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Abstrakt  

Tématem předkládané práce je výzkum role transnacionálního aktéra na národní úrovni, 

na konkrétním případě působení Americké obchodní komory v České republice. Práce 

je rozdělena do dvou hlavních kapitol – teoretické a praktické. První část práce se 

zaměří na tři teoretické proudy. V první podkapitole bude pozornost zaměřena na vývoj 

teoretického nahlížení na nestátní aktéry v mezinárodních vztazích od 70. let 20. století. 

Cílem této podkapitoly je analyzovat koncepty vzájemné závislosti, globálního vládnutí, 

nového transnacionalismu a privátního transnacionálního vládnutí. Druhá podkapitola 

se zaměří na výzkum nadnárodních korporací. Důraz bude kladen především na 

dynamiku a vývoj výzkumu transnacionálních korporací a jejich vztah s národním 

státem. Třetí podkapitola bude zkoumat proces reprezentace zájmů uvnitř státu. 

Pozornost bude věnována identifikaci podmínek, které musí transnacionální aktér splnit, 

aby mohl úspěšně proniknout do tohoto procesu a prosazovat zde své zájmy. Na základě 

teoretických poznatků budou na konci první části formulovány hypotézy, které budou 

testovány v druhé části práce. Praktická část se zaměří na analýzu angažovanosti 

Americké obchodní komory v České republice v úsilí za novelizaci zákona o veřejných 

zakázkách v letech 2010 až 2012. Cílem práce je zodpovědět otázku, jakým způsobem 

Americká obchodní komora ovlivňuje vnitřní záležitosti České republiky.  

 

 

Abstract  

The purpose of this thesis is to analyze the role of the transnational actor at the national 

level in particular case of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic. 



 
 

 
 

The study is divided into two main parts. The first, theoretical part focuses on three 

theoretical strands. The first chapter focuses on the development of theoretical 

perceptions of non-state actors in international relations since the 1970s. The goal of the 

first chapter is to examine concept of interdependence, global governance, the new 

transnationalism and transnational private governance. The second chapter focuses on 

multinational corporations. The analysis emphasizes the dynamics of research and 

development of transnational corporations and their relationship with the nation state. 

The goal of the third theoretical chapter is to explore the process of interest 

representation within the nation state. Attention is drawn to obstacles and conditions 

that transnational actor needs to overcome in order to successfully penetrate the process 

of interest representation and pursue its goals within the state. The second part of the 

thesis investigates activities of the American Chamber of Commerce in the Czech 

Republic that were carried out in an effort to amend the Public Procurement Act from 

2010 to 2012. The hypotheses derived from theoretical part are tested. The aim of this 

thesis is to answer the question how the American Chamber of Commerce affects the 

internal affairs of the Czech Republic. 
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Během posledních dvaceti let se transnacionální aktéři stali důležitým předmětem 

zkoumání v rámci teorie mezinárodních vztahů. Diskuse, zda v mezinárodních vztazích 

dominuje stát nebo mezinárodní organizace, se postupně přesunula do roviny otázky 

interakcí mezi státy, mezinárodními organizacemi a transnacionálními aktéry.  

Přestože nadnárodní aktéři představují heterogenní skupinu, můžeme identifikovat tři 

hlavní skupiny: 1) privátní aktéři 2) epistemická a 3) normativní společenství. Tato 

práce se zaměřuje na výzkum v oblasti privátních transnacionálních aktérů. Pozornost se 

klade především na jejich prosazování v oblastech, které tradičně náležely do státního 

nebo veřejného sektoru. Dosavadní výzkum problematiky transnacionálních aktérů se 

zaměřoval na: 1) roli transnacionálních aktérů v procesu demokratizace mezinárodních 

organizací; 2) vztahy transnacionálních aktérů s veřejným sektorem; 3) reputaci 

transnacionálních aktérů.  

Úkolem práce bude zkoumat působení Americké obchodní komory (dále také jako 

AmCham) v České republice. AmCham je dobrovolným a nezávislým sdružením 

podnikatelských subjektů. V České republice komora zastupuje více než 450 firem, 

k nimž například patří společnosti jako Microsoft, Philip Morris, IBM či MasterCard. 

Z toho důvodu je možné na AmCham nahlížet jako na transnacionálního aktéra, který 

artikuluje zájmy svých členů.   

Cílem této práce je zodpovědět otázku, jakou roli transnacionální aktér sehrává na 

národní úrovni. Výzkum bude zaměřen na konkrétní aktivity Americké obchodní 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 



 
 

 
 

komory a jejich význam pro Českou republiku. Pro záměry této práce využiji poznatků 

z výzkumu v rámci mezinárodních vztahů a ekonomické diplomacie.   

Domnívám se, že případ působení AmCham v ČR je aktuální, zajímavý a do současné 

chvíle tato oblast nebyla prakticky zkoumána. Dalším důvodem výběru tohoto tématu je 

možnost přímého výzkumu. Možnost aktivně se účastnit akcí, které AmCham (a 

podobně zaměřené subjekty) pořádají, jednání parlamentních komor či provádět 

rozhovory s přímými účastníky (poslanci, představitelé AmCham, atd.) považuji za 

velmi inspirativní a užitečné pro záměry práce. Získané informace mohou přinést nové 

poznatky o roli a strategii nadnárodního aktéra v rámci národního státu. 

 

Metoda zpracování: 

 

Autorka při zpracování této práce vychází z liberálně-idealistické tradice reflexe 

mezinárodních vztahů, konkrétně z neoliberálního institucionalismu. Tento přístup se 

zabývá „novými“ aktéry, na stát již není nahlíženo jako na jediného hybatele 

mezinárodních vztahů (MV). Pro tuto práci je významný „vstup“ transnacionálních 

korporací (dále také TNCs), které jsou považovány za samostatného a právoplatného 

aktéra MV. Tato práce využívá empiricko-analytický přístup. Realita je tedy zkoumána 

bez normativního zabarvení. Jsem si vědoma, že při kvalitativním výzkumu není zcela 

možné vyloučit subjektivní hodnocení autora, nicméně je možné tyto atributy omezit. 

Důraz proto bude kladen na důslednou objektivitu při sběru a vyhodnocování dat. Cílem 

práce není normativní zhodnocení či zobecnění, nýbrž porozumění specifickým znakům 

zkoumaného případu v daném kontextu. Za vhodnou metodu pro tuto práci považuji 

jednopřípadovou studii. Tato metoda umožňuje pochopit zkoumaný jev ve své 

celistvosti a v souvislostech. Analýza působení AmCham v českém prostředí tak 

nabídne nový pohled na působení transnacionálního aktéra na národní úrovni. 
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Úvod 

Teorii a diskuzi o mezinárodních vztazích (MV) dlouhou dobu dominoval 

stát, coby hlavní hybatel mezinárodního dění. Mezinárodní systém byl chápán a 

zkoumán v intencích států a jejich vzájemných interakcí. Tato premisa společná jak 

zastáncům realistické, tak liberální tradice výzkumu mezinárodních vztahů, byla 

podrobena silné kritice na počátku 70. let 20. století, kdy se do popředí zkoumání 

mezinárodních vztahů dostávají nestátní aktéři. Stoupenci nového kritického 

proudu zdůrazňovali především vzrůstající význam nestátních nadnárodních aktérů 

a poukazovali na nutnost opustit přísně státocentrický pohled na mezinárodní 

systém, který do té doby ve výzkumu MV převažoval.  

Pojem nestátní aktér pokrývá širokou řadu jednotek zahrnující jednotlivce, 

epistemická společenství, teroristické a kriminální skupiny, náboženská hnutí, 

nadnárodní společnosti, sociální hnutí, transnacionální sítě, nadace a nevládní 

organizace. Pro tuto práci je důležitý proud, který se věnuje otázkám spojených s 

nadnárodními korporacemi a jejich účasti na mezinárodním dění. Žebříček sta 

největších ekonomik světa z roku 2000, který zhodnocuje HDP a roční obrat, je 

tvořen 51 nadnárodními korporacemi a 49 státy.
1
 Není tedy překvapením, že 

privátní korporace, které mají srovnatelnou ekonomickou sílu jako některé 

rozvinuté země, jsou dnes některými odborníky hodnoceny jako autonomní aktéři 

v mezinárodním systému. Ti tento systém přímo ovlivňují a navazují samostatné 

vztahy s dalšími státními i nestátními hráči. Působení nadnárodních korporací 

v mezinárodním systému a vliv na globální ekonomiku se těší velkému zájmu ze 

strany badatelů MV. V menší míře se však zkoumá, jakým způsobem nadnárodní 

aktéři ovlivňují podobu domácích politik státu.   

Domnívám se, že otázka role nadnárodních aktérů při ovlivňování 

záležitostí státu představuje zajímavou a přesto málo zkoumanou výseč 

mezinárodních vztahů. V této práci se zaměřuji na působení Americké obchodní 

komory v České republice (AmCham). AmCham v České republice (ČR) sdružuje 

více než 460 společností, mezi které patří korporace jako Exxon Mobil, IBM, 

Hewlett-Packard, Philip Morris, Coca-Cola, a další. Způsob, jak konkrétně 

                                                        
1 ANDERSON, Sarah – CAVANAGH, John. Top 200: The Rise of Corporate Global Power. 

Oakland: Institute for Policy Studies, 2000, s. 3.  

Dostupné z http://s3.amazonaws.com/corpwatch.org/downloads/top200.pdf (21. 1. 2012).  

 

http://s3.amazonaws.com/corpwatch.org/downloads/top200.pdf
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AmCham postupuje při prosazování zájmů v rámci ČR, bude předmětem zkoumání 

této práce. Výběr tématu byl motivován aktuálností zkoumané problematiky a 

možností nahlédnout do oblasti, která z pohledu MV nebyla systematicky 

podrobena výzkumu. V neposlední řadě hrály roly osobní preference a možnost 

přímého kontaktu s hlavními protagonisty zkoumaného dění. Problematiku 

působení Americké obchodní komory v České republice bylo možno konzultovat 

s jejím výkonným ředitelem Westonem Staceym, předsedou rady Expertní skupiny 

Platformy pro transparentní veřejné zakázky Danielem Weinholdem a Kateřinou 

Menzelovou, která se problematice činnosti AmCham věnuje v médiích. Poznatky 

získané na základě osobních setkání s těmito aktéry byly velmi inspirativní a cenné 

při zpracování předkládané práce. Ráda bych těmito řádky všem poděkovala.   

 

Cíle práce  

Tato práce si klade za cíl odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, jakým 

způsobem nadnárodní aktér ovlivňuje vnitřní záležitosti států, konkrétně: Jakým 

způsobem Americká obchodní komora ovlivňuje vnitřní záležitosti České republiky? 

V práci je kladen důraz na analýzu pohybu AmCham a reprezentaci jejích zájmů 

v rámci českého politického systému. Pozornost je zacílena i na transnacionální 

vazby AmCham s dalšími aktéry. Z těchto dvou rovin rozboru vyplývají další 

podotázky: Jaké jsou motivy činnosti Americké obchodní komory? Jaké konkrétní 

strategie AmCham pro své cíle využívá? A jak jsou tyto nástroje úspěšné? Jak jsou 

vzájemné kontakty státu a AmCham ovlivněny nadnárodní rovinou této platformy?  

Smyslem zodpovězení těchto otázek není postulace nového teoretického směru či 

širokého zobecnění. Domnívám se, že přínos této práce spočívá v inovativním 

pohledu na transnacionální aktéry, který by mohl přinést nový vhled do zkoumané 

problematiky a přispět tak do akademické diskuze. 

 

Teorie a metodologické ukotvení 

Výzkum působení AmCham v ČR je nezbytné napojit na širší teoretický 

výzkum MV a propojit bádání s obecnými fenomény jako je transnacionalismus, 

mezinárodní politická ekonomie, mezinárodní ekonomické vztahy či reprezentace 

zájmů. Komplexnost zkoumané problematiky zrcadlí i zvolený teoretický přístup. 

Domnívám se, že v současnosti nedominuje oboru MV jeden teoretický proud. 

Naopak, v pomyslné aréně teoretického bádání se střetávají odlišné přístupy, které 
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vykazují vlastní způsob nahlížení na realitu mezinárodního prostředí, 

charakteristiky a způsoby zkoumání konkrétního problému. V této práci se 

přikláním k pluralistickému přístupu studia mezinárodních vztahů, tedy k proudu, 

který uznává stát jako důležitého aktéra MV, který však operuje v prostředí, kde 

nestátní aktéři pronikají na jeho území, omezují jeho svrchovanost a mohou se 

účinně stavět jeho nadvládě.
2
 Zpracování práce dominuje empiricko-analytický 

přístup, v rámci kterého je kladen důraz zejména na neutrální postoj vůči zkoumané 

problematice.
3
 Zároveň však souhlasím se Stevem Smithem, který upozorňuje na 

fakt, že teorie mezinárodních vztahů často bagatelizuje normativní a etické prvky, a 

to ve smyslu, kdy teorie prosazuje porozumění prostřednictvím „rozumu“ 

odtrženého od etických a mravních norem.
4
  

Z metodologického hlediska je zvolen kvalitativní přístup, konkrétně 

jednopřípadová studie, která umožňuje hlubší pochopení zkoumané problematiky.  

Jsem si vědoma limitů, které tento způsob výzkumu přináší. Jednopřípadové studie 

často tendují k deskripci, či k omezení své vnitřní platnosti.
5
 Těchto negativních 

aspektů se snažím vyvarovat především pečlivým vyhodnocením dat, která jsem 

získala důsledným sběrem, formou triangulace.
6
 Analýza tedy není založena na 

jednom zdroji, nýbrž pracuje s údaji získanými od vedení AmCham, a dále s 

primárními a sekundárními zdroji. Jak již bylo zdůrazněno, cílem této práce není 

zobecnění, ale porozumění specifickému problému v kontextu.  

Domnívám se, že pro studii působení AmCham v ČR se jedná o vhodnou 

volbu, která umožní blíže porozumět a vysvětlit tuto problematiku. Jako konkrétní 

případ pro výzkum je vybrána angažovanost AmCham v boji za legislativní 

novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Zdůvodnění výběru a specifika případu 

budou blíže představena v druhé, praktické části této práce. Vybraný případ však 

                                                        
2 HOLLIS, Martin – SMITH, Steve. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2000, s. 51. 
3 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií: [empiricko-analytický přístup v 

soudobé politické vědě]. Praha: Portál, 2006, s. 21. 
4 BOOTH, Ken – SMITH, Steve. Současné teorie mezinárodních vztahů. Brno: Barrister & 

Principal, 2001, s. 11. 
5 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích. Praha: Portál, 2008, s. 87. 
6
 DRULÁK, P.: Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích, s. 58. 
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svým charakterem odpovídá případové studii zde definované a poskytne data, která 

dosud nebyla teoreticky uchopena.
7
 

 

Definice 

Tato práce vychází především z anglických zdrojů, ve kterých převládá 

značná terminologická nejednotnost. Pokud tedy není explicitně uvedeno, jsou pro 

potřeby této práce pojmy nadnárodní a transnacionální chápana jako synonyma. 

Pojmy transnational corporations (TNCs), multinational corporations (MNCs) a 

multinational enterprises (MNEs) jsou překládány jako nadnárodní nebo 

transnacionální korporace či společnosti. Nadnárodní korporace jsou chápány jako 

soukromé společnosti, které se věnují ekonomickým aktivitám ve více zemích 

současně.
8
 

 

Osnova práce 

Tato práce se skládá ze dvou částí. První část nabídne teoretický rámec, 

který umožní porozumět následující praktické části. Zvolená osnova stati tak nabízí 

přehledně strukturovanou problematiku, která umožňuje teoretické závěry testovat 

na konkrétním praktickém případu. V první kapitole se zaměřuji na vývoj 

teoretického nahlížení na nestátní aktéry v MV od 70. let 20. století do současnosti. 

Důraz je kladen na působení nadnárodních korporací a jejich posun od aktérů, kteří 

ovlivňují zahraniční politiku států k autonomním hráčům, kteří v globalizovaném 

prostoru navazují vztahy s dalšími aktéry, a do jisté míry samy mezinárodní systém 

utvářejí. Nemenší význam pro praktickou část práce má podkapitola, která se 

věnuje vztahu nadnárodních korporací, nestátních aktérů a státu v otázkách domácí 

politiky. Třetí podkapitola představí schéma artikulace zájmů v rámci národního 

státu a nabídne koncepty strategií vstupu pro nadnárodního aktéra. Teoretická část 

práce je zakončena shrnutím a postulováním hypotéz, které budou testovány 

v následující praktické části.   

Druhá, praktická část, si klade za cíl zodpovědět v úvodu stanovené 

výzkumné otázky a otestovat navržené hypotézy na konkrétním případě. V první 

podkapitole je zdůvodněn výběr případu angažovanosti AmCham v prosazování 

                                                        
7 DRULÁK, P.: Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích, s. 51. 
8 PLECHANOVOVÁ, Běla. Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů. Praha: ISE, 2003, s. 92. 
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novelizace zákona o veřejných zakázkách. Případ je rovněž definován a ohraničen 

tak, aby nedocházelo k odvádění pozornosti od stěžejních otázek. Druhá 

podkapitola definovaný případ analyzuje. Důraz je přitom kladen na identifikaci 

motivů a strategií AmCham, dále na transnacionální vazby a jejich vliv na činnost 

AmCham v lokálním politickém nastavení. Pozornost je rovněž věnována vlivu 

členských nadnárodních společností. Praktickou část uzavírá kritické zhodnocení 

strategií a aktivit Americké obchodní komory, zodpovězení výzkumných otázek a 

reflexe stanovených hypotéz. 

 

Použitá literatura 

 Odborná literatura věnující se problematice nových aktérů v MV je velmi 

bohatá. Detailní teoretický rozbor bude představen v následující kapitole, tento 

prostor je tedy určen pro rychlé představení stěžejních prací, ze kterých tato studie 

vychází. Pro porozumění problematice transnacionálních vztahů a nových aktérů 

bylo čerpáno z díla Roberta Keohanea a Josepha Nye Power and Interdependence.  

Další důležitý zdroj poznatků v oblasti nestátních aktérů představují práce Thomase 

Risse-Kappena a Petera Gourevitche, kniha Daphné Josselinové a Williama 

Wallace Non-State Actors in World Politics, sborník autorů Ivera Neumana a Ole 

Waevera The Future of International Relations: Masters in Making, příspěvek 

Seyoma Browna o nových aktérech ve světové politice, či kniha Susan Strange The 

Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. V oblasti 

mezinárodní politické ekonomie byla pro tuto práci významná kniha Global 

Political Economy od Roberta Gilpina a sborník zaměřený na současné teorie 

politické ekonomie od Ronena Palana. Při zpracování částí věnujících se 

transnacionálním korporací bylo čerpáno z děl Alana Rugmana (Inside the 

Multinationals: The Economics of Internal Markets, The Theory of Multinational 

Enterprises a především sborníku Oxford Handbook of International Business) a 

Johna H. Dunninga. 

 Působení nadnárodních aktérů v záležitostech národních států se odborná 

literatura věnuje o poznání méně. Zde bych zdůraznila sborník Jamese Muldoona 

The New Dynamics of Multilateralism a dílo českého autora Ondřeje Císaře, který 

se ve sborníku Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy, knize Transnacionální 

politické sítě a odborných článcích extenzivně věnuje problematice 

transnacionalismu a vzájemným interakcím mezi domácí a nadnárodní rovinou. 
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 V druhé části práce je výzkum založen především na rozboru pramenů, které 

přinášejí informace o činnosti AmCham v oblasti veřejných zakázek. Jedná se 

především o dokumenty z webových stránek Americké obchodní komory v ČR a 

Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Při vypracování praktické části byla 

rovněž využita data z novinových článků a veřejnoprávních médií. Studium 

vybraného časového období v médiích umožnilo zachytit atmosféru zkoumané 

doby. 
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1. Teoretická část 

 Tato kapitola se zaměřuje na vývoj teoretického nahlížení na nestátní aktéry 

v mezinárodních vztazích. Pozornost je především věnována nadnárodním 

korporacím, jejichž role a pozice se v mezinárodním systému od 70. let 20. století 

značně proměnily. V navazujících částech kapitoly je analyzován vztah 

transnacionálních korporací s dalšími aktéry mezinárodního dění, vliv korporací na 

domácí politiky (ve smyslu policy) a možnosti vstupu nadnárodních aktérů do 

systému reprezentace zájmů konkrétního státu. Cílem této části je stanovit 

hypotézy, které budou testovány v praktické části předkládané statě.  

 

1.1 Nestátní aktéři v mezinárodním systému 

 Počátek 70. let 20. století je v literatuře – věnující se MV – spojován se 

vzestupem nového teoretického proudu, který kritizuje státocentrický přístup 

dosavadních paradigmat. Kritici zdůrazňovali, že teorie založené na dominantní roli 

státu v MV nenabízejí ucelený pohled na mezinárodní systém. Zpochybnění 

dominantní role státu ve prospěch nestátních aktéru na počátku 70. let mělo 

historické předchůdce. Zdůrazňovány jsou tři historické situace, kdy byly role a 

moc státu systematicky testovány. První výzvou byly apely dělnické třídy na 

zformování opozice vůči první světové válce, druhá výzva se pojí k atmosféře 50. 

let 20. století a obavám z jaderné války. Třetí výzva pak proti premisám 

realistického přístupu staví trendy hospodářské integrace.
9
 Přístup na počátku 

sedmdesátých let tedy nebyl nový, přinesl však systematickou změnu v nahlížení na 

fungování mezinárodního systému.  

 

1.1.1 Transnacionalismus a teorie vzájemné závislosti 

S kritikou státocentrického přístupu jsou nejčastěji spojováni autoři Robert 

Keohane a Joseph Nye, kteří na počátku 70. let představili koncept 

transnacionalismu. Transnacionální vztahy (neboli přeshraniční vazby) jsou 

charakterizovány jako vzájemné styky a interakce mezi jednotlivými aktéry 

mezinárodního dění, z nichž alespoň jeden je aktér nestátní.
10

 Tyto vztahy mezi 

                                                        
9 HOLLIS, Martin – SMITH, Steve. Mezinárodní vztahy: výklad a porozumění. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2000, s. 45-46. 
10

 KEOHANE, Robert – NYE, Joseph. Transnational Relations and World Politics. Cambridge: 

Harvard University Press, 1972, s. 12. 
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sebou navazují jak státy, tak nestátní aktéři – jako např. nadnárodní korporace, 

hnutí či nevládní organizace. Autoři představují model vzájemných 

transnacionálních vazeb, který se vymezuje vůči realistickému chápání interakcí 

v mezinárodních vztazích. Zjednodušeně můžeme říci, že oproti modelu 

státocentrickému, kde interakce probíhají buď v rámci státu, nebo mezi státy, 

schéma transnacionálních vztahů předznamenává interakce, které zapojují různé 

aktéry napříč lokálními, národními i globálními rovinami. U modelu 

transnacionálních vazeb tak není možné označit jednoho dominantního aktéra 

transnacionálního procesu.
11

  

Zvyšující se frekvence vzájemných transakcí mezi aktéry, kteří se 

pohybující v mezinárodní aréně, přináší několik podstatných důsledků: za prvé, 

transnacionální interakce mohou prosadit změny postojů participujících aktérů, za 

druhé, dochází k zapojování zájmových skupin do transnacionálních struktur, za 

třetí, transnacionální interakce mohou omezit pravomoci státu ve smyslu závislosti 

a vzájemné závislosti, za čtvrté, transnacionální vazby také mohou státům 

nabídnout nástroje, prostřednictvím kterých je možné ovlivňovat ostatní státy, za 

páté, transnacionální vztahy mohou podpořit činnost autonomních nestátních 

aktérů, kteří prosazují své zájmy a to bez ohledu na preference států.
12

  

Sada těchto hypotéz odráží realitu 70. let, kdy mezinárodní systém čelí řadě 

silných ekonomických otřesů, které podporují tezi, že dosavadní výlučná pozornost 

mezinárodních vztahů zacílená pouze na bezpečnostní a politické otázky opomíjí 

důležitou dimenzi MV.
13

 Právě třetí výše předestřený bod o závislosti a vzájemné 

závislosti reflektuje nutnost studia ekonomických faktorů v MV. Keohane a Nye 

postulují teorii komplexní vzájemné závislosti neboli interdependence. Vzájemná 

závislost ve světové politice označuje stav, kdy mezi státy či nestátními aktéry 

existují reciproční vztahy.
14

 Jedná se tedy o situaci, kdy jsou aktéři provázáni 

natolik, že rozhodnutí jednoho ovlivní zároveň toho druhého. Rovněž je důležité 

zdůraznit, že interdependence může být jak symetrická, tak asymetrická a může mít 

pozitivní i negativní dopady.
15

  

                                                        
11 NYE, Joseph – KEOHANE, Robert. Transnational Relations and World Politics. International 

Organization, 1971, roč. 25, č. 3, s. 333-334. 
12 NYE, J. – KEOHANE, R.: Transnational Relations and World Politics, s. 331-342. 
13 DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2003, s. 50. 
14 KEOHANE, Robert – NYE, Joseph. Power and Interdependence. New York: Harper Collins, 

1989, s. 8. 
15 KEOHANE, R. – NYE, J.: Power and Interdependence, s. 24-25.  
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Definice vzájemné závislosti implikuje radikální změnu v nahlížení na 

koncept bezpečnosti státu v mezinárodním prostředí. Bezpečnost státu už tedy 

nesouvisí pouze s mocenskou pozicí v mezinárodním systému a dostatečnou 

vynucovací silou. Naopak otázka bezpečnosti se nyní vztahuje na více oblastí, ve 

kterých však státy přestávají být výlučnými aktéry.
16

 Na druhou stranu vzájemná 

závislost ze své podstaty do určité míry omezuje použití síly. Vzájemné 

propojování států a růst jejich prosperity postupně znemožňuje použití násilného 

řešení a nutí státy ke spolupráci.
17

  

 Argumenty Keohanea a Nye samozřejmě vyvolaly reakce napříč plénem 

badatelů a odborníků zabývajících se MV. Hedley Bull připouští, že jsou státy 

v globálním systému nuceny navazovat vazby s nestátními aktéry. Zdůrazňuje však, 

že tyto vazby nutně nevedou k úpadku role státu, naopak tvrdí, že stát prokázal 

imponující schopnost odolat náporu jiných aktérů, a že bude schopen odolávat i 

nadále.
 18

 Seyom Brown v knize New Forces in World Politics podporuje tvrzení o 

erozi suverenity státu a rozvíjí teorii o novém uspořádání mezinárodního systému, 

který čelí odlišným výzvám, než tomu bylo doposud.
19

 Tezi o relevanci nestátních 

aktérů v MV testovali také Richard Mansbach a Yale Ferguson. Autoři analyzovali 

transnacionální vazby mezi nestátními a státními aktéry ve třech světových 

regionech v letech 1948 až 1972.
20

 Výsledky výzkumu prokázaly, že polovina 

interakcí ve zkoumaných oblastech zahrnovala alespoň jednoho nestátního aktéra, a 

že 11 % interakcí probíhalo pouze mezi nestátními aktéry.
21

 Výzkum tedy podpořil 

premisu o nekomplexnosti a nedostatečnosti státocentrického přístupu k analýze 

MV. Mansbach s Vasquezem k tomu dodávají, že realistický přístup opomíjením 

důležitých aktérů mezinárodního dění zkresluje pohled na světovou politiku.
22

 

Debata mezi kritiky státocentrického přístupu nedala vzniknout novému 

teoretickému paradigmatu. Avšak z pohledu teoretického zkoumání MV můžeme 

                                                        
16 BAYLIS, John – SMITH, Steve. The Globalization of World Politics: An Introduction to 
International relations. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 427. 
17 DRULÁK, P.: Teorie mezinárodních vztahů, s. 151. 
18 BULL, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Basingstoke: 

Palgrave, 2002, s. 260-271. 
19 BROWN, Seyom. New Forces in World Politics. Washington: Brookings Institution, 1974, 224 s. 
20 MANSBACH, Richard – FERGUSON, Yale. The Web of World Politics: Non-State Actors in the 

Global System. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1976, s. 14-15. 
21 MANSBACH, R. – FERGUSON, Y.: The Web of World Politics: Non-State Actors in the Global 

System, s. 275-76. 
22

 MANSBACH, Richard – VASQUEZ, John. In Search of Theory: A New Paradigm for Global 

Politics. New York: Columbia University Press, 1981, s. 25. 
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konstatovat, že díky konceptu transnacionálních vztahů a teorii vzájemné závislosti 

vzniká nový prostor pro analýzu ve formě transnacionální arény, která vykazuje 

následující charakteristiky: zahrnuje státy i širokou škálu nestátních aktérů, kteří 

mají vlastní zájmy, strategie i nástroje, jak jich dosáhnout, rozprostírá se napříč 

všemi úrovněmi globálního systému a pokrývá řadu tematických oblastí.  

Ekonomické otřesy z počátku 70. let nestimulovaly diskuzi o povaze 

mezinárodního systému pouze mezi teoretiky MV, nýbrž otevřely živou debatu i 

mezi odborníky na ekonomické vztahy.  Formuje se tak nová disciplína zabývající 

se mezinárodní politickou ekonomií (MPE). Z pohledu stoupenců MPE dosavadní 

analýza mezinárodního dění postrádá syntézu ekonomických i politických přístupů. 

Při vlastním bádání tedy vychází z předpokladu, že ekonomické a politické faktory 

mají reciproční vliv a politická moc je založena, případně posílena, ekonomickými 

aspekty.
23

 MPE  tedy souhlasí s tvrzením transnacionalismu, že dochází k čím dál 

většímu stírání rozdílu mezi národní a mezinárodní rovinou a politickými a 

ekonomických otázkami. Rozmělnění těchto hranic vede k prorůstání oblastí a 

demonopolizaci moci státu.  

Jestliže vývoj teoretického poznání mezinárodních vztahů v 70. letech 

znamenal pro zastánce nestátních aktérů v MV významný posun, historické události 

a okolnosti let osmdesátých znamenaly pro stoupence teorie vzájemné závislosti 

krok zpět. Výzkum mezinárodních vztahů byl ovlivněn debatou mezi neo-

realismem a liberálním institucionalismem. Tyto dva směry se sice rozcházejí v 

názoru na možnosti spolupráce v mezinárodním systému, avšak sdílí předpoklad o 

dominantní pozici státu a jeho dvou striktně oddělených rolí na domácí a 

nadnárodní scéně.
24

 Až konec studené války a rozpad bipolárního systému 

předznamenaly návrat nestátních aktérů do popředí zkoumání MV.  

Nečekaný rozpad mezinárodního systému, v rámci kterého soupeřily dva 

ideologické bloky, znamenal tvrdý zásah státocentrickému přístupu. Pokles státní 

moci a prudký nárůst transnacionálních interakcí mezi aktéry v domácí i 

nadnárodní rovině se přímo promítly do teoretické reflexe MV.
25

 Výzkum 

navazoval na transnacionální směr ze 70. let, nyní si však odborníci nekladli 

                                                        
23 WAISOVÁ, Šárka. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2005, s. 25. 
24 EVANS, Peter – PUTNAM, Robert. Double-edged Diplomacy: International Bargaining and 

Domestic Politics. Berkeley: University of California Press, 1993, s. 56. 
25

 JOSSELIN, Daphné – WALLACE, William. Non-state Actors in World Politics. Hampshire: 

Palgrave, 2001, s. 12. 
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otázku, zda nestátní aktéři ovlivňují činnost států a mezinárodní vztahy, nýbrž jak je 

ovlivňují.
26

 Můžeme tedy sledovat posun od kritiky státocentrického přístupu 

k úsilí o postulování svébytných teorií. Příkladem může být kniha Jamese Rosenaua 

Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, ve které se snaží 

zachytit změny, kterými světová politika prochází, a předkládá koncepty jednání 

aktérů MV na globální úrovni s cílem představit komplexní teorii, která by tyto 

změny reflektovala a vymanila by se z limitů, se kterými se potýká realistický 

přístup.
27

 Thomas Risse-Kappen v roce 1994 zdůraznil, že pro porozumění dění 

v post-bipolárním světě je důležité dosavadní teorie MV doplnit o přístupy, které 

integrují aspekty domácí i zahraniční politiky s transnacionálními vazbami a 

interakcemi.
28

 V roce 1995 autor publikoval sborník s explicitním názvem Bringing 

Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and 

International Institutions, ve kterém odborníci navazují na koncepty 

transnacionalismu a vzájemné závislosti ze 70. let. Na konkrétních příkladech pak 

demonstrují pronikání nestátních aktérů do oblastí jako environmentální 

problematika nebo obchodní či monetární politika.
29

 

 

1.1.2 Globalizace a globální vládnutí 

Ve stejné době se pozornost badatelů zaměřuje na fenomén globalizace 

světové politiky. Joseph Nye a John Donahue výstižně poznamenávají, že pojem 

globalizace je v 90. letech skloňován stejně často jako pojem interdependence v 

letech sedmdesátých.
30

 Globalizace je definována jako stav světového systému, 

který se skládá z množiny vzájemně závislých sítí. Od interdependence se liší vyšší 

intenzitou transnacionálních vazeb a jejich globálním přesahem. Zároveň však 

můžeme sledovat několik dimenzí globalizace: ekonomickou, vojenskou, 

environmentální a kulturně-societální.
31

 Zjednodušeně tedy můžeme konstatovat, že 

globalizace představuje fenomén, který reflektuje rychlé změny mezinárodního 

                                                        
26 JOSSELIN, D. – WALLACE, W.: Non-state Actors in World Politics, s. 12. 
27 Srovnej např. ROSENAU, James. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and 

Continuity. Princeton: Princeton University Press, 1990, s. 5-6. a 244-247. 
28 RISSE-KAPPEN, Thomas. Ideas do not Float Freely: Transnational Coalitions, Domestic 

Structures, and the End of the Cold War. International Organization, 1994, roč. 48, č. 2, s. 213. 
29 RISSE-KAPPEN, Thomas. Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, 

Domestic 

Structures and International Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, s. 4-6. 
30 NYE, Joseph – DONAHUE, John. Governance in a Globalizing World. Cambridge: Visions of 

Governance for the 21st Century, 2000, s. 1. 
31 NYE, J. – DONAHUE, J.: Governance in a Globalizing World, s. 2-7. 
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systému, které omezují výsadní postavení států. Ekonomické, technologické či 

institucionální změny jako globalizace ekonomiky, šíření nových technologií, 

multilaterální přístup k bezpečnostním otázkám a mnohé další, představují nové 

výzvy pro státní suverenitu.
32

 Otázkou státní suverenity v novém mezinárodním 

uspořádání se zabývá i Susan Strange, podle níž globalizační procesy v 

mezinárodním systému spolu s rozvojem autonomie ekonomických aktérů vedou k 

oslabení moci státu a nadřazenosti ekonomických faktorů v mezinárodních 

vztazích.
33

 Oponuje jí část odborného spektra, která argumentuje, že státy mohou 

prostřednictvím opětovné regulace získat zpět dominantní postavení a znovu nabít 

suverenitu nad určitými oblastmi. Jako příklad je uváděna oblast mezinárodního 

kapitálu, jehož pohyb byl v minulosti silně deregulován, avšak v poslední dekádě 

jsme svědky opětovné regulace v důsledku boje proti terorismu, praní špinavých 

peněz či korupci.
34

 Petr Hägel a Pauline Peretz nabízejí ještě druhý nástroj, jak 

mohou státy efektivně ovlivňovat transnacionální vztahy. Na základě empirické 

analýzy prokazují, že státy nejsou pouze příjemcem transnacionálních aktivit 

nestátních aktérů, nýbrž že mohou nestátní aktéry přímo ovlivňovat prostřednictvím 

takzvaných nevládních organizací ovlivněných státem.
35

  

Změna mezinárodního systému po konci studené války a kvantitativní i 

kvalitativní nárůst počtu participujících aktérů je spojována s formováním procesu 

globálního vládnutí (governance). James Rosenau definuje globální vládnutí jako 

systém, který prostupuje všemi úrovněmi lidské činnosti, a který si klade za cíl 

dosáhnout efektivní kontroly, která má transnacionální dopady.
36

 Jinými slovy 

můžeme konstatovat, že globální vládnutí je soubor formálních i neformálních 

pravidel, které upravují fungování světa na globální úrovni, přičemž jsou do této 

formy vládnutí zahrnuti státní i nestátní aktéři.
37

 Problematice globálního vládnutí 

se věnuje řada odborníků, jejich výzkumné aktivity zabírají širokou oblast, které 

                                                        
32 CAMILLERI, Joseph – FALK, Jim. The End Of Sovereignty? The Politics Of A Shrinking And 
Fragmenting World. Aldershot: Elgar, 1992, s. 6-10. 
33 STRANGE, Susan. The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy. New 

York: Cambridge University Press, 1996, s 3-4. 
34 HÄGEL, Peter. L’incertaine mondialisation du contrôle: La France et l’Allemagne dans la lutte 

contre la corruption etle blanchiment. Déviance et Société, 2005, roč. 29, č. 3., s. 244. 
35 HÄGEL, Peter – PERETZ, Pauline. States and Transnational Actors: Who’s Influencing Whom? 

European Journal of International Relations, 2005, roč. 11, č. 4, s. 484. 
36 ROSENAU, James. Governance in the Twenty-first Century. Global Governance, 1995, roč. 1, č. 

1, s. 13. 
37

 PIKNEROVÁ, Linda – NAXERA, Vladimír. Globální vládnutí: Vybrané problémy. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 12. 
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spojuje snaha o zachycení změny fungování mezinárodní politiky. Pozornost je 

věnována otázkám, kdo a jak se globálního vládnutí účastní, jak globální 

governance vlastně probíhá, jakou roli mají v tomto procesu mezinárodní 

organizace, analyzují se dopady, jaké má globální vládnutí na fungování státních a 

lokálních systémů. Objevují se také otázky spojené s legitimitou tohoto typu 

vládnutí a v neposlední řadě se výzkumníci ptají, jak probíhají interakce mezi 

všemi účastníky tohoto procesu.
38

  

 

1.1.3 Nový transnacionalismus 

Z hlediska výzkumu působení nestátních aktérů v  transnacionálních 

vztazích můžeme na počátku 90. let vysledovat další zajímavou změnu. Zatímco 

byla pozornost v 70. letech zaměřena spíše na nestátní aktéry typu 

transnacionálních korporací, od 90. let se badatelé více zaměřují na analýzu dalších 

typů nestátních aktérů, jako jsou epistemická společenství, sociálních hnutí, 

zájmové nátlakové skupiny, nevládní organizace či transnacionální advokační 

sítě.
39

 V mezinárodních vztazích tedy můžeme sledovat vertikální reorganizaci 

v podobě zapojení aktérů z různých rovin od lokální po globální a současně 

sledovat reorganizaci horizontální, kdy mohou různé sub-národní a regionální 

jednotky navazovat transnacionální vztahy s dalšími aktéry MV.
40

 Podle Ondřeje 

Císaře se v této souvislosti začíná uvažovat o možnosti aplikace konceptu globální 

občanské společnosti pro analýzu vzájemných vazeb těchto transnacionálních 

aktérů.
41

 Thomas Risse-Kappen nový přístup ke zkoumání nestátních aktérů 

označuje za nový transnacionalismus. Tento teoretický koncept se od svého 

předchůdce ze 70. let odlišuje ve třech oblastech. Za prvé, analýza se zaměřuje na 

nestátní aktéry z neziskového sektoru, jako jsou epistemická společenství či 

přeshraniční sociální hnutí, za druhé se zájem akademiků přesouvá k výzkumu 

interakcí jednotlivých účastníků globálního vládnutí v prostředí bez zjevné 

hierarchie. Za třetí pozornost se věnuje roli transnacionálních aktérů při šíření 

                                                        
38 ROSENAU, James – CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governance without Government: Order and 

Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s 2-6. 
39 KECK, Margaret – SIKKINK, Kathryn. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in 

International Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998, s. 8-9. 
40 VÄYRYNEN, Raimo. Regionalism: Old and New. International Studies Review, 2003, roč. 5, č. 

1, s. 44. 
41

 CÍSAŘ, Ondřej – FIALA, Petr. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. Brno: Masarykova 

univerzita, 2004, s. 15. 
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znalostí (epistemická společenství) a norem (advokační sítě).
42

 Jinými slovy tedy 

můžeme říci, že se od 90. let výzkum nestátních aktérů rozšiřuje i prohlubuje, ve 

smyslu zahrnování širší škály aktérů a analyzování jejich aktivit, které se stávají 

méně uchopitelnými.  

 

1.1.4. Privátní transnacionální vládnutí 

V posledních deseti letech můžeme sledovat nový analytický směr, který se 

zaměřuje na problematiku privátního transnacionálního vládnutí. Tedy formě 

vládnutí, kde je opět stěžejním aspektem soukromý sektor. Tento přístup je spojen 

se vzrůstající počtem regulí a norem, které vycházejí od privátních 

transnacionálních aktérů, jako jsou nadnárodní korporace.
43

 Koncept privátní 

transnacionální governance označuje schopnost privátních nestátních aktérů 

navazovat transnacionální vazby s cílem vytvořit pravidla a normy, které upravují 

chování všech aktérů ve vybrané výseči mezinárodní politiky.
44

 Analýza se věnuje 

oblastem, kde soukromí nadnárodní aktéři zastávají silnou pozici – tedy například 

finančnímu sektoru, elektronické komunikaci a internetu či společenské 

odpovědnosti firem. Odborníci podtrhují schopnost privátních transnacionálních 

aktérů úspěšně vstupovat do prostoru, jehož regulace na národní rovině není 

dostatečná, avšak na globální úrovni pro něj není dostatek podpory.
45

  

Peer Zumbansen jde ve svých argumentech ještě dál a formuluje tvrzení, že 

díky sdíleným schopnostem regulace, vstupuje výzkum působení nestátních aktérů 

do fáze, kdy se do určité míry smívá hranice mezi veřejným a soukromým.
46

 

Koncept privátní transnacionální governance stimuluje celou řadu otázek a 

vzbuzuje rozporuplné reakce, které se pojí především k otázce legitimity. Odpůrci 

tohoto proudu upozorňují na to, že privátní nestátní aktéři sledují pouze vlastní 

                                                        
42 CARLSNAES, Walter – RISSE-KAPPEN, Thomas. Handbook of International Relations. 

London: SAGE Publications, 2002, s. 259. 
43 ZUMBANSEN, Peer. Neither ‘Public’ Nor ‘Private’, ‘National’ Nor ‘International’: Transnational 
Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective. Journal of Law and Society, 2011, roč. 

38, č. 1, s. 51. 
44 NÖLKE, Andreas – GRAZ, Jean-Christophe. Limits to the Legitimacy of Transnational Private 

Governance. Konference Pathways to Legitimacy? The Future of Global and Regional Governance, 

2007, University of Warwick, s. 2.  

Dostupné z 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/events/conferences/conference2007/papers/noelke.pdf (23. 

4. 2012). 
45 NÖLKE, A. – GRAZ, J.: Limits to the Legitimacy of Transnational Private Governance, s. 2. 
46

 ZUMBANSEN, P.: Neither ‘Public’ Nor ‘Private’, ‘National’ Nor ‘International’: Transnational 

Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective, s. 73-74. 

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/events/conferences/conference2007/papers/noelke.pdf
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zájmy, bez ohledu na ostatní účastníky procesu vládnutí. Rovněž zdůrazňují 

omezené možnosti reprezentace a participace širšího spektra aktérů a následnou 

nízkou mírou legitimity.
47

 Protože je tento výzkumný směr v počátcích, není možné 

jeho komplexní zhodnocení. Již teď však můžeme konstatovat, že výzkum 

korporátních transnacionálních aktivit dále rozšiřuje a prohlubuje poznání o 

nestátních aktérech a jejich roli v MV. 

 

1.2 Transnacionální korporace v mezinárodním systému 

Cílem předchozí kapitoly bylo přiblížení teoretického vývoje v oblasti 

působení nestátních aktérů a jejich roli v mezinárodních vztazích. V této části práce 

se zaměřím na jeden konkrétní typ nestátních aktérů, a sice transnacionální 

korporace (TNK).  

 Na TNK se v dnešní době nahlíží jako na významného aktéra 

mezinárodního dění, který ovlivňuje globální ekonomiku i existenci ostatních 

aktérů v mezinárodním systému. Z pohledu výzkum působení nadnárodních 

korporací je možné vysledovat dva hlavní proudy – přístup ekonomický a politický. 

Tato část práce si klade za cíl usilovat o syntézu těchto dvou proudů. Domnívám se, 

že jen tak je možné porozumět problematice nadnárodních korporací v jejím celku. 

V této části bude pozornost věnována především historickému vývoji pohledu na 

nadnárodní korporace a analýze vzájemných vztahů a interakcí mezi 

transnacionálními korporacemi a státem.  

 

1.2.1 Transnacionální korporace a přímé zahraniční investice  

Pojem nadnárodní korporace se v odborné literatuře objevuje od 60. let 20. 

století a označuje soukromé společnosti, které se věnují ekonomickým aktivitám ve 

více zemích současně.
48

 Současné korporace, jako například Microsoft či General 

Motors, mají přirozeně své předchůdce. Odborníci nejčastěji jako příklad uvádějí 

Britskou Východoindickou společnost, která operovala od 17. do 19. století, či 

americkou Hudson's Bay Company, která byla založena v druhé polovině 17. 

století.
49

 Karl Moore a David Lewis však ve své práci  Birth of Multinational: 2000 

                                                        
47 NÖLKE, Andreas – GRAZ, Jean-Christophe. Transnational Private Governance and its Limits. 

London: Routledge, 2008, s. 21-22. 
48 PLECHANOVOVÁ, B.: Úvod do mezinárodních vztahů: výběr textů, s. 92. 
49

 GILPIN, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. 

Princeton: Princeton University Press, 2001, s. 279. 
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Years of Ancient Business History tvrdí, že zrod nadnárodních korporací můžeme 

vysledovat již v době antiky, kdy docházelo k navazování a propojování 

obchodních stezek.
50

 Samozřejmě, že tvrzení o zrodu nadnárodních korporací a 

přeshraniční obchodní aktivitě před samým vznikem národních států bylo 

podrobeno silné kritice, avšak Mira Wilkins poznamenává, že pokud by se 

uvažovalo o hranicích politických, představili autoři velmi zajímavý koncept.
51

 

Mezi moderními nadnárodními korporacemi a jejich předchůdkyněmi můžeme 

vysledovat rozdíly. Zatímco, historické nadnárodní korporace soustřeďovaly svou 

činnost do jednoho světového regionu, kde profitovaly především z těžebního 

průmyslu a obchodu s agrárními produkty, současné TNK se orientují především na 

služby a zpracování produktů – a to po celém světě.
52

 Často je také zdůrazňován 

rozdíl v přístupu k hostujícím zemím, kdy historické korporace hostující zemi spíše 

vykořisťovaly, kdežto v dnešní době je (ve většině případů) na TNK nahlíženo jako 

na nositele kapitálu, technologií a know-how.
53

  

Výzkum existence a aktivity nadnárodních korporací je přímo spojen 

s konceptem přímých zahraničních investic (PZI). Mira Wilkins upozorňuje, že 

dlouhou dobu bylo mezi činnost nadnárodních korporací a přímé zahraniční 

investice chybně kladeno rovnítko. Zdůrazňuje, že PZI je nutné chápat jako jeden 

z nástrojů, prostřednictvím kterého korporace expandují za hranice domácí 

ekonomiky.
54

 TNK tedy můžeme chápat jako hmatatelnou entitu, kdežto na PZI je 

nezbytné nahlížet jako na finanční proces.
55

 Pro potřeby této práce jsou přímé 

zahraniční investice definovány jako investice do jiné země za účelem získání 

podílu na kmenových akciích a rozhodovacích pravomocích ve výši alespoň 10 %, 

či takového podílu, který dává zahraničnímu investorovi rozhodovací pravomoci.
56

 

 

1.2.2 Vývoj výzkumu transnacionálních korporací 

                                                        
50 MOORE, Karl – LEWIS, David. Birth of the Multinational: 2000 Years of Ancient Business 

History, from Ashur to Augustus, Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 1999, s. 3. 
51 RUGMAN, Alan. The Oxford Handbook of International Business. New York: Oxford University 

Press, 2001, s. 18. 
52 GILPIN, R.: Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, s. 279. 
53 JOSSELIN, D. – WALLACE, W.: Non-state actors in world politics, s. 12. 
54 RUGMAN, A.: The Oxford Handbook of International Business, s. 6. 
55 COHEN, Stephen. Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding 

Simplicity, Embracing Complexity. Oxford: Oxford University Press, 2007, s. 36. 
56

 SRHOLEC, Martin. Přímé zahraniční investice v České Republice. Teorie a praxe 

v mezinárodním srovnání. Praha: LINDE, 2004, s. 11. 



 
 

17 

 

 Přehled výzkumu transnacionálních korporací můžeme představit dvěma 

způsoby – z hlediska tematické a časové příslušnosti. Z hlediska tematického 

identifikujeme tři možné teoretické pohledy na fungování nadnárodních korporací – 

tradiční ekonomický přístup, obchodně zaměřený přístup a politicko-ekonomický 

přístup.
57

 První skupina odborníků, která působení nadnárodních korporací zkoumá 

prostřednictví optiky klasické ekonomie, zastává názor, že v mezinárodní 

ekonomice dominuje trh a korporace pouze reagují na jeho pobídky. Aspekty jako 

fungování společnosti, původ firmy, čí fakt, zda se zaměřuje na domácí či 

mezinárodní trh, nehrají roli. Druhý, obchodně zaměřený proud, se na rozdíl od 

první skupiny hlouběji věnuje důvodům, proč se ze společnosti operující na 

domácím trhu stane společnost expandující za hranice. Pozornost je věnována 

faktorům, které vedou společnost k rozšíření své aktivity přes hranice národního 

státu a determinantám PZI, tedy důvodům, proč se korporace rozhodne investovat 

do konkrétní země.
58

 Třetí, politicko-ekonomický proud, analyzuje působení 

nadnárodních korporací ve spojení s dopady na strukturu a fungování globální 

ekonomiky. Výzkum se zaměřuje především na působení transnacionálních 

korporací v rámci systému, který je tvořen státy. Proti sobě stojí dvě názorové 

skupiny: ta první vidí transnacionální korporace jako hlavní hybatele globální 

ekonomiky, kteří rozhodují o toku kapitálu, obchodu a dalších ekonomických 

aktivitách a podrývají tak suverenitu jednotlivých států. Oponují jim zastánci 

státocentrického přístupu, kteří globální ekonomiku hodnotí jako soustavu norem a 

pravidel, které jsou definovány národními státy, a kterými se nadnárodní korporace 

musí řídit. Zároveň transnacionální korporace považují za produkt domácí 

ekonomiky, který se od původní státní příslušnosti neoprostí i přes působení na 

globální úrovni.
59

 Z hlediska časového můžeme identifikovat čtyři hlavní proudy 

teoretického uvažování o transnacionálních korporacích. První proud datujeme od 

60. let do poloviny 70. let 20. století, druhý od roku 1975 do pozdních 80. let, třetí 

proud od počátku 90. let do přelomu milénia a čtvrtý, poslední proud, od roku 2000 

do současnosti. 

 

1960 – 1975  

                                                        
57 GILPIN, R.: Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, s. 279. 
58 GILPIN, R.: Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, s. 280. 
59

 DORMEUS, William – REICH, Simon. The Myth of the Global Corporation. Princeton: 

Princeton University Press, 1999, s. 21. 



 
 

18 

 

Robert Gilpin uvádí, že ještě na počátku 60. let se část akademické sféry k 

nadnárodním korporacím stavěla jako k národním společnostem, které pouze 

rozšířily své aktivity. Z hlediska vědeckého zkoumání tedy nebylo nutné tyto 

korporace samostatně analyzovat.
60

 Ekonomičtí experti se ve spojení s aktivitou 

nadnárodních společností dlouhou dobu zaměřovali na výzkum makroekonomický 

aspektů přeshraničního toku kapitálu a naopak ignorovali možnost dopadů 

zahraničních investic na politické dění. Obrat v přístupu přišel právě 60. letech, kdy 

se na PZI začalo nahlížet jako na efektivní nástroj firemního růstu a ne jako na 

pouhý vývoz kapitálu. Za jednoho z průkopníků, který zdůrazňoval nutnost nového 

rámce pro analýzu nadnárodních korporací, je považován Stephen Hymer, který ve 

své disertační práci The International Operations of National Firms: A Study of 

Direct Foreign Investment z roku 1960 analyzoval motivy korporací pro expanzi do 

zahraničí. Zdůrazňoval, že PZI umožňují získat oproti společnostem, které operují 

na domácím trhu, konkurenční výhodu.
61

 Do rozvíjející se debaty rovněž přispěl 

Alfred Chandler, který upozornil na úzký vztah mezi vnitřním uspořádáním 

korporace a její obchodní strategií. Chandler dochází k závěru, že vedení firmy, 

vnitřní organizace a vyplývající schopnost koordinace jsou jednou 

z nejdůležitějších determinant pro expanzi obchodních aktivit přes hranice.
62

 Na 

rozdíl od Hymera a Chandlera je pro analýzu Raymonda Vernona jedním z 

nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rozhodnutí společnosti investovat do 

zahraničí, životní cyklus produktu.
63

 Vernon uvádí, že v životním cyklu produktu 

nastane fáze, kdy dojde k vyčerpání výhod nabízených domácí zemí a z důvodů 

eliminace konkurence je výhodnější přesunout výrobu do zahraničí.
64

 Jednoduše 

řečeno PZI mohou sloužit jako nástroj k omezení a potlačení konkurence 

v zahraničí. Na konci 60. let můžeme rovněž vysledovat rozšíření výzkumu 

působení nadnárodních korporací o neekonomické dopady.
65

 Robert Keohane a 

Van Doorn Ooms v roce 1972 formulují sadu otázek, které by měly být ve 

spojitosti s působením TNK zodpovězeny: za prvé, proč dochází k přímým 
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zahraničním investicím?, za druhé, jak se tyto investice odrážejí v ekonomické 

výkonnosti a blahobytu různých částí světa?, a za třetí, jak činnost TNK ovlivňuje 

vztahy mezi státy a jaké má dopady na státní suverenitu?  

 

1975 – 1990 

 S notnou dávkou zjednodušení můžeme říci, že úsilí odborníku o 

zodpovězení předestřených otázek naznačuje přechod do druhého období výzkumu. 

V roce 1976 John H. Dunning postuluje tzv. eklektické paradigma. V rámci toho 

paradigmatu Dunning představil OLI Model, kterým identifikuje stěžejní podmínky 

pro přímé zahraniční investice. Dunning tvrdí, že rozhodnutí korporace investovat 

do zahraniční závisí na konstelaci tří faktorů, jimiž jsou vlastnictví (ownership), 

lokalita (location) a internalizace (internalization).
66

 Podle Dunninga musí mít 

firma v hostitelské zemi konkurenční potenciál, hostitelská země musí pro 

korporaci představovat lepší podmínky, a využití PZI musí být výhodnější než jiný 

možný nástroj (prodej, licence, apod.).
67

 Sám autor eklektické paradigma 

v nadcházejících více než třech dekádách upravoval a doplňoval o nové teoretické 

poznatky z různých oblastí společenských věd, avšak zdůrazňoval, že i přes 

relativní „stáří“ může být pro svou univerzálnost nosným bodem pro vysvětlení.
68

 

Od poloviny 80. let a především v letech devadesátých můžeme sledovat rapidní 

nárůst akademických prací věnující se problematice nadnárodních korporací. Zájem 

odborníků umocnily především změny v mezinárodních i ekonomických vztazích a 

rapidní nástup procesu globalizace.
69

  

 

1990 – 2000  

 V devadesátých letech z hlediska ekonomického výzkumu můžeme 

vysledovat tři důležité trendy: 1) mezi odborníky sílí názor, který na expanzi 

korporace do zahraničí nahlíží jako na zvyšování konkurenční výhody, 2) rozšiřuje 

se výzkum v oblasti druhů a typů PZI, 3) odborníci se čím dál častěji zaměřují na 

výzkum formování korporátních aliancí. Zároveň však sledujeme rozšíření záběru 

výzkumu nadnárodních korporací o příspěvky od neekonomických odborníků. Jak 
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vyplývá z předestřeného vývoje výzkumu nadnárodních korporací, do 90. let se na 

problematiku TNK nahlíželo především z ekonomického úhlu pohledu.
70

 S koncem 

studené války, pádem bariér a exponenciálním nárůstem přeshraničních aktivit se 

problematika transnacionálních korporací stává doménou odborníku z dalších 

společenskovědních oborů (blíže také 1.1.1). Výzkum transnacionálních korporací 

je tak doplněn o cenné poznatky, které nemusí mít přímý ekonomický podtext.  

V této dekádě do debaty o fenoménu transnacionálních korporací rovněž 

značně přispívá Zpráva o světových investicích (World Investment Report, WIR), 

kterou od roku 1991 pravidelně vydává orgán Valného shromáždění OSN - 

Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Report každý rok přináší 

konkrétní data o tocích PZI, trendech a předpokládaném vývoji. Navíc se 

každoročně věnuje analýze vybraného aspektu působení TNK. Tematické zaměření 

těchto zpráv tedy nabízí pohled na dynamiku výzkumu působení transnacionálních 

korporací. Jsem si vědoma, že detailní analýza těchto zpráv by vydala na 

samostatnou práci. Proto zde uvádím pouze dílčí přehled, o kterém se domnívám, 

že dobře ilustruje proměny vývoje zkoumání TNK.  Například v roce 1992 WIR 

zdůrazňuje, že aktivita TNK přispívá ke globalizaci ekonomických aktivit, změně 

fungování světové ekonomiky a na samotné TNK nahlíží jako na klíčové aktéry, 

kteří určují vývoj mezinárodní hospodářské soutěže a růstu.
71

 V roce 1995 se 

pozornost zprávy upíná především na to, jak TNK ovlivňují schopnost států získat 

přístup ke světovým zdrojům a trhům, a jak jejich aktivity a vazby na domácí 

systém celkově ovlivňují konkurenceschopnost hostitelské země.
72

  Zpráva z roku 

1998 cílí analýzu na aspekty, které jsou rozhodující pro příliv přímých zahraničních 

investic do země. 

2000 – 2011 

Rozšiřování multidisciplinárního přístupu k výzkumu TNK, můžeme 

sledovat i v posledním desetiletí. Důkazem tohoto trendu je početná odborná 

literatura či Zprávy odborníků z UNCTAD. V poslední dekádě se odborníci 

zaměřili na tranzitní a rozvojové země. Pozornost cílili jednak na schopnost těchto 
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zemí získávat a využívat přímých zahraničních investic, nebo se naopak soustředili 

na fenomén přímých zahraničních investic směřující z rozvojových a tranzitních 

ekonomik.
73

 Do popředí výzkumu se rovněž dostaly dopady působení TNK na 

životní prostředí. Zpráva UNCTAD z roku 2010 se problematikou změny klimatu 

zabývá a zdůrazňuje nutnost participace TNK na vytvoření konkurenceschopné 

nízkouhlíkové ekonomiky.
74

 

 Nejnovější zpráva z roku 2011 uvádí, že se poprvé v historii rozvojovým a 

tranzitním zemím podařilo přilákat více než polovinu světových přímých 

zahraničních investic. Zpráva zároveň identifikuje tři důležité trendy, které by měly 

být podrobeny dalšímu výzkumu. Za prvé, zpráva upozorňuje na nutnost výzkumu 

nekapitálových forem aktivit TNK, tedy aktivit, prostřednictvím kterých korporace 

ovlivňují chování ostatních firem v hostitelské zemi, aniž by v nich měly vlastnický 

podíl.
75

 Druhým důležitým předmětem zkoumání by se měly stát státní 

transnacionální korporace, tedy TNK, ve kterých stát vlastní alespoň 10% podíl. 

Odborníci ve spojitosti se státními TNK upozorňují na otázky spojené s národní 

bezpečností hostitelské země, transparentností, strategickým přesunem technologií 

a know-how a obav hostitelských zemí ze ztráty tzv. „rodinného stříbra“. Za třetí 

důležitý trend badatelé označují iniciativy TNK v oblasti společenské 

odpovědnosti. Autoři zprávy poukazují na fakt, že TNK intenzifikují aktivity, které 

vedou k utváření dobrovolných i závazných norem a standardů, které se mohou 

promítnout i do legislativ jednotlivých států.
76

 

Cílem této podkapitoly bylo zjednodušenou formou představit dynamiku a 

vývoj výzkumu TNK.  Tato část práce naznačuje, že analýza aktivit a fungování 

TNK se neustále vyvíjí a proměňuje. V posledních padesáti letech můžeme sledovat 

posuny od zkoumání historie TNK, k jejich struktuře a fungování, výkonu a jejich 

vlivu. Můžeme tedy souhlasit s Alanem Rugmanem, který zdůrazňuje, že TNK jsou 
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jednotky, které se neustále vyvíjí a proměňují.
77

 Domnívám se, že v současné chvíli 

vstupuje analýza fungování TNK do etapy, ve které je zkoumán potenciál TNK 

podílet se na vytváření norem a pravidel, která regulují vybranou oblast. TNK tak 

svou činností působí na státy a jejich suverenitu. Dle mého názoru se z tohoto 

důvodu transnacionální privátní vládnutí stává jednou z důležitých disciplín 

výzkumu MV, která by měla být důsledně analyzována a je rovněž významnou pro 

tuto práci (také viz 1.2.1). 

 

1.2.3 Transnacionální korporace a stát 

 Jak vyplývá z předchozích kapitol, diskuze o vztazích mezi státem a 

nadnárodními korporacemi je jedna z nejživějších a nejvyhraněnějších. Hlavním 

předmětem této debaty je otázka dominantního postavení v mezinárodních vztazích. 

V podstatě můžeme identifikovat dva tábory. První skupina na nadnárodní 

korporace nahlíží jako na nejvýznamnější sílu internacionalizace lidské 

společnosti.
78

 Stoupenci tohoto proudu se domnívají, že vzrůstající význam TNK 

mění světovou ekonomiku i politiku, a tedy přirozeně mění i vztah mezi státy a 

TNK. Technologický pokrok, nové formy a rychlost komunikace i transportu ve 

spojení s klesající cenou těchto artiklů a mobilitou kapitálu vedly korporace 

k rozšíření aktivit na globální úrovni, čímž se z nich stali samostatní transnacionální 

aktéři.
79

 Tento vývoj podporuje rostoucí ekonomickou i politickou moc TNK, a 

naopak urychlil oslabování pozice státu. Raymond Vernon upozorňuje, že ve světle 

aktivit nadnárodních korporací představují výrazy jako suverenita a národní 

ekonomika poněkud prázdné pojmy.
80

 Podle Susan Strange autorita a moc nad 

národní ekonomikou i společností nadále nepřísluší pouze představitelům země. 

Naopak, ve stále více oblastech dominuje na místo státní nadvlády trh. Tento proces 

sebou nese za následek upadající roli státu a rozptylování moci.
81

 S dominancí 

nadnárodních korporací ve světové ekonomice se rovněž pojí premisa o globálnosti 

těchto společností, tedy nezávislosti na jakémkoli státu i zemi původu. Podle 
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stoupenců tohoto proudu jsou korporace autonomní jednotky s globální působností, 

které v systému sledují své zájmy a operují nezávisle na domácí ekonomice. 

Druhou skupinu reprezentují zastánci státocentrického modelu, kteří tyto 

argumenty neuznávají. Naopak, na stát nahlížejí jako na nejvyšší instanci světové 

dění, která si i přes změny systému uchovává dominantní postavení.  Michael 

Porter ve svém článku The Competitive Advantage of Nations z roku 1990 

zdůrazňuje, že národní ekonomiky jsou dominantou globální ekonomiky, a že 

současný systém je závislý na vůli států. Nadnárodní korporace označuje za 

národní, protože jsou pouze produktem domácí ekonomiky, která jim poskytuje 

konkurenční výhody.
82

 Jeho závěry podporují i William Dormeus a Simon Reich, 

kteří ve své knize The Myth of the Global Corporation dochází k obdobným 

státocentrickým závěrům. Na základě rozsáhlé analýzy TNK ze třech zemí 

demonstrují, že sociální, ekonomické i politické hodnoty původního státu se 

v organizaci a činnosti TNK přímo odráží, a tudíž je každá nadnárodní korporace 

artiklem vyprodukovaným národní ekonomikou.
83

 O dominantní roli státu 

v mezinárodních i ekonomických vztazích je rovněž přesvědčen i Robert Gilpin, 

který zdůrazňuje, že představa o korporaci bez státní příslušnosti je zavádějící. 

Všechny korporace, tedy i ty, které operují na globální úrovni, jsou svázány 

s domácím trhem a rozhodnutím vlády země původu se na aktivitách TNK přímo 

podepíše.
84

 K podobným závěrům dochází i Alan Rugman v článku Multinational 

Enterprises Are Regional, Not Global, ve kterém vyvrací tezi o globálním působení 

TNK. Rugman tvrdí, že většina nadnárodních korporací směřuje své aktivity do 

triády, tedy do třech center světové ekonomiky, a přízvisko globální jim tedy 

nepřísluší.
85

  

Můžeme říci, že stoupenci těchto dvou názorových táborů se shodují pouze 

v tom, že transnacionální korporace v mezinárodním systému hrají důležitou roli, a 

že je nutné analyzovat, jak na sebe tito aktéři působí, a k jakým interakcím mezi 

nimi dochází. Jak zdůrazňuje Robert Keohane, pro porozumění světové politiky je 

důležité analyzovat nejen státy, ale i nadnárodní korporace. Ty sice v nejbližší 

budoucnosti nebudou rozhodujícím faktorem mezinárodního dění, avšak jejich 
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vazby a interakce se státy ano.
86

 Autorka této práce se domnívá, že na 

transnacionální korporace je nezbytné nahlížet ze dvou úhlů. Jednak je možné 

transnacionální korporace považovat za nositele investicí, růstu a modernity. 

Zároveň však musíme mít na paměti, že tyto společnosti mají vlastní zájmy a 

disponují značným vlivem. Při analýze jejich aktivit v rámci státu je důležité 

kombinovat tyto dva pohledy, aby nedocházelo k přehlížení důležitých aspektů.  

Na základě analýzy odborných textů můžeme v současné chvíli 

identifikovat osm problematických oblastí, v rámci kterých může aktivita 

transnacionálních korporací oslabovat suverenitu a autonomii států. První problém 

je spojen s takzvanou jurisdikční nesouměrností, neboli kontrastem mezi státní 

kontrolou nad geografickým územím a mezinárodní působností nadnárodní 

korporace. Stephen Kobrin upozorňuje na fakt, že neexistuje jedna autorita, která 

by operovala na globální úrovni či by v sobě spojovala zájmy všech 

zainteresovaných zemí, a které by se TNK musely zodpovídat. Schopnost TNK 

operovat na globální úrovni ve spojení s omezenými pravomocemi jednotlivých 

států tak vytváří informační i jurisdikční asymetrie, které dále omezují schopnost 

států TNK plně kontrolovat.
87

  

Druhou oblastí, která státu ztěžuje kontrolu nadnárodní korporace, je jejich 

organizační struktura. Tato oblast se týká jak duální povahy společností v hostující 

zem, tak čím dál častějšího rozmělňování hierarchické struktury TNK a vytváření 

aliancí. Duální charakter spočívá v tom, že filiálky v hostující zemi sice podléhají 

lokálním zákonům, avšak zároveň jsou součástí nadnárodní korporátní sítě, v rámci 

které musí reflektovat potřeby a strategie korporace jako celku.
 88

 Rozmělňování 

hierarchické struktury je spojeno především s rozptylováním pravomocí v rámci 

korporace a utvářením koalic s dalšími společnostmi do té míry, kdy již není možné 

určit jasné centrum korporace (ve smyslu headquarters).  

Třetí problém je spojen s klesající schopností státu kontrolovat domácí 

ekonomiku a ekonomické aktéry, kteří se na území státu pohybují. Jak již bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách, tento trend je podpořen zvyšující se 

transnacionální aktivitou, intenzitou vztahů a prohlubující se vzájemnou závislostí 
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mezi jednotlivými aktéry globálního dění a následným stíráním rozdílů mezi 

domácí a nadnárodní rovinou. Aktivita TNK vysokou měrou přispěla k 

internacionalizaci produkce a přeshraniční mobilitě artiklů jako management, práce, 

technologie či know-how, čímž značně zkomplikovala situaci státům, které se na 

privátním sektoru staly závislými.
89

 Proces globalizace dále umocnil dopady 

působení TNK na stát.  

Za čtvrtou problematickou oblast můžeme považovat technologickou 

asymetrii. A sice fakt, že výzkum a vývoj je čím dál více doménou privátní sféry, 

zatímco státy v této oblasti ztrácí. V současné době tak můžeme sledovat nárůst 

outsourcovaných služeb ze strany států, a to v záběru, který sahá od elektronizace 

státní správy po vojenská řešení.
90

  

Pátý problematický bod pro státní autonomii představuje vzestup globální 

občanské společnosti a působení transnacionálních sociálních hnutí. Globální 

občanskou společnost můžeme definovat jako arénu či prostor, v rámci kterého 

působí nestátní aktéři a jejichž činnost ovlivňuje životy lidí na celém světě.
91

 

Stephen Kobrin tvrdí, že neschopnost suverénních států efektivně kontrolovat 

ekonomické a politické aktivity na svém území, spolu s nevratným provázáním 

světové ekonomiky a rychlostí komunikace povede k zformování občanské arény 

na nadnárodní úrovni.
92

 Nadnárodní korporace jsou pak v tomto prostoru nahlíženy 

jako určitý zdroj privátní autority.
93

  

Šestá problematická oblast je přímo navázaná na koncept, který nadnárodní 

korporace chápe jako autonomní jednotky, které mají určitou autoritu a čím dál více 

se zapojují do autoritativního rozhodování, které bylo dříve výsadou národních 

států.
94

 Bruce Hall a Thomas J. Biersteker v knize The Emergence of Private 

Authority in Global Governance upozorňují, že stát již není jediným, ba v 

některých případech dokonce ani hlavním zdrojem autority, a to jak na domácí, tak 
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nadnárodní scéně.
95

 Autoři představují koncept takzvané tržní autority (market-

associated authority), která vychází z činnosti aktérů, jako jsou nadnárodní 

korporace či privátní mezinárodní režimy. Zároveň však nechávají otevřenou 

otázku, zdali byl vznik této autority zapříčiněn úpadkem státu, či dobrovolným a 

strategickým delegováním ze strany státu.
96

  

Autorka této práce se domnívá, že vzestup autority nadnárodních korporací 

a jejich schopnost vytvářet normy a pravidla nemusí být nutně spojena s radikálním 

oslabením pravomocí státu. Podle mého názoru v dohledné době národní státy 

nepřestanou existovat. Koncepty tržní autority a privátního vládnutí však poskytují 

nový nástroj pro výzkum, umožňují komplexněji nahlížet na vzájemné vztahy mezi 

státy a soukromou sférou a umožňují tak lépe porozumět vybraným aspektům 

působení transnacionálního aktéra uvnitř státu.  

 

1.3 Reprezentace zájmů uvnitř státu 

 Cílem této části je představit proces reprezentace zájmů uvnitř státu, který je 

součástí každého politického systému v zemích s demokratickým zřízením. 

Pozornost bude věnována především otázce, jaké podmínky musí transnacionální 

aktér splnit, aby mohl úspěšně reprezentovat zájmy v rámci tohoto mechanismu, a 

jak tyto podmínky může splnit a jaké strategie si může osvojit.  

 

1.3.1 Reprezentace zájmů a transnacionální aktér 

 Systém reprezentace zájmů v rámci státu můžeme chápat jako proces, v 

rámci kterého dochází k interakcím mezi státním aparátem a dalšími typy 

politických aktérů, jejichž cílem je buď získat nad státními institucemi moc 

(politické strany), nebo jej ovlivnit v jimi preferovaném směru (zájmové skupiny). 

V souvislosti s navazováním transnacionálních vazeb jednotlivými účastníky tohoto 

procesu však došlo ke změně. Tento proces se již neodehrává v prostoru, který by 

byl vyhrazen pouze pro aktéry konkrétního státu. Díky zapojení států do zhušťující 
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se struktury mezinárodních interakcí se aréna politického jednání stala mnohem 

komplexnější.
97

  

Thomas Risse-Kappen v již zmíněné knize Bringing Transnational 

Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International 

Institutions zkoumá působení transnacionálních aktérů a jejich dopad na domácí 

struktury. Autor identifikuje dvě překážky, se kterými se transnacionální aktér musí 

vypořádat, pokud chce ovlivňovat výstupy institucí konkrétního státu. První 

překážkou je získání přístupu do politického systému vybrané země. Za druhou 

překážku autor označuje nutnost vytvoření či participování ve „vítězné koalici“, 

které se podaří ovlivnit výstupy politického systému.
98

 Na otázku, proč jsou jedni 

transnacionální aktéři v ovlivňování politik státu úspěšnější než druzí, autor 

odpovídá prizmatem konstruktivistické hypotézy rezonance. Tvrdí, že čím více 

transnacionální aktéři obhajují a prosazují myšlenky, které rezonují či se shodují 

s již existující kolektivní identitou a přesvědčením, tím větší mají šanci na úspěch 

jejich prosazení.
99

 Zjednodušeně tedy můžeme konstatovat, že transnacionální aktér 

má možnost ovlivnit domácí politiku státu, pokud se mu podaří proniknout do 

politického procesu dané země, a v tomto procesu se mu podaří aktivně angažovat. 

Zároveň se pravděpodobnost úspěchu jeho činnosti zvyšuje, prosazuje-li zájem, 

který se shoduje (či reflektuje) s již existujícím postojem společnosti či jiných 

zájmových skupin.    

 

1.3.2 Zájmové skupiny  

Zájmové skupiny můžeme definovat několika způsoby, avšak pro potřeby 

této práce si vystačíme s definicí Petera Massinga, který zájmové skupiny popisuje 

jako skupiny, které se prostřednictvím spolupráce nebo ovlivněním vlády, 

parlamentu, politických stran a veřejnosti snaží při tvorbě politické vůle a 

v rozhodovacích procesech prosadit zájmy svých členů.
100

 Mimo akademické kruhy 

můžeme v dnešní době vysledovat trend, který činnost zájmových skupin spojuje 

s negativními konotacemi. Samozřejmě, že tato situace je částečně zapříčiněná 
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konkrétní negativní zkušeností a nedostatečným regulatorním rámcem, který by 

činnost zájmových skupin přesně definoval. Obecně je však možné činnost 

zájmových skupin označit za prospěšnou, ba dokonce nezbytnou pro správné 

fungování demokratického politického systému. Zájmové skupiny jsou nedílnou 

součástí procesu tvorby veřejných politik a hrají významnou roli ve správě věcí 

veřejných. Umožňují formulaci a artikulaci názorů, mobilizují společnost a 

v neposlední řadě shromažďují a poskytují expertní informace.
101

    

Na fungování politického systému je v této práci nahlíženo optikou modelu, 

který definoval David Easton.
102

 Tento dnes již klasický model představuje 

politický systém, v rámci kterého dochází ke vznesení požadavků ze strany 

společnosti a zájmových skupin (vstupy, inputs) a následnému zpracování tohoto 

požadavku a reakci ze strany státního aparátu (výstupy, outputs). Za výstupy 

politického procesu označujeme veřejné politiky, tedy politická opatření a jejich 

implementaci. Přesněji řečeno veřejná politika je výsledkem jednání státních 

orgánů, reaguje na potřeby nebo problémy společnosti a skupin, které ji tvoří, snaží 

se dosáhnout souboru cílů, které představují pokus o řešení konkrétního problému, 

je výsledkem řady rozhodnutí, která mohou být revidována a obsahuje specifikaci 

důvodů, proč byla přijata.
103

 Přirozeně, cílem každé zájmové skupiny je dosažení 

výstupů, tedy podoby veřejné politiky, která bude co nejvíce reflektovat vznesené 

požadavky. 

Za jeden z nejdůležitějších motivů pro mobilizaci a aktivitu zájmových 

skupin můžeme označit ekonomickou funkci státu. Stát při hospodaření ve 

veřejném sektoru zastává tři hlavní úlohy.  Tou první je alokační úloha státu, která 

spočívá v realizaci státních investic a v nákupu statků a služeb. Stát tuto funkci 

zajišťuje prostřednictvím veřejných zakázek. Právě zde vzniká prostor pro činnost 

zájmových skupin, které se snaží vyvinout tlak na příslušné orgány, aby veřejnou 

zakázku získaly. Za druhou funkci považujeme redistribuci veřejných statků, kdy 

stát svou činností odstraňuje nerovnosti ve společnosti.
104

 Zájmové skupiny v této 

oblasti mohou usilovat o nastavení podmínek přerozdělení statků ve prospěch 
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reprezentované skupiny. Třetí funkce státu – stabilizační – spočívá v praktikované 

hospodářské politice, která státu do určité míry umožňuje ovlivňovat ekonomický 

růst, zaměstnanost, inflaci a platební bilanci.
105

 

 

1.3.3 Proces reprezentace zájmů a strategie zájmových skupin 

Můžeme identifikovat pět částí procesu reprezentace zájmů. Tyto etapy se 

vzájemně prolínají a navazují na sebe. V první etapě dochází k artikulaci zájmů, 

tedy k aktivitě, kdy skupiny formulují zájmy svých členů a transformují je 

v konkrétní požadavky.
106

 Druhá část, ve které dochází k agregování zájmů, je 

těsně spojena s předchozí artikulační fází. V této etapě dochází k přetváření 

požadavků skupiny na konkrétní cíle, a současnému utváření společné vůle tyto cíle 

sledovat.
107

Ve třetí fázi dochází k selekci zájmů, tedy k vytyčení priorit, které 

budou skupinou prosazovány. Tato část je pro úspěch artikulace nezbytná, protože 

nositelé politické moci jsou limitováni rozhodujícími kapacitami, a proto je v zájmu 

zájmové skupiny předložit těmto představitelům co neprecizněji zpracované a 

vytříbené požadavky.
108

 Následně dochází ke čtvrté fázi – politické integraci, kdy 

zájmové skupiny navazují vztahy s institucemi a reprezentanty politického systému. 

V této etapě je důležité, aby zájmová skupina přesvědčila politické reprezentanty o 

oprávněnosti svých nároků, popřípadě prezentovala svůj zájem, jako zájem 

veřejný.
109

 Celý proces je zakončen pátou, legitimační fází, ve které se zájmová 

skupina podílí na politických rozhodnutích v jednotlivých oblastech. 

Samozřejmě, že pro úspěšné prosazení zájmů musí být výše představená 

činnost doplněna dalšími atributy. Markéta Pitrová uvádí, že lze obecně 

vygenerovat čtyři podmínky úspěšného procesu prosazení zájmů. Prvním, 

výchozím bodem, je zřetelná strategie zájmové skupiny postavená na kvalitních a 

ověřených informacích. Druhou podmínkou je znalost fungování politického 

systému, jeho procedurálních pravidel a konkrétních položek týkajících se řešeného 

problému. Třetí podmínkou je důvěryhodnost zájmové skupiny, která vychází 
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z dlouhodobé a bezúhonné činnosti této skupiny v diskutované oblasti. 

Důvěryhodnost aktéra zároveň podporuje čtvrtý, poslední předpoklad úspěšného 

prosazení zájmů, a sice zřetelná a stručná argumentace, která je podložena 

pozičními dokumenty, které reflektují existenci protichůdných stanovisek.
110

 

Zjednodušeně řečeno se tedy věrohodná zájmová skupina musí zaměřit na 

sledování jasných, podložených cílů, musí prokázat dlouhodobý zájem a orientaci 

v problematice i v nastavení politického systému a při svých aktivitách musí 

používat nezkreslené informace.  

Obecně můžeme rozlišit dva typy strategií, které si může zájmová skupina 

zvolit – strategie založená na spolupráci, nebo na konfliktu. Strategie kooperace 

spočívá v navázání vzájemně výhodných vazeb mezi zájmovou skupinou a 

reprezentanty politického systému. Na jedné straně zájmová skupina získá možnost 

dodávat expertní informace a konzultovat probíranou problematikou. Strategie 

spolupráce rovněž umožňuje získat trvalý přístup k představitelům státních 

institucí. Kumulací těchto výhod se tak razantně zvyšují šance zájmové skupiny na 

úspěšné prosazení svých cílů. Na straně druhé reprezentanti politického systému 

získávají odborné informace, které potřebují k plnohodnotnému rozhodování. 

Zároveň také nabývají podpory pro další vládnutí.
111

  

Nespornou výhodou této strategie je předjednání konkrétních výstupů, kdy 

si zájmová skupina drží přehled nad konečným výsledkem a zástupci sátu se 

nemusí obávat případného konfliktu a odboru vůči danému výstupu. Podstatou 

druhé, konfliktní strategie není vyjednávání, nýbrž snaha zájmové skupiny vytvořit 

co největší nátlak na státní instituce. Tento tlak může zájmová skupina vytvořit a 

stupňovat několika způsoby. Standardně se využívají nástroje jako nátlakové 

kampaně v médiích, organizace petičních a protestních hnutí, svolávání 

demonstrací či možnost žaloby. Jak zdůrazňuje Stanislav Kunc, tuto taktiku je 

vhodné využít spíše v případech, kdy představitelé státu jasně dávají najevo, že 

požadavky zájmové skupiny nejsou legitimní a tudíž jim nechtějí vyhovět.
112

   

 

1.4 Porozumění teoretické části 
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 Autorka této práce se domnívá, že syntéza znalostí z předcházejících 

teoretických částí je nezbytná pro porozumění činnosti Americké obchodní komory 

v České republice. Cílem tohoto resumé je propojit získané poznatky a vytvořit 

jeden rámec, v němž bude možné činnost AmCham analyzovat. První kapitola, 

která se věnuje fenoménu nestátních aktérů v mezinárodních vztazích a 

transnacionálním vazbám, umožňuje na AmCham nahlížet jako na autonomního, 

nestátního, transnacionálního aktéra, který navazuje vztahy s dalšími aktéry v ČR i 

zahraničí. Druhá část, která zkoumá činnost transnacionálních korporací 

z historického a ekonomického hlediska – a zároveň nabízí analýzu interakcí mezi 

těmito korporacemi a státem – umožňuje porozumět činnosti AmCham jako 

platformě, která sdružuje nadnárodní korporace. Třetí kapitola, která se věnuje 

reprezentaci zájmů v rámci politického procesu a vstupu nadnárodního aktéra do 

tohoto systému, umožňuje na AmCham nahlížet jako na zájmovou skupinu, která 

usiluje o ovlivnění veřejných politik v ČR. Na základě propojení těchto přístupů 

můžeme Americkou obchodní komoru považovat za autonomního 

transnacionálního aktéra, který v rámci českého politického systému reprezentuje a 

prosazuje své zájmy. Z této definice můžeme na základě závěrů teoretické části 

formulovat dva předpoklady, které budou testovány v navazující praktické části.  

 

Za prvé, můžeme předpokládat, že míra úspěchu aktivit AmCham závisí na 

schopnosti komory proniknout do politického systému České republiky, zformovat 

zájmovou skupinu a osvojit konkrétní strategii. 

 

Za druhé, můžeme předpokládat, že činnost AmCham je formována, podporována i 

limitována transnacionálními vazbami a postojem členských nadnárodních 

korporací. 
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2. Praktická část 

 

Tato část si klade dva výzkumné cíle. Prvním úkolem je otestovat dva 

stanovené předpoklady o činnosti Americké obchodní komory v České republice. 

Za prvé, předpokládáme, že míra úspěchu aktivit AmCham závisí na schopnosti 

komory proniknout do politického systému České republiky, zformovat zájmovou 

skupinu a osvojit konkrétní strategii. Druhým předpokladem je, že činnost 

AmCham bude ovlivněna transnacionálními vazbami a postojem členských 

nadnárodních korporací.  

Druhým úkolem této kapitoly je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jakým 

způsobem Americká obchodní komora ovlivňuje vnitřní záležitosti České 

republiky? Pro její zodpovězení se výzkum zaměřuje na dílčí otázky, konkrétně: 

Jaké jsou motivy činnosti Americké obchodní komory? Jaké konkrétní strategie 

AmCham pro své cíle využívá? A jak jsou tyto nástroje úspěšné? Jak jsou vzájemné 

kontakty státu a AmCham ovlivněny nadnárodní rovinou této platformy?   

V následující podkapitole je definován a zdůvodněn výběr analyzovaného 

případu. Druhá podkapitola vybraný případ podrobně zkoumá. Důraz je přitom 

kladen na identifikaci motivů a strategií AmCham, a dále na rozbor vlivu členských 

nadnárodních společností. Pozornost je rovněž věnovaná transnacionálním vazbám 

a jejich vlivu na činnost AmCham v lokálním politickém nastavení. Praktickou část 

uzavírá kritické zhodnocení strategií a aktivit Americké obchodní komory, ověření 

stanovených hypotéz a zodpovězení otázek. 

 

2.1 Výběr a definice případu 

Předmět výzkumu, tedy působení transnacionálního aktéra ve vnitřních 

záležitostech státu, bude zkoumán na případu angažovanosti Americké obchodní 

komory v České republice v úsilí za novelizaci zákona o veřejných zakázkách 

v letech 2010 až 2012. Výběr tohoto případu má čtyři zdůvodnění. Za prvé, trh 

veřejných zakázek v ČR představuje 17,5 % HDP, tedy více než 600 miliard Kč 

ročně. Regulace tohoto odvětví přirozeně vzbuzuje zájem širokého spektra aktérů, 

lze tedy očekávat zvýšenou aktivitu ze strany těchto subjektů. Za druhé, 

problematika veřejných zakázek a související novela zákona v daném období 

vzbudila velký zájem a očekávání napříč širokou i odbornou veřejností. Vzhledem 
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k velikosti trhu veřejných zakázek a podílu na státním HDP se problematika 

regulace veřejných zakázek nedotýká pouze dodavatelů a soukromé sféry, nýbrž 

celé společnosti. Za třetí,  AmCham v tomto období sehrála jednu z klíčových rolí, 

když zmobilizovala široké spektrum aktérů a iniciovala vznik Platformy pro 

transparentní veřejné zakázky a jí spřízněné Koalice pro transparentní podnikání. 

Aktivity této koalice vyústily v novelizaci zákona o veřejných zakázkách, který 

vstoupil v platnost 1. dubna 2012. Za čtvrté, vzhledem k ukončení legislativního 

procesu a současné implementaci zákona je možné podat ucelenou analýzu o 

činnosti a vlivu AmCham v jednotlivých fázích procesu. Je tedy možné 

identifikovat strategii AmCham, posoudit její úspěšnost, zhodnotit význam 

transnacionálních vazeb a vyhodnotit vliv členských korporací na činnost 

AmCham. Zodpovězení těchto dílčích otázek tedy umožní představit obraz o vlivu 

Americké obchodní komory v ČR na výstup českého politického procesu.  

Výzkum činnosti AmCham v letech 2010 až 2012 je založen na detailním 

rozboru procesu a analýze primárních i sekundárních zdrojů. Velkým přínosem při 

výzkumu byly rovněž konzultace s Westonem Staceym, výkonným ředitelem 

AmCham; Danielem Weinholdem, právníkem a předsedou expertní skupiny 

Platformy pro veřejné zakázky a Kateřinou Menzelovou, nezávislou expertkou a 

novinářkou. Zároveň bylo možné činnost AmCham zkoumat formou přímé účasti 

na akcích, které komora pořádala. 

 

2.2 Americká obchodní komora v České republice 

2.2.1 Základní informace 

Americká obchodní komora v České republice vznikla v roce 1993 jako 

nezávislá podnikatelská asociace. Od roku 1996 je jejím výkonným ředitelem 

Weston Stacey. Za hlavní oblast jejího působení můžeme označit pět aktivit: 1) 

navazování vztahů mezi českými a americkými společnostmi a jednotlivci, 2) 

získávání a poskytování informací týkajících se ekonomických vztahů mezi ČR a 

Spojenými státy americkými (USA), 3) udržování knihovny s obchodními 

materiály se současnou dokumentací o obchodních a ekonomických otázkách v ČR 

a USA, 4) organizování činností a seminářů 5) spolupráce s příslušnými vládními 

úřady (jak v ČR, tak v USA) na problémech společného zájmu v oblasti ekonomie, 

obchodu, průmyslu, zemědělství, financí, dopravy, technologie, odborných činností, 
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daňových a jiných příbuzných otázek. Těmito aktivitami chce AmCham podporovat 

ekonomické vztahy mezi ČR a USA a zároveň přispívat ke konstruktivnímu řešení 

problémů v obchodních vztazích mezi těmito dvěma zeměmi. Dalším cílem 

AmCham je chránit, podporovat, zastupovat, vyjadřovat a uskutečňovat společné 

ekonomické zájmy svých členů a tak napomoci k dosažení jejich legitimních cílů. 

V neposlední řadě AmCham usiluje o udržování přátelských styků s US Chamber 

of Commerce a jinými americkými obchodními komorami či obchodními 

organizacemi.
113

 V současné chvíli AmCham sdružuje více než 460 členů, mezi 

které patří například nadnárodní korporace American Express, DuPont, Johnson & 

Johnson, Citigroup, Kraft Foods, Microsoft, čtveřice největších auditorských 

společností – Deloitte, Ernst & Young, KPMG a PricewaterhouseCoopers a mnoho 

dalších. Členství v komoře je otevřené a zpoplatněné. AmCham tedy můžeme 

považovat za nestátní transnacionální subjekt, tvořený privátními společnostmi.   

Konkrétní aktivity AmCham můžeme rozdělit do pěti kategorií. První 

skupinu představují akce zaměřené na navazování kontaktů mezi vlastními členy 

(tzv. networking). Tyto akce jsou určené pro nejvyšší představitele a manažery 

členských společností a probíhají v neformálním prostředí. Nejvyšší formu 

setkávání představuje tzv. leadership koktejl za účasti amerického velvyslance 

v ČR v jeho rezidenci. Druhá skupina aktivit se zaměřuje na vzdělávání a rozvíjení 

svých členů a podporu podnikatelského prostředí. Do této skupiny se řadí semináře 

a workshopy, které se zaměřují na konkrétní oblasti jako např. prezentační 

dovednosti, krizovou komunikaci, vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti 

firem (CSR) apod. Do třetí skupiny řadíme činnost výborů a pracovních skupin. 

V současné chvíli v rámci AmCham existuje deset výborů, které pokrývají oblast 

CSR, vzdělávání, marketingu, trhu s nemovitostmi, pracovní imigrace, financí, 

lidských zdrojů, informačních technologií, daní, práci a sociálních záležitostí. Tyto 

výbory tvoří vybraní zástupci členských společností a mají za úkol koordinovat 

aktivity komory ve vybrané oblasti dovnitř i na venek. Připravují tedy tematické 

akce pro členy komory a zároveň připravují strategii při komunikaci AmCham se 

společností, dalšími zájmovými skupinami a především státním aparátem 

(připomínkování zákonů, konzultace, a podobně). Čtvrtou skupinu aktivit tvoří 

                                                        
113 Výpis z obchodního rejstříku Americké obchodní komory v České republice. Dostupné z 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-

vypis?subjektId=isor%3a7549&typ=actual&klic=R5uZLnJNOXrLHeTbnfzZ2A%3d%3d (16. 4. 

2011). 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a7549&typ=actual&klic=R5uZLnJNOXrLHeTbnfzZ2A%3d%3d
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a7549&typ=actual&klic=R5uZLnJNOXrLHeTbnfzZ2A%3d%3d
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setkání s politiky a představiteli státní správy. Jedná se o kulaté stoly a neformální 

setkání, kde se diskutuje o aktuální problematice a o připravovaných nebo 

probíhajících státních krocích. Zástupci privátní sféry tak mají možnost navazovat 

vztahy se zástupci státu a představit jim své názory. Zástupci státu pak mají 

možnost získat expertní informace a názor strany, které se konkrétní forma veřejné 

politiky bude přímo dotýkat. Poslední pátý typ aktivity představují kulturní akce. 

Tabulka 1 ilustruje počet proběhnutých akcí v letech 2010 a 2011.  

 

Tabulka 1: Aktivity AmCham v letech 2010-2011 

 

Aktivita Rok 2010 Rok 2011 Celkem 

Networking 42 36 78 

Vzdělávání 31 44 75 

Výbory 15 63 78 

Setkání s politiky 20 15 35 

Kultura 8 12 20 

Celkem 116 170 286 

 

Zdroj: Americká obchodní komora v České republice, realizace autorka. 

 

2.2.2 Platforma pro transparentní veřejné zakázky 

Problematika veřejných zakázek nebyla první aktivitou, kdy se AmCham 

zapojila do procesu reprezentace zájmů v rámci českého politického procesu. 

AmCham rovněž lobbovala za změny insolvenčního zákona či zákona o 

zaměstnávání cizinců. Oblast veřejných zakázek a úsilí za novelizaci zákona však 

z hlediska rozsahu aktivit, časové vytíženosti, náročnosti a odbornosti můžeme 

považovat za nejkomplexnější aktivitu AmCham za dobu jejího působení v ČR.
114

 

Činnost, kterou AmCham vyvíjela v rámci úsilí za novelizaci zákona o veřejných 

zakázkách, můžeme rozdělit do pěti etap, které korespondují s etapami procesu 

reprezentace zájmů, které byly představeny v teoretické části. 

 

2.2.2.1 Artikulace zájmů: Období do března 2010 

AmCham společně s dalšími obchodními komorami v ČR v roce 2009 

realizovala výzkum mezi třemi sty vrcholnými představiteli podnikové sféry, ve 

                                                        
114

 Rozhovor s Westonem Staceym proběhl dne 10. 5. 2012. Dostupný v audio podobě v archivu 

autorky. 
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kterém se dotazovala na kvalitu veřejných institucí v ČR. Z průzkumu vyplývá, že 

90,1 % dotázaných považuje vyhlašování a správu veřejných zakázek v ČR za 

netransparentní a neefektivní. Zároveň 90 % manažerů odhadovalo, že 10 % či více 

veřejných prostředků není řádným způsobem užíváno.
115

  

Nejen v návaznosti na tento výzkum se v AmCham, která se dlouhodobě 

hlásí ke zlepšování podmínek pro podnikání a kultivaci českého podnikatelského 

prostředí, formoval názor o nutnosti konkrétních změn v rámci podnikatelského i 

politického prostředí v ČR. Podle ředitele AmCham v ČR, Westona Staceyho bylo 

nutné radikálně změnit mechanismus správy veřejných zakázek, aby se tím dosáhlo 

větší transparentnosti a očisty. Spolupráce a navazování vzájemných obchodních 

styků mezi soukromými společnostmi v ČR (tzv. Business to business, B2B) podle 

AmCham problematické nebylo. Komplikace pro společnost nastaly, pokud se 

rozhodla ucházet o veřejné zakázky. Docházelo tak k situaci, kdy se část firem pro 

netransparentní situaci ve veřejném sektoru raději přeorientovala výhradně na 

privátní sektor.
116

 Jedním z motivů pro změnu systému byl tedy fakt, že se 

americké společnosti nemohly účastnit či nevítězily ve veřejných zakázkách. Zde je 

však nutné zdůraznit, že AmCham nechtěla systém vychýlit v prospěch svých 

členů. Naopak cílem bylo změnit pravidla systému, aby mohla probíhat 

transparentní a spravedlivá soutěž, kterou by vyhrál ten nejlepší.
117

  

K odhodlání AmCham rovněž přispěla série udání ze strany podnikatelů 

v prosinci roku 2009, kteří se ve výběrových řízeních na dodavatele státní zakázky 

setkali s výzvou o úplatek.
118

 Představitelé Americké obchodní komory se tedy 

obávali, aby se praktiky využívané ve spolupráci s veřejným sektorem nepřenesly 

do soukromé sféry a B2B.
119

  

Přestože se o možných formách projektu jednalo od prosince 2009 a 

intenzivní přípravy byly zahájeny na počátku února 2010, o záměrech AmCham se 

veřejnost dozvěděla až v březnu roku 2010, kdy byl na hlavní stránce 

Hospodářských novin publikován článek Američané se pustili do boje s korupcí 

v Česku, ve kterém Weston Stacey deklaroval zájem Americké obchodní komory 

                                                        
115 Zpráva o české konkurenceschopnosti. Statistické hodnocení a názorový průzkum české 

hospodářské politiky. Council on Czech Competitiveness, 2009, s. 20.  

Dostupné z http://www.nordicchamber.cz/article_files/pr/Zprava-o-ceske-konkurenceschopnosti-

2009.pdf (4. 5. 2012).  
116 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
117 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
118

 MAŘÍK, Martin. Korupce je všude. Hospodářské noviny. 3. 12. 2009, s. 1.  
119 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 

http://www.nordicchamber.cz/article_files/pr/Zprava-o-ceske-konkurenceschopnosti-2009.pdf
http://www.nordicchamber.cz/article_files/pr/Zprava-o-ceske-konkurenceschopnosti-2009.pdf
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zformovat koalici, která připraví novelu zákona o veřejných zakázkách.
120

 Podle 

ředitele AmCham byl pro zformování koalice optimální čas. V České republice 

probíhaly přípravy na květnové volby do Poslanecké sněmovny a předsedové všech 

politických stran definovali boj proti korupci jako jednu z priorit volebního 

programu. Cílem pro Americkou obchodní komoru tedy bylo připravit novelu před 

volbami tak, aby všichni politici slíbili její prosazení bez ohledů na konečnou 

podobu vlády po volbách.
121

 Zájem AmCham na vytvoření koalice, která by 

připravila novelu zákona, nezůstal bez odezvy. Prezident Václav Klaus aktivitu 

AmCham hodnotil negativně s odkazem na ziskuchtivost amerických společností, 

kterým podle něho nešlo o opravdový zájem o protikorupční opatření.
122

 

Představitelé politických stran s vyjádřením podpory aktivitě AmCham váhali. 

Transparency International, nevládní organizace bojující proti korupci, iniciativu 

naopak uvítala.
123

  

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR (HKČR), byl krokem 

AmCham překvapen a prohlásil, že si nedovede představit, že by například smíšená 

česko-americká komora v USA postupovala podobným způsobem. Prezidentovi 

HKČR vadilo, že AmCham ve svém úsilí postupovala bez vědomí a souhlasu české 

hospodářské komory.
124

 Bez zajímavosti rovněž není reflexe činnosti AmCham 

v médiích. Od zveřejnění prvního článku v Hospodářských novinách se 

v následujícím týdnu problematice věnovaly všechny velké deníky (Hospodářské 

noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Právo), jejich internetové mutace, 

televize (Česká televize, Prima TV, TV Nova), Český rozhlas i časopisy Respekt, 

Euro, Ekonom a Profit.
125

 V části médií byly záměry AmCham prezentovány jako 

„lobby amerických firem“. Weston Stacey si byl vědom, jaký rozruch vystoupení 

AmCham v médiích vzbudí. Podle ředitele Americké obchodní komory to však byl 

z velké části záměr, protože cílem bylo upoutat k dané problematice pozornost.
126

 

                                                        
120 KŘEČ, Luboš. Američané se pustili do boje s korupcí v Česku. Hospodářské noviny. 10. 3. 2010, 
s. 1.  
121 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
122 Vystoupení Václava Klause na 11. Žofínské fórum dne 17. 3. 2010. Dostupné z 

http://www.youtube.com/watch?v=BDYZqGwygE4 (4. 5. 2012).  
123 KŘEČ, Luboš. Byznysmeni chtějí lepší státní tendry. Investoři z USA už začali lobbovat. 

Hospodářské noviny. 10. 3. 2010, s. 2. 
124 Vystoupení Petra Kužela v pořadu Otázky Václava Moravce dne 14. 3. 2010. Dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-2-

cast/210411030510314/video/ (4. 5. 2012). 
125

 Analýza v rámci databáze Newton Media. 
126 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 

http://www.youtube.com/watch?v=BDYZqGwygE4
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-2-cast/210411030510314/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-2-cast/210411030510314/video/
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V této první fázi sledujeme artikulaci zájmů AmCham, která deklarovala 

zájem vytvořit koalici, která připraví novelu zákona a bude apelovat na politické 

představitele, aby se zavázali k jejímu prosazení. Domnívám se, že AmCham od 

počátku zvolila efektivní strategii prosazování zájmu. Zástupci Komory si byli 

vědomi, že vystoupením Westona Staceyho v médiích vzbudí potřebný prvotní 

mediální i společenský zájem. Obraz „amerických společností, které se bouří proti 

korupčnímu prostředí v ČR“, podpořil argumenty o vážnosti situace. AmCham se 

tedy podařilo k problematice připoutat dostatečnou pozornost a vytvořit tlak na 

představitele politických stran. Důmyslnost této strategie spočívala v tom, že 

AmCham od počátku plánovala vytvoření širší platformy složené ze zástupců 

politických stran, státních institucí a odborníků, které bude předsedat nezávislý 

expert. Pokud by v médiích vystoupil místo Westona Staceyho tento expert, hrozila 

by možnost, že se problematice nedostane takové pozornosti. AmCham tedy 

využila prvotního „mediálního šoku“ a argumentů o „americké lobby“, aby 

k činnosti vznikající platformy připoutala pozornost. Tato teze bude potvrzena 

v následujících etapách procesu, kdy dochází k mediálnímu stažení AmCham a 

naopak zdůrazňování expertní a nezaujaté povahy platformy.  

Z pohledu multilaterálního přístupu je AmCham možné vytknout předchozí 

nekonzultování svého postupu s Hospodářskou komorou. Zároveň však na reakci 

jejího prezidenta můžeme nahlížet jako na určité rivalské „gesto“. HKČR je totiž 

rovněž zájmovou skupinou, která reprezentuje zájmy především českých firem a též 

připravovala své návrhy pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Takovou 

pozornost médií jako iniciativě AmCham se ji však nedostalo. Tuto myšlenku 

podporuje tvrzení Westona Staceyho, podle něhož s nabídkou spolupráce byli 

kontaktováni všichni důležití aktéři včetně HKČR.
127

  

 

2.2.2.2 Agregace a selekce zájmů: březen 2010 až květen 2010 

 Dne 22. března 2010 poprvé zasedla Rada Platformy pro transparentní 

veřejné zakázky (Platforma) tvořená zastupiteli zúčastněných společností, institucí, 

politických stran, zájmových asociací a neziskového sektoru, kteří měli výkonnou 

pravomoc jednat jménem zastupující organizace. Předsedou Rady byl jmenován 

Dan Ťok, generální ředitel společnosti Skanska a člen představenstva AmCham. 

                                                        
127 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
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Rada se shodla na vytvoření společné expertní pracovní skupiny, která měla za úkol 

připravit konsenzuální návrh principů, jejichž legislativní zakotvení přinese zvýšení 

transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Skupina měla připravit 

návrh v neparagrafovaném znění. Návrh měl být ještě během května 2010 

předložen politickým stranám, které se měly zavázat, že po volbách a ustavení nové 

vlády návrh dopracují do podoby paragrafovaného znění, a následně jej podpoří při 

projednávání v parlamentu.
128

 Ve stejný den, kdy zasedala Rada Platformy, rovněž 

proběhla schůzka Americké a české Hospodářské komory, na které se Weston 

Stacey setkal s prezidentem HKČR Petrem Kuželem a domluvili se na účasti 

HKČR v expertní skupině. 

Expertní skupina se poprvé setkala dne 25. března 2010. Skupinu utvořilo 

celkem 22 členů, kteří reprezentovali: přední české politické strany (ODS, ČSSD, 

KDU-ČSL, TOP 09, Občané CZ, Evropská demokratická strana, Strana zelených, 

Věci veřejné), veřejné instituce (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo financí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), asociace a zájmové 

skupiny (Asociace krajů České republiky, Asociace pro veřejné zakázky, Svaz měst 

a obcí, Českomoravská konfederace odborových svazů, HKČR, Svaz průmyslu a 

dopravy ČR, Zahraniční komory, Asociace malých a středních podniků, Asociace 

pro veřejné zakázky, Svaz měst a obcí) a Transparency International. Expertní 

skupině předsedal právník Daniel Weinhold.
129

 V následujících téměř dvou 

měsících se expertní skupina setkala celkem sedmkrát. Na setkáních experti 

postupně vytyčili deset klíčových priorit, které byly dále analyzovány přidělenými 

gestory a diskutovány a připomínkovány všemi členy skupiny.  

Během setkání experti diskutovali věcné a konkrétní aspekty zadávání a 

spravování veřejných zakázek, jako například: informovanost o zadávacích 

řízeních, účelové dělení veřejných zakázek, vhodnost snížení zákonných finančních 

limitů, odbornost a nezávislost členů hodnotících komisí, nedostatečnou vazbu 

zákona o veřejných zakázkách na další zákony, nutnost prokazování vlastnické 

struktury uchazečů, situaci, kdy se uchazeči o zakázku místo konkurence, raději 

domluví se záměrem zvýšení ceny zakázky (bid rigging), personální a 

                                                        
128 Tiskové prohlášení z prvního zasedání Rady Platformy pro transparentní veřejné zakázky. 

Transparentní zakázky. 22. 3. 2010. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/1-

tiskove-prohlaeni-1-zasedani (5. 5. 2012).    
129 Seznam členů Expertní skupiny pro zákon o veřejných zakázkách Platformy pro transparentní 

veřejné zakázky. Transparentní zakázky. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/expertni-

skupiny (5. 5. 2012).  

http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/1-tiskove-prohlaeni-1-zasedani
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/1-tiskove-prohlaeni-1-zasedani
http://www.transparentnizakazky.cz/expertni-skupiny
http://www.transparentnizakazky.cz/expertni-skupiny
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institucionální aspekty veřejného zadávání, efektivitu veřejných zakázek, 

zahraniční úpravy, které by se mohly pro ČR stát inspirací a podobně.
130

  

Činnost expertní skupiny pro zákon o veřejných zakázkách vyvrcholila 17. 

května 2010, kdy Radě Platformy pro transparentní veřejné zakázky předložila 39 

opatření v neparagrafovaném znění, které měly vést ke zprůhlednění a zefektivnění 

veřejných zakázek v ČR. Rada platformy doporučení schválila. Zároveň předložila 

všem členům Platformy prohlášení, ve kterém všechny strany potvrdily, že jsou 

připraveny: „Učinit vše, co je v moci těchto stran, institucí a organizací, pro co 

nejrychlejší prosazení opatření navrhovaných Expertní skupinou Platformy pro 

transparentní veřejné zakázky bezprostředně po květnových volbách do Poslanecké 

sněmovny ČR. Navržená opatření budou včleněna do českého právního řádu a 

praxe tím nejrychlejším možným způsobem. Úspory při veřejném zadávání budou v 

dalším období pro Českou republiku prioritou.“
131

  

V této fázi můžeme sledovat agregaci a selekci zájmů. AmCham iniciovala 

vznik Platformy pro transparentní zakázky, která sloužila jako prostor pro hledání 

konsenzuálního návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, mezi širokým 

spektrem aktérů. AmCham tedy podněcovala vznik širší koalice, na kterou 

v médiích již nebylo nahlíženo jako na „americkou lobby“, nýbrž jako na skupinu 

expertů, která spolupracuje na přípravě novely zákona, která bude mít širokou 

podporu.
132

 Odbornou činnost Platformy zajišťovala expertní skupina, kterou 

tvořily zástupci všech důležitých aktérů politického procesu. Do činnosti byla 

zahrnuta i Hospodářská komora ČR, která se nejprve cítila „opomenuta“. 

Sledujeme tedy, že se AmCham podařilo pro svou činnost získat širokou podporu. 

Expertní skupině zároveň předsedal „nestranný“ právník (a Čech) Daniel Weinhold, 

který se fakticky stal tváří činnosti Platformy a v médiích pomyslně nahradil tvář 

Westona Staceyho.
133

 Z hlediska role AmCham tedy můžeme konstatovat mediální 

ústup.  

                                                        
130 Závěrečná zpráva o činnosti Expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky. 

Transparentní zakázky. 13. 5. 2010.  

Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/images/Zaverecna%20zprava.pdf (5. 5. 2012).  
131 Prohlášení Rady Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Transparentní zakázky. 17. 5. 

2010. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/images/prohlaseni.pdf (6. 5. 2012).  
132 SPĚVÁČKOVÁ, Martina. Expertní skupina navrhne, jak zprůhlednit zadávání veřejných 

zakázek.  Český rozhlas. 17. 5. 2010. Dostupné z 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/733854 (6. 5. 2012).  
133 V čele zátahu na politiky a korupčníky. Ekonom. 20. 5. 2010, s. 22. 

http://www.transparentnizakazky.cz/images/Zaverecna%20zprava.pdf
http://www.transparentnizakazky.cz/images/prohlaseni.pdf
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/733854
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Jak již bylo avizováno, jednalo se o součást strategie. AmCham ustoupila do 

pozadí ve prospěch činnosti expertní skupiny, takže již nebylo možné proti 

Platformě používat argumenty o „americké lobby“. Na druhou stranu si Komora 

v rámci Platformy stále udržovala vliv. V Radě Platformy zasedal Weston Stacey a 

Dan Ťok. Komora Platformě poskytovala veškerou administrativní a technickou 

podporu. AmCham tedy měla možnost dohlížet na celý proces a zároveň pro 

činnost Platformy získat podporu co nejvíce subjektů, aniž by byla činnost expertní 

skupiny napadána pro zaujatost.  

Schopnost Platformy přesvědčit a přimět všechny zúčastněné strany 

k písemnému slibu o podpoře novely zákona hodnotím jako velký úspěch. 

Platforma získala formální podporu pro své výstupy. Domnívám se, že tento úspěch 

byl výsledkem adopce strategie spolupráce, kdy na výsledných 39 bodech 

spolupracovali všichni výše zmínění aktéři. Daniel Weinhold hodnotí činnost 

skupiny jako vysoce efektivní, protože se během necelých dvou měsíců expertní 

skupině podařilo připravit taková doporučení, která nebylo možné obejít. Podle 

Daniela Weinholda spolupráce všech stran umožnila, že doporučení nebyla 

v rozporu s jinými zákony, či evropskými nařízeními.
134

 Nabízí se otázka, proč 

Platforma s takovou podporou nepřipravila přímo paragrafované znění zákona. 

Důvodem byl nedostatek času, jelikož expertní skupina měla na svou činnost jen 

necelé dva měsíce.
135

  

Úspěšnost činnosti Platformy byla reflektována ve speciálním díle Otázek 

Václava Moravce, který byl odvysílán v předvečer voleb do Poslanecké sněmovny 

v květnu 2010. Pořad, jehož hlavními hosty byli Petr Nečas a Jiří Paroubek 

(tehdejší předsedové dvou hlavních politických stran – ODS a ČSSD). V části 

věnující se korupci v pořadu vystoupili Daniel Weinhold, Weston Stacey a David 

Ondráčka, všichni tři se na činnosti Platformy podíleli.
136

  

 

2.2.2.3 Politická integrace: červen 2010 až září 2010 

V tomto období si Platforma kladla dva cíle. Prvním úkolem bylo vytváření 

tlaku na politiky a státní instituce, aby došlo k převedení přislíbených 39 opatření 

                                                        
134 Rozhovor s Danielem Weinholdem proběhl dne 4. 5. 2012. Dostupný v audio podobě v archivu 

autorky. 
135 Rozhovor s Danielem Weinholdem. Dostupný v archivu autorky. 
136 Otázky Václava Moravce ze dne 27. 5. 2010. Dostupné z 

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/210452801380011-

otazky-vaclava-moravce-special/ (10. 5. 2012).  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/210452801380011-otazky-vaclava-moravce-special/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/210452801380011-otazky-vaclava-moravce-special/
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do právní normy a následné implementaci. Za druhý cíl si Platforma kladla 

vytvoření druhé expertní skupiny. Ta měla za úkol připravit etický kodex, který by 

upravoval chování společností, jež se ucházejí o veřejné zakázky.
137

 Platforma 

rovněž musela reagovat na novou politickou situaci. Po volbách do Poslanecké 

sněmovny v květnu 2010 vznikla koaliční vláda tří politických stran (ODS, TOP 09 

a Věci veřejné). Všechny tři strany před volbami podepsaly 39 opatření, 

z teoretického hlediska tedy neměl být s přenesením těchto bodů do právní formy 

problém. David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International, však 

koaliční body pro transparentní veřejné zakázky hodnotil jako povrchní a 

nereflektující opatření předložené Platformou.
138

 

Přípravou novely zákona o veřejných zakázkách bylo pověřeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj (MMR) v čele s Kamilem Jankovským. Ten po nástupu do funkce 

v červenci 2010 uvedl, že je s výstupy Platformy seznámen, řadu opatření považuje 

za správnou a je připraven z nich vycházet.
139

 V návaznosti na ministrovy výroky 

Platforma pro transparentní veřejné zakázky zaslala jemu i premiéru Petru Nečasovi 

dopis, ve kterém připomínala závazek politických stran z května 2010. Rovněž 

členy vlády zvala na zasedání Rady Platformy na začátku září 2010, kde chtěla 

projednat možnost spolupráce Platformy a MMR při přípravě novely zákona.
140

  

Avizované setkání Platformy pro transparentní veřejné zakázky proběhlo v 

září 2010, za účasti ministra Kamila Jankovského a představitelů všech 

parlamentních politických stran. Zúčastněné strany se shodly na provázání 

Programového prohlášení vlády s výsledným dokumentem Platformy, který 

obsahoval již zmíněných 39 opatření. MMR rovněž vyzvalo členy Platformy 

k vytvoření expertní skupiny, která by s ministerstvem při přípravě novely úzce 

                                                        
137 Činnost Platformy pro transparentní veřejné zakázky vstoupila do své druhé etapy. Transparentní 

zakázky. 8. 6. 2010. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/84-innost-platformy-

pro-transparentni-veejne-zakazky-vstoupila-do-sve-druhe-etapy (10. 5. 2012).  
138 Korupce: Před volbami slíbili průhledné tendry, teď ale couvli. Hospodářské noviny. 30. 6. 2010, 

s. 3.  
139 SŮRA, Jan – Mašek, Jaroslav. Snížíme hranici pro vypsání zakázky na polovinu, plánuje ministr 

Jankovský. Mladá fronta Dnes. 24. 7. 2010, s. 8. 
140 Dopis ministrovi Jankovskému. Transparentní zakázky. 28. 7. 2010. Dostupné z 

http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/88-dopis-ministrovi-jankovskemu (10. 5. 2012) a 

Dopis Petru Nečasovi. Transparentní zakázky. 28. 7. 2010. Dostupné z 

 http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/87-dopis-panu-petru-neasovi (10. 5. 2012). 

http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/84-innost-platformy-pro-transparentni-veejne-zakazky-vstoupila-do-sve-druhe-etapy
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/84-innost-platformy-pro-transparentni-veejne-zakazky-vstoupila-do-sve-druhe-etapy
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/88-dopis-ministrovi-jankovskemu
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/87-dopis-panu-petru-neasovi
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spolupracovala, a vznikající zákon připomínkovala s cílem předložit Poslanecké 

sněmovně návrh do poloviny roku 2011.
141

 

Tato fáze ilustruje snahu Platformy o přesvědčení státních představitelů o 

přijetí opatření, ke kterým se v květnu 2010 zavázali. Domnívám se, že se jednalo o 

přelomové období. Právo zákonodárné iniciativy v ČR přísluší jednotlivým 

poslancům, skupině poslanců, Senátu jako celku, vládě a zastupitelstvu kraje.
142

 

Platforma měla připravený expertní materiál a příslib jeho transpozice. Potřebovala 

však získat faktickou podporu ze strany subjektů s právem navrhovat zákony, jinak 

by nemohla v prosazování svých zájmů pokračovat. Platformě se v tomto období 

podařilo prosadit dva důležité zájmy. Za prvé, Platforma pro své výstupy získala 

podporu Ministerstva pro místní rozvoj, které se z jejich materiálů rozhodlo 

vycházet. Za druhé, Platforma získala možnost na proces vytváření novely zákona 

přímo dohlížet formou připomínkování v expertní skupině MMR.  

Platformě se prostřednictvím těchto dvou kroků podařilo proniknout a 

upevnit svou pozici v rámci rozhodovacího procesu, která byla nezbytná pro 

nadcházející projednávání zákona v komorách parlamentu. AmCham byla podle 

Westona Staceyho připravena na to, že se především při projednávání ve Sněmovně 

budou „o slovo“ hlásit zájmové skupiny, které na netransparentním systému 

veřejných zakázek dlouhou dobu profitovaly. Platforma se proto měla 

přetransformovat v podpůrné fórum, které by spoluprací s ministerstvem i ve 

sněmovně mohlo případné pozměňovací návrhy filtrovat.
143

 Můžeme konstatovat, 

že se v této fázi Platformě podařilo navázat vztahy s představiteli státních institucí, 

přesvědčit o legitimitě předkládaných zájmů a upevnit svou pozici pro nadcházející 

legislativní proces. 

 

2.2.2.4 Legitimace zájmů: září 2010 až leden 2012 

 Od září roku 2010 do února 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj 

připravovalo novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou měla Platforma možnost 

připomínkovat prostřednictvím členství v expertní skupině. Podle Daniela 

Weinholda Ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě novely přistupovalo velmi 

                                                        
141 Zápis ze zasedání Rady Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Transparentní zakázky. 2. 

9. 2010. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/zapisy/95-zapis-ze-zasedani-platformy-

pro-transparentni-veejne-zakazky-ze-dne-392010 (10. 5. 2012). 
142

 Ústava ČR, čl. 41. 
143 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 

http://www.transparentnizakazky.cz/zapisy/95-zapis-ze-zasedani-platformy-pro-transparentni-veejne-zakazky-ze-dne-392010
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otevřeně a transparentně. Platforma oceňovala snahu ministerstva v novele 

zohlednit většinu z 39 opatření. Předseda expertní skupiny Platformy považoval 

tento návrh za „dobrý krok vpřed“.
144

 Vláda finální návrh zákona předložila 

Poslanecké sněmovně, která ho v prvním čtení v červnu 2011 schválila a doporučila 

k projednání ve výborech, které měly zasednout v září 2011. Představitelé 

AmCham doufali, že dohoda a podpora, kterou komora pro původní návrh zákona 

získala, umožní zákon schválit bez pozměňovacích návrhů. Během projednávání 

v Hospodářském výboru však byly do návrhu zákona zapracovány změny, které 

byly do určité míry v rozporu s opatřeními, která požadovala Platforma. Expertka 

Kateřina Menzelová k této skutečnosti řekla: „Před třetím čtením zákona 

v Poslanecké sněmovně se do procesu vložila lobby sektorových dodavatelů a 

vyjednala pro své členy výjimky.“  

Dalším problematickým bodem při projednávání zákona byla otázka spojená 

s prokazováním vlastnické struktury uchazečů o veřejnou zakázku. Z  legislativních 

a praktických důvodů se Platforma rozhodla podpořit návrh zákona o veřejných 

zakázkách, který tento požadavek nezahrnoval. Členové platformy si podle 

Westona Staceyho byli vědomi, že oblast odkrývání vlastnické struktury 

soutěžících firem je politicky vysoce citlivá otázka, která by měla být řešena 

v rámci samostatného zákona. Před postoupením návrhu novely zákona do Senátu 

byl však ze strany části nevládních organizací vyvinut tlak na představitele obou 

parlamentních komor, aby byla otázka vlastnické struktury zohledněna již v novele 

zákona o veřejných zakázkách.
145

 Senát nároky nevládních organizací uznal za 

legitimní a návrh Poslanecké sněmovny, který otázku odhalování vlastnické 

struktury neřešil, zamítl a poslal zpět k přepracování.  

Podle Daniela Weinholda v tomto momentě hrozilo, že bude celá novela 

zákona zamítnuta. Předseda Expertní skupiny Platformy upozorňuje, že přestože 

požadavky na rozkrývání vlastnické struktury byly z normativního hlediska zcela 

oprávněné, předložený pozměňovací návrh byl z technicko-legislativního pohledu 

nepropracovaný, nekvalitní a v praxi by nefungoval, tak jak bylo zamýšleno.
146

 

Poslanecká sněmovna nakonec nadpoloviční většinou všech poslanců 

schválila původní návrh, bez požadavku na odhalování vlastnické struktury. Zákon 

                                                        
144 Rozhovor s Danielem Weinholdem. Dostupný v archivu autorky. 
145 Shrnutí návrhu iniciativy Konec korupci! Nadační fond proti korupci. Dostupné z 

http://www.nfpk.cz/verejne-zakazky3 (12. 5. 2012).  
146 Rozhovor s Danielem Weinholdem. Dostupný v archivu autorky. 

http://www.nfpk.cz/verejne-zakazky3
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vstoupil v platnost 1. dubna 2012. Ředitel Americké obchodní komory Weston 

Stacey ke schválení zákona řekl: „Zákon není dokonalý, ale je to dobrý kompromis, 

kterého by podle mého názoru bez Platformy nebylo dosaženo.“ Podle Westona 

Staceyho se činnost Platformy a multilaterální přístup k hledání kompromisního 

řešení velmi osvědčily. AmCham plánuje využít zkušenosti a existující expertní síť 

k dalším krokům. Momentálně komora považuje za nejdůležitější implementaci 

nového zákona, tedy praktické fungování systému na všech úrovních.
147

 Jeho slova 

potvrzuje i Dan Ťok, předseda Rady Platformy: „Vláda otevřeným procesem tvorby 

zákona podpořila principy dobrého vládnutí. Chceme ve spolupráci pokračovat a 

vytvořit expertní skupiny pro reformu veřejné správy a financování politických 

stran.“
148

 Daniel Weinhold konsensuální spolupráci v rámci Platformy považuje za 

modelový příklad utváření zákonů.
149

  

V této závěrečné fázi procesu reprezentace zájmů sledujeme Platformu, 

které byl umožněn vstup do poradní expertní skupiny při MMR, a která se tak 

spolupodílela na vytváření výstupu politického procesu. Do novely zákona o 

veřejných zakázkách byly přeneseny zhruba dvě třetiny z 39 požadovaných 

opatření a Daniel Weinhold věří, že zbylá doporučení budou zohledněna v jiných 

zákonech.
150

  

Kromě přímého lobbování za novelu zákona při průchodu Parlamentem 

vyvíjela AmCham řadu dalších doplňkových aktivit. Komora během roku 2011 

pořádala čtyři samostatné akce (dvě konference a dva semináře), které 

s problematikou veřejných zakázek souvisely.
151

 Dvě zmíněné konference se 

konaly přímo na půdě Parlamentu. Sledujeme tedy, že AmCham usilovala o 

zvýšení povědomí o problematice a vytvoření tlaku na státní představitele i 

nepřímou „jemnější“ formou. Komora rovněž iniciovala vznik Koalice pro 

transparentní podnikání, která sdružovala více než třicet českých a mezinárodních 

společností. Jejím cílem bylo připravit sadu doporučení, kterými by se dodavatelé 

                                                        
147 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
148 Stanovisko Platformy pro transparentní veřejné zakázky ke schválení sněmovní verze novely 

zákona o veřejných zakázkách. Transparentní zakázky. 31. 1. 2012. Dostupné z 

 http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/320-stanovisko-platformy-pro-transparentni-veejne-

zakazky-ke-schvaleni-snmovni-verze-novely-zakona-o-veejnych-zakazkach- (12. 5. 2012).  
149 Rozhovor s Danielem Weinholdem. Dostupný v archivu autorky. 
150 Rozhovor s Danielem Weinholdem. Dostupný v archivu autorky. 
151 Jednalo se o akce s názvem Curing Corruption: How Societies Are Reducing Its Impact? (11. 1 

2011); High Performance Municipalities (12. 1 2011); Seminar on Criminal Liability of 

Corporations (1. 2. 2011); a Transparent Lobbying: How to Achieve It? (25. 10. 2011). Dostupné z 

http://www.amcham.cz/activities-schedule/ (10. 5. 2012).  

http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/320-stanovisko-platformy-pro-transparentni-veejne-zakazky-ke-schvaleni-snmovni-verze-novely-zakona-o-veejnych-zakazkach-
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/320-stanovisko-platformy-pro-transparentni-veejne-zakazky-ke-schvaleni-snmovni-verze-novely-zakona-o-veejnych-zakazkach-
http://www.amcham.cz/activities-schedule/


 
 

46 

 

veřejných zakázek měli řídit. Tento etický kodex zavazoval signatáře 

k dobrovolnému zveřejňování informací, které se týkaly soutěžení ve veřejných 

zakázkách. Kodex byl firmami podepsán 11. ledna 2011 na konferenci Korupce: 

Jak ji léčit?, kterou AmCham pořádala v Poslanecké sněmovně.
152

 Cílem této akce 

podle Westona Staceyho bylo vyslat jasný signál, že i soukromá sféra usiluje o větší 

transparentnost ve veřejných zakázkách, a je proto ochotna podniknout kroky, které 

jdou nad rámec zákona.
153

 Vznik této koalice hodnotím jako další podpůrnou 

aktivitu, prostřednictvím které AmCham opětovně demonstrovala, že její zájmy 

jsou silně podporovány ze strany části privátního sektoru.  

 Aktivitu a význam Americké obchodní komory v představeném případu je 

možné hodnotit na základě dvou kritérií – z hlediska obsahového a systémového. 

Obsahové hledisko zhodnocuje kvalitu schváleného zákona. Z tohoto pohledu se 

jedná spíše o kompromis. Kateřina Menzelová k tomu řekla: „Platformě se podařilo 

prosadit zákon, který zamezil některým netransparentním praktikám. Avšak otázky 

vlastnické struktury a nadstandardní podmínky pro sektorové dodavatele stále 

zůstávají.“ Právě kvůli těmto nevyřešeným otázkám zákon kritizují i některé 

nevládní organizace.
154

 

Systémovým hlediskem rozumím hodnocení činnosti AmCham na základě 

schopnosti proniknout do procesu reprezentace zájmu, vytvořit zde vítěznou koalici 

a ovlivnit výstup procesu. Z toho pohledu se domnívám, že je možné činnost 

Komory označit za úspěšnou. AmCham úspěšně iniciovala vznik široké Platformy, 

v rámci které byla schopna monitorovat proces utváření návrhu a zároveň pro něj 

získat širokou podporu. Platforma připravila 39 opatření, která byla pro všechny 

zúčastněné – tedy politické reprezentanty, privátní sektor, státní instituce, neziskové 

organizace, zástupce asociací a svazů – přijatelná. Politické strany pak přislíbily 

podporu novele zákona, která bude z těchto opatření vycházet. Platformě se 

následně podařilo proniknout přímo do expertní skupiny ministerstva, které mělo 

přípravu zákona v gesci. Schválená novela, která platí od 1. dubna 2012 zohledňuje 

více než polovinu z původních 39 opatření.   

                                                        
152 Dodavatelé veřejných zakázek budou zveřejňovat informace o tendrech. Transparentní zakázky. 

11. 1. 2011. Dostupné z http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/133-dodavatele-veejnych-

zakazek-budou-zveejovat-informace-o-tendrech (10. 5. 2012). 
153 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
154

 Novela o veřejných zakázkách je nedostatečná, míní protikorupční iniciativy. Český rozhlas. 1. 2. 

2012. Dostupné z http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/1012555 (2. 5. 2012). 

http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/133-dodavatele-veejnych-zakazek-budou-zveejovat-informace-o-tendrech
http://www.transparentnizakazky.cz/novinky/133-dodavatele-veejnych-zakazek-budou-zveejovat-informace-o-tendrech
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/1012555
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Na základě tohoto výčtu se domnívám, že se AmCham úspěšně podařilo 

proniknout do českého politického systému a ovlivnit jeho výstupy. Na základě 

vyjádření zástupců AmCham je možné ze strany Komory očekávat další aktivity, 

které budou moci těžit ze získaných zkušeností a nastavených komunikačních 

kanálů a politických vztahů. 

 

2.2.3 Transnacionální dimenze 

Jedním z důvodů změny zaběhlého systému přerozdělování veřejných statků 

v ČR byla dle ředitele AmCham obava z hlubší politické a systémové krize, která 

by výrazně snížila konkurenceschopnost ČR.
155

 Tvrzení Westona Staceyho 

podporuje Elodie Beth z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), která má na starosti divizi reformy veřejného sektoru. Elodie Beth 

zdůrazňuje, že slabá správa veřejných institucí, nedostatek integrity a 

transparentnosti ve veřejné správě jsou jedny z hlavních důvodů současné 

ekonomické a politické krize v mnoha vyspělých zemích světa.
156

  

Jak vyplývá ze Zprávy o globální konkurenceschopnosti (Global 

Competitiveness Report), kterou každý rok připravuje Světové ekonomické fórum, 

konkurenceschopnost ČR klesá. Fórum každý rok sestavuje žebříček, ve kterém 

hodnotí 142 zemí. V roce 2012 se ČR umístila na 38. místě, což je oproti roku 2009 

pokles o sedm příček.
157

 Světové ekonomické fórum při sestavování Zprávy 

vychází z řady ukazatelů, z nichž jeden zohledňuje kvalitu institucí dané země. 

Česká republika právě v tomto ukazateli dlouhodobě vykazuje podprůměrné 

výsledky. Na základě výsledků nejnovějšího reportu se ČR v kvalitě institucí 

umístila až na 84. místě.
158

 Nejhorších výsledků dosahuje ČR v ukazatelích, které 

zohledňují míru transparentnosti v rozhodovacích procesech a nestrannost 

veřejných úředníků při rozhodování. V ukazateli, který hodnotí důvěru veřejnosti 

v politické představitele, se ČR v roce 2012 umístila až na 135. příčce (horší 

                                                        
155 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
156 Vystoupení Elodie Beth na konferenci Veřejné zakázky v ČR – stačí novela k jejich ozdravení?, 

ze dne 1. 9. 2011. Přepis v archivu autorky. 
157 Analýza sekcí věnovaných České republice ve Zprávách o globální konkurenceschopnosti z let 

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 a 2011-2012. Dostupné z http://www.weforum.org/reports-

results?fq=report%5Ereport_type%3A%22Competitiveness%22 (1. 5. 2012). 
158

 The Global Competitiveness Report 2011-2012. Geneve: World Economic Forum, 2011, s. 160. 

Dostupné z http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (1. 5. 2012).  

http://www.weforum.org/reports-results?fq=report%5Ereport_type%3A%22Competitiveness%22
http://www.weforum.org/reports-results?fq=report%5Ereport_type%3A%22Competitiveness%22
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
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hodnocení bylo uděleno pouze devíti zemím).
159

 Na problém nízké kvality institucí 

v České republice například upozornil i renomovaný deník The Financial Times. 

Ve speciální příloze, která se věnovala podnikání v České republice, zdůrazňuje, že 

je ČR ve statistických přehledech Mezinárodního měnového fondu zařazena do 

skupiny „ostatních vyspělých ekonomiky Evropské unie“, kam patří také Dánsko, 

Švédsko a Velká Británie. Upozorňuje však, že země se potýká s problémem 

slabých institucí a korupcí ve veřejném sektoru. Pohled zahraničních investorů na 

situaci v České republice ilustruje Weston Stacey příkladem, že první otázka, 

kterou AmCham dostává od potenciálních investorů, se týká korupce.
160

 

V listopadu roku 2011 vydala OECD Ekonomický přehled České republiky, 

ve kterém organizace představila sadu doporučení. Za jeden z nejdůležitějších 

úkolů OECD považovala právě ozdravení procesu spravování veřejných zakázek, a 

to prostřednictvím novely zákona, kterou tehdy schvaloval Parlament (a kterou 

podporovala Platforma). OECD v reportu kvitovala snahu české vlády prosadit 

novelu zákona o veřejných zakázkách, která podle organizace zavedením 

transparentních pravidel povede k rozsáhlým úsporám.
161

 Nutnost úspor a 

strategických investic zdůrazňuje i Weston Stacey, podle něhož stát nemůže 

strategicky investovat veřejné prostředky, pokud transparentně nefunguje systém 

veřejných zakázek.
162

  

Můžeme tedy konstatovat, že činnost Platformy pro transparentní veřejné 

zakázky byla podpořena výstupy a činností dalších organizací a aktérů mimo ČR. 

Samozřejmě, že není možné tuto podporu označit za přímou, či cílenou pouze pro 

podporu aktivit AmCham. Domnívám se však, že činnost Americké obchodní 

komory byla úspěšná také proto, že její cíle byly v souladu s postoji zmíněných 

aktérů a mezinárodními trendy. 

Z pohledu navazování trvalých transnacionálních vztahů můžeme 

identifikovat tři hlavní aktéry, se kterými AmCham spolupracuje: Spojené státy 

americké, US Chamber of Commerce a ostatní Americké obchodní komory, které 

působí po celém světě. Z hlediska spolupráce s USA Weston Stacey uvádí čtyři 

                                                        
159 Spolu s Českou republikou se v  desítce umístily tyto státy: Burundi, Dominikánská republika, 

Guatemala, Paraguay, Argentina, Madagaskar, Libanon, Venezuela a Haiti. 
160 The economy is open but institutions are weak. Financial Times. 21. 6. 2011. Dostupné z 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/11a5b7b0-9ad2-11e0-bab2-00144feab49a.html#axzz1v5IIPAk8 (1. 

5. 2012). 
161 Economic Survey of the Czech Republic 2011. Overview. OECD. 19. 10. 2011, s. 12. Dostupné z 

http://www.oecd.org/dataoecd/13/40/49028878.pdf (2. 5. 2012).  
162 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/11a5b7b0-9ad2-11e0-bab2-00144feab49a.html#axzz1v5IIPAk8
http://www.oecd.org/dataoecd/13/40/49028878.pdf
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hlavní aktéry, se kterými AmCham ČR udržuje silné vztahy. Jedná se o 

Ministerstvo zahraničí USA, Ministerstvo obchodu USA, jednotlivé americké státy 

a především Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Velvyslanectví 

podle ředitele AmCham sice sleduje vlastní politiku, ale pokud dojde k protnutí 

zájmů s Americkou obchodní komorou (jako se to stalo v případě boje za 

transparentní veřejné zakázky), dochází ke vzájemné podpoře.
163

  

Bez zajímavosti rovněž není osoba amerického velvyslance v ČR Normana 

Eisena, který svou funkci vykonává od ledna 2011. Norman Eisen před příchodem 

do ČR zastával funkci zvláštního poradce pro etiku a vládní reformu (Special 

Counsel for Ethics and Government Reform) v administrativě prezidenta USA 

Baracka Obamy, kde měl na starosti především boj proti korupci a 

netransparentnímu lobbingu.
164

 Na otázku, zda jmenování Normana Eisena do 

velvyslanecké funkce mělo spojitost s jeho předchozí pracovní zkušeností a tehdy 

probíhající aktivitou na půdě Platformy pro transparentní veřejné zakázky v ČR, 

odpovídá Weston Stacey takto: „Nikdy nebylo explicitně řečeno, že by jmenování 

Normana Eisena velvyslancem v České republice přímo souviselo s tehdejším 

úsilím AmCham. Nesmíme zapomínat na jeho československé kořeny.“ Zároveň 

však dodává: „Norman Eisen podporuje protikorupční opatření v rámci celého 

středoevropského regionu a má plnou prezidentovu důvěru, můžeme tedy říci, že to 

byla souhra více aspektů, mohl tam existovat i tematický prolink.“
165

 O spojitosti 

mezi jmenováním velvyslance a činností AmCham je přesvědčena expertka 

Kateřina Menzelová, podle které americká administrativa dobře znala situaci v ČR 

a jmenování Normana Eisena tak může být v širším kontextu hodnoceno jako výraz 

podpory protikorupčním aktivitám AmCham ze strany vlády USA.
166

  

Pevné vztahy mezi Velvyslanectvím USA v ČR a AmCham v ČR může 

demonstrovat pořádání společných akcí v rezidenci velvyslance USA (tzv. 

leadership koktejly). Jedno takové setkání se za účasti vybraných představitelů 

státní správy, zástupců privátní sféry a členů Platformy, konalo 25. října 2011, tedy 

                                                        
163 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
164 "Můj úkol je doslova posvátný," říká Norman Eisen. Česká televize. 30. 1. 2011. Dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/114012-muj-ukol-je-

doslova-posvatny-rika-norman-eisen/ (8. 5. 2012).    
165 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
166

 Rozhovor s Kateřinou Menzelovou proběhl dne 10. 5. 2012. Dostupný v audio podobě v archivu 

autorky. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/114012-muj-ukol-je-doslova-posvatny-rika-norman-eisen/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/114012-muj-ukol-je-doslova-posvatny-rika-norman-eisen/
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v den, kdy skončilo projednávání návrhu novely zákona o veřejných zakázkách 

v Hospodářském výboru, a v předvečer druhého čtení v Poslanecké sněmovně.
167

 

US Chamber of Commerce (USCC) sdružuje více než tři tisíce státních a 

regionálních obchodních komor ve Spojených státech, sto amerických obchodních 

komor mimo USA a více než osm set podnikatelských asociací.
168

 Stephen Jordan 

zdůrazňuje, že US Chamber of Commerce lze považovat za jednu z nejvlivnějších 

zájmových skupin v USA, a do určité míry i na světě. Stephen Jordan uvádí, že 

právě USCC sehrála klíčovou roli při lobbování za vstup Číny do Světové obchodní 

organizace.
169

 AmCham v ČR je členem US Chamber of Commerce. Vzájemný 

vztah funguje na reciproční bázi. Pokud AmCham usiluje o prosazení konkrétních 

zájmů v rámci americké administrativy, realizuje své kroky prostřednictvím 

USCC.
170

 Tento postup byl využit například v případě rušení víz pro české občany 

cestující do USA. V případě zájmu USCC v České republice probíhají kroky a 

konzultace obdobným způsobem, pouze je hlavním vykonavatelem konkrétních 

aktivit AmCham v ČR.
171

  

Weston Stacey upozorňuje, že v případě aktivit AmCham v ČR v oblasti 

veřejných zakázek probíhala spolupráce s USCC především před vznikem 

Platformy.
172

 Tedy v době, kdy se v AmCham formuloval názor o nutnosti 

konkrétní legislativních změn, které povedou k zvýšení transparentnosti ve správě 

veřejných zakázek. Mezi USCC a AmCham probíhaly konzultace, v rámci kterých 

USCC s AmCham sdílela osvědčené postupy a zkušenosti. Ne všechny poznatky 

však byly z důvodů odlišné politické kultury a systému reprezentace zájmů 

přenositelné z USA do ČR.
173

 Můžeme tedy konstatovat, že vazby na USCC byly 

zhodnoceny především v počátcích utváření strategie AmCham v ČR, kdy byly 

vědomosti a know-how USCC  propojeny, a do jisté míry konfrontovány se 

specifickým charakterem českého politického procesu. 

 Spolupráce mezi jednotlivými americkými obchodními komorami 

v zahraničí funguje především na bázi sdílení informací a zkušeností. V oblasti 

                                                        
167 Autorka se akce zúčastnila. 
168 MULDOON, James. The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International 

Organizations, and Global Governance. Boulder: Westview Press, 2011, s. 197.  
169 MULDOON, J.: The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International Organizations, 

and Global Governance, s. 199. 
170 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
171 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
172

 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
173 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
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konkrétních politik a strategií není běžné kroky mezi komorami koordinovat, 

protože se každá AmCham v příslušné zemi potýká s lokálními výzvami.
174

 „Pokud 

se však komora potýká s konkrétním problémem, který již byl jinou AmCham 

adresován, spolupracujeme intenzivně,“ říká Weston Stacey. „Nedávno jsme 

v Rumunsku a Chorvatsku řešili iniciaci vzniku obdobné platformy jako v ČR. 

V současné chvíli probíhají konzultace, snažíme se kolegům předat, co nejvíce 

zkušeností, jak platformu spravovat,“ dodává.
175

 

 

2.2.4 Transnacionální korporace a AmCham 

Jak již bylo řešeno výše, Americká obchodní komora v ČR je nezávislá 

podnikatelská asociace, která sdružuje soukromé společnosti. V roce 2010 

dosahovaly celkové americké investice v ČR přibližně 51,9 miliard korun.
176

 Za 

jeden z důvodů vzniku Platformy je označován narůstající počet stížností ze strany 

firem, kterým vadil netransparentní systém veřejných zakázek. Řada těchto 

společností prohrála ve výběrových řízeních s firmami bez minulosti a bez jasného 

vlastníka. Stížnosti však nepřicházely jen od amerických firem, stěžovaly si i 

německé, francouzské, skandinávské či české společnosti. Weston Stacey rovněž 

zdůrazňuje, že rozhodnutí AmCham iniciovat vznik Platformy nebylo motivováno 

zájmem konkrétní společnosti.
177

 

Investice zahraničních firem jsou pro českou ekonomiku velmi významné. 

V roce 2010 příliv přímých zahraničních investic do České republiky dosáhl téměř 

120 miliard korun a vytvořil 4 815 pracovních míst.
178

 Zpráva o světových 

investicích z roku 2011 označuje Českou republiku za 17. nejoblíbenější zemi pro 

alokaci PZI ze strany nadnárodních korporací.
179

 Nesmíme však zapomenout, že se 

potencionální investoři v ČR, kteří přijdou do kontaktu s AmCham, zajímají 

především o kvalitu institucí a míru korupce.
180

 

                                                        
174 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
175 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
176 KŘEČ, L.: Byznysmeni chtějí lepší státní tendry. Investoři z USA už začali lobbovat, s. 2. 
177 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
178 Restart. Ernst & Young's 2011 European attractiveness survey. 25. 5. 2011, s. 16. Dostupné z 

http://www.eyeim.com/pdf/11EDA220_europe_attractiveness_2011_web_resolution.pdf (10. 5. 

2012) a Přímé zahraniční investice do ČR. Příliv za rok 2010. Česká národní banka. Dostupné z 

http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/pzi/index.html (10. 5. 2012). 
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180 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
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Weston Stacey zdůrazňuje, že AmCham „nevynalezla všelék“ na ozdravení 

systému veřejných zakázek, a upozornil, že i řada amerických firem má v ČR 

špatnou pověst. Například americká technologická společnost Hewlett-Packard v 

ČR byla obviněna a následně vyšetřována pro podezření z korupčního jednání 

v tendru na dodavatele informačních technologií pro Český statistický úřad.
181

 

Podezření nakonec prokázána nebyla, doposud však nebyly objasněny všechny 

nestandardní kroky, jak ze strany zadavatele, tak dodavatele.
182

  

Domnívám se, že vliv členských nadnárodních korporací na činnost 

Platformy nebyl přímý. Jedním z důvodů bylo, že aktivity AmCham v oblasti 

veřejných zakázek byly realizovány prostřednictvím Platformy, tedy mimo prostor 

Komory. V Expertní skupině Platformy, která připravovala návrh novely zákona, 

žádná soukromá společnost nezasedala. Své zástupce mohli členové Platformy 

delegovat do Rady Platformy, zde však nebyli nijak zvýhodňováni. Předsedou Rady 

byl Dan Ťok, generální ředitel stavební společnosti Skanska. Ten však pouze 

dohlížel na činnost Platformy, zprostředkovával kontakt mezi jednotlivými členy a 

jménem Platformy vyjednával s politickými reprezentanty.
183

  

Domnívám se, že z pohledu transnacionálního privátního vládnutí je 

v případě působení AmCham důležitý vznik Koalice pro transparentní podnikání, 

která připravila etický kodex pro dodavatele veřejných zakázek. Signatáře tohoto 

kodexu tvoří 38 dodavatelů veřejných zakázek (z nichž dvě třetiny jsou nadnárodní 

korporace), kteří se dobrovolně zavazují k dodržování pravidel, která povedou ke 

zvýšení transparentnosti a kultivaci prostředí veřejných zakázek.
184

 Pravidla sice 

nejsou vynutitelná, avšak signatářská nevládní organizace Oživení je pověřena 

monitoringem členů a pravidelným výpočtem tzv. Indexu otevřenosti zveřejňování 

informací o veřejných zakázkách (iOZIV Index).
185

 Výsledky monitoringu jsou 

zveřejňovány na internetu. Společnosti jsou tedy pod tlakem tzv. „watchdogs“, 

                                                        
181 MAŘÍK, Martin. Státní zakázky v České republice? Pro IT firmy je to doslova zlatý důl. 
Hospodářské noviny. 22. 12. 2009, s. 18. 
182 Podle antimonopolního úřadu byl tendr ČSÚ za půl miliardy v pořádku. Česká televize. 21. 4. 

2010. Dostupné z http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/87603-podle-antimonopolniho-uradu-

byl-tendr-csu-za-pul-miliardy-v-poradku/ (12. 5. 2012).  
183 Rozhovor s Westonem Staceym. Dostupný v archivu autorky. 
184 Dodavatelé veřejných zakázek budou zveřejňovat informace o tendrech. Transparentní zakázky. 
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http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/87603-podle-antimonopolniho-uradu-byl-tendr-csu-za-pul-miliardy-v-poradku/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/87603-podle-antimonopolniho-uradu-byl-tendr-csu-za-pul-miliardy-v-poradku/
http://www.transparentnizakazky.cz/koalice/135-dodavatele-veejnych-zakazek-budou-zveejovat-informace-o-tendrech
http://www.transparentnizakazky.cz/koalice/135-dodavatele-veejnych-zakazek-budou-zveejovat-informace-o-tendrech
http://www.bezkorupce.cz/koalice-pro-transparentni-podnikani/monitoring-clenu-koalice-pro-transparetni-podnikani/
http://www.bezkorupce.cz/koalice-pro-transparentni-podnikani/monitoring-clenu-koalice-pro-transparetni-podnikani/


 
 

53 

 

které mohou na eventuální neuspokojivé výsledky upozornit. Případná negativní 

mediální kampaň by pro společnost znamenala zvýšení nákladů (na hájení dobrého 

jména, na odstranění nedostatků, apod.).  

Můžeme tedy konstatovat, že společnosti dobrovolně dodržují pravidla či 

principy, aniž by je k tomu zavazovaly zákony. Koalice rovněž usiluje o promítnutí 

obdobného kodexu do legislativy, aby pravidla o zveřejňování informací platila pro 

všechny dodavatele i zadavatele veřejných zakázek.
186

 Sledujeme tedy, že 

soukromé společnosti usilují o vytvoření pravidel a „režimu“, který by byl závazný 

pro všechny účastníky procesu veřejných zakázek. 

 

2.3 Výsledky výzkumu 

 Cílem této praktické části bylo na případě Americké obchodní komory 

v České republice analyzovat roli transnacionálního aktéra na národní úrovni. Tato 

podkapitola se zaměřovala na zhodnocení činnosti AmCham, zodpovězení 

definovaných otázek a ověření hypotéz. 

 

2.3.1 Hodnocení strategie Americké obchodní komory v ČR 

Z rozboru jednotlivých fází vyplývá, že se AmCham podařilo dosáhnout 

čtyř dílčích úspěchů, které vyústily v prosazení zájmu, tedy schválení novely 

zákona o veřejných zakázkách. Za prvé, Americké obchodní komoře se podařilo 

iniciovat vznik Platformy pro transparentní veřejné zakázky a pro její činnost získat 

mediální pozornost. V této fázi bylo velmi důležité, že AmCham aktivity „vyvedla“ 

mimo vlastní organizaci. Práce Expertní skupiny, založená na hledání konsensu 

mezi důležitými aktéry, umožnila pro projekt získat širokou podporu. Sledujeme 

tedy proniknutí AmCham do politického procesu a formování vítězné koalice. Za 

druhý dílčí úspěch považuji schopnost Platformy, přimět všechny relevantní 

politické subjekty k příslibu, že po volbách prosadí novelu zákona o veřejných 

zakázkách. Platforma dokázala plně využít čas předvolební kampaně, kdy ze strany 

politických představitelů v podstatě nebylo možné návrh na zvýšení 

transparentnosti odmítnout. Za třetí, Platformě se podařilo přimět Ministerstvo pro 

místní rozvoj, aby při vytváření zákona vycházelo z jejích doporučení. Současně 
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Platforma získala možnost podílet se na spoluutváření zákona prostřednictvím 

expertní skupiny při MMR.  

Sledujeme tedy, že Platforma přesvědčila politické představitele o legitimitě 

svých zájmů, a bylo jí umožněno spoluvytvářet výsledný výstup. Za čtvrtý dílčí 

úspěch považuji, schopnost Platformy koordinovat svou činnost během schvalování 

novely zákona v komorách Parlamentu. Platforma připomínkovala pozměňující 

návrhy a apelovala na poslance i senátory. Tyto čtyři dílčí úspěchy podpořené 

vznikem a činností Koalice pro transparentní podnikání, dále pořádáním 

tematických konferencí a seminářů a medializací problematiky, přispěly 

k prosazení novely zákona o veřejných zakázkách, která zohledňuje většinu 

doporučení připravených Platformou. Domnívám se, že strategie AmCham může 

být hodnocena jako úspěšná. Komoře se podařilo prosadit novelu zákona o 

veřejných zakázkách, ve které byla zohledněna většina požadavků Platformy. 

 

2.3.2 Otázky 

  V průběhu analýzy činnosti AmCham a Platformy byly přímo i nepřímo 

adresovány výzkumné otázky. V této části budou pro lepší orientaci a porozumění 

probrané tématice explicitně zodpovězeny.  

 

Jaké byly motivy činnosti Americké obchodní komory?  

 Můžeme identifikovat čtyři vzájemně provázané motivy Americké obchodní 

komory pro iniciaci Platformy pro transparentní veřejné zakázky a změnu systému 

správy veřejných zakázek.  

Prvním motivem je bezesporu zájem amerických společností na účasti a 

vítězstvích v tendrech o veřejné zakázky. Trh veřejných zakázek v ČR představuje 

přibližně sumu 600 miliard korun ročně. Je tedy zřejmé, že systém, který 

umožňoval zakázky získat neznámým firmám za nejasných podmínek, 

společnostem sdružených v AmCham nevyhovoval. Zde je důležité podotknout, že 

Komora neměla zájem na vychýlení systému či změně, která by favorizovala 

konkrétní společnosti. Z výstupů Platformy je zřejmé, že cílem bylo zvýšení 

transparentnosti a zkvalitnění fungování systému, tak aby se snížily možnosti pro 

korupční jednání. Za druhý motiv můžeme označit obavu ze zhoršení 

podnikatelského prostředí v ČR celkově. Jak bylo představeno výše, AmCham se 
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obávala, že netransparentní praktiky, které byly používány v oblasti veřejných 

zakázek, budou přeneseny i do spolupráce v rámci privátní sféry.  

S kvalitou podnikatelského prostředí souvisí třetí motiv Komory, kterým je 

mezinárodní konkurenceschopnost a reputace České republiky. Jak bylo 

zdůrazněno, mezinárodní konkurenceschopnost ČR i reputace zohledňující kvalitu 

českých institucí klesá. Cílem AmCham je, aby ekonomika, ve které operují 

členské společnosti, byla co nejsilnější a rozvíjela se. Transparentní systém 

veřejných zakázek a následné snížení korupčního jednání by umožnily úspory 

státních prostředků a posílily by nezávislost a transparentnost státních institucí. 

Tyto dva aspekty by pak vedly k posílení konkurenční výhody.  

Za čtvrtý motiv můžeme označit určitou kulminaci společenské 

nespokojenosti, kdy všichni důležití aktéři zdůrazňovali nutnost akce, ale nikdo se 

ke konstruktivním činům neodhodlal. K tomuto vyvrcholení nespokojenosti a 

odhodlání k akci v roce 2010 rovněž přispělo několik obvinění z korupce ve 

veřejných zakázkách a blížící se parlamentní volby. Na nespokojenost společnosti 

můžeme navázat pátý motiv, kterým je úsilí za změnu situace ve veřejných 

zakázkách k lepšímu. Jsem si vědoma, že etické a mravní motivy v činnosti 

AmCham nelze zcela prokázat. Vždy může být kriticky namítnuto, že apel na etické 

a mravní hodnoty je pouze zástupným motivem. Domnívám se však, že činnost 

Platformy, prohlášení hlavních aktérů i výsledná podoba zákona nasvědčují, že 

Komora skutečně usilovala o zlepšení situace.  

Samozřejmě, že by bylo možné jmenovat další dílčí motivy, jako například 

zkušenosti hlavních protagonistů ze zahraničí či zákulisní informace, které 

ilustrovaly nekalé praktiky z oblasti veřejných zakázek. Domnívám se ale, že tyto 

motivy pouze umocnily odhodlání ke konkrétním činům a protínají všechny výše 

zmíněné důvody.  

Můžeme tedy konstatovat, že hlavní motivy AmCham souvisely 

s ekonomickou situací v ČR a dopadem na soukromé společnosti. Zároveň však 

považuji za důležité neopomínat etické a normativní motivy, které je bohužel při 

výzkumu velmi obtížné prokázat.  

  

Jaké konkrétní strategie AmCham pro prosazení svých cílů využívala? Byly tyto 

nástroje úspěšné?  
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 Do roku 2010 se Americká obchodní komora zaměřovala především na 

uzavřenou expertní spolupráci, připomínkování zákonů a jednorázové konzultace 

s představiteli státní správy a politiky. Vzhledem k významu novely zákona o 

veřejných zakázkách, a případným dopadům a citlivosti oblasti veřejných zakázek, 

si Komora byla vědoma, že pro prosazení zájmu musí zvolit odlišnou strategii. Jak 

již bylo zmíněno, Komora se zaměřila na ustavení nezávislé a otevřené Platformy, 

která uplatňovala multilaterální přístup a hledala kompromisní řešení. Cílem 

Komory bylo proniknout do procesu reprezentace zájmů, zformovat vítěznou 

koalici a ovlivnit výstup politického systému. AmCham prosazovala strategii 

spolupráce, v rámci které usilovala o co nejužší spolupráci s představiteli státního 

aparátu, aby je bylo možné co nejvíce ovlivnit v preferovaném směru. Za důležitý 

rys strategie považuji rovněž její dlouhodobý charakter. Platforma si byla vědoma, 

že novelizace zákona není otázkou několika málo měsíců. Naopak Platforma po 

dobu dvou let konzistentně vyvíjela činnost s cílem prosadit svůj zájem.   

Můžeme identifikovat tři hlavní nástroje, které Platforma používala. Prvním 

nástrojem byla média. AmCham se od počátku podařilo k problematice připoutat 

pozornost médií a vytvořit tlak na představitele státního aparátu. Samozřejmě, že 

pozornost médií souvisela s významem novelizovaného zákona a celospolečenskou 

diskuzí. Můžeme však konstatovat, že AmCham i Platforma dokázaly mediálního 

zájmu využít. Za druhý nástroj můžeme označit expertní činnost Platformy a její 

výstupy. Platforma v rámci vnitřní debaty vytvořila 39 opatření, která byla 

považována za konsenzuální - poziční dokument, který obsahoval objektivní 

argumenty. Tento výstup následně MMR použilo při přípravě zákona jako 

referenční bod. Expertní skupina Platformy následně s politickými představiteli 

spolupracovala formou konzultací a připomínek po celou dobu schvalování zákona. 

Za třetí nástroj můžeme označit vyjednávání, která jménem Platformy 

s představiteli státního aparátu zajišťoval její předseda Dan Ťok. V rámci těchto 

vyjednávání docházelo k výměně informací a upevňování vzájemných vazeb.    

 

Jak byly vzájemné kontakty státu a AmCham ovlivněny nadnárodní rovinou této 

platformy?  

S jistou mírou zjednodušení můžeme říci, že transnacionální rovina 

Americké obchodní komory sehrávala důležitou roli po celou dobu procesu 

prosazování zájmu. AmCham nebyla z pohledu veřejnosti a představitelů státního 
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aparátu nahlížena jako běžná zájmová skupina. Naopak, od počátku byla AmCham 

chápána jako organizace, která má vazby na instituce USA. Z tohoto pohledu 

můžeme konstatovat, že nadnárodní rovina AmCham posilovala váhu a 

umocňovala argumenty této Komory.   

 Konkrétní vliv transnacionálních vazeb na činnost AmCham sledujeme v 

počátcích angažovanosti Komory za prosazení novely zákona o veřejných 

zakázkách. AmCham před zahájením činnosti konzultovala svůj postup s US 

Chamber of Commerce, která měla v této oblasti zkušenosti. Nadnárodní rovina 

rovněž sehrála důležitou roli při vystoupení Westona Staceyho v médiích. 

Nespokojenost Americké obchodní komory s tehdejším stavem veřejných zakázek 

byla médii i části politické sféry brána na zřetel, právě pro nadnárodní konotace 

(„lobby amerických firem“, „mezinárodní ostuda“, apod.). Nadnárodní přesah 

AmCham a podpora členských korporací rovněž představovaly silný mandát pro 

Dana Ťoka při vyjednávání s představiteli státního aparátu.  V neposlední řadě byly 

interakce mezi AmCham a státem v oblasti veřejných zakázek ovlivněny podporou, 

kterou Komoře a Platformě vyjádřil americký velvyslanec Norman Eisen.  

 

2.3.3 Hypotézy 

První hypotéza stanovila vztah mezi mírou úspěchu AmCham a její 

schopností proniknout do politického systému České republiky, zformovat 

zájmovou skupinu a osvojit si konkrétní strategii. Domnívám se, že tato hypotéza 

byla potvrzena. Americké obchodní komoře se podařilo proniknout do politického 

systému ČR, zformovat zájmovou skupinu a osvojit strategii spolupráce, která 

vedla k prosazení zájmu Komory. Domnívám se, že úspěch strategie AmCham 

spočíval v multilaterálním přístupu. Komora neutvořila uzavřenou skupiny, nýbrž 

usilovala o zapojení co největšího počtu aktérů, kteří budou hledat konsenzuální 

řešení, které bude ve výsledku přijatelné pro všechny zúčastněné a získá tak širokou 

podporu. Díky multilaterálnímu přístupu Komora rovněž znemožnila případnou 

negativní mediální kampaň, která by činnost Platformy označila za zaujatou a 

řízenou „americkou lobby“. 

Druhá hypotéza předpokládala, že činnost AmCham bude formována, 

podporována i limitována transnacionálními vazbami a postojem členských 

nadnárodních korporací. Tato hypotéza nebyla zcela potvrzena. Můžeme sledovat, 

že transnacionální vztahy Americké obchodní komory s US Chamber of Commerce 
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podpořily činnost Komory především v začátcích vzniku Platformy, kdy docházelo 

ke sdílení informací, zkušeností a know-how. Naopak vazby s Velvyslanectvím 

USA v ČR byly pro činnost Platformy významné během legislativního procesu, kdy 

velvyslanec Norman Eisen apeloval na české politické představitele, aby 

pokračovali v úsilí v boji proti korupci a podpořil činnost Platformy. Vazby na další 

Americké obchodní komory jsou významné z pohledu přenesení zkušeností z ČR 

do dalších zemí. Jak bylo popsáno, AmCham v ČR již spolupracuje s Americkými 

obchodními komorami v Rumunsku a Chorvatsku na vytvoření obdobných 

Platforem.  

Vliv členských nadnárodních korporací na činnost AmCham můžeme 

hodnotit ze dvou úhlů pohledu. První úhel nahlíží na AmCham jako na organizaci, 

které prosazuje a hájí zájmy svých členů. Logicky tedy můžeme konstatovat, že 

rozhodnutí AmCham iniciovat vznik Platformy bylo formováno a podpořeno 

členskými společnostmi. Na druhou stranu nelze konstatovat, že činnost Platformy 

byla těmito společnosti nějak významně limitována. AmCham iniciovala vznik 

nezávislé Platformy, čímž vyvedla aktivity spojené s oblastí veřejných zakázek 

mimo vlastní prostor, a tím i mimo dosah jednotlivých členů. Můžeme tedy 

konstatovat, že Americká obchodní komora jednala jako nezávislá autonomní 

jednotka, která v různých fázích prosazování svého zájmu v rámci politického 

procesu ČR využila možnosti, které ji nabízely transnacionální vazby (tedy 

zkušenosti, podpora, know-how) i členské nadnárodní korporace (většinový souhlas 

členů pro zahájení aktivit). Na druhou stranu si však zajistila dostatečnou 

nezávislost (ve formě Platformy), kterou nebylo možné limitovat jednotlivými 

zájmy transnacionálních aktérů.   
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Závěr 

Cílem předložené práce bylo analyzovat roli transnacionálního aktéra na 

národní úrovni, a to na konkrétním případě působení Americké obchodní komory v 

České Republice. Hlavní výzkumná otázka byla položena takto: Jakým způsobem 

Americká obchodní komora ovlivňuje vnitřní záležitosti České republiky? Pro 

zodpovězení této otázky byla z metodologického hlediska zvolena jednopřípadová 

studie, jež umožnila hlubší porozumění zkoumané problematiky. Působení 

transnacionálního aktéra ve vnitřních záležitostech státu bylo zkoumáno na případu 

angažovanosti Americké obchodní komory v České republice v úsilí za novelizaci 

zákona o veřejných zakázkách v letech 2010 až 2012. Výběr tohoto případu byl 

motivován čtyřmi faktory: velikostí trhu veřejných zakázek, velkým zájmem a 

očekáváním napříč širokou i odbornou veřejností, klíčovou rolí AmCham v tomto 

procesu a možností provedení ucelené analýzy činnosti AmCham v této věci. 

Domnívám se, že pro výzkum působení AmCham v ČR byl výběr jednopřípadové 

studie správnou volbou. Detailní analýza vybraného případu umožnila hlouběji 

porozumět působení transnacionálního aktéra na národní úrovni. Předložená stať 

tak nabídla data, která mohou obohatit akademickou diskuzi o působení 

transnacionálních aktérů v rámci státu. 

Pro porozumění působení AmCham v ČR bylo nezbytné navázat analýzu na 

širší teoretický výzkum mezinárodních vztahů a propojit bádání s obecnými 

fenomény jako je transnacionalismus, mezinárodní politická ekonomie, 

mezinárodní ekonomické vztahy či reprezentace zájmů. Z tohoto důvodu byla práce 

rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické.  

První, teoretická část se zaměřila na tři důležité oblasti. V první podkapitole 

byl analyzován vývoj teoretického nahlížení na nestátní aktéry v mezinárodních 

vztazích. Na výzkum nestátních aktérů v mezinárodních vztazích bylo nahlíženo 

pluralistickou optikou. Stát byl tedy považován za důležitého aktéra mezinárodních 

vztahů, který však operuje v prostředí, kde nestátní aktéři pronikají na jeho území, 

omezují jeho suverenitu a mohou přímo ovlivnit výstupy politického procesu. 

V rámci první podkapitoly byly představeny koncepty vzájemné závislosti, 

globálního vládnutí, nového transnacionalismu a privátního transnacionálního 

vládnutí. Druhá podkapitola se věnovala výzkumu nadnárodních korporací. 

Pozornost byla především zaměřena na dynamiku a vývoj výzkumu 
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transnacionálních korporací a jejich vztah s národním státem. Ve třetí podkapitole 

byl z teoretického pohledu rozebrán proces reprezentace zájmů uvnitř státu. Důraz 

byl kladen na analýzu jednotlivých fází procesu a identifikaci podmínek, které musí 

transnacionální aktér splnit, aby mohl úspěšně proniknout do tohoto systému a 

prosazovat zde své zájmy. Na základě syntézy poznatků z teoretické části byly 

stanoveny dvě hypotézy, které byly testovány v navazující praktické části.  

První hypotéza byla formulována takto: Míra úspěchu AmCham závisí na 

schopnosti komory proniknout do politického systému České republiky, zformovat 

zájmovou skupinu a osvojit konkrétní strategii. Výzkum v druhé, praktické části 

tuto hypotézu potvrdil. Argumentuji, že se AmCham během dvouletého procesu 

prosazování zájmu podařilo zformovat Platformu pro transparentní veřejné 

zakázky, navázat vztah s představiteli státního aparátu a prostřednictvím strategie 

spolupráce prosadit svůj zájem a ovlivnit výsledek výstupu politického systému 

v ČR. 

Druhá hypotéza byla formulována takto: Činnost AmCham je formována, 

podporována i limitována transnacionálními vazbami a postojem členských 

nadnárodních korporací. Výzkum v druhé, praktické části tuto hypotézu nepotvrdil. 

Analýza transnacionálních vztahů a vlivu nadnárodních členských korporací 

naznačuje, že AmCham jednala jako nezávislá autonomní jednotka, která v různých 

fázích prosazování svého zájmu v rámci politického procesu ČR využila možností, 

které ji nabízely transnacionální vazby i členské nadnárodní korporace, nenechala 

se jimi však limitovat.  

Výzkum provedený v druhé části práce reflektoval položené výzkumné 

otázky, které se týkaly motivů AmCham pro činnost v oblasti veřejných zakázek, 

konkrétních strategií, které si Komora osvojila, a vlivu nadnárodní dimenze 

AmCham na její interakce se státem. Analýza identifikovala pět hlavních motivů 

činnosti Americké obchodní komory, kterými byly: zájem amerických společností 

na změně netransparentního systému, obavy o zhoršení podnikatelského prostředí 

v ČR, zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a reputace ČR, celospolečenská 

nespokojenost a morální a etické důvody.  Pro prosazení svého zájmu Americká 

komora v ČR zvolila strategii kooperace, v rámci které usilovala o navázání 

vzájemně výhodných vazeb s představiteli politického systému. Tato strategie byla 

podpořena inkluzívním přístupem, v rámci kterého AmCham usilovala o nalezení 

konsenzuálního řešení mezi představiteli předních českých politických stran, 
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veřejných institucí, asociací a zájmových skupin a neziskových organizací. 

Interakce mezi AmCham a představiteli státního aparátu byly nadnárodní rovinou 

této Komory ovlivňovány po celou dobu procesu prosazování zájmu.  

Můžeme konstatovat, že nadnárodní charakter AmCham umocňoval význam 

jejích argumentů. Zároveň byly identifikovány konkrétní případy, kdy AmCham 

využila transnacionálních vazeb. V případě US Chamber of Commerce se jednalo o 

koordinaci a přenos zkušeností před zahájením činnosti AmCham v oblasti 

veřejných zakázek. Vztahy s Velvyslanectvím USA v ČR byly pro činnost 

AmCham významné během prosazení zájmů, kdy velvyslanec Norman Eisen 

vyjádřil podporu činnosti Platformy. Vazby na ostatní Americké komory byly 

využity po ukončení procesu prosazení zájmu, kdy AmCham své zkušenosti 

z ustavení Platformy pro transparentní veřejné zakázky a postupu v rámci českého 

politického systému přenesla do dalších zemí – konkrétně Rumunska a Chorvatska. 

Z pohledu budoucího vývoje by bylo zajímavé analyzovat proces přenášení 

zkušeností a know-how, které AmCham v ČR svou aktivitou a pohybem 

v politickém procesu získala. Zároveň by bylo zajímavé zkoumat, zda AmCham 

v ČR využije vzniklé sítě expertů a osvědčené mechanismy k prosazování dalších 

zájmů. Tedy zdali bude možné na strategii AmCham a činnost Platformy pro 

transparentní veřejné zakázky nahlížet v budoucnosti jako na modelový příklad pro 

prosazování zájmů v rámci politického procesu v ČR. 
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Summary 

 

This thesis aimed to explore the role of the transnational actor on the national level. 

Two hypotheses were tested in the study. First hypothesis anticipated strong 

relationship between successful interest representation and ability of American 

Chamber of Commerce to penetrate the political system in the Czech Republic and 

to form winning coalition within the system. The first hypothesis was proven by the 

research. Second hypothesis anticipated actions of American Chamber of 

Commerce to be formed, supported and limited by transnational relations and 

member multinational companies. The second hypothesis was not proven by the 

research. Analysis further identified five motives for AmCham’s actions, explored 

its winning strategy and evaluated the importance of and transnational dimension of 

AmCham on its interactions with the state. The thesis concludes with observation 

that American Chamber of Commerce in the Czech Republic successfully entered 

Czech political system, formed winning coalition and managed to pursue and 

promote its interest. 
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