vnitřních záležitostí a odmítala o nich 

s Washingtonem diskutovat.  

Bushův původně smířlivý postoj k Číně a jeho snaha minimalizovat 

dopady Tchien-an-menu v bilaterálních vztazích se setkaly s nesouhlasem jak 

u americké veřejnosti, tak i v Kongresu, kde tou dobou měli v obou komorách 

převahu Demokraté. Jednota americké politické scény 

v zahraničněpolitických otázkách, běžná za studené války, se s postupujícím 

rozpadem Východního bloku již nejevila tak bezpodmínečně nutná. 

Důkazem toho byla například i neshoda ohledně míře reakce a možných 

sankcích vůči Číně, mezi vládou a Kongresem. Zatímco se Bush odvolával na 

krátkozrakost v narušení vazeb s čínským vedením, které byly posledních 

dvacet let tak obtížně a pomalu budovány, dominantní hlas vycházející z 

Kongresu žádal rázné „potrestání“.42 

Sporná jednání mezi exekutivou a Kongresem byla vedena ve dvou 

zásadních otázkách - jak radikální by sankce měly být a jestli by se 

                                                 

41  Coleman, Z., The Bush Family: Middle Kingdom Rainmakers, (21-05-2004), dostupné z 
http://www.atimes.com/atimes/China/FE21Ad01.html (01-04-2009). 
42 Harding, H., A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972 (New York, 

Brookings Institution, 
1992), str. 44. 
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porušování lidských práv mělo odrazit v Doložce nejvyšších výhod Číně, 

kterou Kongres každoročně schvaloval.43 Bushovy přístupy v těchto jednáních 

ukázaly, do jaké míry se jeho ideje shodují s Nixonovou reálpolitikou. Členové 

jeho kabinetu, poradce pro otázky národní bezpečnosti Brent Scowcroft a 

ministr zahraničních věcí Lawrence Eagleburger, oba výrazně ovlivněni 

Kissingerem, toto směřování americké zahraniční politiky jen potvrzovali. 

Bílému domu se jednalo především o to, že nehodlal Čínu „podruhé ztratit“44 

kvůli morálnímu poselství lidských práv, v jeho očích navíc dosti abstraktně 

vykládaných.45 Bush a jeho poradci si byli navíc v rámci svého 

pragmatického pojetí vedení zahraniční politiky vědomi důležitosti 

dynamicky se rozvíjejícího regionu východní Asie pro budoucí potřeby 

Spojených států (ať už ekonomické či strategické povahy). 

Washingtonská administrativa však musela začít reflektovat, jak moc by 

ji diskuze o Doložce, americkou veřejností tak citlivě vnímané, mohly na 

domácní půdě poškodit. Z Tchien-an-menu se totiž brzy stalo silně 

zpopulizované téma. Zlehčování a smířlivý postoj republikánské vlády v této 

problematice mohl začít rychle přelévat veřejné mínění na stranu Demokratů. 

Bílý dům, pozorující jakou míru sympatií u americké veřejnosti vzbuzovala 

demokratická hra na lidskoprávní strunu, brzy přehodnotil své argumentace 

rovněž ve prospěch lidských práv. Snažil se rovněž zbavit amorální nálepky, 

                                                 

43 Podmínky pro udělování Doložky nejvyšších výhod (Most Favored Nation nebo také Normal 

Trade Relations) byly stanoveny roku 1974 článkem IV. Obchodního zákona, který se 

odvolával na dodržování podmínek tzv. Jackson-Vanikova dodatku. Doložka je pak 
udělována s roční cirkulací - v případě Číny je to do 3. července. Na prezidentovo 

doporučení jde návrh na přidělení Doložky do Kongresu, který ji, aby vešla v platnost, musí do 
1. září společnou rezolucí obou komor schválit. Američané si skrze Doložku nejvyšších výhod 

nastavovali svou hospodářskou politiku ke komunistickým zemím.  
Viz: http://www.ncvaonline.org/archive/CRS_JacksonVanik_031406.pdf (01-04-2009).  
44 Sousloví „kdo ztratil Čínu“ („who lost China“), jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, bylo 

v americké  
diplomacii (a následně anglosaské historiografii) užíváno v souvislosti s vítěznou komunistickou 

revolucí v Číně  
roku 1949. S rozkolem v americko-čínských vztazích se po Tchien-an-menu objevily obavy 

(především v Bílém  
domě), aby se bilaterální vztahy opět nediferencovaly. 
45 Harding, H., A Fragile Relationship: The United States and China Since 1972 (New York, 

Brookings Institution,        

1992), str. 45. 
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kterou se mu Demokraté snažili vtisknout. Vnitropolitické tlaky George Bushe 

nakonec donutily souhlasit s přerušením vztahů na nejvyšší úrovni a umožnily 

vůči Číně zavést řadu restrikcí.  

 

 2.2. Sankční politika vůči Číně 
 

Po rázném postupu v otázce sankcí vůči Číně nevolali jen Demokraté. 

Prezident Bush se dočkal kritiky za neuvážené reakce i od řady dalších 

protagonistů americké vnitropolitické scény – i od mnoha republikánů. Ve 

Spojených státech proběhla i řada protestních akcí vyjadřující solidaritu s 

čínskými demonstranty, apelujících na vládu, aby vůči pekingské diktatuře 

zaujala co nejtvrdší postoj.46 Prezident Bush byl nucen vzít tyto tlaky na 

vědomí a 9. června prohlásit, že „vztahy s Čínou nemohou být 

bezproblémové, dokud Peking neuzná legitimitu tchien-an-menských 

demonstrantů.“47 Kongres následně přistoupil k uvalení sankcí.  

Sankce se týkaly a zahrnovaly především pozastavení působnosti U.S. 

Trade and Development Agency (USTDA) nebo Overseas Private Investment 

Corporation (OPIC). Ve vojensko-technologické oblasti uvalily Spojené státy 

na Čínu zbrojní embargo, které zahrnovalo celou škálu produktů a 

technologií, jež často zasahovaly i do nepřímo vojenských oblastí – především 

šlo o zákaz a vývoz materiálů a technologií na výrobu satelitů, exportu 

helikoptér a armádních vozidel, vybavení pro policejní složky ČLR a 

v neposlední řadě i ukončení technologické spolupráce v jaderném 

inženýrství.48 Dále se výrazně omezila spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a 

Čínu byly na žádost USA a západních zemí pozastaveny půjčky ze Světové 

                                                 

46 Největší demonstrace se konaly v New Yorku, Los Angeles, San Franciscu, Chicagu, 
Houstonu, New Orleans, 

Seattlu, St. Paulu a Buffalu. Viz:  Human Righth Watch Report 1989 – China (1989), dostupné z 
http://www.hrw.org/legacy/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-04.htm#P241_56227 (02-03-2009). 
47 Do Pekingu se toto prohlášení však dostalo s poznámkou, že americko-čínské vztahy jsou 

přes svou 

komplikovanost pro Washington fundamentálně důležité. Viz: Ibidem. 
48 Rennack D. E., China: Economic Sanctions, str. 2-3, (18-05-2005),     

dostupné z http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl31910.pdf (03-03.2009). 
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banky, jež tvořily významnou část jejích finančních zdrojů.49 

Dne 20. června ministr zahraničních věcí James Baker oznámil, že vláda 

dočasně pozastavuje kontakty na nejvyšší úrovni s ČLR. Spojené státy navíc 

vyzvaly další mezinárodní finanční instituci, Mezinárodní měnový fond, aby 

přehodnotil či pozastavil nevyřízené půjčky čínské vládě. Úředníci ministerstva 

zahraničí poté vyzvali ke schůzce čínského velvyslance, na které by se 

projednalo mírnější zacházení se zadrženými studenty. Kongresmanům se 

přes Bakerovy protesty navíc podařilo do Foreign Aid Authorization Bill 

schvalovaného na období 1990-91 protlačit dodatek, jenž zakazoval, aby z 

jeho účtu čerpaly organizace působící v Číně.50  

Velký rozkol domácí scény pak způsobil případ asi 40.000 čínských 

studentů tou dobou přítomných na americkém území. Na jejich žádost se měl 

projednávat zákon o jejich dalším statutu, respektive možnosti zůstat v USA a 

zbavit se tak obav z perzekuce v ČLR. V této otázce se nejdůrazněji 

angažovala demokratická poslankyně ze San Franciska - Nancy Pelosi, která 

ve Sněmovně reprezentantů koncem července 1989 předložila zákon 

Emergency Chinese Relief Act of 1989 (HR 2712)51 - tzv. Pelosi Bill, jenž měl tuto 

problematiku řešit. Bush tento zákon, kolem kterého vznikla vášnivá debata, 

vetoval (s odůvodněním, že by omezoval diplomatickou flexibilitu vlády), ale 

nakonec 11. dubna následujícího roku ve svém výkonném nařízení (Executive 

Order 12711)52 čínské studenty přeci jen podpořil. Prezident předpokládal, že 

jeho výkonné nařízení bude mít pro studenty podobně pozitivní dopad jako 

návrh zákona od Nancy Pelosi, ale nepobouří tolik čínskou stranu. Mimo to si 

byl Bush vědom toho, že přehlasování prezidentského veta by bylo narušením 

                                                 

49 Ibidem. 
50 Skidmore D., a Gates W.,  After Tiananmen: The Struggle over U.S. Policy Toward China in 

Bush Administration, dostupné z 
http://www.drake.edu/artsci/PolSci/personalwebpage/tiananmen.html  

(02-03-2009). 
51 Emergency Chinese Immigration Relief Act of 1989 (Enrolled as Agreed to or Passed by Both 

House and 
Senate), dostupné z http://thomas.loc.gov/cgibin/query/z?c101:H.R.2712.ENR: (30-6-2009). 
52 Executive Order 12711 - Policy Implementation With Respect to Nationals of the People's 

Republic of China,  
dostupné z http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=23556 (25-6-2009). 
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jeho politické strategie ve vztahu k Číně, což by jistě vnímal jako ponížení.53  

Další velká diskuze ohledně čínské otázky nastala v Kongresu v prosinci 

roku 1989 poté, co Bílý dům zveřejnil původně utajenou cestu náměstka 

ministra zahraničí Lawrence Eagleburgera a prezidentova poradce 

v otázkách národní bezpečnosti Brenta Scowcrofta do Pekingu. Kongres 

pobouřilo nejen to, že Bush vysláním svého poradce porušil slib, který dal po 

Tchien-an-menu o přerušení styků na vyšší úrovni, ale především obsah 

rozhovorů. The New York Times v té době uveřejnily článek, kde citovaly 

nejmenovaného úředníka ministerstva zahraničí, který interpretoval slova 

Brenta Scowcrofta, jenž údajně při setkání s čínskými představiteli zahájil 

rozhovor slovy: „Přijeli jsme jako Vaši přátelé…“ - navíc jak tyto noviny uvedly, 

vysláním vysokých vládních představitelů chtěl Bílý dům demonstrovat, že je 

opět připraven navázat „standardní“ diplomatické vztahy.54 

Vypjatá léta studené války, která zajišťovala americkou vnitropolitickou 

jednotu, byla minulostí. Realitou nové doby se staly ideologické sváry uvnitř 

země, ke kterým se stále ve větší míře začala přidávat ekonomická lobby, 

z níž se v průběhu 90. let vyprofiloval největší nepřítel lidských práv. 

 

 2.3. Doložka nejvyšších výhod - prezident vs. Kongres  
 

Debaty o statutu americko-čínského obchodního partnerství dominovaly 

vzájemným vztahům po celý zbytek Bushova funkčního období. Ústupky vůči 

Kongresu v otázkách sankcí hodlal Bush Číně vykompenzovat právě 

udržením Doložky nejvyšších výhod. V letech 1990-92, vždy několik týdnů před 

červnovým hlasováním o udělení Doložky, probíhaly na toto téma boje mezi 

Kongresem a exekutivou.  

                                                 

53 Memorandum of Disapproval for the Bill Providing Emergency Chinese Immigration Relief 
(30-11-1989), 

dostupné z http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=17883 (04-03-2009). 
54 Gerth, J., Kissinger and Friends And Revolving Doors, New York Times, (30-12-1989), dostupné 
z  

http://www.nytimes.com/1989/04/30/us/kissinger-and-friends-and-revolving-
doors.html?pagewanted=3  
(30-3-2009). 
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Od jara do července roku 1990 se ve Sněmovně reprezentantů objevila 

řada návrhů týkajících se podmínění či úplného odejmutí Doložky nejvyšších 

výhod Číně. Nejčastějším požadavkem odpůrců Doložky bylo její podmínění 

dodržováním lidskoprávních standardů, na jejichž fungování by dohlíželi 

zahraniční pozorovatelé z mezinárodních organizací. Nelze však opomínat 

ani další témata, která se v tomto kontextu objevila. Jednalo se především o 

nesoulad vlády a Kongresu v problému čínského vývozu zbraní do Íránu a 

Pákistánu.55 Žádný z předkládaných návrhů roku 1990 však neprošel v Senátu, 

kde se Bílému domu vždy podařilo získat potřebný počet hlasů na jejich 

zamítnutí. Nejdramatičtější podobu tak nabyla jednání ohledně Doložky v 

roce 1991. V té době se Sněmovně reprezentantů podařilo 2/3 většinou 

přehlasovat prezidentův návrh na udělení Doložky a ten následně musel 

vynaložit nemalé úsilí, aby získal na svou stranu potřebný počet hlasů v 

Senátu, kam se hlasování přesunulo.56  

Prezident vyzval šéfa Bílého domu Johna Sununa a ministra zahraničí 

Jamese Bakera k osobním setkáním s republikánskými senátory. Do lobbyingu 

v Senátu se zapojili i Nixon s Kissingerem, kteří na podzim roku 1990 Čínu při 

„neoficiálních příležitostech“ odděleně navštívili. Republikánský senátor za 

Wyoming Alan Simpson tyto apely na svou osobu shrnul jako snahu Nixona jej 

upozornit, že „zahraniční politika Spojených států by neměla sloužit k ulehčení 

uražených citů, ale měla být nástrojem k prosazení našich skutečných 

zájmů.“57  

Na americké vnitropolitické scéně bylo již od sankčních opatření roku 

1989 navíc „slyšet“ i nadnárodní korporace a mocné obchodní instituce jako 

Emergency Committee for American Trade, U.S. Chamber of Commerce, 

National Foreign Trade Council nebo U.S.-China Business Council, které na 

                                                 

55 Ibidem. 
56 Skidmore D., a Gates W.,  After Tiananmen: The Struggle over U.S. Policy Toward China in 

Bush 
Administration, dostupné z 

http://www.drake.edu/artsci/PolSci/personalwebpage/tiananmen.html  
(28-03-2009). 
57 Mann, T., About Face: A History of America's Curious Relationship with China, from Nixon to 

Clinton (New York, Random House, 1998), str. 227. 
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podporu Doložky dokonce zřídily zastřešující organizaci Business Coalition for 

U.S.-China Trade, jež měla pomoci lobbovat u prezidenta a v Kongresu. 

Z velkých amerických firemních korporací působících na čínském trhu bylo 

nejhlasitěji slyšet společnost Boeing (roku 1990 vlastnící přes 76% čínského 

leteckého průmyslu). Do lobbyistických aktivit ve prospěch Doložky se dále 

zapojila společnost Coca-cola, hračkářská firma Matel, telekomunikační a 

elektrotechnologické společnosti AT&T, General Eletric, IBM, Motorola a 

v neposlední řadě zástupce automobilového průmyslu General Motors. 58     

Ty, v obavách před ztrátou podnikatelských příležitostí na expandujícím 

čínském trhu, svými kampaněmi přispívaly k redukci dopadů opětovného 

přidělení Doložky na veřejné mínění a pomáhaly lobbovat u senátorů. 

Prezident zároveň varoval před následky, jaké by odejmutí Doložky mělo na 

zahraniční obchod a americké hospodářství.59 Tiskový mluvčí Bílého domu k 

této situaci na jaře roku 1991 prohlásil, že „efekty plynoucí z neprodloužení 

Doložky Číně budou bolestné nejen pro obchodníky a investory, ale pocítí je i 

domácí spotřebitel“.60 Bush si byl vědom, že ve Sněmovně reprezentantů 

nemá valné vyhlídky na úspěch (85% poslanců bylo pro podmínění či 

odejmutí Doložky), a tudíž se zaměřil na ovlivnění Senátu. Thomas L. Friedman, 

trojnásobný držitel Pulitzerovy ceny a dopisovatel newyorských Timesů, ve 

svém článku roku 1991 nahlížel na zmíněnou situaci jako na nejintenzivnější 

lobby Bílého domu v Kongresu pro zahraničněpolitické cíle od Bushova 

zvolení.61 

Čína v reakci na tyto vzrušené debaty uvnitř USA vydávala prohlášení, 

která měla vystrašit a zalarmovat americké exportéry. Peking hrozil v případě 

neobnovení Doložky zavedením vysokých celních tarifů na americké zboží. 

Další čínské varování směřovalo v červnu roku 1991 k představitelům Boeing 
                                                 

58 American Threats and U.S..China Negotiations over MFN status and Market Access, str. 96-
99, dostupné z 

http://www.press.umich.edu/pdf/0472113585-ch4.pdf (02-04-2009). 
59
 Viz: Graf 2. 

60 Ibidem. 
61 Friedman, T. L., Lobbing Effective, (26-01-1991), dostupné z 
http://www.nytimes.com/1990/01/26/world/senate-by-4-votes-fails-to-override-bush-s-china-

veto-lobbying 
effective.html (28-03-2009). 
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Corporation, kteří měli v Číně rozjednané investice v hodnotě přesahující čtyři 

miliardy dolarů. Thomas Lane, zástupce Boeing Corporation pro východní 

Asii, ujišťoval Peking, že jeho společnost bere jednání ohledně Doložky „velmi 

vážně“ a podporuje její bezpodmínečné prodloužení.62 K Lanovu prohlášení 

se připojila i společnost Nike a mnohé další americké korporace působící na 

čínském trhu.  

Ekonomická podmíněnost skutečných zájmů jen podtrhovala chování 

některých demokratických senátorů, kteří se nakonec postavili na stranu 

(převážně republikánského) bloku za udržení Doložky. Jejich postoje 

vycházely z čistě pragmatického rázu. Většinově totiž šlo o zástupce států, v 

nichž dominoval export zemědělských produktů – jako Montana, Nebraska, 

Alabama, Severní Dakota, Louisiana apod.63 

Společenské tlaky však nepůsobily na politiky jen jednostranně z tábora 

přívrženců Doložky. Lobby a nátlak, i když zdaleka ne tak permanentního 

charakteru, přicházely i ze strany odpůrců Doložky, zastoupené především 

American Textile Manufacturers Institute (ATMI), tedy textilním průmyslem 

působícím na domácím trhu a The American Federation of Labor–Congress 

of Industrial Organizations (AFL-CIO).64 Mezi nejhlasitější kritiky Doložky z řad 

kongresmanů patřil například excentrický republikánský senátor Jesse Helms, 

který svými postoji hlasitě hájil zájmy textilních producentů ze své domovské 

Severní Karolíny. Odboráři z AFL-CIO pak vedli relativně umírněnou kampaň 

za pozměnění podmínek Doložky či její úplné odvolání.  

Vylíčením výše uvedených procesů, odehrávajících se na americké 

                                                 

62 American Threats and U.S..China Negotiations over MFN status and Market Access, str. 96-

98, dostupné z 
http://www.press.umich.edu/pdf/0472113585-ch4.pdf (02-04-2009). 
63 Skidmore D., a Gates W.,  After Tiananmen: The Struggle over U.S. Policy Toward China in 

Bush 

Administration, dostupné z 
http://www.drake.edu/artsci/PolSci/personalwebpage/tiananmen.html  

(22-03-2009). 
64 Tato americko-kanadská odborová organizace (roku 1990 zastupující přes 10 milionů 

pracovníků)  
kritizovala především masové přesuny výroby amerických firem na rentabilnější čínský trh.  
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politické scéně počátkem devadesátých let, se dostáváme k závěru, z něhož 

je patrné, že proti sobě stály dvě silné koalice. První tvořili zástupci 

soukromého ekonomického sektoru (lidé z velkých obchodních korporací s 

mezinárodní působností), vláda a někteří senátoři (jak Republikáni, tak 

Demokraté) zastupující státy federace, na něž by zrušení Doložky mělo 

negativní dopad. Druhou skupinu pak tvořila většina Kongresu, odborové 

spolky a byznys lobby, tentokrát však zastoupená domácím firemním 

sektorem, usilujícím o odbourání tíživé asijské konkurence na svém trhu. Co 

tedy stálo v pozadí toho, že se Kongresu při zmíněném rozložení sil nepodařilo 

Doložku ani zrušit a ani prezidentova veta přehlasovat téměř v žádném 

předkládaném návrhu? Byl to především fakt, že prezident dokázal ve 

spolupráci s mocnými obchodními institucemi a firemními korporacemi 

politicky umně manipulovat s prostředím Senátu na její podporu a navíc se 

mu podařilo Doložku vytrhnout z lidskoprávního kontextu a držet debaty o ní v 

oblasti ekonomických zájmů USA.      

 

 2.4. Bushovo „rozmazlování“ Číny 
 

Po staletí dominantní Říše středu nebyla zvyklá na diktát zvenčí. Sto padesát 

let trvajícího ponižování a devastace její národní hrdosti jen posílilo čínský 

odpor vůči vnějším vlivům. Provázanost, především v ekonomické rovině, byla 

navíc již takového rázu, jenž USA neumožňoval, bez citelných hospodářských 

dopadů komunistickou Čínu nějak zásadně vyloučit ze vzájemných vazeb.65 

Asertivita a pozice Číny v globalizujícím se světě Západu ani nedovolovala 

řešit na mezinárodních fórech otázky ohledně šíření zbraní hromadného 

ničení, mezinárodního zločinu apod. bez ohledu na stanoviska Pekingu. 66 

Od červnových událostí na Tchien-an-menu uplynul rok a půl, když USA 

v důsledku blízkovýchodní krize byly nuceny aplikaci sankcí omezit. 

Washington roku 1990 potřeboval podporu Pekingu na listopadovém jednání 

                                                 

65 Viz: Grafy 2. a 3. 
66 Kissinger, H., Umění diplomacie (Praha, Prostor, 1999), str. 867. 
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Rady bezpečnosti OSN, z něhož měla vzejít rezoluce umožňující kolektivní 

vojenský zásah proti irácké agresi v Kuvajtu. Na tomto příkladu se nám dosti 

názorně ukazuje jedna z prvních postudenoválečných konfrontací lidských 

práv s „vyššími“ zahraničněpolitickými cíli. Nahlíženo na události populistickou 

stránkou věci lze konstatovat, že reakce Washingtonu na studentský masakr v 

Číně (v podobě sankcí a diplomatického ochlazení) relativně ukonejšily 

pobouřenou americkou veřejnost. Stejná americká veřejnost pak nejevila 

takový zájem o přístup své administrativy k Číně na podzim roku 1990, ale 

spíše se zájmem sledovala eskalaci kuvajtské krize. Poté, co ji americká 

média průběh války přinášela v téměř přímém přenosu, svou hořkost 

přirozeně směřovala do perského zálivu. Bleskové vítězství spojenců 

vedených Spojenými státy tak dalo zapomenout i řadě kritiků republikánské 

administrativy, kteří vstřícnější postup vůči Pekingu Bílému domu původně 

zazlívali. Saddám Husajn tak nepřímo dopomohl Číně k její opětovné 

kooptaci mezi „seriozní“ země světa. S tímto „vynuceným“ ústupkem Pekingu 

se pak Washington musel potýkat i v následných lidskoprávních debatách.67    

Jak bylo výše předesláno, pobouření americké veřejnosti a rozhořčení 

Kongresu po Tchien-an-menu přinutilo Bílý dům k zaujmutí kritické pozice vůči 

Pekingu a akceptování sankčních opatření. Budoucí měsíce však ukázaly, že 

realizace těchto kroků nebyla tak přímočará a pro Čínu nikterak kritická. 

Americká vláda se po vydání sankcí musela snažit tvářit protičínsky, na 

druhou stranu ale usilovala o co možná největší minimalizaci dopadů 

vlastních prohlášení na americké hospodářství a zmíněné obchodní subjekty 

mající vazby na ČLR.  

Sankční nařízení Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1990 

and 1991 (HR 3792)68 obsahovalo dva dodatky, při jejichž naplnění měl 

prezident právo sankce odvolat. Jedním z nich byl požadavek „očividné 

změny“ na poli lidských práv, která však byla v nedohlednu. Druhý dodatek 

                                                 

67 Forsythe P. D., Human Rights in International Relations (Cambridge: University Press, 2000) str. 

141-43. 
68 Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1990 and 1991,  

dostupné z http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18165 (30-6-2009). 
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mluvil o „bezpečnostním národním zájmu”. Bílému domu se v jeho znění 

podařilo prosadit rozředěnou formulaci – „národní zájem“ namísto „národní 

bezpečnostní zájem“, který nastavuje striktnější formu kontroly. Prezident této 

formulace využil k tomu, že vývoz některých sporných artiklů bylo možné 

posuzovat případ od případu.69   

Odvolání se na „národní zájem“ vládě posloužilo jako argument 

například v prosinci 1989, když oznámila prodej milionu tun pšenice nebo na 

jaře následujícího roku, když prodala Číně tři satelity v celkové hodnotě 300 

milionů dolarů. Dále to prezidentovi umožnilo praktické obnovení činnosti 

USTDA a následné zrušení zákazu Kongresu o půjčkách The U.S. Export-Import 

Bank, která financovala obchodní aktivity s Čínou.70  

Americká strana si byla vědoma nevýhod, které jí eventuální 

dlouhodobější opuštění pozic na čínském trhu přinášelo. Investorská 

atraktivita ekonomického regionu východní Asie totiž vešla již globálně do 

podvědomí a o svůj podíl zde usilovaly mimo americké firmy především státy 

západní Evropy, Japonsko a asijští tygři.  

Prezident Bush, v konfrontaci s touto situací, již začátkem roku 1991 

prohlašoval, že ekonomická izolace Číny a její trestání není cestou ke zlepšení 

situace na poli lidských práv. Náměstek Bushova ministra zahraničí Lawrence 

Eagleburger tento postoj Washingtonu při svém projevu v Senátu podpořil 

fádním tvrzením, že „ve skutečném světě sice není Čína tak půvabná jako 

medvěd panda či vznešená jako Velká čínská zeď, ale zároveň není 

ztělesněním čirého zla, jak se mnozí po červnové noci roku 1989 stále 

domnívají“.71 Čínská strana šla navíc americkým výrokům na ruku svým 

prohlášením, jež načasovala těsně před březnovým zasedáním Světové 

                                                 

69 Foreign Relations Authorization Act, Fiscal Years 1990 and 1991,  
dostupné z http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=18165 a Rennack D. E., 

China: Economic  

Sanction, str. 2, (18-05-2005), dostupné z 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl31910.pdf (24-04-2009). 
70 Human Righth Watch Report 1990 – China (1990), 

dostupné z http://www.hrw.org/legacy/reports/1990/WR90/ASIA.BOU-04.htm#P241_56227 
(29-04-2009).  
71 Ibidem. 
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banky a v němž ohlásila propuštění 573 politických vězňů.  Viceprezident USA 

Dan Quayle ještě stihl před zasedáním banky polichotit čínským komunistům 

za pokrok v oblasti základních občanských práv a svobod a přiřknout tyto 

zásluhy postupům republikánské administrativy. Reálný význam lidských práv 

či spíše jejich skutečnou banálnost pro jednotlivé aktéry světové ekonomiky 

pak mělo zasedání Světové banky jen potvrdit. Peking si po něm mohl na své 

účty připsat mnohamilionové půjčky.72  

Američanka čínského původu Sheryl WuDunn a její manžel Nicholas D. 

Kristof, čínští zpravodajové The New York Times, hlasití zastánci lidských práv a 

rovněž držitelé Pulitzerovy ceny, okomentovali situaci ve své knize China 

Wakes, následovně:  

Když Číňané myslí na sankce, automaticky pohlížejí na Ameriku – ne na 
Německo, Japonsko, Británii nebo Francii. V roce 1989, po vojenském zásahu, 
zaznívalo jednomyslné pobouření Západu nad zabíjením v Pekingu, ale na počátku 
devadesátých let byla harmonie narušena a Spojené státy zůstaly téměř 
osamoceným hlasem k lidským právům. Jistě, evropské země hrály skvělou hru, ale s 
výjimkou Švédska a Norska se zdálo, že významně mrkají: „Podívejte, musíme 
vykládat ty řeči o lidských právech, ale bude to trvat jen chvilku a pak zase můžeme 
pokračovat v obchodování.“ Spojené státy jsou v posledních letech jedinou zemí, 
která seriózně zvažovala uplatnění ekonomických sankcí proti Číně. Představitelé v 
Pekingu uvedli, že když Strýček Sam odkráčí – jsou na světě ještě jiní partneři k 
tanci.73     

 

Západ si tak zachoval tvář alespoň udržením zbrojního embarga vůči 

ČLR. USA rovněž odmítly účast na vojenské přehlídce plánované Pekingem 

na počátek léta roku 1992. Místo toho se Kongres usnesl na 13. květnu jako na 

národním dni za podporu lidských práv. Tyto náplasti však nemohly zastřít 

realitu, ve které se politika lidských práv opět vrátila na vedlejší kolej.74 

                                                 

72 60 milionů dolarů jako nouzová pomoc za únorové zemětřesení, 150 milionů na 
infrastrukturu, 110 milionů 

na technologický rozvoj a téměř 200 milionů na protipovodňová opatření v provinciích Che-
nan, An-chuej a 

Chu-pej. Viz: Ibidem. 
73 Kristof , Nicholas D. & WuDunn, Sheryl, China Wakes: The Struggle for the Soul of a  

Rising Power (New York, Times Books/Random House, 1994), str. 360-61. 
74 Friedman, T. L., "Bush Is Set Back by House Override of Veto on China," New York Times, (25-

01-1990), dostupné z http://www.nytimes.com/1990/01/25/world/bush-is-set-back-by-house-
override-of-veto-on china.html?sec=&spon=&pagewanted=1  (02-05-2009). 
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3. Politika lidských práv v prvním volebním období W. J. 
Clintona 
 
Republikánská vláda v čele s Georgem Bushem měla po formální stránce 

veškeré předpoklady k tomu vytvořit s Čínou po pádu bipolární soustavy 

„kvalitní“ strategické partnerství. O možnost realizace této výhody ji však 

připravilo dění na vnitropolitických scénách obou zemí. Čína si sama svou 

zkostnatělostí a ideologickou zatvrzelostí znepřátelila jak Kongres, tak 

americké veřejné mínění. Bílý dům ovládaný Republikány to postavilo do 

nelehké pozice, s níž se s většími či menšími úspěchy snažil vypořádat po celé 

své volební období. Náklonnost Bushova kabinetu k Pekingu, leckdy tak 

neumně skrývaná, byla i jedním z témat, kterého využili Demokraté během 

prezidentské kampaně v roce 1992. Republikáni si byli až příliš jisti podporou 
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americké veřejnosti, která byla po válce v Perském zálivu skutečně nemalá. 

Podcenili tedy nejen dopady ekonomické situace země na veřejné mínění, 

ale dopouštěli se i dalších politických chyb, jež se jim při volbách staly 

osudnými.  

 

 3.1. Odraz prezidentských voleb roku 1992 v americko-čínských 
vztazích 

 

Jak známo, zahraniční politika během prezidentské kampaně nebyla pro 

demokratického kandidáta Williama J. Clintona nikterak stěžejní téma. 

Clintonův tým prozíravě odhadl situaci v náladách veřejnosti a zaměřil se v 

kampani na vnitropolitická témata, zacentrovaná především na neutěšenou 

ekonomickou situaci země. Bush nepochopil, že americká veřejnost tentokrát 

netoužila jen po „prezidentovi údržbáři“ a myslel si, že když bude dál „dobře 

dělat svou práci, bude vše v pořádku.“75  Američané ale toužili po 

prezidentovi s vizemi, které je povedou v „novém světovém pořádku“. 

Demokraté navíc dokázali Bushovu zahraniční politiku (oblast v Clintonově 

praktické zkušenosti neznámou) a chyb, jichž se v ní dopouštěl, použít proti 

němu.76  

V jednom z mála ze svých předvolebních projevů, zcela zasvěcenému 

zahraničněpolitickým otázkám, podrobil Clinton republikánskou 

administrativu zdrcující kritice. Jeho slova se přitom moc nelišila od toho, co 

Republikánům zazlívali Demokraté v Kongresu. Clinton obvinil Bushe z 

                                                 

75 Prezident Bush zdůrazňoval, že Spojené státy nejsou v hospodářské recesi, a měl z 

formáního hlediska pravdu.  
Osobní zkušenost lidí však byla jiná. Taková Kalifornie, jejíž ekonomika stála na zbrojním 

průmyslu, prožívala z  
konce studené války, šok, ne radost. V posledních týdnech roku 1991 se v USA propouštělo 

průměrným tempem  
2400 lidí denně. V Kalifornii pak vyhrál Clinton – jako první demokrat od roku 1964. Viz: Mundil, 

S., Washington  

do uzávěrky (Praha, Český spisovatel, 1997), str. 328. 
76 Schier E. E., The Postmodern Presidency – Bill Clinton's Legacy in U.S. Politics (Pittsburg, 

University of Pittsburg 

Press, 2000), str. 5-7. 
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„rozmazlování diktátorů od Bagdádu po Peking“77 pro jejich kontinuální 

znevažování lidských práv. V případě ČLR dále upozornil na Bushovu 

toleranci dění v Tibetu, čínskou podporu diktátorských režimů v Barmě, 

Kambodži a Severní Koreji a vývoz armádní techniky (především jaderných a 

raketových technologií) do Pákistánu a Íránu. V tomto projevu na univerzitě 

v Georgetownu v prosinci roku 1991 Clinton ve vztahu k Číně rovněž zmínil 

problémovou Doložku nejvyšších výhod. Přislíbil, že při svém zvolení bude 

usilovat, aby její udělení bylo podmíněno změnou situace na poli lidských 

práv.78  

Clintonův tým (vedený Jamesem Carvillem) hledal chyby v Bushově 

minulosti a jednou z nich, kterou Demokraté během kampaně použili, byly 

například prezidentovy obstrukce se schvalováním Pelosi Billu. Carvillovy 

snahy vypichovat Bushovy zahraničněpolitické přešlapy dále vedly k úsilí jeho 

týmu nalepit republikánskému prezidentovi visačku „tenhle pán se zajímá o 

Rusko a Čínu a kdejaký zahraniční problém, ale kašle na vás, voliče.“79 

Nakonec ve volbách roku 1992 dvanáct let trvající konzervativní 

republikánskou politiku, jež pomohla ukončit studenou válku, položily, mimo 

jiné, její vlastní nenaplněné ekonomické sliby, že bohatství majetných 

Američanů prosákne i na níže postavené - byl čas na změnu.  

Význam zahraniční politiky pro Clintona v počátku mandátu vhodně 

demonstruje jeho apel na poradce pro otázky národní bezpečnosti 

Anthonyho Lakea, „ať její problémy od něj drží pokud možno co nejdál“.80 

Jinými slovy mu šlo o to, aby byla zahraniční politika držena v takových 

mezích, které nebudou pro Spojené státy problematické a neupoutají na 

                                                 

77 Gertz, B., The Threat is Real, (06-11-2000),  
dostupné z http://www.enterstageright.com/archive/articles/1100chinathreat.htm (04-05-

2009). 
78 Transcript, video of Clinton speech at Georgetown, dostupné z  

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=132x2
892189  

(30-06-2009). 
79 Mundil, S., Washington do uzávěrky (Praha, Český spisovatel, 1997), str. 327. 
80  Schier E. E., The Postmodern Presidency – Bill Clinton's Legacy in U.S. Politics (Pittsburg, 

University of  
Pittsburg Press, 2000), str. 63. 
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sebe mnoho pozornosti, což by mohlo mít za následek oslabení Clintonova 

prvořadého zájmu – politiky domácí. Toto v minulosti nepředstavitelné 

uvažování výstižně odráželo i předvolební nálady veřejnosti, kdy jen 8% 

dotázaných považovalo otázky národní bezpečnosti za rozhodující volební 

téma.81 Po nástupu do své funkce musel prezident nicméně nějaké strategie 

své zahraniční politiky přeci jen předložit.  

Po necelém roce úřadování Clintonova administrativa sestavila návrh 

Národní bezpečnostní strategie (National Security Strategy - NSS), nesoucí v 

sobě patrné známky amerického idealismu a univerzalismu. Její hlavní zásady 

zdůrazňovaly snahu rozšířit „mírovou světovou komunitu“ podle teorie, že 

demokratické režimy s sebou vzájemně neválčí. Klíčovými principy zahraniční 

politiky se pak staly ekonomická stabilita, udržování vitálního obranného 

postavení a prosazování a rozšiřování demokracie. Jak náročné pro Billa 

Clintona bylo své idealistické představy o mírovém šíření demokracie v praxi 

uplatnit, ukázaly brzké události v Somálsku, Bosně i transformujícím se Rusku.82  

Ve vztahu k Číně se Clinton v prvních měsících své vlády rozhodně 

vymezil od „amorálního“ směřování svého předchůdce a důrazně 

proklamoval odmítavý postoj k otevřenému porušování lidských práv 

komunistickým režimem. Následná politická konfrontace amerických ideálů 

se stále asertivnější Čínou však ukázala, jak obtížné bude sloučit udržování 

ekonomické stability se zásadami o rozšiřování demokracie. V praxi na sebe 

tyto zmíněné principy zahraniční politiky totiž často narážely a znesnadňovaly 

efektivnější prosazování amerických zájmů.83   

 

 3.2. Jednání o Doložce nejvyšších výhod roku 1994  
 

                                                 

81 Ibidem, str. 65. 
82 National Security Council, dostupné z http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/ 

a Donovan, F. K., 

Economic Power in the U.S./China Relationship, str. 15, (prosinec 1995),  
dostupné z http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf (11-05-2009). 
83 Schier E. E., The Postmodern Presidency – Bill Clinton's Legacy in U.S. Politics (Pittsburg, 

University of Pittsburg  

Press, 2000), str. 61-64. 
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Clinton v počátcích svého mandátu skrze svůj idealismus (nejspíše) skutečně 

věřil, že má šanci pekingské „diktátory“ pomocí dobrého taktizování a 

podmíněním Doložky k určitým pokrokům v oblasti lidských práv přimět. 

Demokraté navíc po prezidentských volbách měli pod kontrolou jak Kongres, 

tak exekutivu. K neprodloužení Doložky Číně v roce 1993 to však nevedlo. 

Vláda ve spolupráci s Kongresem místo toho přistoupila k následujícímu kroku 

– 28. května (tedy jen několik málo dní před jednáním o Doložce v obou 

komorách Kongresu) prezident Clinton přišel s prohlášení výkonné moci 

(Executive Order 12850).84 V něm předložil podmínky pro udělení Doložky na 

rok 1994 s tím, že pro rok 1993 bude obchodní status Číně prodloužen. 

Kongres s tímto krokem Bílého domu souhlasil pod podmínkou, že 

vládní úředníci ministerstva zahraničí jej budou detailně zpravovat o realizaci 

předložených podmínek na následující rok. Nenaplnění těchto podmínek by 

pak kongresmanům posloužilo jako argument při hlasování o neprodloužení 

Doložky roku 1994. 

V uvedeném prohlášení výkonné moci se Clinton odvolával na 

Jackson-Vanikův dodatek Obchodního zákona z roku 1974, obsahující 

podmínění Doložky rozsáhlým akceptováním zásad Všeobecné deklarace 

lidských práv. Především zde zmiňoval propuštění vězňů zadržovaných za 

neagresivní vyznání svého politického či náboženského přesvědčení, 

svobodu pohybu (tedy i možnost cestovat do zahraničí), přístup 

mezinárodních humanitárních organizací do čínských věznic, uvolnění 

cenzury medií a povolení vysílání zahraničního rozhlasu a televize na území 

Číny. Dále vyzýval k řešení problematiky Tibetu (podpora kulturního a 

náboženského dědictví) a rovněž apeloval na Peking, aby dodržoval 

dohodu z roku 1992 o exportu vězeňských výrobků (Bilateral Agreement on 

Prison Labor Exports).85  

Přidělení Doložky bylo v prohlášení dále podmíněno nediskriminační 

                                                 

84 Federal Register – Presidential Documents, (01-06-1993), str. 1-2, dostupné z 
http://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/pdf/12850.pdf (08-05-2009). 
85 Office of the Press Secretary -  Statement by the President On Most Favored Nation Status 

for China, (28-05-1993), dostupné z http://clinton6.nara.gov/1993/05/1993-05-28-presidents-

statement-on-mfn-for-china.html (08-05-2009). 
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hospodářskou politikou vůči americkým firmám, dodržováním dohody o 

nešíření jaderných zbraní (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons – NNPT) a ujednání o tzv. systému pro kontrolu raketových 

technologií (The Missile Technology Control Regime - MTCR)86. Dne 9. srpna 

ještě několik senátorů v čele s Billy Bradleym potvrdilo celé toto morální 

odhodlání zasláním nóty mezinárodnímu olympijskému výboru (International 

Olympic Committee - IOC) s požadavkem, aby rovněž on své podzimní 

hlasování o výběru kandidáta na pořádání olympijských her roku 2000 

podmínil otázkou lidských práv, respektive vzal v potaz pokrok či stagnaci 

Číny v této problematice.87 

Taktickým přesunem jednání o Doložce nejvyšších výhod na rok 1994 

Clinton získal roční odklad v této tíživé problematice bez výraznější ztráty 

politického kapitálu a mohl se tak prioritně zaměřit na domácí scénu. 

V tomto dohodnutém kompromisu s Kongresem se však odrážely první 

známky odklonu od původně proklamované „tvrdé linie“ vůči ČLR. Poté, co 

Peking souhlasil s říjnovou návštěvou tajemníka ministerstva zahraničních věcí 

pro lidská práva Johna Shattucka v Číně a Tibetu, navíc americká vláda 

rozhodla o obnovení kontaktů na nejvyšší úrovni (high-level policy). K tomu 

mělo dojít v Seattlu 20. listopadu na summitu zemí APEC (Asia-Pacific 

Economic Cooperation). Poprvé od Tchien-an-menu se tak setkali nejvyšší 

představitelé obou zemí – Bill Clinton a Ťiang Ce-min (prezident a generální 

tajemník ČLR v jedné osobě). Přes symbolický charakter tohoto setkání se zde 

podařilo domluvit budoucí návštěvu ministra financí Lloyda Bentsena a 

ministra zemědělství Mika Espyho v Pekingu. Clinton navíc již začátkem 

podzimu oznámil omezení sankcí na vývoz „strategického“ zboží do Číny – 

týkat se to mělo především supermoderních počítačů - jenž měly údajně 

                                                 

86 ČLR sice k MTCR nepřistoupila, ale roku 1987 souhlasila právě na nátlak USA s jeho 

dodržováním, avšak bez 
možnosti zahraničních revizí na svém území. Dostupné z 

http://www.armscontrol.org/factsheets/mtcr (08-05 
2009). 
87 Human Righth Watch Report 1994 – China and Tibet,  
dostupné z http://www.hrw.org/legacy/reports/1994/WR94/Asia-03.htm#P147_52880 (10-05-
2009). 
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sloužit pro předpovědi počasí.88    

Přes tyto náznaky kooperace, známé taky jako politika „konstruktivního 

zapojování“ (constructive engagement)89, se uvedená podmínění Doložky 

brzy opět projevila s dramaticky konfrontační intenzitou. Problém se navíc 

odrážel v samotné koncepci zahraniční politiky USA. V palčivém konfliktu se 

ocitl především princip ekonomické stability s prosazováním a rozšiřováním 

demokracie. Prvek, který Clinton zásadně podcenil (nebo možná díky 

předvolebním slibům raději nebral příliš na vědomí), byla realita v samotné 

Číně. Jak se totiž mělo ukázat, výhružky ohledně Doložky pro čínské vůdce již 

ztratily účinnost. To, co na Peking platilo koncem osmdesátých a počátkem 

devadesátých let, v průběhu Clintonova mandátu výrazně pozbylo na svém 

vlivu. Šéfové Komunistické strany Číny si totiž letitým pozorováním sporů na 

americké politické scéně uvědomili, že „Washington není ve skutečnosti 

schopen stisknout spoušť, a tak následné měsíce přestali brát v potaz to, že 

na ně vůbec míří.“90    

Na začátku roku 1994 se v americké administrativě a jejímu přístupu 

k Pekingu začaly objevovat vážné rozepře. Příkladem toho je návštěva 

ministra financí Benstena a jeho náměstka Jeffreyho Gartenema v Pekingu 

(domluvená na listopadovém zasedání APEC). Tato delegace zde však hájila 

pouze americké obchodní zájmy a neváhala pekingské vůdce pochválit za 

pokrok v situaci vězeňských dělníků a další obecná lidskoprávní pozitiva.91 To 

však bylo v přímém rozporu (nejen s realitou), ale i výroky rozezleného Johna 

Shattucka, který o měsíc později Peking navštívil a ve svém projevu ho 

naopak za pokračující přístup k lidským právům zkritizoval. Shattuck se navíc 

                                                 

88 Ibidem.      
89 Commitee on International Relations House of Representatives – U.S./China Relations and 

Human Rights: In 
Constructive Engagement Working, (28-10-1997),  

dostupné z http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa45508.000/hfa45508_0f.htm 
(10-05-2009). 
90 Kristof , Nicholas D. & WuDunn, Sheryl, China Wakes: The Struggle for the Soul of a  

Rising Power (New York, Times Books/Random House, 1994), str. 363. 
91 Human Righth Watch report 1994 – China and Tibet,  
dostupné z http://www.hrw.org/legacy/reports/1994/WR94/Asia-03.htm#P147_52880 (10-05-

2009). 
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setkal s prominentním disidentem Wei Ťing-šengem, což komunisty silně 

pobouřilo.92 Tou dobou do situace vstupuje i sousední komunistický režim 

KLDR, kde „dosluhující“ politický vůdce Kim Ir-Sen odmítal rezoluci Rady 

bezpečnosti OSN o svém jaderném programu. To mělo přirozeně svou 

odezvu v bezpečnostních složkách Spojených států, kde ministr obrany 

William Perry žádal zbylé vládní resorty o nekonfrontační politiku s Čínou, jejíž 

autorita bude při jednáních s KLDR nezbytná.93  

Počátkem dubna pokračuje série návštěv vysláním bezpečnostního 

poradce ministerstva obrany Charlese Freemana, který měl nejen jednat 

s generály ČLOA o korejské hrozbě, ale především měl zajistit podmínky pro 

návštěvu ministra zahraničí Warrena Christophera, jež se uskutečnila koncem 

téhož měsíce. Christopherova návštěva, naplánovaná na dobu, kdy se v 

Pekingu koná výroční zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců, 

které úřady každoročně „velebí“ zatýkáním disidentů a protidemokratickými 

aktivitami obecně, byla pro prosazování idejí lidských práv pohromou. Čínští 

vůdci neučinili americkým výzvám ke zlepšení stavu na tomto poli ani 

nejmenší ústupek a naopak zareagovali zatýkáním řady disidentů v Pekingu a 

Šanghaji.94 Tato jarní návštěva znamenala pro Christophera a americkou 

zahraniční politiku ve východní Asii velké ponížení. Delegace se pak dočkala 

silné kritiky i v domácím tisku za to, že do Číny vůbec v této době jela – v 

novinách se objevovaly články s názvem „a kick in the teeth", „a diplomatic 

calamity" apod.95 Dokonce i prezident Clinton komentoval situaci slovy: 

„What the hell is Chris doing there now?“ 96 

Po tomto diplomatickém fiasku, narušujícím vztahy s ČLR, se na vládu 

snesla silná kritika z podnikatelského prostředí, majícího obchodní vazby na 
                                                 

92 Ibidem. 
93 Secretary of Defense William Perry Address to the Asia Society - U.S. Security Policy in Korea, 

(03-05 1994),  

dostupné z http://www.fas.org/news/dprk/1994/940509-dprk-usia.htm (12-05-2009). 
94 Human Righth Watch report 1994 – China and Tibet, (1994),  

dostupné z http://www.hrw.org/legacy/reports/1994/WR94/Asia-03.htm#P147_52880 (10-05-
2009). 
95 Donovan, F. K. - Economic Power in the U.S./Chino Relationship, (prosinec 1995), str. 24, 
dostupné z http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf (11-05-2009). 
96 Ibidem. 
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Čínu. President U.S.-China Business Council Donald Anderson (jehož asociace 

roku 1994 zastupovala přes 200 amerických firem působících v ČLR) zaslal do 

Bílého domu dopis apelující na urovnání vztahů s Pekingem. Podobná 

iniciativa vzešla koncem dubna z obchodní komunity - sdružující zájmy 298 

společností a 37 obchodních asociací. Ta se obrátila na Výbor pro zahraniční 

záležitosti v Kongresu, kde požadovala bezpodmínečné prodloužení Doložky 

nejvyšších výhod Číně na blížících se jednáních.97 Počátkem května se vydal 

na svou první návštěvu Číny i ředitel Microsoftu Bill Gates, aby osobně ujistil 

čínského prezidenta Ťiang Ce-mina o postoji jeho společnosti. Navíc se s ním 

shodl, že by USA měly více respektovat čínskou suverenitu a nezasahovat do 

domácího dění. Prosazovaní lidských práv a podmiňování Doložky označil 

Gates za „trochu zvláštní“.98 Podnikatelské prostředí v USA provázané s Čínou 

se rovněž odvolávalo na čísla zveřejněná Světovou bankou, že nepřidělení 

Doložky by 5-10x zvýšilo cla na čínské zboží, snížilo by čínský export do USA až 

o 42 % a navíc by mohlo znamenat ztrátu až milionu pracovních míst pro 

domácí trh.99   

Celou situaci navíc svým lobbyingem podporovala i čínská vláda, 

která po Christopherově odjezdu oznámila, že má v úmyslu vyslat do 

Spojených států „velkou obchodní delegaci“. Ta měla za úkol podepsat 

kontrakty v hodnotě přesahující 10 miliard dolarů, což (jak Peking 

předpovídal) zalarmovalo ke značnému úsilí velké americké korporace 

v čele s Boeingem, AT&T100 a General Motors, které zahájily (údajně 

                                                 

97 American Threats and U.S..China Negotiations over MFN status and Market Access, str. 101, 

dostupné z 
http://www.press.umich.edu/pdf/0472113585-ch4.pdf (29-06-2009). 
98 Ibidem, str. 109. 
99 Donovan, F. K. - Economic Power in the U.S./Chino Relationship, str. 22, (prosinec 1995), 

dostupné z http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf (11-05-2009). 
100 Telekomunikační společnost AT&T vycházela mimo jiné z průzkumu US-China Business 

Council, který 
předpokládal meziroční nárůst obratu na telekomunikačním trhu až 30 miliard dolarů.  

Viz: Donovan, F. K. - Economic Power in the U.S./Chino Relationship str. 22, (prosinec 1995), 
dostupné z 

http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf (11-05-2009). 
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mnohamilionovou) lobbistickou kampaň za podporu Doložky.101 

Zpravodaj zahraniční sekce The New York Times - International Herald 

Tribune E. J. Dionne ve svém článku „How the China Battle Was Lost“ 

okomentoval situaci slovy: „..kdybychom spoléhali na americký obchod jako 

na dopravce lidských práv, nemuseli bychom dlouho čekat. Bohužel však 

každý signál přicházející do Pekingu z podnikatelského prostředí považoval 

obchod a finance za daleko důležitější než práva politických disidentů 

hnijících ve vězení.“102   

Nejpalčivějším problémem ve vztahu k Číně a otázce lidských práv za 

Clintonovy administrativy se neměl stát boj mezi Bílým domem a Kongresem 

jako za Bushova kabinetu, ale sváry ve vládě samotné. Nespokojenost 

s vývojem v Pekingu byla patrná především u vedení ministerstva 

zahraničních věcí v čele s Warrenem Christopherem.  Důležitou pozici v této 

otázce měli i John Shattuck a Winston Lord, proti nim však stála silná opozice 

především ministerstva financí, obchodu, pro energetiku a obrany, k níž se 

navíc připojil prezident Export-Import Bank Ken Brody.  

Samozřejmě jednota nepanovala ani uvnitř Kongresu, kde navíc před 

blížícím se termínem schvalování Doložky začaly každoroční sváry. Například 

demokratický senátor z Montany Max Baucus ve svém projevu přirovnal 

neprodloužení Doložky ke „svržení atomové pumy na americké 

hospodářství“.103 Tomuto katastrofickému scénáři však odporovaly 

ekonomické statistiky.104 Dále demokratický poslanec Jim McDermott 

                                                 

101 U.S.-China Relations in the Tumultuous Post-Cold War World: An Overview of the Chinese 
Public Relations Campaign in the U.S. in 1990s, (02-06-2006),  

dostupné z http://list.msu.edu/cgi-bin/wa?A2=ind0602a&L=aejmc&P=31377 (14-05-2009). 
102 E. J. Dionne - How the China Battle Was Lost, str. 6, (02-06-1994),  
dostupné z http://www.taiwandc.org/twcom/tc61-int.pdf (16-05-2009). 
103 Donovan, F. K. - Economic Power in the U.S./Chino Relationship, str. 21, (prosinec 1995), 
dostupné z http://www.usafa.af.mil/df/inss/OCP/ocp5.pdf (12-05-2009). 
104  V roce 1993 Mezinárodní měnový fond ve své výročním zprávě uvedl údaje týkající se 

bilaterálního obchodu 

mezi USA a ČLR. Zpráva uvádí, že Čína v tomto roce vyvezla do USA zboží v hodnotě 32,4 
miliard dolarů (35%  

z celkového exportu do zahraničí), USA vyvezli do Číny zboží v hodnotě 8,7 miliard dolarů, což 
však v celkovém  

exportním koši činilo pouhých 1,9%. Viz: Ibidem, str. 17.  
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z Washingtonu (státu federace kde působí firma Boeing a má zde tisíce 

zaměstnanců), který se setkal osobně s čínským prezidentem v Seattlu roku 

1993 na jednáních APEC, předložil prezidentu Clintonovi počátkem května 

roku 1994 dopis, podepsaný 106 kolegy ze Sněmovny reprezentantů105, kde 

rovněž žádal opětovné udělení Doložky.106 Naopak za odpůrce přidělení 

Doložky opět předkládala svůj podmiňovací návrh zákona poslankyně Nancy 

Pelosi.  

Posledním zoufalým pokusem před jednáním o statutu Doložky bylo 

počátkem května prezidentovo pozvání vicepremiéra ČLR Čou Chua-ha do 

Oválné pracovny. Z jeho postojů však bylo příliš patrné, do jaké míry je Čína 

přesvědčena, že ani letos jí USA Doložku neodepřou. Jako gesto dobré vůle 

byli alespoň propuštěni dva disidenti (Čchen Ce-ming a Wang Ťun-tchao), 

uvěznění během Christopherovy návštěvy. Navíc v průběhu roku 1994, 

tedy době, kdy se Washington snažil hrozit Pekingu přetrháním ekonomických 

vazeb, posilovala Čína hospodářské vztahy s Japonskem, Německem, 

Kanadou a opět i s Francií, se kterou Peking omezil politické kontakty i 

obchodní styky roku 1992 poté, co prodala Tchaj-wanu několik bojových 

letadel Mirage.107    

„Rozmazlovaní diktátorů v Pekingu“ - sousloví, které Clinton použil ve 

své prezidentské kampani - po roce a půl dostihlo naplno i jeho. Bílý dům se 

svými bezpečnostními poradci v počátku svého mandátu sice sestavil určitou 

zahraničněpolitickou strategii, ta se ale ve spojení s 

prosazováním lidskoprávních cílů ukázala ve vztahu k Číně téměř 

neuskutečnitelná - důkazem byly události roku 1994. Poté, co bylo patrné, že 

se princip ekonomické stability a rozšiřování demokracie v oblasti východní 

Asie střetávaly jeden s druhým a v kombinaci s Doložkou nejvyšších výhod 

                                                 

105 Opět především zástupci států s obchodními vazbami na ČLR. 
106 American Threats and U.S..China Negotiations over MFN status and Market Access, str. 102, 

dostupné z 
http://www.press.umich.edu/pdf/0472113585-ch4.pdf (29-06-2009).  
107 WuDunn, S., Chinese Angered by French Arms Sale to Taiwan, (20-11-1992), dostupné z 
http://www.nytimes.com/1992/11/20/world/chinese-angered-by-french-arms-sale-to-

taiwan.html (28-06-2009). 
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činily z amerických přístupů chaotickou směsici, vláda usoudila, že je třeba 

své postupy redefinovat. Situace vyvrcholila 26. května 1994, kdy Clinton 

oznámil, že „ačkoliv Čína neučinila významný pokrok v žádné  oblasti lidských 

práv jako podmínku kladenou výkonnou mocí, rozhodl jsem se, že by Spojné 

státy měly Číně Doložku nejvyšších výhod prodloužit i na následující rok.“108 

Prezident rovněž přistoupil k zásadnímu prohlášení, že Doložka na příští roky již 

nebude spojována s lidskými právy.  

Této rezignaci na prosazování lidských práv v ČLR mělo být ulehčeno 

zachováním všech dosud platných sankcí vydaných po Tchien-an-menu.109 

Dále Clinton v poměrně vágních příslibech mluvil o dotacích pro rozhlasové 

vysílání na území Číny (Hlasu Ameriky), podpoře nevládních organizací v ČLR 

(navzdory tomu, že zde žádné neexistovaly) a co bylo pro budoucí politiku 

lidských práv Washingtonu asi nejdůležitější, byl Clintonův příslib podpory této 

problematiky v mezinárodních organizacích.110  

Někteří američtí ekonomové toto dění okomentovali jako konec 

tchien-an-menského stigmatu, který pět let zatěžoval americko-čínské vztahy, 

jež měly být po studené válce „přirozeně“ založené na ekonomické bázi.    

 3.3. Tchaj-wanská krize  
 

Rezignaci v otázce Doložky nelze považovat za obecnou kapitulaci 

Washingtonu na prosazování lidských práv. Ve vztahu k Číně to ale 

bezpochyby bylo silné narušení lidskoprávních cílů, které je však nutno 

nahlížet v širších zahraničněpolitických souvislostech. Po somálském debaklu, 

bosenském angažmá a řešení Blízkovýchodní krize si washingtonští tvůrci 

zahraniční politiky začali uvědomovat, do jaké míry podcenili dynamiku 

východoasijského regionu a jaké problémy jim to zde přineslo. Okolo roku 

1994 se vztahy Spojených států v této oblasti potýkaly s problémy nejen 

                                                 

108 Ibidem 
109 Důležité bylo především neobnovení činnosti Overseas Private Investment Corporation 

(OPIC) na území 

Číny a udržení zbrojního embarga.  
Viz http://www.hrw.org/legacy/reports/1996/WR96/Asia-02.htm#P250_71314 (15-5-2009). 
110 Ibidem. 
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v Číně, ale ještě vážnějšího charakteru bylo napětí s Japonskem, které hrozilo 

vyhlášením obchodní války. S KLDR a jejím militaristickým režimem hrozila 

válka skutečná a příznivé vztahy neměly USA ani s Malajsií a Indonésií – kde 

rovněž kritizovaly neutěšenou situaci lidských práv. Navíc zde vstupovala do 

hry nevyřešená otázka Tchaj-wanu.111      

Bílý dům si byl vědom toho, že ve východní Asii za daného stavu není 

možné udržet zásady wilsonovského idealismu a za každou cenu zde 

prosazovat svůj universalismus lidských práv. Clinton byl tak nucen 

redefinovat svou východoasijskou politiku na zřetelně pragmatičtější postupy. 

Do popředí se tak během roku 1994 stále častěji dostávala geopolitická 

strategie konstruktivního zapojování Číny, jež měla definitivně nahradit 

původní striktní linii šíření demokracie. Nové přístupy Washingtonu se 

v Pekingu setkaly s pozitivním přijetím, což potvrdily i následující měsíce, kdy 

se uskutečnilo několik setkání státníků obou zemí na nejvyšší úrovni. Jeffrey 

Garten, tajemník ministerstva obchodu, přechod na strategii zapojování 

podpořil slovy: „Vstupujeme do nové éry, kdy se zahraniční politika a národní 

bezpečnost stále více otáčejí kolem našich obchodních zájmů, a kdy se 

ekonomická diplomacie stává nepostradatelnou při řešení velkých otázek 

naší doby.“112   

Pomoci prosazovat americké ideály tak, aby nenarušily hospodářské 

zájmy státu, měla v duchu konstruktivního zapojování nově vytvořená tzv. 

BEM strategie.113 V jejím rámci USA usilovaly o začlenění rozvíjejících se 

ekonomik světa do globálního tržního hospodářství, čímž mělo být v těchto 

zemích dosaženo zvýšení prosperity a budoucího prohloubení demokratizace 

v daném regionu. Ve svém důsledku tak měla tato strategie mimo 

hospodářská pozitiva podpořit i tradiční morální cíle americké zahraniční 

politiky, i když tentokrát méně otevřeně a poněkud nenápadněji. V případě 

                                                 

111 Brzeziński, Z., Volba: globální nadvláda nebo globální vedení (Praha, Mladá fronta, 2004), 

str. 190-93.  
112 Stremlau, J., Clinton Dollar Diplomacy. Foreign Policy, čís. 97, rok 1994, str. 18. 
113 Do strategie BEM (Big Emerging Markets), tzv. Velkých vznikajích trhů, bylo začleněno mimo 

Čínu i dalších  

devět zemí - Argentina, Brazílie, Indie, Indonésie, JAR, Jižní Korea, Mexiko, Polsko a Turecko. 
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ČLR navíc USA zintenzívnili úsilí započaté roku 1988 Bushovou administrativou 

o připojení země ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT) roku 1995 rozšířené na Světovou 

obchodní organizaci (World Trade Organization – WTO). Spojené státy si od 

vstupu Číny do WTO mimo jiné slibovaly, že jim pomůže účinněji řešit 

permanentní obchodní spory, povede k omezení čínského protekcionismu a 

obecnějšímu respektování liberálních norem mezinárodního obchodu 

čínskou stranou.114  

Clintonovo květnové prohlášení z roku 1994 o prodloužení a 

nepodmínění Doložky Číně pro USA znamenalo faktickou nepřítomnost 

prostředků, kterými bylo možné na Pekingu vymáhat dodržování lidských 

práv, což však vzájemné vztahy stabilizovalo. Tuto situaci měla ale 

zanedlouho narušit krize v Tchajwanské úžině. Spojené státy se vůči 

tchajwanskému ostrovnímu režimu od roku 1979 řídily principem „jedné 

Číny“115. Koncem 80. let došlo mezi oběma čínskými režimy k určitému sblížení 

(především v ekonomické rovině), avšak stejně tak jako pevninskou Čínu i 

Tchaj-wan čekalo na počátku 90. let období změn. Po smrti Čankajškova 

syna Ťiang Ťing-kua v roce 1988 došlo k liberalizaci uvnitř země, završením 

čehož byly první svobodné volby do zákonodárného sboru roku 1992. Tchaj-

wanská společnost byla navíc pozitivně naladěna díky ekonomickému 

boomu, který země v té době zažívala. Vědomí vlastního úspěchu a 

sounáležitosti s demokratických světem v ní jen podporovalo sebevědomější 

postoje odmítající čínské područí.  

Tyto transformace tchajwanského politického systému, směřující 

k liberalizaci ostrovní společnosti, se na americké politické scéně setkaly 

s kladnou odezvou. Předpokladem toho byl především fakt, respektive důkaz 

                                                 

114 Stremlau, J., Clinton Dollar Diplomacy. Foreign Policy, str. 18-21. 
115 Původně se jednalo o zásadu, objevující se v britsko-čínské dohodě o budoucím připojení 

Hongkongu k ČLR 

z téhož roku (1984). Tento princip měl vést k možnému sjednocení Tchaj-wanu s pevninskou 
Čínou při zachování  

jeho značné autonomie, včetně respektovaní tchajpejského politického a stranického 
systému, a zachování 

fungujících institucí. 
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o tom, že i v čínském prostředí je možné uplatnit demokratizační principy 

vhodně podpořené ekonomickým rozvojem a prosperitou. V americkém 

Kongresu, od roku 1994 ovládaném Republikány, se tak stále hlasitěji ozývaly 

požadavky apelující na prezidenta, aby v otázce Tchaj-wanu zaujal 

rozhodnější postoj a přestal Číně dále ustupovat. Rozšiřující se podpora 

tchajwanské otázky se v Kongresu opírala o nálady ve společnosti, které 

sympatizovaly s demokratizačními tendencemi Tchaj-wanu (v rozporu 

s autoritativní ČLR). Kongres dále těžil z oslabení pozic prezidenta Clintona 

kvůli nepodařené reformě systému zdravotní péče a v neposlední řadě jej 

kritizoval za „zradu“ v otázce Doložky.   

Roku 1994 Kongres přes Clintonovu kritiku schválil tzv. Foreign Relations 

Authorization Act, který americké vládě nařizoval, aby podnikla kroky „k 

výraznému zlepšení vztahů Spojených států a Tchaj-wanu“.116 Navíc byl 

Kongresem následně předložen dodatek k tzv. Taiwan Relations Act117 (z roku 

1979). Ten měl skrze tento zákon, již tak široce formulovaný, umožnit USA 

vyvážet na Tchaj-wan širší spektrum vojenských technologií. Střetnutí mezi 

exekutivou a Kongresem vyvrcholilo udělením víza tchajwanskému 

prezidentovi Li Teng-chuejovi v roce 1995 (které prošlo v Kongresu 

jednoznačně - 396 : 0 ve Sněmovně reprezentantů a 97 : 1 v Senátu).118  

              Stále citelnější podpora Tchaj-wanu ze strany amerického Kongresu, 

jakožto i Li Teng-chuejova tzv. výletní diplomacie119, vedly v létě roku 1995 

                                                 

116 United States Policy toward China and Taiwan (Senate – May 19, 1994), dostupné z  

http://www.fas.org/news/taiwan/1994/s940519-taiwan.htm (27-06-2009). 
117 Tento zákon měl původně zajišťovat zachování neoficiálních kontaktů, ekonomické a 

kulturní spolupráce a 
dovoloval prodej „obraných“ vojenských materiálů Tchaj-wanu, dostupné z 

http://www.taiwandocuments.org/tra01.htm (25-06-2009). 
118 Garver, J., Face Off – China, the United States and Taiwan’s Democratization (University of 

Washington Press, 
Seattle, 1997), str. 70.   
119 Jednalo se o sérii „neformálních“ soukromích setkání Li Teng-chueje se státníky 

jihoasijského regionu, při  

kterých se tchajwanský prezident snažil získat jejich podporu pro opětovné členství Tchaj-
wanu v OSN, jako 

nezávislého čínského státu. 
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k zahájení provokativních vojenských cvičení ČLOA v Tchajwanské úžině. 120  

Poté, co se Peking ujistil, že Washington nebude kvůli tchajwanské otázce 

riskovat přímý vojenský střet, rozšířil v březnu následujícího roku své akce.121 

Jak zásadně se komunisté mýlili v odhadech a míře americké reakce, 

ukázala okamžitá odpověď USA. Ministr obrany William Perry se rozhodl do 

oblasti vyslat největší námořní sílu od Vietnamské války a jasně tak 

demonstroval, kdo je nejsilnější námořní mocností v západním Tichomoří. 

Čínská akce a následná americká reakce měly i rozsáhlejší geostrategický 

význam. Čína si svým agresivním chováním pobouřila ostatní země regionu a 

Bill Clinton naopak získal přízvisko mírotvorce a „ochránce národů celého 

Pacifiku“.   

Zmíněná roztržka v Tchajwanské úžině i dění, které ji předcházelo, 

přispěla k přehodnocení názoru jak ČLR, tak USA na vzájemné vztahy. 

Ekonomicky expandující, mocensky sílící a zahraničněpoliticky asertivnější 

Čína pochopila, že Spojené státy do budoucna nelze podceňovat v jejich 

ochotě a razanci při ochraně svobody a strategických zájmů v oblasti 

západního Tichomoří. Spojené státy si naopak uvědomily, že Čína bude jen 

těžko akceptovat jejich morální světonázor nepodložený rozhodnou a ráznou 

akcí. Demonstrací své síly tak USA Číně ukázaly, jak moc je pro ně důležitá 

podpora demokratizace Tchaj-wanu a kroky tamější vlády. Tchaj-wan navíc 

začal být ve Spojených státech prezentován jako model fungování 

demokracie v čínské společnosti.     

Přes rozkol během incidentu v Tchajwanské úžině se bilaterální vztahy 

                                                 

120 Washington byl rovněž podle všeho informován, že ze strany ČLR se jedná jen o provokaci 

- vláda tedy zvolila  
prozatím nekonfrontační přístup. 
121 Vojenským cvičením připomínajícím invazi na ostrov usilovali komunisté o další 

nabourání  

proamerických nálad před blížícími se prezidentskými volbami na Tchaj-wanu. 
Demonstrací své síly chtěl  

Peking Tchaj-pej rovněž varovat před tím, co jej čeká, rozhodne-li se vydat cestou 
nezávislosti.  Účinek 

byl však přesně opačný – rozhořčení obyvatelé ostrova se sjednotili kolem osoby 
prezidenta Li Teng- 

chueje a dopomohli mu k přesvědčivému volebnímu vítězství. 
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mezi Čínou a Spojenými státy po zbytek roku 1996 vyznačovaly oboustrannou 

zdrženlivostí a snahou o prohloubení dialogu. Potvrzením toho měl být i 

Clintonův podzimní návrh na přijetí čínského prezidenta Ťiang Ce-mina 

v Bílém domě. Přes rozhodný a razantní postoj americké vlády během 

Tchajwanské krize i navzdory politice tvrdé linie, prosazované Clintonem vůči 

Číně v počátku mandátu, a mnohé další výtky, Peking navíc začal doufat v 

Clintonovo znovuzvolení v prezidentských volbách roku 1996. Důvodem byly 

především úvahy v komunistickém vedení, že by republikánský kandidát Bob 

Dole zaujal vůči Číně ještě razantnější postoj.122 ČLR navíc po čtyřleté 

zkušenosti s Clintonovou zahraniční politikou věděla, že není obtížné 

prezidenta zvýšeným tlakem přimět k ústupkům.  

Role lidských práv v těchto měsících nehrála ve vztazích obou zemí 

příliš významnou úlohu. Sebevědomější postavení jejich nejrozhodnějšího 

zastánce - Spojených států – v regionu východní Asie, však lidskoprávním 

principům dodalo na váze a rozšířilo jejich manévrovací prostor v této oblasti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

122 Bob Dole svou prezentací v prezidentské kampani dával najevo, do jaké míry nesouhlasí 
s Clintonovou 

politikou „agresivního usmiřování“ s Čínou. Jeho strana navíc Clintonovu demokratickou 
vládu kritizovala za  

neudržení jednotné zahraničněpolitické linie vůči Pekingu. Předseda podvýboru Sněmovny 
reprezentantů Chris  

Smith navíc odsoudil nedostatky Clintonovy politiky v oblasti lidských práv, které Demokraté 
tak hlasitě  

prosazovali ve volební kampani roku 1992. 
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 Závěr 
 

Jednání západního společenství ve vztahu k Číně bylo od jejího hlubšího 

začlenění do globálního ekonomického prostředí v 80. letech determinováno 

určitým rozporem, skrze nějž tuto zemi Západ vnímal. Z jedné strany na ni 

nahlížel jako na dynamickou ekonomiku s ohromným globálním potenciálem, 

z druhé strany ji však považoval za policejní stát totalitárního charakteru, jenž 

není schopen a ani ochoten dodržovat základní lidská práva. Původně 

strategické partnerství postupně prohloubené do silných ekonomických 
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vazeb Spojené státy pokládaly za proces, který do země brzy zanese i 

liberalizační tendence či určité prvky demokracie. Rozpad Sovětského svazu 

a konec éry studené války západní svět jen utvrdily ve správnosti jejich 

univerzalistických ideálů. Washington navíc doufal, že podobné společenské 

pnutí, způsobené permanentním znevažováním a pošlapáváním svobody 

projevu, volného pohybu, náboženství, byrokratická šikana, zatýkání a 

mučení, by mohlo narušit kontinuitu autokratické vlády Komunistické strany 

Číny. Neemancipované čínské obyvatelstvo, které s politickou svobodou ani 

demokracií nemělo žádnou zkušenost, přesto prostřednictvím svého 

studentstva projevilo určitý vzdor. Tento pokus studentů o dialog však 

přestárlé stranické vedení vyhodnotilo jako nebezpečnou rebélii mas a krutě 

ji jednotkami ČLOA potlačilo. Komunistický režim si touto ideologickou 

zatvrzelostí a vlnou represí sice zajistil udržení moci, avšak poštval tím proti 

sobě západní svět (především Spojené státy), čerstvě zbavený břemene 

studené války a rozhodnutý prosazovat své lidskoprávní ideály.                                    

Sankce, které Spojené státy na ČLR po Tchien-an-menu uvalily, však 

dlouho neudržely kontinuitu. Bílý dům se jejich aplikaci snažil od počátku 

obcházet a omezovat především důsledkem vlivu silného ekonomického 

lobby a geopolitických zájmů USA. Ve Spojených státech byl od počátku 

navíc patrný vnitropolitický nesoulad v otázce ráznosti přístupu vůči Číně. 

Stěžejní spor zde vyvstal mezi republikánskou vládou prezidenta George 

Bushe – „přítele“ Číny a dědice Nixonových a Kissingerových realistických 

zásad a Kongresem, tou dobou ovládaným Demokraty. Sankční opatření, 

která byl prezident nucen přijmout, Číně vykompenzoval vítězným bojem v 

oblasti Doložky nejvyšších výhod. Stálo za tím především úsilí Bílého domu, 

které se podařilo celou debatu držet v ekonomické rovině a vytvořit kolem 

sebe silnou koalici zastánců Doložky. Ta byla tvořena krom členů vlády i 

zástupci mocných firemních korporací a obchodních institucí, které za 

Doložku pomáhaly lobbovat v Kongresu. Na straně kritiků Doložky pak stála 

většina kongresmanů, jejichž domácí stát by nebyl ohrožen komplikacemi 

v americko-čínských ekonomických vztazích, k nimž se přidala i část 
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domácího firemního sektoru a zástupci odborů. Kongresu se však díky 

lobbistickým tlakům nepodařilo udržet jednotnou linii a Bush nakonec získal 

potřebný počet Senátorů pro své vítězství. 

Tento Bushův lidskoprávní minimalismus se střetl s velkým nesouhlasem 

demokratického prezidentského kandidáta Billa Clintona. Ten již ve své 

volební kampani ostře odmítal Bushovy postoje k lidským právům a obecně 

se vymezoval proti přátelskému přístupu USA k „diktátorům v Pekingu“. Po 

vítězství v prezidentských volbách přistoupila Clintonova vláda v létě roku 

1993 k taktickému tahu, kterým se jí díky dohodě s Kongresem podařilo 

debaty o Doložce nejvyšších výhod a statutu americko-čínského obchodního 

partnerství přesunout na následující rok. Clintonova administrativa, 

zaměstnána problémy domácí scény a navíc vázána ve sporech v Bosně, 

Somálsku či na Blízkém východě, podcenila zahraničněpolitickou 

komplikovanost východoasijského regionu. Nedostatečně flexibilní strategie, 

kterou by ve vztahu ke stále sebevědomější Číně mohly USA uplatnit, 

způsobila chaos a neefektivitu v jednáních vlády. Zastánci podmíněného 

udílení Doložky a stoupenci lidskoprávních ideálů tentokrát nevedli boj s pro-

Doložkovou koalicí v rovině vláda vs. Kongres, ale uvnitř samotné vlády. Na 

jedné straně stanulo ministerstvo zahraničí, v čele s Warrenem Christopherem, 

jemuž se v opozici stavělo především ministerstvo obchodu a obrany. Oba 

bloky pak samozřejmě podporovaly obdobné zájmové skupiny jako za 

předešlé vlády. Na jaře roku 1994 se na ministerstvo zahraničí snesla silná 

kritika za jeho neuvážené kroky ve vztahu k Číně jak ze zmíněných 

ministerstev, tak z podnikatelského prostředí a dokonce i od samotného 

prezidenta.  

Peking tou dobou už Clintonovy výhružky o podmínění Doložky nebral 

příliš vážně. Nemalou měrou v tom čínské vůdce utvrzovaly i návštěvy 

některých amerických subjektů v ČLR. Clinton si tak v průběhu roku 1994 díky 

silným vnitropolitickým tlakům uvědomil, že prosazováním lidských práv 

poškozuje ekonomické zájmy země a že tato dvě témata jsou v podstatě 

neslučitelná. Prezident byl tak nakonec nucen souhlasit s prodloužením 
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Doložky a dokonce navrhnout její bezpodmínečný statut na další léta. Touto 

rezignací na prosazování politiky lidských práv v bilaterálních vztazích s ČLR 

Spojené státy jen potvrdily sílící trend, který stavěl lidská práva do pozice 

obtížného břemene bránícího prosazování pragmatických ekonomických 

zájmů. Američané byli v průběhu roku 1994 navíc v důsledku nepříznivých 

vztahů s několika zeměmi východní Asie nuceni redefinovat svou 

zahraničněpolitickou strategii. V případě Číny se jednalo o politiku 

konstruktivního zapojování. Ta měla být založena především na ekonomické 

bázi a hlubším zapojování ČLR do struktur mezinárodního obchodu. Opět se 

zde tedy promítala snaha Washingtonu (jako před rokem 1989), skrze 

ekonomickou prosperitu a globální závazky evokovat v Číně liberalizační 

tendence. Po několikaměsíčním pozitivním vývoji vzájemných vztahů však 

přišla koncem roku 1995 a počátkem roku následujícího krize v Tchajwanské 

úžině, která znamenala dramatický rozkol mezi Washingtonem a Pekingem. 

Situace vyvrcholila mohutnou demonstrací amerických námořních sil ve 

Východočínském moři. Washington v polovině devadesátých let již věděl, že 

přímé požadavky na zlepšení situace lidských práv v Číně mají jen mizivou 

šanci na úspěch. Díky krizi v Tchajwanské úžině a odhalení čínské Achillovy 

paty v nevyřešené otázce Tchaj-wanu, však mohly Spojené státy 

komunistické Číně prezentovat svou rozhodnost při obraně svobody a 

demokracie.  

Jak ukázal vývoj během chronologického rámce této práce, nejsilnější 

hlasy podporující problematiku lidských práv v Číně měly i do budoucna 

zaznívat především z Kongresu, kde lidskoprávní otázky zůstávaly i nadále 

důležitým tématem. Oproti tomu administrativa zatěžkaná ekonomickou 

agendou pod tlakem mocné business lobby, byla nakonec vždy nucena 

upřednostnit hospodářské zájmy před svými morálními ideály a tlakem 

subjektů podporujících lidská práva.  Koneckonců ještě větší sympatie u 

amerických občanů, než podpora lidských práv, vzbuzuje ekonomické 

prosperita země, která vyhrává volby. 
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Grafy 
 

Graf 1.: Ukazatele růstu HDP pro země východní Asie v letech 
1960-2000123 

 

 

Graf 2.: Americko-čínská obchodní bilance v roce 1991124  

 
NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars, and not seasonally adjusted unless otherwise specified.  

Month Exports Imports Balance 

                                                 

123 The Impact of Economic Development of East-Asia, str. 8, 
dostupné z http://www.rieti.go.jp/en/events/03053001/pdf/1-lau.pdf, (25-06-2009).  
124 U.S.-China Trade Balance (Import, Export in Goods),   
dostupné z http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#1991 (25-06-2009). 
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January 1991  406.0  1,321.6  -915.6  

February 1991  487.6  1,253.7  -766.1  

March 1991  472.3  974.3  -502.0  

April 1991  440.3  1,104.2  -663.9  

May 1991  625.3  1,380.8  -755.5  

June 1991  530.2  1,525.5  -995.3  

July 1991  522.8  1,813.2  -1,290.4  

August 1991  565.2  1,872.4  -1,307.2  

September 1991  501.9  1,936.3  -1,434.4  

October 1991  552.3  2,236.4  -1,684.1  

November 1991  595.3  1,957.6  -1,362.3  

December 1991  579.0  1,593.2  -1,014.2  

TOTAL  6,278.2  18,969.2  -12,691.0 

 

Graf 3.: Americko-čínská obchodní bilance v roce 1992125  
 

  
NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars, and not seasonally adjusted unless otherwise specified.  

Month Exports Imports Balance 

January 1992  502.5  1,912.6  -1,410.1  

February 1992  471.1  1,693.7  -1,222.6  

March 1992  646.3  1,441.8  -795.5  

April 1992  580.7  1,677.6  -1,096.9  

May 1992  621.7  1,853.9  -1,232.2  

June 1992  689.2  2,179.2  -1,490.0  

July 1992  438.8  2,503.8  -2,065.0  

August 1992  730.4  2,613.0  -1,882.6  

September 1992  489.3  2,760.5  -2,271.2  

October 1992  746.3  2,748.4  -2,002.1  

November 1992  620.5  2,316.0  -1,695.5  

December 1992  881.7  2,027.0  -1,145.3  

TOTAL  7,418.5  25,727.5  -18,309.0 

 

                                                 
125
 U.S.-China Trade Balance (Import, Export in Goods),   

dostupné z http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html#1992 (25-06-2009). 
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Responding to the human rights abuses during World War II., the international 

community with strong U.S. leadership adopted, in 1948, the Universal 

Declaration of Human Rights. The fundamental human rights recognized by 

the Universal Declaration should have had a universal character where there 

was no place for ideological interests. Hovewer the original universal concept 

promoted by Western civilization started to be criticized by non-Western 

members of United Nations Commission on Human Rights. During the Cold 

War era the Western countries often had to give up from their ideals, as the 

non-Western coalition continued to be a powerful opposition.    

              When the reformative pressure in the Eastern Europe communist 

countries subsequently disrupted the Union of Soviet Socialist Republics, many 

people in the United States and Western democratic countries were 

expecting that similar circumstances would affect communist regime in the 

People’s Republic of China as well. There was a progress for liberation during 

the 1980s but Chinese communist leadership suppressed these 

transformations in June 1989 by repression of pro-democracy demonstrations. 

The brutal crushing occurred when military troops and police killed several 

hundred unarmed people around Beijing's Tiananmen square. 

               The tragedy that unfolded around Tiananmen Square in June 1989 

had an immediate impact on China's foreign relations. Together with its 

Western allies, the U.S. quickly imposed series of diplomatic and economic 

sanctions against China as an effort to demonstrate the disagreement on 

Chinese human rights conditions . The details of those sanctions varied from 

country to country, but in general they involved the suspension of high-level 

official visits, official development assistance and export credits, as well as 

suspension of sales of military equipment. 

                Nevertheless, the U.S. pressure policy towards China caused a 

conflict on the American political scene. From 1990 to 1992, Congress and 

the president several times clashed over congressional efforts to revoke or 

heavily condition the extension of Most Favored Nation (MFN) trade status to 

China.  There were two coalitions of different interests. One of them consisted 

of the Republican government (led by G.H.W. Bush) and few powerful 
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financial corporations and business institutions that supported an affirmative 

and pragmatic relationship with China. The other group consisted of a great 

part of the U.S. Congress (supported by labour unions and domestic business 

sector representatives), making an effort to withdraw China’s MFN treatment. 

However, the coalition around George H. W. Bush succeeded in renewing 

MFN to China every year.  

Bill Clinton´s victory of U.S. presidential election was an opportunity to 

change the political course towards China. In 1993, president Bill Clinton 

authorized renewal of China’s MFN status for another year, but also indicated 

that any future renewal will be conditional upon improvement of human 

rights in China. Following discussions on China´s MFN status moved from the 

Congress-president level to controversy inside-government debates. 

Department of the Treasury, as well as the Ministry of Defence stood in 

powerful opposition to Department of State. In 1994, president Clinton 

renewed MFN to China and moreover delinked future MFN renewal from 

non-trade issues, such as human rights. The practical considerations and 

economical conditionality won once again over the idealistic visions of 

human rights supporters.  

The issue of human rights was moved by the U.S. to United Nations 

ground where the discussions on this matter only confirmed the trends that 

the human rights policy had to face in U.S.-China bilateral relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 


