
 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut politologických studií 

Katedra mezinárodních vztahů 

Mezinárodní vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek Váňa 

 

 

 

 

 

 

Spojené státy americké jako příčina 

latinskoamerické integrace 

 

 

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Praha 2017 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Radek Váňa 

Vedoucí práce: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 

 

Rok obhajoby: 2017 

 
 



 
 

Bibliografický záznam 

 

VÁŇA, Radek. Spojené státy americké jako příčina latinskoamerické integrace. Praha, 2017. 

98 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 

 

 

 

Abstrakt 

 

   Práce se zabývá příčinami vzniku nejvýznamnějších latinskoamerických integračních 

uskupení v období od konce 2. světové války do současnosti. Jmenovitě jde o ALADI, CAN, 

SELA, OTCA, MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, UNASUR, CELAC a Pacifickou alianci. 

Cílem práce je zjistit, jak přispěla mocenská převaha USA nad zeměmi Latinské Ameriky ke 

vzniku vybraných latinskoamerických integračních uskupení. Základní hypotéza vychází 

z konceptu soft balancing a předpokládá, že hlavní příčinou vzniku latinskoamerických 

integračních uskupení byla obava latinskoamerických států z mocenské převahy USA. Příčiny 

vzniku jsou vždy zkoumány z hlediska historického kontextu a z hlediska zakládacích smluv, 

případně dalších relevantních dokumentů. Pozornost je věnována také přímým předchůdcům 

daných uskupení. Na základě 4 stanovených kritérií došlo k určení důležitosti jednotlivých 

uskupení pro reprezentaci regionu Latinské Ameriky jako celku. Díky tomu mohlo být 

provedeno kvalitativní zhodnocení příčin jejich vzniku. Kromě pohledu na vývoj 

latinskoamerického integračního procesu přináší práce též odpověď na otázku, kdy a 

proč docházelo ze strany zemí Latinské Ameriky k vyvažování mocenské převahy Spojených 

států nejčastěji. 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

   The thesis deals with the causes of emergence of the most important Latin American 

integration groups in a period since the end of the World War II till the present days. The set of 

groups consists of ALADI, CAN, SELA, OTCA, MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, UNASUR, 

CELAC, and the Pacific Alliance. The main goal of the thesis is to discover how did the power 

predominance of the United States contribute to the emergence of Latin American integration 

groups. The tested hypothesis is based on the concept of soft balancing, and assumes that the 

primary cause of emergence of Latin American integration groups was the fear of the power 

predominance of the United States. The causes of emergence are always examined from the 

perspective of the historical context and the founding treaty. If needed, other relevant 

documents are examined as well. Moreover, the thesis deals with the direct predecessors of the 

selected groups, too. Pursuant to 4 basic criteria, the selected integration groups were divided 

into 3 categories according to their relevance to represent the region of Latin America as a 

whole. Thanks to that, the qualitative evaluation of the causes of emergence of the groups could 

have been done. Apart from an overview of development of the Latin American integration 

process, the thesis also provides an answer to the question when and why did the soft balancing 

of Latin American countries against the United States occur the most. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Celý název Český překlad 

ALALC 
Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio 

Latinskoamerické sdružení 

volného obchodu 

ACS-AEC 
Association of Caribean States – 

Asociación de Estados del Caribe 
Sdružení karibských států 

ACTO 
Amazon Cooperation Treaty 

Organization 

Organizace smlouvy amazonské 

spolupráce 

AD Acción Democrática Demokratická akce 

ALADI 
Asociación Latinoamericana de 

Integración 

Latinskoamerické integrační 

sdružení 

ALBA 
Alternativa Bolivariana para las 

Américas 

Bolívarovská alternativa pro 

Ameriky 

ALBA – TCP 

Alternativa/Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América – 

Tratado de Comercio de los Pueblos 

Bolívarovská alternativa pro 

Ameriky – Smlouva obchodu lidu 

ALBA/DAWN 
Alternativa Bolivariana para las 

Américas 

Bolívarovská alternativa pro 

Ameriky 

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 
Asijsko-pacifické hospodářské 

společenství 

BIS Bank for International Settlement 
Banka pro mezinárodní 

vypořádání 

CALC 
Cumbre de América Latina y el 

Caribe sobre Integración y Desarrollo 

Summit latinskoamerických a 

karibských států o integraci a 

rozvoji 

CAN Comunidad Andina Andské společenství 

CARICOM Caribbean Community Karibské společenství 

CDS Consejo de Defensa Suramericano Rada jihoamerické obrany 

CELAC 
Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 

Společenství latinskoamerických 

a karibských států 

CEPAL 
Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe 

Hospodářská komise pro 

Latinskou Ameriku a Karibik 

CIA Central Intelligence Agency Ústřední zpravodajská služby 

COPEI 
Comité de Organización Política 

Electoral Independiente 

Výbor pro nezávislou volební 

politickou organizaci 

CSN 
Comunidad Sudamericana de 

Naciones 
Jihoamerické společenství národů 

DR-CAFTA 
Dominican Republic–Central America 

Free Trade Agreement 

Dominikánsko–

středoamerická smlouva o 

volném obchodu 

EAI Enterprise for the Americas Initiative Iniciativa podnik pro Ameriky 

EZLN 
Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional 

Zapatistické vojsko národního 

osvobození 



 

ii 
 

FARC 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia 

Revoluční ozbrojené síly 

Kolumbie 

FSLN 
Frente Sandinista de Liberación 

Nacional 

Sandinistická fronta národního 

osvobození 

FTAA Free Trade Area of Americas Americká zóna volného obchodu 

G-3 Grupo de los Tres Skupina třech 

GAN Grupo de Alto Nivel Skupina vysoké úrovně 

IIRSA 

Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional 

Suramericana 

Iniciativa pro integraci 

jihoamerické infrastruktury 

IMF International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond 

ISI import substitution industralization 
substituce importu a podpora 

industrializace 

LAFTA 
Latin American Free Trade 

Association 

Latinskoamerické sdružení 

volného obchodu 

LAIA 
Latin American Integration 

Association 

Latinskoamerické integrační 

sdružení 

MERCOSUR Mercado Común del Sur Společný trh jihu 

MVR Movimiento V República Hnutí páté republiky 

NAFTA 
North American Free Trade 

Agreement 

Severoamerická dohoda o volném 

obchodu 

OAS Organization of American States Organizace amerických států 

OPEC 
Organization of the Petroleum 

Exporting Countries 

Organizace zemí vyvážejících 

ropu 

OSN United Nations Organizace spojených národů 

OTCA 
Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica 

Organizace smlouvy amazonské 

spolupráce 

PRI Partido Revolucionario Institucional Institucionální revoluční strana 

PT Partido dos Trabalhadores Strana dělníků 

SELA Sistema Económico Latinoamericano 
Latinskoamerický hospodářský 

systém 

SSSR 
Союз Советских Социалистических 

Республик 

Svaz sovětských socialistických 

republik 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas Unie jihoamerických národů 

URD Unión Republicana Democrática Demokratický republikánský svaz 

USA United States of America Spojené státy americké 

WB World Bank Světová banka 
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Úvod 

 

   Myšlenka sjednocené nezávislé Latinské Ameriky se poprvé objevila již na počátku  

19. století. Jejími průkopníky byli tzv. libertadores jako Simón Bolívar, Francisco de Miranda 

či José de San Martín, kteří tak chtěli ochránit nově vzniklé státy před opětovnou kolonizací 

evropskými mocnostmi. Přestože k sjednocení nakonec nedošlo, mezi latinskoamerickými 

elitami přetrvával sen o Patria Grande i nadále. K jeho obrodě došlo po 2. světové válce, kdy 

začala vznikat první latinskoamerická integrační uskupení. Zároveň se jednalo o dobu silného 

mocenského vzestupu Spojených států, jež už od vyhlášení Monroeovy doktríny považovaly 

zbytek kontinentu za svou přirozenou sféru vlivu. Roli aktéra potenciálně ohrožujícího 

latinskoamerickou suverenitu tedy převzal právě Washington. 

   Představovaná práce se zabývá příčinami vzniku nejvýznamnějších integračních uskupení 

Latinské Ameriky od poloviny 20. století do současnosti. Konkrétně jde o instituce: ALADI, 

CAN, SELA, OTCA, MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, UNASUR, CELAC a Pacifická 

aliance. Jedná se o oblast v českém prostředí silně opomíjenou, navzdory jejímu potenciálu 

přispět k obecnému studiu integračních procesů jako takových i k lepšímu pochopení 

mezinárodních vztahů v daném regionu. Existují zde sice mnohé historické publikace, avšak 

politologické analýzy se až na čestné výjimky prakticky nevyskytují. Jak poukazuje Šárka 

Waisová (2009: 32), dokonce i v celosvětovém měřítku dominují výstupy zabývající se pouze 

Evropskou unií. Žádná ze současných teorií integračního procesu přitom stále nedokáže 

uspokojivě vysvětlit integraci v Latinské Americe (viz. Malamud 2004), což může vést k mylné 

interpretaci výsledků jednotlivých výzkumů1. Používaný koncept soft balancing je navíc 

vzhledem ke svým předchůdcům poměrně novým a o jeho aplikaci na Latinskou Ameriku se 

doposud pokoušelo jen malé množství autorů. Tato práce si tedy z výše uvedených důvodů 

klade za cíl přispět nejen k oboru teritoriálních studií, ale zejména k disciplíně mezinárodních 

vztahů. 

   Jak už bylo naznačeno, jde o případovou studii příčin vzniku nejvýznamnějších 

latinskoamerických integračních uskupení v období od konce 2. světové války do současnosti. 

Práce vychází z realistické teorie, podle níž jsou státy racionálně jednající aktéři usilující o 

                                                           
1 Marcos Aurelio Guedes de Oliveira (2005: 248, 250) například upozorňuje na nutnost vnímat vývoj 

latinskoamerického integračního procesu v jeho specifických historických podmínkách. 
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ochranu svých národních zájmů (Karns a Mingst 2004: 45). Pokud se tedy stát rozhodne 

vstoupit do integračního procesu, předpokládá se, že tak činí z racionálního důvodu ochrany 

vlastních zájmů, které jsou ohrožovány jiným aktérem. Protože podle realistů jsou důležité 

pouze relativní zisky, nikoliv absolutní, státy Latinské Ameriky se musí vůči někomu vymezit. 

Nejbližším a zároveň nejsilnějším aktérem jsou Spojené státy, proto byly vybrány jako hlavní 

hrozba pro latinskoamerické země. Díky množství latinskoamerických států sdílejících ta samá 

integrační uskupení je Latinská Amerika v tomto případě chápána jako region s víceméně 

společnými zájmy. Za ten hlavní se považuje právě posílení své pozice vůči USA skrze 

regionální integraci. 

   Hlavní výzkumná otázka z toho důvodu zní: „Jak přispěla mocenská převaha USA nad 

zeměmi Latinské Ameriky ke vzniku latinskoamerických integračních uskupení?“. Termín 

„mocenská převaha“ je zde chápán v klasickém Dahlově pojetí moci: „A has power over B to 

the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do,” (Dahl 1957:  

202-203). Pro získání komplexnější představy o předmětu výzkumu byly formulovány ještě 

následující podotázky: 1) „V jakém období byla potřeba latinskoamerických zemí vyvažovat 

mocenskou převahu USA skrze integrační uskupení nejsilnější?“; 2) „Jaké latinskoamerické 

země se pokoušely vyvažovat mocenskou převahu USA skrze integrační uskupení nejčastěji?“; 

3) „V jaké oblasti integrace se latinskoamerické země pokoušely vyvažovat mocenskou převahu 

USA nejčastěji?“. 

   V práci je využíván koncept soft balancing, který se od tradičních vyvažovacích konceptů 

balance of power (Waltz 1979) či balance of threat (Walt 1985) liší použitím nevojenských 

prostředků, jako jsou mezinárodní instituce nebo ekonomická a diplomatická opatření. Jejich 

smyslem je pak znesnadnit provedení agresivní jednostranné vojenské akce proti členům 

koalice (Pape 2005: 10). Snaha vyvažovat mocenskou přesilu Spojených států nevojenskou 

cestou je kvůli kapacitám Pentagonu pro latinskoamerické vlády zcela logickou volbou. Tato 

práce ovšem zmíněný koncept dále rozvíjí, neboť na rozdíl od jeho původní Papeovy formulace 

(Pape 2005) je aplikován i na období před rokem 2002 a zároveň i na více sfér moci, nikoliv 

pouze na vojenskou převahu Washingtonu. Jinými slovy, latinskoamerické země nemají obavu 

pouze z armády USA, ale i z americké ekonomické síly nebo z diplomatické převahy Spojených 

států při bilaterálních jednáních. 

   Práce ověřuje základní hypotézu, že: „Hlavní příčinou vzniku latinskoamerických 

integračních uskupení byla obava latinskoamerických států z mocenské převahy USA.“ Příčiny 

vzniku daného uskupení jsou vždy zkoumány z hlediska historického kontextu (tzn. v jakých 
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historicko-politických podmínkách se uskupení formovalo) a z hlediska zakládacích smluv (tzn. 

jaké cíle si uskupení stanovilo). Pro výzkum příčin vzniku latinskoamerických integračních 

uskupení se jedná o vhodnou kombinaci, neboť zakládací smlouva nejenže určuje přesnou dobu 

jejich vzniku, ale, jak tomu bývá u mezinárodních organizací (Karlas 2015:  

137-138), také vymezuje základní cíle a obrysy působení jednotlivých uskupení. V práci jsou 

navíc analyzovány i zakládací smlouvy přímých předchůdců zkoumaných uskupení (tzn. že 

smlouvy „předchůdců“ a „následníků“ na sebe de facto navazují) a případně další dokumenty, 

které mají určitou relevanci k přesnějšímu vyjádření původních cílů uskupení. Tím je zajištěno 

široké podchycení oficiálně prezentovaných příčin vzniku. Historický kontext pak osvětluje 

vnější i vnitřní politické, ekonomické, bezpečnostní, sociální a jiné tlaky, jež k těmto 

„oficiálním“ krokům vedly. Skloubením dvou výše zmíněných hledisek výzkumu dojde k 

vytvoření komplexního obrazu, z nějž je poté možné poměrně přesně vyvodit příčiny vzniku 

latinskoamerických integračních uskupení. 

   Jako nezávislá proměnná byla určena obava latinskoamerických zemí z mocenské převahy 

USA. Závislou proměnnou potom tvoří vznik latinskoamerických integračních uskupení. Jde o 

proměnnou, která kvůli zjednodušení výzkumu nabývá v konečném hodnocení pouze 

dichotomických hodnot, a to: 1) za účelem vyvážení mocenské převahy USA, 2) za jiným účelem 

než k vyvážení mocenské převahy USA. Jako intervenující proměnná byla identifikována 

přítomnost USA v daném uskupení, proto byla z výběru vyloučena všechna uskupení, jež tuto 

proměnnou obsahovala. Výzkum je tedy prováděn pouze na čistě latinskoamerických 

uskupeních2. 

   Pro definici regionu „Latinská Amerika“ přijímá tato práce kritérium jazykové, tzn. patří do 

něj pouze ty oblasti amerického kontinentu, kde se jako úřední jazyky používají jazyky 

románské (neolatinské). Jde o běžnou podmínku v publikacích věnovaných Latinské Americe 

(např. Klíma 2015). Druhým kritériem této práce je plná suverenita daného státu. Nespadají 

sem tudíž zámořské departmenty ani přidružené státy. Souhrnný přehled všech zemí splňujících 

stanovené podmínky se nachází v Příloze č.1. 

   Nejvýznamnější latinskoamerická integrační uskupení byla vybrána na základě výsledné 

kombinace 4 kritérií: 1) celkový počet členských států z Latinské Ameriky; 2) celkový počet 

zastoupených obyvatel Latinské Ameriky; 3) podíl členských států na celkovém HDP Latinské 

Ameriky; a 4) oblasti plánované integrace uvedené v zakládací smlouvě. Oblasti integrace jsou 

                                                           
2 V některých případech na latinskoamericko-karibských integračních uskupeních. 
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pro větší přehlednost rozděleny do kategorií: 1) politická, 2) ekonomická, 3) bezpečnostní,  

4) ostatní. První 3 byly převzaty z literatury zabývající se integračními procesy (např. Waisová 

2009: 29-30, 44, 62, 66), do kategorie „ostatní“ pak spadá třeba spolupráce v oblasti životního 

prostředí, rozvoje infrastruktury, zdravotnictví apod. Ke zvolení těchto kritérií pro výběr 

integračních uskupení došlo kvůli tomu, že cílem výzkumu je pojmout Latinskou Ameriku jako 

jeden regionální celek, který se hypoteticky vymezuje vůči USA. Nejdůležitější uskupení v 

tomto pojetí pak nejlépe charakterizují celkový obraz Latinské Ameriky jako výše zmíněného 

celku. Naproti tomu malé a nevýznamné státy formující malé a nevýznamné organizace nejsou 

pro tento účel vhodné, neboť se jedná pouze o lokální integraci, neodrážející chování celé (nebo 

při nejhorším velké části) Latinské Ameriky. Data pro kritéria č. 1, 2 a 3 byla převzata z The 

World Factbook (2016) a jejich hodnoty jsou uspořádány v tabulkách nacházejících se v  

Příloze č. 2. Červeně jsou označeny státy nespadající do výše definovaného regionu „Latinská 

Amerika“ (v kolonce „počet členů“ je jim přiřazena hodnota 0), žlutě potom státy, které nepatří 

mezi zakládající členy3 daného uskupení nebo již nejsou členy v současnosti (k březnu 2017). 

Shrnutí oblastí integrace odvozených ze zakládacích smluv uvádí tabulka v Příloze č. 3. 

   Pro finální výzkum byla nakonec vybrána uskupení ALADI, CAN, SELA, OTCA, 

MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, UNASUR, CELAC a Pacifická aliance. Práce tedy zahrnuje 

mezinárodní organizace i regionální fóra, přestože zařazení druhých jmenovaných 

k integračním uskupením je občas zpochybňováno (viz. Kratochvíl a Waisová 2009: 60, 62). 

Na základě výše zmíněných kritérií bylo provedeno zhodnocení důležitosti uskupení pro 

reprezentaci regionu Latinské Ameriky jako celku. Podle něj byla integrační uskupení následně 

zařazena do 3 kategorií: 1) velmi důležitá, 2) středně důležitá a 3) málo důležitá. Výsledek 

hodnocení je znázorněn v tabulce v Příloze č. 4. Smyslem tohoto rozdělení je snaha o nejen 

čistě kvantitativní zodpovězení výzkumné otázky, ale též o kvalitativní odpověď. Jinými slovy, 

práce ve svém závěru ukazuje jak počet integračních uskupení založených za účelem vyvážení 

mocenské převahy USA, tak i příčiny vzniku těch nejreprezentativnějších uskupení regionu 

Latinské Ameriky. Tento kvalitativní krok je nezbytný pro možnost zobecnění výsledků 

provedeného výzkumu na celý dosavadní latinskoamerický integrační proces jako takový. 

Neboť jak tvrdí například Detlef Nolte (2014: 4), kvůli vzájemnému propojení integračních 

                                                           
3 Pro hodnocení daného uskupení byla pochopitelně vždy započítána pouze data zakládajících členů. Výjimku 

tvoří ALBA, u níž docházelo k přistupování nových zemí relativně rychle, což byl zamýšlený vývoj už v době 

jejího formování. Proto byly v tomto případě vzaty v potaz údaje všech současných členů (k březnu 2017). 
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uskupení v Latinské Americe není možné studovat jednotlivá uskupení izolovaně, ale je potřeba 

nahlížet na latinskoamerický integrační proces jako celek. 

   Dosavadní výzkum latinskoamerických integračních uskupení se ve většině případů zaměřuje 

na jejich vývoj, fungování či design. Publikace zabývající se příčinami vzniku těchto institucí 

se zase příliš nevěnují roli Spojených států. Samotných prací, jež by využívaly koncept soft 

balancing ve vztahu k latinskoamerickým integračním uskupením, je pouze minimum, 

v anglickém jazyce např. (Gratius a Saraiva 2013), ve španělském např. (Toro 2011). Ani tyto 

výstupy však nepojímají integrační proces v Latinské Americe jako obecný fenomén, ale 

koncentrují svou pozornost pouze na vybrané instituce. V českém jazyce zatím, pokud je 

autorovi známo, podobně zpracovaná studie neexistuje. 

   Práce je členěna do 10 kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu integračnímu uskupení. 

Kapitoly se dále dělí na podkapitoly zaměřené na historický kontext a na popis zakládacích 

smluv, případně dalších relevantních dokumentů. Účel těchto jednotlivých částí je již vysvětlen 

výše. Za primární zdroje slouží především mezinárodní smlouvy a dokumenty z mezinárodních 

mítinků. Prakticky veškeré tyto prameny jsou ve španělštině. Sekundární literaturu tvoří hlavně 

odborné studie a historické publikace, psané většinou v angličtině, v menší míře potom 

v češtině a španělštině. 

   Na závěr je třeba zdůraznit, že se jedná o práci v oboru mezinárodní vztahy, která se zabývá 

zejména politickými procesy v Latinské Americe, a nikoliv pouze dějinami regionu, tudíž tomu 

odpovídá i rozsah historické části. Předmětem výzkumu jsou výhradně příčiny vzniku 

latinskoamerických integračních uskupení, proto se práce jejich dalšímu historickému ani 

institucionálnímu vývoji již nevěnuje. Nezbytnou součást tvoří také poznámky pod čarou, které 

mnohdy velmi významně dovysvětlují danou problematiku. Jejich existence by proto měla být 

při studiu této práce brána v potaz. 
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1. ALADI 

1.1 Historický kontext 

 

   Hospodářská politika Latinské Ameriky byla v období před založením Latinskoamerického 

sdružení volného obchodu (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC4) 

ovlivněna především doporučeními nově ustanovené Hospodářské komise pro Latinskou 

Ameriku a Karibik (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL) při OSN 

pod vedením argentinského ekonoma Raúla Prebische. Ten ve své eseji The Economic 

Development of Latin America and its principal problems navrhoval opatření, jež by zabránila 

cyklickým výkyvům v mezinárodním obchodu mezi centry a periferiemi světové ekonomiky 

(Prebisch 1949). Protože v poválečných letech již nebylo možné spoléhat se pouze na export 

surovin, Latinskoamerické státy měly podle CEPAL přijmout politiku substituce importu a 

podporu industrializace (import substitution industralization, ISI) s ochranou vysokých 

vnějších cel a zároveň sjednocovat své vlastní trhy (Dabène 2012: 8). Prebischův tým začal 

regionální integraci prosazovat nejprve ve Střední Americe, což následně vedlo i k debatě o 

vytvoření ALALC (Mace 1988: 409-410). K zájmu o vyšší stupeň spolupráce navíc přispěla i 

obava latinskoamerických zemí z poklesu exportu kvůli společné zemědělské politice 

Evropského hospodářského společenství (Pecequilo a Carmo 2013: 51; Riggirozzi 2012). Další 

významnou událostí bylo též spoluzaložení Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization 

of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) Venezuelou v roce 1960. Jednalo se o první 

úspěšný případ, kdy se nějakému latinskoamerickému státu podařilo ovlivnit cenu svého 

hlavního vývozního artiklu (Tulchin 2016: 88). 

   Hlubší integraci podporovalo kromě samotného CEPAL pouze Mexiko, jehož zapojení do 

regionálního trhu bylo nepatrné. Ostatní země naopak preferovaly spíše skromnější verzi (Haas 

a Schmitter 1964: 722). Brazilský prezident Juscelino Kubitschek prosazoval svůj návrh 

Operace Pan-Americana (Operação Pan-Americana), jež by zahrnovala i Spojené státy. Ten 

sice ze začátku podporovaly i Argentina a Kolumbie, USA v něm však viděly pouze 

Kubitschekovu snahu získat více zahraničních půjček, a tak jediné, k čemu svolily, bylo 

vytvoření Meziamerické rozvojové banky (Inter-American Development Bank) v roce 1959 

(Long 2015). K tomuto ústupku přimělo Eisenhowera až napadení viceprezidenta Nixona na 

                                                           
4 Anglicky the Latin American Free Trade Association (LAFTA). 
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protiamerické demonstraci v Caracasu5 v roce 1958, po němž americká administrativa uznala 

nutnost alespoň částečně přehodnotit svůj dosavadní přístup k latinskoamerickým zemím 

(Kryzanek 2008: 58). Opravdový zlom v politice Washingtonu ale přišel až s nástupem Fidela 

Castra6 k moci na Kubě (Dabène 2012: 9; Reid 2007: 99). 

   Spojené státy v poválečných letech o Latinskou Ameriku příliš velký zájem nejevily a do roku 

1960 byla ideologie jen dalším z důležitých faktorů při tvorbě zahraniční politiky (Domínguez 

1999: 33). George Kennan ve své zprávě z roku 1950 uvedl, že snad s výjimkou Guatemaly 

nepředstavují latinskoameričtí komunisté závažnější riziko. USA ale na druhou stranu nesmí 

nechat ostatní vlády podlehnout dojmu, že budou tolerovat protiamerické aktivity (Kennan 

2015 [1950]: 148-152). Spojené státy by se podle jeho slov měly starat hlavně o to, aby byly 

raději „respektovány, než oblíbeny či pochopeny,“ (Kennan 2015 [1950]: 155). Studená válka 

vstoupila do regionu v roce 1954, když USA zorganizovaly puč v Guatemale proti legitimně 

zvolenému prezidentovi Jacobu Arbenzovi, čímž CIA7 uvrhla zemi do čtyřicetileté občanské 

války (Livingstone 2011: 42-49; McSherry 2007: 15; Weiner 2010: 108-119).  

   O dvě dekády později od založení ALALC se situace v Latinské Americe výrazně proměnila. 

Zatímco na začátku 60. let měla většina zemí civilní vlády, v roce 1976 již byly u moci všude 

s výjimkou Kolumbie, Venezuely, Kostariky a Mexika vojenské režimy (Farcau 1996: 15-16). 

Díky nízkým úrokovým sazbám a množství petrodolarů v mezinárodním finančním systému 

proudily do regionu v 70. letech ve velké míře zahraniční půjčky, jež ale místo investic byly 

použity spíše k přímé spotřebě či korupci (LaRosa a Mora 2015: 188). To spolu s poklesem 

poptávky po surovinách zákonitě vedlo ke kumulaci obrovské dluhové zátěže. Pro srovnání 

v roce 1970 činil zahraniční dluh latinskoamerických zemí zhruba 30 miliard amerických 

dolarů, v roce 1980 už to bylo více než 240 miliard (Smith 2005: 119). Navzdory politice ISI 

navíc musely státy sofistikovanější zařízení, jejichž cena byla pochopitelně vyšší než u 

exportních surovin, stále dovážet. Omezený latinskoamerický trh totiž nebyl schopen 

dostatečně stimulovat rozvoj průmyslové výroby, neboť většina populace byla příliš chudá na 

to, aby si dané výrobky mohla dovolit (Livingstone 2011: 70-71). 

                                                           
5 Tzv. caracaský incident, přestože z něj Nixon obvinil komunisty, byl způsoben především tím, že USA poskytly 

sesazenému venezuelskému diktátorovi Marcosi Perézovi Jiménezovi luxusní azyl v Miami (Long 2015: 38). 

6 Vztahy mezi Kubou a Spojenými státy přitom zpočátku nebyly nepřátelské. Jak později přiznal Robert Reynolds, 

vedoucí karibské operační sekce CIA, v té době „jsme všichni, můj štáb a já, byli castrovci,“ (Weiner 2010: 167). 

7 Zkratka americké Ústřední zpravodajské služby (Central Intelligence Agency, CIA). 
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   Kvůli těmto nepříznivým podmínkám se vlády místo prohlubování integrace uchýlily raději 

k protekcionistickým opatřením (Mace 1988: 421). Z původního plánu vytvořit zónu volného 

obchodu se do roku 1980 podařilo ALALC pokrýt smlouvami pouze 14 % celkového obchodu 

mezi členy (Gunson, Thompson a Chamberlain 1989: 158). Státy se tak rozhodly vytvořit 

flexibilnější, vícerychlostní a méně ambiciózní projekt Latinskoamerické integrační sdružení 

(Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI8), který by integrační snahy znovu oživil 

(Dabène 2012: 11; de Oliveira 2005: 249; Tussie 2009: 174). 

   Spojené státy měly s latinskoamerickými vojenskými režimy dobré vztahy a různě je, jak je 

popsáno v dalších kapitolách, podporovaly (např. při operaci Kondor9). Na konci 70. let 

nastoupil do úřadu amerického prezidenta Jimmy Carter, který se ve své politice snažil klást 

důraz na lidská práva, jejichž dodržováním podmiňoval poskytování vojenské pomoci. To se 

samozřejmě autoritářským vládám nelíbilo, neboť to považovaly za vměšování se do jejich 

vnitřních záležitostí. Brazílie dokonce zrušila smlouvu s USA o vojenské pomoci (Kryzanek 

2008: 75-76). K ochlazení vztahů také přispěl zmíněný stoupající zahraniční dluh 

latinskoamerických zemí, který mnohé z nich pokládaly za nástroj k udržování hegemonie 

Spojených států v regionu (LaRosa a Mora 2015: 189). Navzdory své rétorice ale nakonec ani 

Carter neporušil zažité principy10 americké politiky postavit se proti diktátorům pouze 

v případech, že 1) výrazně poškozují PR Washingtonu, 2) jim hrozí sesazení radikálními 

hnutími nebo 3) oboje (Smith 2005: 117). 

 

 

1.2 Smlouva z Montevidea 1960 

 

   Smlouva (Tratado de Montevideo 1960) začíná prohlášením o přesvědčení stran, že rozšíření 

dimenzí národních trhů prostřednictvím eliminace obchodních překážek uvnitř regionu je 

základní podmínkou, jak mohou latinskoamerické země zlepšit svůj ekonomický rozvoj, a tím 

                                                           
8 V anglicky psaných zdrojích se místo ALALC často objevuje zkratka LAIA (the Latin American Integration 

Association). 

9 Operace Kondor je podrobněji popsána v kapitole o SELA. 

10 Přestože musel v mnoha případech čelit opozici Kongresu, který se za dodržování lidských práv stavěl častěji 

(Livingstone 2011: 91-97). 
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i životní standard svých občanů. Tohoto rozvoje má být dosaženo také efektivnějším 

využíváním dostupných výrobních faktorů, dokonalejší koordinací rozvojových plánů a ve 

zvláštních případech též kompenzacemi pro relativně méně ekonomicky vyspělé státy. 

Důležitou zmínkou je snaha o postupné vytvoření společného latinskoamerického trhu. V tomto 

smyslu má tedy tato smlouva být pouze prvním krokem k hlubší integraci, neboť sama zjednává 

pouze zónu volného obchodu. 

   Kapitola I (čl. 1) stanovuje jméno organizace (Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, ALALC) a její účel (tzn. vytvoření zóny volného obchodu). Sídlo ALALC se pak 

bude nacházet v Montevideu. Kapitola II (čl. 2-13) určuje program liberalizace. Té má být 

dosaženo ve lhůtě nejdéle 12 let od data účinnosti. Každá strana se zavazuje vytvořit národní 

seznam obsahující roční snížení obchodních překážek, které musí být alespoň o 8 % nižší než 

průměrné zatížení obchodu se třetími stranami. Liberalizace se bude rozšiřovat na další výrobky 

v tříletých cyklech vždy o minimálně 25 %, čímž se nakonec dosáhne kompletního pokrytí 

všech produktů. Výjimky na určité druhy mohou být uděleny po dohodě a zavedení adekvátní 

kompenzace. Kapitola III (čl. 14-17) zmiňuje princip reciprocity a klade důraz na harmonizaci 

obchodu a větší spolupráci v oblasti průmyslu. Kapitola IV (čl. 18-20) zaručuje stranám 

doložku nejvyšších výhod, kapitola V (čl. 21-22) se pak věnuje vnitřnímu zdanění, které nesmí 

být vyšší u produktů pocházejících od některé ze smluvních stran, než je aplikováno na domácí 

výrobky. 

   Ochranné klauzule jsou uvedeny v kapitole VI (čl. 23-26). Pokud import ze zóny dosahuje 

kvantity ohrožující zásadním způsobem produkci v některé z oblastí důležitých pro národní 

ekonomiku, pak může být dané straně dovoleno zavést nediskriminujícím způsobem přechodná 

opatření za účelem zlepšení situace. V případě, že tato opatření trvají déle než 1 rok, Komise11 

podává návrh Konferenci na zahájení vyjednávání o zrušení daných opatření. Speciální povahu 

zemědělství zdůrazňují články 27 až 31 v kapitole VII. Podle nich může v určitých případech 

strana například limitovat import na množství nutné k pokrytí deficitu domácí produkce či 

dorovnávat ceny importovaných zemědělských produktů na úroveň produktů domácích. 

Kapitola VIII (čl. 32) se stručně věnuje zvýhodněním relativně méně ekonomicky vyspělých 

zemí, jako jsou programy zajišťující technickou podporu atd. 

   Nejdelší kapitola, kapitola IX (čl. 33-45), vyjmenovává orgány organizace a jejich funkce a 

pravomoci. Nejvyšším orgánem ALALC je Rada (Consejo de Ministros de Relaciones 

                                                           
11 Orgány ALALC jsou vysvětleny níže. 
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Exteriores), která diktuje obecná pravidla, podle nichž má dojít k naplnění cílů smlouvy, 

hodnotí dosažené úspěchy, ustavuje základní pravidla vztahů organizace ke třetím stranám nebo 

v daných případech deleguje z kapacitních důvodů rozhodovací pravomoc na ostatní orgány 

ALALC. Skládá se z ministrů zahraničí členských států, ti ale mohou za sebe vyslat náhradu 

v podobě jiného ministra či tajemníka. Dalším orgánem je Konference (Conferencia de las 

Partes Contratantes), jež dohlíží na dodržování smluv, schvaluje každoroční pracovní plán 

Komise a rozpočet organizace, jmenuje Výkonného tajemníka Komise (Secretario Ejecutivo 

del Comité) a zabývá se ostatními záležitostmi společného zájmu, které nedosahují takového 

významu jako u Rady. Skládá se z delegací jednotlivých států a každá z nich má jeden hlas. 

Oba dva orgány (Rada a Konference) se schází jednou ročně, na návrh Komise se ale mohou 

konat i výjimečná setkání. Oba též rozhodují dvoutřetinovou většinou za přítomnosti alespoň 

2/3 členů a při absenci negativního hlasu (zdržení se není bráno jako negativní hlas). 

   Komise (Comité Ejecutivo Permanente) (čl. 39-45) je stálým výkonným orgánem ALALC a 

reprezentuje organizaci na mezinárodní úrovni. Tvořena je stálými zástupci, po jednom z každé 

země s jedním hlasem. Disponuje také Sekretariátem (Secretaría), který zajišťuje technickou a 

administrativní podporu a nepodléhá žádné jiné autoritě (tzn., nesmí přijímat instrukce např. od 

své domovské země atd.). Velmi důležitým pro tuto diplomovou práci je článek 44, podle nějž 

by Komise měla čerpat technickou podporu také od CEPAL, ale i od Výkonného tajemníka 

Meziamerické ekonomické a sociální rady Organizace amerických států (Secretaría Ejecutiva 

del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de los Estados 

Americanos). Pokud se má tedy ALALC spoléhat na podporu organizace ovládané 

Washingtonem, není pravděpodobné, že by si kladla za cíl působit v rozporu s politikou USA. 

   Kapitola X (čl. 46-47) dává ALALC plnou právní subjektivitu a jejím představitelům a 

zaměstnancům diplomatická privilegia a imunitu. Kapitola XI (čl. 48-54) se zabývá obecnými 

dispozicemi, jako například zákaz re-exportu produktů importovaných z jiného členského státu. 

V poslední kapitole XII (čl. 55-65) jsou pak uvedeny závěrečné klauzule věnované 

ratifikačnímu procesu, jménu smlouvy (Tratado de Montevideo), době platnosti smlouvy 

(neomezeně) nebo způsobu odstoupení od smlouvy. 
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1.3 Smlouva z Montevidea 1980 

 

   Tato smlouva (Tratado de Montevideo 1980) navazuje na předchozí z roku 1960 a nahrazuje 

ALALC novou organizací se jménem Latinskoamerické integrační sdružení (Asociación 

Latinoamericana de Integración, ALADI). V úvodu je vyjádřeno odhodlání obnovit 

latinskoamerický integrační proces započatý před 20 lety s využitím mechanismů, které lépe 

odpovídají aktuální situaci v regionu. Dlouhodobým cílem stále zůstává vytvoření společného 

trhu. To je znovu zmíněno v kapitole I. (čl. 1-3), kde jsou vyjmenovány i základní principy jako 

pluralismus, flexibilita aj., jež by členské státy měly při implementaci smlouvy brát v úvahu. 

Kapitola II. (čl. 4-14) se věnuje mechanismům, pod něž spadají regionální preferenční celní 

sazby, regionální smlouvy (platné pro všechny členy) a dílčí smlouvy (platné pouze pro některé 

členy). Článek 9 pak stanovuje obecná pravidla, která musí dílčí smlouvy splňovat.  

Kapitola III. (čl. 15-23) se zabývá o něco podrobněji než předchozí smlouva podpůrným 

systémem pro relativně méně vyspělé země. Vyspělejší členové se například zavazují u 

některých průmyslových výrobků pocházejících od těch méně vyspělých členů úplně 

eliminovat obchodní restrikce bez nároku na reciprocitu. Méně vyspělým členům je též 

přislíbena podpora v oblasti investic ve smyslu zajištění potřebného financování a technologií. 

Přímo jsou zmíněny Bolívie a Paraguay a jejich handicap v podobě vnitrozemské polohy. 

Těmto státům mají být poskytnuty speciální zóny, skladiště, volný přístup do některých přístavů 

a administrativní pomoc v oblasti dopravy. Následující 2 kapitoly určují pravidla spolupráce 

s dalšími zeměmi a ekonomickými integračními uskupeními uvnitř Latinské Ameriky (kapitola 

IV., čl. 24-25) a vně tento region (kapitola V., čl. 26-27). 

   Kapitola VI. (čl. 28-43) popisuje orgány organizace, jimiž jsou opět Rada (Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores), Konference (Conferencia de Evaluación y Convergencia) 

a Komise (Comité de Representantes). Technickým orgánem je znovu Sekretariát (Secretaría 

General). Tyto instituce prošly oproti původní verzi jen drobnými změnami, např.: Rada 

jmenuje Generálního tajemníka (Secretario General); Konference se schází jednou za 3 roky; 

k přijetí rozhodnutí stačí pouze dvoutřetinová většina všech členů a případy, kdy je nutná i 

absence negativního hlasu, jsou vyjmenovány (čl. 43); a především zmínka o CEPAL a 

Organizaci amerických států byla tentokrát vypuštěna. Obecná ustanovení v kapitole VII. (čl. 

44-51) hovoří opět o vnitřním zdanění apod. Kapitola VIII. (čl. 52-54) dává organizaci právní 

subjektivitu a imunitu jejím představitelům. Konečně předposlední kapitola IX. (čl. 55-64) se 



 

12 

 

závěrečnými klauzulemi rozebírá klasicky ratifikační proces, odstoupení od smlouvy nebo 

jméno smlouvy a poslední kapitola X. (čl. 65-69) pak přechodná zajištění. 
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2. CAN 

2.1 Historický kontext 

 

   Krátce po vytvoření ALALC si země andského regionu uvědomily, že většinu výhod 

plynoucích z integračního procesu získávají především velcí hráči jako Mexiko, Brazílie a 

Argentina (Adkisson 2003: 371). Hlavními zastánci významné reformy byly Chile a Kolumbie, 

podle nichž ALALC pouze reprodukovalo obecný vztah Sever-Jih v regionálním měřítku. 

Jejich připomínky však velké státy nebraly příliš vážně (Mace 1988: 412). Myšlenka na 

separátní dohodu se na jednáních ALALC objevila poprvé už v roce 1964. Od té doby se 

Bolívie, Kolumbie, Chile, Ekvádor, Peru a Venezuela scházely, aby debatovaly o způsobu, jak 

zlepšit postavení méně vyspělých členů (Dabène 2012: 9). Výsledkem nakonec bylo vytvoření 

Andského paktu (Pacto Andino) v roce 196912, jenž znamenal přímou odpověď na neúspěch 

ALALC (Jacobson 1984: 379; Mace 1988: 414; Malamud 2004). Důraz v něm byl kladen spíše 

na společné plánování a vnější ochranu než na volný obchod (Gunson, Thompson a 

Chamberlain 1989: 10; Tussie 2009: 174). Dělo se tak v kontextu doby, kdy v Kolumbii už 

několik let probíhala občanská válka a napříč Latinskou Amerikou se k moci dostávaly 

vojenské režimy (Klíma 2015). 

   Zahraniční politiku Spojených států vůči svým jižním sousedům v 60. letech a vlastně de 

facto po zbytek studené války zásadně poznamenal zmíněný převrat na Kubě. V tomto období 

se stala ideologie primárním faktorem určujícím vzájemné vztahy na kontinentu, což ze strany 

Washingtonu vedlo ve výsledku k mnoha iracionálním rozhodnutím13 (Domínguez 1999: 33-

34). Již Kennedyho administrativa prováděla tajné operace ve velké části regionu a sám 

prezident se nechal slyšet, že „Latinská Amerika je nejnebezpečnější oblast na světě,“ (Weiner 

2010: 204). Od roku 1966 platila tzv. Mannova doktrína, která znamenala upřednostňování 

spolupráce s autoritářskými vládami, jež byly považovány za vhodné partnery v „boji proti 

                                                           
12 Venezuela se připojila až v roce 1973 (Gunson, Thompson a Chamberlain 1989: 10). 

13 Například vojenská intervence proti proamericky smýšlejícím povstalcům v Dominikánské republice v roce 

1965 či invaze do Grenady v roce 1983, a na druhé straně akceptování pro zájmy USA přinejmenším 

problematického režimu v Peru, jenž vyvlastňoval americké firmy a běžně přijímal vojenskou pomoc od 

Sovětského svazu (Domínguez 1999: 38-43; Kryzanek 2008: 68-69, 88-89). 
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komunismu“ (Kryzanek 2008: 70-71). Podle oficiálního posudku CIA byl „zákon a pořádek“ 

lepší než „chaotický boj za demokracii a svobodu“ (Weiner 2010: 289). 

   Veřejně prezentovanou odpovědí USA na kubánskou revoluci bylo vyhlášení tzv. Aliance pro 

pokrok (The Alliance for Progress). Jednalo se o desetiletý plán podpory ekonomického a 

sociálního rozvoje, jemuž John F. Kennedy přislíbil 1 miliardu dolarů (Levinson a de Onís 

2015: 195). Postupně se však více než na zlepšování demokracie a blahobytu Spojené státy 

soustředily na udržení stability formou vojenských operací a podpory diktátorských režimů. 

Tento trend ještě zesílil během Johnsonova a zejména Nixonova období (Livingstone 2011: 

65). Zároveň s tím, jak klesala popularita Fidela Castra v ostatních zemích (McPherson 2006: 

75) a stoupaly výdaje na válku ve Vietnamu, vytrácel se i zájem USA o financování Aliance, 

jež nakonec výraznější snížení chudoby v Latinské Americe nepřinesla (Levinson a de Onís 

2015: 201-202). 

 

 

2.2 Cartagenská dohoda 1969 

 

   Cartagenská dohoda (Acuerdo de Cartagena 1969) je zdaleka nejobsáhlejším dokumentem 

mezi zkoumanými zakládacími smlouvami latinskoamerických integračních uskupení. Má  

15 kapitol a 114 článků, přesto ale byla v průběhu let mnohokrát doplňována (viz. porovnání s 

verzí z roku 2003 [Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino 2003]). 

Kapitola I (čl. 1-4) vytyčuje základní cíle a mechanismy smlouvy. Mezi cíle patří  

např.: vyvážený a harmonický rozvoj, urychlení ekonomické integrace, nastavení vhodných 

podmínek pro transformaci ALALC na společný trh a snižování rozdílů mezi stranami. K tomu 

má sloužit harmonizace ekonomických a sociálních politik, společné plánování a intenzifikace 

subregionálního průmyslového rozvoje, rychlejší liberalizace v rámci ALALC, Společný vnější 

celní sazebník, programy na urychlení rozvoje zemědělství, fyzická integrace či preferenční 

zacházení s Bolívií a Ekvádorem. 

   Kapitola II (čl. 5-24) vyjmenovává orgány Andského paktu. Nejvyšším orgánem je Komise 

(Comisión), která se sestává po jednom ze zástupců každého členského státu a určuje hlavní 

politický směr organizace, schvaluje normy, jmenuje členy Rady, dohlíží na naplňování 

uzavřených dohod apod. Pravidelná setkání se konají třikrát ročně, ve výjimečných situacích 
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častěji. Účast na zasedáních je povinná a rozhoduje se zde dvoutřetinovou většinou14, v určitých 

případech navíc s absencí negativního hlasu. Technickým orgánem organizace je Rada (Junta), 

jež společně s Komisí tvoří 2 hlavní instituce Paktu15. Skládá se ze 3 členů16, funguje nepřetržitě 

a jedná čistě v zájmu subregionu jako takového. Jejím hlavním úkolem je podávat návrhy 

Komisi ke schválení. Ty vypracovává na základě odborných studií, k čemuž jí slouží technický 

a administrativní personál. Podpůrnými orgány organizace jsou různé Výbory (Comités). 

   Kapitola III (čl. 25-31) o harmonizaci ekonomických politik a koordinaci rozvojových plánů 

se znovu vrací k již zmíněným cílům a mechanismům, kapitola IV (čl. 32-40) je pak věnována 

průmyslovému plánování. Kapitola V (čl. 41-60) se snaží zlepšit a výrazně urychlit liberalizační 

program nastavený ALALC. Všechny restrikce až na uvedené výjimky (např. u produktů 

zapsaných v Sektorových programech pro průmyslový rozvoj) mají být zrušeny již do  

31. prosince 1970 a u výrobků z první sekce Společného seznamu dohodnutého v rámci 

ALALC dokonce nejpozději do 180 dnů od začátku platnosti této smlouvy. Při kolizi plánované 

liberalizace navrhnuté ALALC a Andského Paktu platí vždy ta pokročilejší sazba. Následující 

kapitoly představují úpravy v odborných oblastech, jimiž jsou: Společný vnější celní sazebník 

(kapitola VI, čl. 61-68); zemědělský režim (kapitola VII, čl. 69-74) – zde je mimochodem dobře 

vidět inspirace CEPAL a jím prosazovanou politikou substituce importu a diversifikace 

exportu; obchodní soutěž (kapitola VIII, čl. 75-77); ochranné klauzule (kapitola IX, čl. 78-81); 

původ výrobku (kapitola X, čl. 82-85); fyzická integrace (kapitola XI, čl. 86-88) v oblastech 

energetiky, transportu a komunikace, jež má pomoci urychlit ekonomickou integraci; a finanční 

záležitosti (kapitola XII, čl. 89-90), kde se hovoří mimo jiné o vytvoření rezervního fondu. 

   Celá kapitola XIII (čl. 91-108) popisuje speciální režim pro Bolívii a Ekvádor, který jim má 

zaručit rychlejší tempo hospodářského rozvoje a pomoci především s industrializací a 

liberalizací obchodu. V praxi to znamená většinou posunutí závěrečných termínů a udělení 

dalších výjimek. Předposlední kapitola XIV (čl. 109-111) se věnuje podmínkám přistoupení 

dalších stran, odstoupení od smlouvy a době platnosti. Finální ustanovení jsou uvedena 

v kapitole XV (čl. 112-114). 

   Nakonec je ještě nutné dodat, že přestože obdržely Komise a Rada poměrně velké pravomoci 

zejména v oblasti liberalizace, stále se jedná spíše o ekonomickou integraci. Politickou dimenzi 

                                                           
14 Kromě jmenování Rady, které musí být jednohlasné (čl. 11, odst. D). 

15 Další orgány byly vytvořeny až později (viz. např. Boudon 2006). 

16 Kteří musí být pouze latinskoamerické národnosti (čl. 14). 
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získal Andský Pakt až v roce 1979 vytvořením Andské rady ministrů zahraničí, Andského 

parlamentu a Andského soudního dvoru (Boudon 2006: 39). Cartagenská smlouva byla také 

mnohokrát doplňována a měněna, nejvýznamněji v roce 1996 Protokolem z Trujilla (Protocolo 

de Trujillo 1996), který změnil jméno organizace na Andské společenství (Comunidad Andina, 

CAN). Pro účel této práce je důležité hlavně to, že Protokol mluví ve prospěch17 Americké zóny 

volného obchodu (Free Trade Area of Americas, FTAA), tedy výrazněji nemění mezinárodní 

politickou orientaci organizace. 

  

                                                           
17 Byl schválen ještě před nástupem Huga Cháveze ve Venezuele. 
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3. SELA 

3.1 Historický kontext 

 

   Situace v Latinské Americe v první polovině 70. let nebyla jednoduchá. Většina zemí byla 

pod nadvládou vojenských diktátorů, jejich ekonomiky (kromě Venezuely, Mexika a do určité 

míry Ekvádoru) strádaly v důsledku prvního ropného šoku a jednání v ALALC byla od roku 

1968 kvůli neshodě na Společném seznamu produktů určených k liberalizaci prakticky 

zablokována (Bond 1978: 402; Mace 1988: 420). Přestože se mnoho latinskoamerických států 

zapojilo do Hnutí nezúčastněných zemí (Munck 2007: 196), jejich vlády, až na Brazílii a 

Argentinu, de facto rezignovaly na autonomní zahraniční politiku a spoléhaly na otevřené 

spojenectví s USA (Tulchin 2016: 89). 

   Výjimkou se stalo založení Latinskoamerického hospodářského systému (Sistema Económico 

Latinoamericano, SELA) z popudu prezidentů Mexika Luise Echeverríy a Venezuely Carlose 

Andrése Péreze, do něhož nebyly zařazeny Spojené státy, a naopak přijata Kuba (Gunson, 

Thompson a Chamberlain 1989: 157). Echeverríu k tomu vedla domácí potřeba propagovat 

„ideu Třetího světa“ a osobní ambice na zvolení Generálním tajemníkem OSN, Venezuela zase 

chtěla utišit kritiku, že profituje z vysokých cen ropy na úkor svých sousedů, a přirozeně také 

rozšířit svůj vliv v regionu. Ostatní země však znepokojovalo zapojení Kuby18 a obávaly se 

konfrontace s USA a oslabení Organizace amerických států (OAS). Mexiko a Venezuela se 

tedy musely zaručit, že k žádnému konfliktu nedojde19 (Bond 1978: 409). Velké země jižního 

cípu navíc neprojevovaly příliš velký zájem o další integraci a k SELA se přidaly v podstatě 

jen kvůli vyvažování mexického a venezuelského vlivu (Pecequilo a Carmo 2013: 55). Na 

druhé straně ale mnohé latinskoamerické vlády chtěly získat lepší přístup na trh USA (Kryzanek 

2008: 74) a domnívaly se, že možnost komunikovat s Washingtonem jednotným hlasem jim to 

                                                           
18 V té době ale prezident Gerald Ford usiloval o normalizaci vztahů s Kubou, a v OAS dokonce prosadil zrušení 

sankcí vůči Castrově režimu. Toto krátké intermezzo skončilo, když se Fidel Castro rozhodl vyslat bojové jednotky 

do Angoly a zvýšit vojenskou přítomnost v dalších oblastech Afriky (Kryzanek 2008: 74-75). 

19 Po nástupu Jimmyho Cartera do úřadu amerického prezidenta ale ke konfrontaci došlo, když SELA prosadila 

dvě rezoluce odsuzující zasahování USA do vnitřních záležitostí latinskoamerických států kvůli otázce dodržování 

lidských práv (Bond 1978: 413, 418). 



 

18 

 

může zajistit (Dabène 2012: 11). Spojené státy sice byly zpočátku poněkud znepokojeny 

založením SELA, jejich obavy ale brzy vystřídal absolutní nezájem (Bond 1978: 420-421). 

   V roce 1970 již měla CIA znatelný vliv v celé Latinské Americe20. Například mexický 

prezident jednal místo s americkým velvyslancem výhradně s náčelníkem služebny CIA 

(Weiner 2010: 313). Ve stejné době se v Chile dostal k moci legitimní cestou kandidát 

Socialistické strany Salvador Allende, který byl dlouhou dobu trnem v oku Spojených států. Už 

před volbami v roce 1964 financovala CIA více než polovinu kampaně křesťanského demokrata 

Eduarda Freie, jenž o tom pravděpodobně ani nevěděl, a následující volby v roce 1970 se 

snažila ovlivnit podobným způsobem (Livingstone 2011: 75-76). Když Allende přesto volby 

vyhrál, americký prezident Nixon zuřil. Ihned nařídil důkladnou čistku v CIA a hrozil jí 

drastickým seškrtáním rozpočtu (Weiner 2010: 320). Zároveň přikázal spustit proti Allendemu 

masivní destabilizační akci, kam mimo jiné spadala „neviditelná“ ekonomická a finanční 

blokáda, podpora opozičních sil za více než 7 milionů amerických dolarů a celé to završil 

vojenský převrat 11. září 1973, při němž Allende přišel o život a po kterém se na téměř 20 let 

chopil moci diktátor Augusto Pinochet (Kryzanek 2008: 72-73; Smith 2005: 117). Ten byl díky 

pravicové hospodářské politice svých „Chicago Boys“ podporován nejen Washingtonem, ale i 

například britskou premiérkou Margaret Thatcherovou (Munck 2007: 56-57). Starý 

latinskoamerický vtip „Proč nejsou žádné puče ve Spojených státech? Protože tam není žádná 

americká ambasáda,“ znovu nabyl na aktuálnosti (Joseph 2008: 25-26). 

   SELA nebyla v roce 1975 jedinou formálně stvrzenou kooperací mezi zeměmi Latinské 

Ameriky. V listopadu21 se představitelé bezpečnostních zpravodajských služeb Chile, 

Argentiny, Uruguaye, Paraguaye a Bolívie (později se připojily též Brazílie, Ekvádor a Peru) 

dohodli na vytvoření tzv. operace Kondor (Operación Cóndor), jejímž cílem byla eliminace 

„transnacionálních podvratných živlů“ (Armony 2008: 136). Hlavním terčem teroru, 

inspirovaným CIA vedenou operací Phoenix ve Vietnamu, se staly osoby spojované s levicí 

jako bývalí politici, odboráři, ale i studenti, učitelé, kněží, intelektuálové a kdokoliv podezřelý 

ze spojení s guerillovým hnutím. Během nejtajnější „Fáze III“ se bezpečnostní služby zaměřily 

na čelní politické představitele, mezi nimi např. Orlando Letelier, Ronni Moffitt, Bernardo 

                                                           
20 CIA používala 5 hlavních nástrojů, jak udržovat svůj vliv na vojenské junty: 1) poskytování informací, 2) peníze, 

3) zbraně, 4) vojenský výcvik, 5) luxusní dovolená pro důstojníky ve Fort Braggu nebo Washingtonu (Weiner 

2010: 288). 

21 Spolupráce mezi bezpečnostními složkami jednotlivých států probíhala už před rokem 1975, např. podpora 

eskader smrti v Guatemale a Uruguayi nebo únosy a vraždy v Chile a Argentině (McSherry 2002; 2007). 
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Leighton, generál Carlos Prats, Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz a 

další (McSherry 2002: 38-44). CIA zajišťovala zainteresovaným režimům výcvik na 

základnách v Panamě22, vybavení a další podporu, neboť celou operaci vnímala v pozitivním 

světle jako boj proti komunismu. Dané státy se navíc hlásily ke kapitalismu, volnému obchodu 

a obecně proamerické zahraniční politice (Farcau 1996: 18-21). Přesný počet obětí není znám, 

odhaduje se však, že jen v prvních letech operace bylo zavražděno přes 35 000 lidí (Tricot 

2017). Smutným faktem zůstává, že navzdory všem předchozím integračním snahám probíhala 

nejužší spolupráce mezi zeměmi Latinské Ameriky právě během operace Kondor (Armony 

2008: 136). 

 

 

3.2 Panamská úmluva 1975 

 

   V úvodu úmluvy (Convenio de Panamá Constitutivo del Sistema Económico 

Latinoamericano [SELA] 1975) je nastíněna potřeba vytvořit trvalý systém vnitro-regionální 

ekonomické a sociální spolupráce umožňující koordinaci pozice Latinské Ameriky na 

mezinárodním poli, a tím i zesílení její vyjednávací pozice vůči třetím stranám. Tento systém 

bude poprvé v historii zahrnovat „všechny země regionu“23 a bude zodpovídat za naplňování 

uzavřených dohod. Takovou institucí má být právě Latinskoamerický hospodářský systém 

(Sistema Económico Latinoamericano, SELA). 

   Kapitola I. (čl. 1-4) opakuje účel vzniku organizace uvedený v úvodu. Aktivity SELA jsou 

podle ní založeny na principech rovnosti, suverenity a nezávislosti států, solidarity, 

nezasahování do vnitřních záležitostí a respektu k odlišným politickým, ekonomickým a 

sociálním systémům24. Kapitola II. (čl. 5) vyjmenovává cíle organizace, jež jsou v pravdě 

nemalé. Oblasti, v nichž se má uskutečnit regionální spolupráce, jsou zahrnuty pod body  

1.a-1.m. Patří sem zejména: zemědělství, energetika, průmysl a zpracovávání surovin, 

využívání technologií, finanční záležitosti, vědecká činnost, vzdělávání, doprava, komunikace, 

ochrana přírody a turismus. Pro tyto účely mají být vytvořeny speciální latinskoamerické 

                                                           
22 Zejména na neblaze proslulé Škole Amerik (The School of the Americas) (Livingstone 2011: 60). 

23 V tomto směru je důležitá inkorporace také Kuby, kterou ALALC/ALADI zpočátku vynechala. 

24 Tato formulace hezky reflektuje existenci mnoha latinskoamerických autoritativních režimů v dané době. 
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multinárodní podniky. Dalšími cíli jsou podpora již existujících integračních procesů v regionu, 

vytváření ekonomických a sociálních programů, koordinace pozic a strategií členů na 

mezinárodní scéně a zajištění preferenčního zacházení s relativně méně vyspělými zeměmi. 

Kapitola III. (čl. 6-7) určuje členství v organizaci a zdůrazňuje možnost přistoupení pro všechny 

suverénní státy Latinské Ameriky. 

   Kapitola IV. (čl. 8-31) popisuje organizační strukturu SELA. Jejím hlavním orgánem je 

Latinskoamerická rada (El Consejo Latinoamericano). Tvoří ji jeden reprezentant od každé 

smluvní strany s jedním hlasem a za normálních okolností se setkává jednou ročně. Mezi její 

základní funkce patří tvorba obecných politik organizace, rozhodování při sporech o 

interpretaci této úmluvy, řízení a kontrola ostatních orgánů a rozhodování ve všech věcech 

týkajících se cílů SELA. Podle závažnosti daného tématu jsou její usnesení přijímána buď 

konsenzem, dvoutřetinovou většinou nebo absolutní většinou. Rada také zřizuje ad hoc Akční 

komise (Los Comités de Acción), ty ale mohou být ustaveny i po vzájemné dohodě členských 

států, jichž se daný problém týká. Sestávají se z reprezentantů členů a mají pouze dočasnou 

povahu. Jejich smyslem je realizovat studie, programy nebo projekty a připravovat podklady 

pro jednotné vyjednávací pozice. Každá z nich si také vytváří svůj vlastní sekretariát. Stálý 

sekretariát (La Secretaria Permanente) je technickým a administrativním orgánem SELA se 

sídlem v Caracasu, jehož hlavou je Stálý tajemník (El Secretario Permanente). Mezi hlavní 

funkce Stálého sekretariátu patří provádění předběžných studií, koordinace Akčních komisí či 

příprava rozpočtu organizace. 

   Kapitola V. (čl. 32-35) se zabývá ratifikačním procesem a platností úmluvy. Obecná 

ustanovení jsou uvedena v poslední kapitole VI. (čl. 36-40). Ta mimo jiné zmiňuje oficiální 

jazyky SELA, kam kromě klasické španělštiny a portugalštiny patří také angličtina a 

francouzština (což je pochopitelně dáno skladbou členské základny). 
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4. OTCA 

4.1 Historický kontext 

 

   Vojenský režim v Brazílii se za vlády generála Ernesta Geisela (1974-1978) začal pomalu 

uvolňovat. Opozice dokonce zvítězila v senátních volbách 1974 a komunálních volbách 1976. 

Zároveň s tím se zpomaloval hospodářský růst a zvyšoval zahraniční dluh (Klíma 2003:  

170-171; 2015: 410). První návrh na vytvoření Smlouvy o amazonské spolupráci (Tratado de 

Cooperación Amazónica), neboli Amazonského paktu (Pacto Amazónico), zaslalo brazilské 

ministerstvo zahraničí dalším 7 zemím na konci roku 1976. Brazílie byla nesporně hlavním 

iniciátorem Smlouvy, protože mohla vzhledem k více než polovině rozlohy Amazonie na svém 

území přirozeně nejvíce získat a také nejméně ztratit. Navíc chtěla přesunout svou pozornost 

od povodí Río de la Plata a neustálých sporů s Argentinou na jinou oblast (Ware 1980). 

   Dalším aktivním hráčem se ukázala být Venezuela, jejíž prezident Carlos Andrés Pérez slíbil 

Geiselovi, že Amazonská smlouva Brazílii výrazně usnadní cestu k přijetí do Andského paktu 

(Lott 1978). Nadto měla Venezuela skutečný zájem na ochraně přírody a původních obyvatel a 

s Brazílií sdílela antipatie k protekcionismu Spojených států. Brazílie dokonce během jednání 

několikrát zopakovala, že je potřeba zabránit pronikání USA do Amazonie2526. Ostatní země 

naopak preferovaly umírněnější verzi smlouvy, neboť se bály přílišného vlivu Brazílie na jejich 

domácí trhy a v neposlední řadě také oslabení právě Andského paktu. Proto trvaly na vzniku 

Rady amazonské spolupráce (Consejo de Cooperación Amazónica), jež se měla stát 

mechanismem na udržení brazilské aktivity v Amazonii pod kontrolou (Ware 1980). Smlouva 

o amazonské spolupráci byla nakonec uzavřena mezi Brazílií, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, 

Guyanou, Peru, Surinamem a Venezuelou 3. července 1978 (Tratado de Cooperación 

Amazónica 1978). 

   Jak již bylo uvedeno v kapitole o ALADI, ve druhé polovině 70. let vztahy mezi Latinskou 

Amerikou a Spojenými státy ochladly. Prezident Carter a zejména americký Kongres se 

navzdory probíhající operaci Kondor snažili v zahraniční politice klást důraz na dodržování 

lidských práv. Do roku 1978 USA postupně přerušily vojenskou a hospodářskou pomoc 

diktaturám v Uruguayi, Chile, Argentině, Guatemale, Salvadoru, Paraguayi a Brazílii. Kvůli 

                                                           
25 Ve skutečnosti ale Brazílie přiliv zahraničního kapitálu podporovala (Němec 2010: 97). 

26 Pro podrobnější informace o zahraniční přítomnosti v Amazonii viz. (Molano-Campuzano 1978). 
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nátlaku amerických firem však i Carterova administrativa těmto zemím nadále poskytovala 

komerční úvěr přes zahraniční úvěrový ústav vlády USA (Export-Import-Bank of the United 

States) (Livingstone 2011: 97-98). Carter si méně shovívavou politiku vůči Latinské Americe 

mohl dovolit, protože sovětskou hrozbu nevnímal již tak intenzivně (Armony 2008: 139). Jak 

prohlásil admirál Turner: „Už v roce 1978 jsme si uvědomovali, že sovětské hospodářství je ve 

vážných nesnázích,“ (Weiner 2010: 366). 

 

 

4.2 Smlouva o amazonské spolupráci 1978 

 

   Smlouva (Tratado de Cooperación Amazónica 1978) není rozdělena do kapitol, ale pouze na 

články, jichž obsahuje 28. Ty si svým smyslem mnohdy odporují, což dělá konečný dojem 

poněkud nejednoznačným. V úvodu smlouva upozorňuje, že pro dosažení celkového rozvoje 

Amazonie je nutné zachovat rovnováhu mezi hospodářským růstem a péčí o zachování 

životního prostředí. K tomuto cíli by měla vést spolupráce smluvních stran, jež bude 

uskutečňována především ve formě výměny informací a vědeckých pracovníků, realizace 

společných výzkumných programů, uzavírání operačních dohod, pořádání odborných 

konferencí a zakládání výzkumných center (čl. I, VII, IX). Strany by také měly zlepšovat 

sanitární podmínky, aby se zabránilo vzniku a šíření epidemií (čl. VIII), a harmonickou cestou 

zdokonalovat infrastrukturu napříč členskými zeměmi za účelem inkorporace amazonských 

území do národních ekonomik (čl. X). 

   Článek IV zasazuje ránu mnohokrát zmiňované potřebě společného racionálního plánování 

rozvoje dané oblasti, neboť přiznává státům suverénní právo na neomezené využívání zdrojů 

nacházejících se na jejich území. Činí tak z původního cíle smlouvy spíše zbožné přání než 

nějaký konkrétní závazek. Podivně též působí článek XIII, podle nějž by strany měly usilovat 

o zvýšení přílivu turistů do Amazonie, zároveň ale zachovávat národní regulace a chránit 

domorodé kultury a přírodní bohatství. Smlouva navíc nikterak neovlivní již existující 

mezinárodní dohody (čl. XIX). 

   Hlavní podoba spolupráce se určuje na setkáváních ministrů zahraničí členských zemí 

konaných vždy, když to strany uznají za vhodné (čl. XX). Na uskutečňování vytyčených cílů 

dohlíží Rada amazonské spolupráce (Consejo de Cooperación Amazónica) (čl. XXI), jíž během 
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zasedání vypomáhá Sekretariát Pro Tempore (Secretaría Pro Tempore) (čl. XXII). Státy by 

měly zároveň k tomu ustanovit Stálé národní komise (Comisiones Nacionales Permanentes) 

(čl. XXIII) a v případě potřeby pak speciální komise (čl. XXIV). Mezinárodní rozhodnutí se 

budou přijímat vždy jednomyslně (čl. XXV). 

   Samotnou organizaci (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA27) 

formálně zakládá až Dodatkový protokol (Protocolo de Enmienda 1998) z roku 1998. Ten také 

zjednává Stálý sekretariát (Secretaría Permanente) se sídlem v Brasílii, jenž přebírá část 

zodpovědnosti za implementaci plánu odsouhlaseného ministry zahraničí a Radou. Sekretariátu 

předsedá Generální tajemník (Secretario General), který může uzavírat smlouvy jménem 

OTCA, kdykoliv ho k tomu strany jednomyslně zplnomocní. 

  

                                                           
27 V anglicky psaných zdrojích se používá zkratka ACTO (Amazon Cooperation Treaty Organization). 
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5. MERCOSUR 

5.1 Historický kontext 

 

   V 80. letech se začaly latinskoamerické státy postupně demokratizovat. Toto období je také 

obecně nazýváno „ztracenou dekádou“, neboť během ní spadla hodnota růstu HDP regionu na 

nejnižší úroveň od Velké deprese (Remmer 2012: 952). Po letech vojenských vlád začali první 

demokratičtí prezidenti dvou tradičních rivalů, Brazílie a Argentiny, usilovat o zmenšení 

bezpečnostního dilematu mezi oběma zeměmi. Jednalo se o důležitý krok ke stabilizaci domácí 

politické scény a navazování další spolupráce zemí jižního cípu. Prvotní impuls vzešel od 

argentinského prezidenta Raúla Alfonsína, jenž z ekonomické integrace učinil hlavní prioritu 

své vlády (Kaltenthaler a Mora 2002: 74-82). V roce 1985, který je také považován za počátek 

budování Společného trhu jihu (Mercado Común del Sur, MERCOSUR) (Floroiu 2014), 

podepsali představitelé Brazílie a Argentiny Deklaraci z Iguaçu, jež zaručovala spolupráci 

především v oblasti mírového využívání jaderné energie (Pecequilo a Carmo 2013: 57). Tento 

bod byl klíčovým pro vytvoření vzájemné důvěry. Jak poznamenal jeden argentinský diplomat, 

jednalo se o „nejvýznamnější úspěch celého integračního procesu“ (Malamud 2005: 426-427). 

Základy zmíněné organizace se tedy poněkud lišily od integračních uskupení 60. let (Bulmer-

Thomas a Page 1999: 84). 

   Během období od roku 1985 do vytvoření MERCOSUR se zájem obou zemí přesunul od 

bezpečnosti více k ekonomickým záležitostem (de Oliveira 2005: 251; Malamud 2004). 

Způsobil to nástup neoliberálních prezidentů Fernanda Collora de Mello v Brazílii a Carlose 

Menema v Argentině. Oba dva, stejně jako zbytek Latinské Ameriky, prosazovali politiku 

„washingtonského konsenzu“ (Carr 2014: 6). Ta se vyznačovala zejména zmenšením role státu 

v ekonomice, podporou soukromého sektoru, privatizací státního majetku, eliminací subvencí 

a cenových regulací, rozpočtovými škrty ve výdajích, zmrazováním mezd či liberalizací 

obchodu a finančního sektoru (Amann 2006: 4; Bull 2013: 80; Dvořáková, Buben a Němec 

2012: 185; Smith 2005: 121; Yates a Bakker 2014). Důvody pro vstup Uruguaye byly také 

hlavně ekonomického rázu, neboť se obávala narušení efektu existujících bilaterálních smluv 

(Bouzas 2005: 95). Paraguay chtěla po pádu Stroessnerova režimu především konsolidovat 

demokracii, získat mezinárodní podporu pro vládu Andrése Rodrígueze a přilákat zahraniční 

investory (Kaltenthaler a Mora 2002: 89). Všechny 4 země si navíc kvůli svému vysokému 

zahraničnímu dluhu přály zlepšit vztahy s USA (Malamud 2011: 11; Pecequilo a Carmo 2013: 
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58-59; Riggirozzi 2012), přestože jsou na nich díky své geografické poloze tradičně méně 

závislé než ostatní latinskoamerické státy (Bulmer-Thomas a Page 1999: 78). 

   MERCOSUR nakonec vznikl 26. března 1991 podpisem Smlouvy z Asunciónu (Tratado de 

Asunción 1991). Šlo o nový druh integrace, tzv. otevřený regionalismus, jenž se od starších 

typů odlišoval kombinací regionální preference a otevřenosti globálnímu kapitalismu (Grugel 

2004: 605; Malamud a Gardini 2012: 119). Otevřený regionalismus měl podporu i od USA, 

protože s sebou nesl příslib stabilního ekonomického liberalismu, vhodného pro americké 

investice (Grugel 2004: 608). Nutno ovšem dodat, že MERCOSUR se od svého založení různě 

měnil a zejména na začátku 21. století během vlád Luly da Silvy v Brazílii a Néstora Kirchnera 

v Argentině již nebyl tolik nakloněn globálnímu kapitalismu jako dříve. 

   S koncem studené války sice Spojené státy přišly o největšího rivala, současně s tím ale 

v globalizovaném světě postupně ztrácela moc i CIA28. Panamského diktátora a zároveň jejího 

spolupracovníka Manuela Noriegu se Američanům podařilo sesadit až vojenskou invazí v roce 

1989 a prezident George H. W. Bush zuřil, že se toho o průběhu operace dozvěděl více ze CNN 

než od CIA. Od té doby již agentuře příliš nedůvěřoval a spoléhal spíše na ministra obrany 

Dicka Cheneyho (Weiner 2010: 424, 475). 

   V ekonomické oblasti přinesl začátek 90. let ve vztahu USA a Latinské Ameriky významnou 

změnu. Jednalo se o spuštění programu Enterprise for the Americas Initiative (EAI), jehož 

cílem bylo prosazování neoliberálních reforem, volného obchodu a uzavírání dohod 

latinskoamerických vlád s Mezinárodním měnovým fondem (IMF) a Světovou bankou (WB) 

(Dabène 2012: 14). Washington dokonce jako důkaz budování nového partnerství odpustil 

některým zemím část jejich zahraničního dluhu (Kryzanek 2008: 101). První smlouvou v rámci 

EAI se stala Severoamerická dohoda o volném obchodu (North American Free Trade 

Agreement, NAFTA), podepsaná 17. prosince 1992 a platná od roku 1994 (Opatrný 2016: 188). 

Šlo zároveň o první smlouvu o volném obchodu mezi stranami reprezentujícími ekonomický 

Sever a Jih. Přestože počáteční impuls vzešel od Mexika, prezident Bush projevil pro dohodu 

až nečekaný entuziasmus29 (Munck 2007: 183). Mexiko tak získalo privilegovaný přístup na 

americký30 a kanadský trh a povedlo se mu též přilákat zahraniční investice, tolik potřebné pro 

modernizaci domácího průmyslu (FitzGerald 1999: 102-103). 

                                                           
28 (viz. Weiner 2010: 475-494). 

29 Méně nadšený už byl americký Kongres (viz. např. Cameron a Tomlin 2002). 

30 Ihned po vstupu smlouvy v platnost byla zrušena cla u 84 % mexického exportu do USA (Opatrný 2016: 188). 
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5.2 Smlouva z Asunciónu 1991 

 

   Smlouva z Asunciónu (Tratado de Asunción 1991) začíná tvrzením, že rozšíření domácích 

trhů prostřednictvím integračního procesu je nezbytnou podmínkou pro zrychlení 

hospodářského rozvoje a zajištění odpovídajícího postavení členských zemí na mezinárodní 

úrovni. Cesta však musí vést skrze optimální využívání dostupných zdrojů, zachování životního 

prostředí, zlepšení fyzických vazeb, koordinaci makroekonomických politik a zajištění 

komplementarity napříč hospodářskými sektory podle principů gradualismu, flexibility a 

vyrovnanosti. Důležitá je také vědecká a technologická spolupráce při modernizaci ekonomik. 

Tato smlouva podporuje cíle ze Smlouvy z Montevidea z roku 1980 a má být považována za 

další krok směrem k větší integraci Latinské Ameriky. 

   Kapitola I (čl. 1-8) obsahuje rozhodnutí stran založit společný trh do konce roku 1994, jenž 

má nést název Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Tento trh bude zahrnovat: volný pohyb 

zboží, služeb a výrobních faktorů; společný vnější celní sazebník a společnou obchodní politiku 

vůči třetím stranám; a koordinaci politik v oblastech zahraničního obchodu, zemědělství, 

průmyslu, fiskálních, měnových a devizových záležitostí, služeb, cel, přepravy, komunikací a 

případných dalších, pokud se na tom strany shodnou. S výrobky pocházejícími z území 

některého ze členů musí být zacházeno jako s produkty domácími. Hlavní nástroje 

MERCOSUR během přechodného období31 se ve smlouvě příliš neliší od výše uvedených cílů. 

Budou jimi liberalizační programy, součinnost makroekonomických politik, ustavení 

společného vnějšího celního sazebníku a přijetí sektorových smluv za účelem optimalizace 

využití a pohybu výrobních faktorů. Strany jsou si vědomy určitých rozdílů mezi členy, proto 

budou Paraguayi a Uruguayi poskytnuty některé úlevy, aby jim byl přechod ke společnému trhu 

usnadněn. Jejich detailní popis je pak součástí přílohy I. této smlouvy. 

   Kapitola II (čl. 9-18) stanovuje orgány MERCOSUR, jež mají být 2 – Rada společného trhu 

(Consejo del Mercado Común) a Skupina společného trhu (Grupo Mercado Común). Rada je 

nejvyšším orgánem organizace, zodpovědným za politické vedení a rozhodování. Dohlíží také 

na dodržování stanovených lhůt pro vytvoření společného trhu. Skládá se z ministrů zahraničí 

a ministrů financí smluvních stran, její předsednictví se předává jednou za půl roku podle 

abecedního pořadí a schází se, kdykoliv je to nutné, alespoň jednou ročně však s účastí 

                                                           
31 Přechodné období je označeno jako doba od vstupu smlouvy v platnost do 31. prosince 1994 (čl. 3). 
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prezidentů všech členů. Skupina společného trhu je exekutivním orgánem, koordinovaným 

ministerstvy zahraničí. Mezi její kompetence spadá dohled nad dodržováním smlouvy, 

vymáhání nařízení přijatých Radou, navrhování konkrétních opatření a sestavování pracovních 

programů k zajištění vývoje budování společného trhu. Tvoří ji 4 členové a 4 náhradníci za 

každou zemi, reprezentující ministerstvo zahraničí, ministerstvo financí a centrální banku. 

Disponuje též sekretariátem, který sídlí v Montevideu. Během přechodného období schvalují 

oba orgány svá rozhodnutí konsenzem za přítomnosti všech členů. Před koncem tohoto období 

by se měl konat speciální mítink ohledně finální podoby organizační struktury MERCOSUR. 

   Kapitola III (čl. 19) určuje dobu platnosti smlouvy, kapitola IV (čl. 20) podmínky přistoupení 

dalších členů. Těmi mohou být všechny státy ALADI32, pokud jejich přijetí stávající členové 

jednomyslně schválí. Kapitola V (čl. 21-22) rozebírá případné odstoupení od smlouvy a 

závěrečná kapitola VI (čl. 23-24) se věnuje obecným opatřením. Sem spadá například jméno 

smlouvy či zformování Společné parlamentní komise MERCOSUR (Comisión Parlamentaria 

Conjunta del MERCOSUR). 

  

                                                           
32 Nejdříve však po 5 letech od vstupu smlouvy v platnost (čl. 20). 
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6. ACS-AEC 

6.1 Historický kontext 

 

   Po konci studené války byla optimistická doba v první polovině 90. let celosvětově bohatá na 

integrační procesy. Na americkém kontinentu vznikl nejprve MERCOSUR, poté došlo k 

podpisu NAFTA a karibské státy se tak cítily poněkud izolovány (Tussie 2009: 178). Jejich 

hlavní starostí bylo, aby nepřišly o výhodné smlouvy s USA33, Kanadou a Evropskou unií. 

Zároveň si uvědomovaly potřebu sjednotit svou zahraniční politiku za účelem zvýšení 

vyjednávací síly regionu jako celku (Elbow 1997: 17; Serbín 1994: 66, 74). Tyto vnější 

okolnosti se staly katalyzátorem debaty o vytvoření Sdružení karibských států (Asociación de 

Estados del Caribe, ACS-AEC) (Elbow 1997: 20). Původní myšlenka na vznik ACS-AEC se 

poprvé objevila v jednom z doporučení, jak posílit a rozšířit Karibské společenství (Caribbean 

Community, CARICOM), prezentovaných Západoindickou komisí34 (the West Indian 

Commission) v roce 1992. Následně se na společném summitu zástupců CARICOM a Skupiny 

třech (Grupo de los Tres, G-3) v roce 1993 v Trinidadu a Tobagu rozhodly zúčastněné státy 

založit ACS-AEC (Evolution of the Association of Caribbean States [ACS] 2015: 7). 

Organizace formálně vznikla podpisem zakládací smlouvy 24. července 1994 (Convenio 

Constitutivo de la Asociacion de Estados del Caribe 1994). 

   Země CARICOM podporovaly reintegraci Kuby do regionu, neboť si byly dobře vědomy 

jejích kapacit a z nich plynoucího možného pozitivního dopadu na okolní státy. Kuba zase po 

konci studené války ztratila pro ni klíčové partnerství se Sovětským svazem a jeho 

východoevropskými satelity, a tak sama hledala nové spojence. Mexiko sice již v té době 

podepsalo NAFTA, zájem o začlenění do ACS-AEC ale symbolizoval jeho tradiční snahu o 

vyvážení přílišného vlivu USA. Venezuela a Kolumbie naopak doufaly, že s pomocí Mexika 

by se jim mohlo podařit vyjednat připojení se k NAFTA, proto stály o udržení dobrých vztahů 

v rámci G-3 (Serbín 1994: 75-77). 

                                                           
33 Spojené státy jsou, co se týče exportu, pro mnohé karibské státy naprosto klíčové (viz. Bulmer-Thomas a Page 

1999: 90). 

34 Západoindická komise byla vytvořena jako nezávislý orgán CARICOM v roce 1989 (Evolution of the 

Association of Caribbean States [ACS] 2015: 7). 



 

29 

 

   Mexiko, zdaleka největší ze zakládajících členů ACS-AEC35, se na začátku 90. let 

vzpamatovávalo z předchozí „ztracené dekády“ a do země proudily zahraniční investice. 

Mnozí, včetně IMF a WB, označovali tento vývoj za „mexický zázrak“ (Edwards 1998: 2-4). 

Netrvalo však dlouho a brzy se ukázalo, jak se ve svých odhadech mýlili. Volební rok 1994 byl 

pro Mexiko skutečně hektickým. Hned 1. ledna, tedy ve stejný den, v němž vstoupila v platnost 

NAFTA, povstali indiáni v Chiapasu a Zapatistické vojsko národního osvobození (Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) dokonce obsadilo některá velká města včetně San 

Cristóbal de las Casas. Zapatisté protestovali mimo jiné proti dovozu levných zemědělských 

produktů z USA a požadovali ochranu půdy a zlepšení poměrů venkovského obyvatelstva, čímž 

si získali podporu u značné části populace (Opatrný 2016: 190). V březnu byl zavražděn 

oficiální prezidentský kandidát vládnoucí strany Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Luis Donaldo Colosio Murrieta, což způsobilo silný nápor na peso, a Mexiko tak přišlo o velkou 

část devizových rezerv. Dalším šokem pak bylo zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech, 

na které mexická vláda nenašla adekvátní odpověď (Whitt Jr. 1996: 2-3, 11-13). Problémy 

vyvrcholily v prosinci, kdy se Mexiko dostalo potřetí během 18 let do hluboké finanční krize, 

peso ztratilo na hodnotě a situaci musela zachraňovat až masivní půjčka od USA, IMF, WB a 

BIS36 (Edwards 1998: 1, 25-26). 

   Spojené státy se ve stejné době, v níž vznikalo ACS-AEC, soustředily více na regiony jako 

Blízký východ či Balkán a Latinská Amerika pro ně neměla zdaleka takovou důležitost. 

Prezident Bill Clinton dokonce během svého prvního funkčního období nepodnikl žádnou cestu 

po tomto regionu, což se stalo poprvé od časů Calvina Coolidge (Livingstone 2011: 147). Ani 

tak se ale USA úplně nevzdaly své politiky vojenských intervencí37. Na Haiti trvala od puče 

v roce 1991 proti zvolenému levicovému prezidentovi Jean-Bertrandu Aristidemu vojenská 

diktatura (Křížová 2009: 86-87). V roce 1994 vyslal prezident Clinton na ostrov nejprve 

vyjednávací skupinu tvořenou bývalým prezidentem Jimmym Carterem, generálem Colinem 

Powellem a senátorem Samem Nunnem. Těm se nakonec v době, kdy již byly invazní síly na 

cestě, podařilo přesvědčit haitské vůdce, aby pokojně předali moc zpátky do rukou Aristideho38 

                                                           
35 HDP Mexika je zhruba stejně vysoké jako zbytku členů ACS-AEC dohromady (The World Factbook 2016). 

36 Zkratka pro Banku pro mezinárodní vypořádání (Bank for International Settlement). 

37 Ovšem tentokrát to nebylo ve prospěch diktátorů, ale demokraticky zvoleného levicového kandidáta (Křížová 

2009: 86-87), což ukazovalo výraznou změnu v zahraniční politice. 

38 Ten poté armádu úplně rozpustil (Křížová 2009: 87). 
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(Kryzanek 2008: 107). Ve stejném roce také USA znovu zpřísnily dohled nad ilegálními 

migranty na mexické hranici (Klíma 2015: 430). 

   Navzdory výše zmíněným událostem však byly vztahy mezi Spojenými státy a Latinskou 

Amerikou (s výjimkou Kuby39) v první polovině 90. let vcelku přátelské40, čemuž výrazně 

pomáhalo obecné přijímání politiky „washingtonského konsenzu“. Prezident Clinton se 

v prosinci roku 1994 pokusil upevnit ekonomický liberalismus vyhlášením záměru vytvořit 

FTAA na Prvním summitu Amerik (The First Summit of the Americas), jehož se spolu s USA 

a Kanadou účastnily všechny latinskoamerické státy (kromě Kuby41). Ze strany USA se po 

mnoha letech nezájmu o Latinskou Ameriku jednalo o poměrně překvapivý návrh na integraci 

(Bulmer-Thomas a Page 1999: 79). 

 

 

6.2 Zakládací úmluva Sdružení karibských států 1994 

 

   V preambuli úmluvy (Convenio Constitutivo de la Asociacion de Estados del Caribe 1994) 

je nastíněno odhodlání posílit politickou, hospodářskou, kulturní, vědeckou, technologickou a 

společenskou kooperaci států Karibiku, založenou na geografické blízkosti a historických 

vazbách. To je vedeno potřebou efektivní a včasné reakce na aktuální výzvy způsobené 

globalizací mezinárodní ekonomiky a progresivní liberalizací obchodních vztahů napříč 

americkým kontinentem. Proto by integrační proces měl zlepšit schopnost participace členů na 

mezinárodních trzích a koordinovat pozici regionu při účasti na mezinárodních fórech. 

Spolupráce je vystavěna na vzájemném uznávání principů demokracie42, právního státu, 

respektu suverenity, teritoriální integrity, práva na sebeurčení, rovnosti příležitostí a lidských 

právech. Jako kriticky důležitá je označena ochrana přírody v regionu a citlivé a udržitelné 

                                                           
39 USA schválily například tzv. Torricelliho zákon, jenž zpřísňoval ekonomické embargo vůči Kubě a dočkal se 

silné mezinárodní kritiky (Opatrný 2002: 84). 

40 Mexiko začalo například přijímat mnohem více vojenské pomoci od USA a účastnit se častěji společných 

vojenských cvičení, což bylo v rozporu s dříve praktikovanou politikou neutrality, během níž se mexické vlády 

naopak snažily zdroje pro dodávky vojenského materiálu co nejvíce diverzifikovat (Livingstone 2011: 150). 

41 Clinton vzhledem ke vzájemným vztahům v té době pochopitelně zástupce Kuby nepozval (Kryzanek 2008: 

109). 

42 Tomu výrazně odporuje členství například Kuby. 
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využívání jejích složek. Úmluva se také odvolává na rozhodnutí o ustanovení Sdružení 

karibských států přijaté na Konferenci vrchních představitelů vlád Karibského společenství a 

na jejím Speciálním mítinku v Port of Spain v říjnu 1992. 

   Úmluva tak jako i v některých dalších případech zakládacích dokumentů není rozdělena do 

kapitol, ale pouze do článků (celkem 31). Úvodní dva představují užité pojmy a jméno 

organizace (Asociación de Estados del Caribe, ACS-AEC43). Následuje výčet cílů ACS-AEC, 

kam spadá ekonomická integrace, jednotná pozice členů při vyjednáváních se třetími stranami, 

implementace politik a programů pro funkční spolupráci, ochrana přírody a zejména 

Karibského moře, posilování přátelských vztahů mezi státy regionu a spolupráce v případných 

dalších oblastech, pokud to bude zapotřebí (čl. III). Článek IV definuje, kdo může být 

plnoprávným a přidruženým členem organizace, seznamy konkrétních států se nachází 

v přílohách I a II této úmluvy. Za zmínku rozhodně stojí, že Spojené státy americké nejenže 

nefigurují ani v jedné z kategorií, ale nepatří ani mezi pozorovatele, přestože jejich geografická 

vzdálenost od středu Karibiku není o moc větší než třeba Baham, jež jsou plnohodnotným 

členem (pozorovateli jsou naopak i země jako Srbsko či Kazachstán [ACS-AEC 2017]). 

Dokonce ani OAS není mezi pozorovatelskými organizacemi (ACS-AEC 2017). 

   Jedním z koordinátorů ACS-AEC jsou Setkání vedoucích představitelů vlád členských zemí 

(Reunión de Jefes de Estado o de Gobierno), které může svolat hlava jakéhokoliv členského 

státu, stejně tak jako Ministerská rada (čl. VI). Jako stálé orgány mají fungovat Ministerská 

rada (Consejo de Ministros) a Sekretariát (Secretaría) (čl. VII). Rada se skládá z reprezentantů 

jednotlivých členů (čl. VIII, X), je hlavní institucí pro tvorbu politik a směřování ACS-AEC 

(čl. VIII) a pod její funkce spadá také jmenování Generálního tajemníka, tvorba pravidel pro 

chod organizace či schvalování dohod se třetími stranami (čl. IX). Navíc zakládá Speciální 

komise (Comités Especiales), jež jí vypomáhají (čl. VIII). Sekretariát též asistuje Radě, 

vypracovává potřebné studie, je odpovědný pouze ACS-AEC a řídí ho Generální tajemník 

(Secretario General), jehož úkolem je účastnit se všech zasedání Rady a Speciálních komisí a 

předkládat každoroční zprávu o fungování organizace (čl. XIV, XV). 

   Úmluva by měla platit do té doby, dokud minimálně dvě třetiny plnoprávných členů zůstanou 

smluvními stranami (čl. XXX). 

                                                           
43 Tato používaná zkratka je kombinací anglického (Association of Caribean States) a španělského názvu 

(Asociación de Estados del Caribe). Kromě angličtiny a španělštiny je úředním jazykem organizace ještě 

francouzština (čl. XIX). 
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7. ALBA 

7.1 Historický kontext 

 

   Kuba, jak už bylo zmíněno v kapitole o ACS-AEC, přišla po konci studené války o své hlavní 

spojence a během 90. let se její hospodářská situace spíše zhoršovala. Spojené státy navíc 

zpřísnily ekonomické sankce vůči Castrově režimu prostřednictvím dvou zákonů – Torricelliho 

a Helms-Burtonova (Opatrný 2002: 84). Latinskoamerické země se naopak snažily vtáhnout 

Kubu zpět do regionální politiky, což předznamenalo už její začlenění do ACS-AEC. Castrův 

vliv v regionu pak rapidně zesílil s příchodem 21. století, kdy se Latinskou Amerikou přehnal 

„růžový příliv“44. Nejsilnější vztahy s Kubou měl z prezidentů „Nové levice“ venezuelský 

Hugo Chávez, později se k němu přidali i bolívijský Evo Morales, ekvádorský Rafael Correa 

či nikaragujský Daniel Ortega (Kryzanek 2008: 241-245). 

   Ve Venezuele fungoval v letech 1958-1998 systém zvaný „puntofijismus“ (puntofijismo) 

podle dohody podepsané zástupci tří středových politických stran (AD45, COPEI46 a URD47) ve 

vile Punto Fijo v roce 1958. Dohoda vymezovala základní „demokratické“ směřování země a 

určovala podíl na moci všech tří stran (Novotná Nachtigallová 2010: 238-239). Tento systém 

se však s postupem času stával čím dál méně oblíbeným. Největší krizi znamenalo patrně  

tzv. Caracazo z roku 1989, kdy během protestů proti zdvojnásobení cen benzínu, a tedy i 

podstatnému zdražení jízdného v autobusech, zemřelo v Caracasu zhruba 400 lidí48. Většina 

z nich byla zastřelena policisty a vojáky, kteří měli za úkol situaci uklidnit. Tento šok pro 

venezuelskou veřejnost uspíšil rozhodnutí Huga Cháveze, též vojáka, pokusit se v roce 1992 o 

převrat proti „zkorumpované demokracii“, který se ale nezdařil. Chávez byl v důsledku toho 

odsouzen k pobytu ve vězení, už po 2 letech ale dostal prezidentskou milost. Charismatický 

vůdce se poté rozhodl sám kandidovat na prezidenta, založil Hnutí páté republiky (Movimiento 

                                                           
44 Tento fenomén je blíže vysvětlen v následující kapitole o UNASUR. 

45 Zkratka pro Acción Democrática. 

46 Zkratka pro Comité de Organización Política Electoral Independiente. 

47 Zkratka pro Unión Republicana Democrática. 

48 Podle oficiálních údajů zemřelo 276 lidí, neoficiální zdroje však hovoří až o tisících (Novotná Nachtigallová 

2010: 240). 
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V República, MVR) a volby v roce 1998 vyhrál s 56,2 %49. Hugo Chávez tak po 40 letech 

ukončil puntofijismus a přišel s vlastní vizí „bolívarovské revoluce“ a „socialismu 21. století“ 

(Reid 2007: 164-168). 

   Ihned po svém nástupu do funkce začal prezident venezuelský politický systém50 výrazně 

měnit. Opíral se přitom o svou popularitu u voličů a všechny podstatné kroky jako vytvoření 

Ústavodárného shromáždění a vydání nové ústavy nechal vždy schválit v celostátním 

referendu. V letech 2001 až 2003 sice musel čelit silnému tlaku opozice v podobě generální 

stávky, a v dubnu 2002 dokonce pokusu o puč. Kvůli americké invazi do Iráku však výrazně 

stouply ceny ropy, což díky zisku velkého množství petrodolarů umožnilo Chávezovi provádět 

štědrou sociální politiku, zlomit odpor opozice a stabilizovat režim až do roku 2010 

(Dvořáková, Buben a Němec 2012: 268-281). V průběhu celé své politické kariéry udržoval 

Chávez blízké vztahy s Fidelem Castrem. Během pokusu o převrat se v roce 2002 uchýlil do 

bezpečí na Kubu, a i venezuelské sociální programy byly připraveny s kubánskou pomocí (Reid 

2007: 170-171). Spolupráce obou vůdců vyústila v roce 2004 při příležitosti Chávezovy 

návštěvy Havany ve vytvoření Bolívarovské alternativy pro Ameriky (Alternativa Bolivariana 

para las Américas, ALBA) (Declaración Conjunta Venezuela – Cuba 2004). K této iniciativě 

se pak krátce po jejím vzniku začaly přidávat další země: Bolívie (2006), Nikaragua (2007), 

Dominika (2008), Ekvádor (2009), Svatý Vincenc a Grenadiny (2009), Antigua a Barbuda 

(2009), Svatá Lucie (2013), Svatý Kryštof a Nevis (2014) a Grenada (2014)  

(ALBA-TCP 2017). 

   ALBA náleží spolu s dalšími uskupeními jako UNASUR nebo CELAC do nového typu 

integrace zvaného post-hegemonický51. Hlavním principem zde již není liberalizace obchodu, 

ale spíše zlepšování společenského blahobytu, solidarita a odpor vůči hegemonickým ambicím 

Spojených států. Na rozdíl od neoliberálního individualismu je zde kladen důraz na kolektivní 

identitu (Pastrana Buelvas 2013: 456-457). Organizace tohoto druhu spolu navíc častěji 

spolupracují a v mnohém se doplňují či překrývají. Například Venezuelou živená 

PETROAMERICA je jedním ze základních kamenů ALBA, levnou ropou však podporovala i 

                                                           
49 Příčinou Chávezova vítězství přitom nebyl ani tolik jeho volební program, jako spíše touha voličů po změně 

(Novotná Nachtigallová 2010: 241). 

50 Období Chávezovy vlády ve Venezuele i samotnému fenoménu populismu v Latinské Americe se podrobněji 

věnuje např. publikace ¡Que el pueblo mande! (Dvořáková, Buben a Němec 2012). 

51 V literatuře se objevují i jiné názvy jako „counter-hegemonic regionalism“ (Muhr 2010), vždy se však jedná o 

ten samý typ integrace. 
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UNASUR (Muhr 2010: 42). ALBA sama o sobě je pak extrémním případem post-hegemonické 

integrace, jejímž cílem je vytvoření jakéhosi regionálního společenství52 za účelem budování 

vzájemné solidarity ke zlepšení sociálních podmínek (Riggirozzi 2012). Klíčovou roli v tomto 

úsilí hrály právě příjmy z venezuelské ropy, kterou Chávez považoval za regionální veřejný 

statek (Dabène 2012: 21). 

   Venezuelský prezident stavěl od začátku ALBA jako protiklad amerického návrhu FTAA, 

jenž pokládal za hegemonickou snahu USA šířit svůj vliv v regionu (Gómez-Mera 2015: 32; 

Tussie 2009: 185). Obecně by se dalo říci, že v podstatě celá jeho zahraniční politika byla 

zaměřena především proti Spojeným státům53. Kromě blízkých vztahů s Kubou například 

v roce 2000 navštívil Saddáma Husajna v Iráku, později pak též Írán či Libyi, nebo vyjadřoval 

sympatie ke guerillovému hnutí FARC v Kolumbii (Reid 2007: 170). I Chávezova rétorika byla 

silně antiamerická. Prezidenta George W. Bushe nazýval mimo jiné „ďáblem“ (CNN 2013),  

„Mr. Danger“, „oslem“, „zbabělcem“, „vrahem“, „pachatelem genocidy“, „opilcem“ nebo 

„duševně nemocným“ (Humanity 2006). Washington se snažil odpovědět ekonomickou a 

diplomatickou izolací tzv. „Castrem vedené osy“, neboť se obával, že tyto země vykonávají 

podvratné aktivity na ochromení ostatních demokracií (Kryzanek 2008: 245). Nutno ale dodat, 

že v té době byly sympatie vůči USA napříč Latinskou Amerikou poměrně nízké (viz. Remmer 

2012) a po vyhlášení tzv. války proti teroru a invazi do Iráku v roce 2003 ještě více klesly 

(Cameron 2009: 343-344). Spojeným státům se tedy jejich odvetná opatření příliš nedařila a 

jako hrozba pro celosvětový mír nebyl chápán ani tak Fidel Castro či Hugo Chávez, nýbrž právě 

George W. Bush, který se na tomto nelichotivém žebříčku ocitl dokonce výše než třeba Kim 

Čong-il (Simes 2007: 11). 

 

 

7.2 I Summit v Havaně 2004 – Společná deklarace Venezuely a Kuby 

 

   Na vzniku Bolívarovské alternativy pro Ameriky (Alternativa Bolivariana para las Américas, 

ALBA) se poprvé shodli prezidenti Venezuely a Kuby na Prvním summitu v Havaně  

                                                           
52 ALBA mimo jiné také symbolizuje neschopnost Brazílie dosáhnout své ambice nepopiratelného lídra v Jižní 

Americe (Dabène 2012: 21). 

53 Které Chávez mimochodem podezíral z přípravy puče z roku 2002 (Reid 2007: 170). 
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14. prosince 2004. Přestože se název této organizace v průběhu času měnil, vžila se pro ni 

zkratka ALBA, kterou uplatňuje i tato práce. Hugo Chávez a Fidel Castro ve Společné deklaraci 

(Declaración Conjunta Venezuela – Cuba 2004) ze zmíněného summitu odsuzují FTAA jako 

snahu o dominanci nad regionem, která by znamenala prohlubování neoliberalismu a vedla 

k bezprecedentní úrovni závislosti a podřízenosti. Podle nich jsou podobné politiky a aktivita 

velkých nadnárodních firem příčinou současného nízkého stupně rozvoje Latinské Ameriky. 

Pouze integrace založená na spolupráci, solidaritě a společné vůli posouvat se vpřed může 

latinskoamerickým státům pomoci k prosperitě při zachování nezávislosti, suverenity a vlastní 

identity. Takovou cestou má být právě ALBA54. 

   Hlavním principem ALBA je co nejširší možná solidarita mezi lidmi Latinské Ameriky a 

Karibiku, podepřená myšlenkami Bolívara, Martího, San Martína, Sandina a dalších. 

V podobném duchu se pak nese i zbytek prohlášení, v němž je připomínán například slavný 

Martího text Naše Amerika a jeho varování před expanzivními a imperiálními ambicemi 

severního souseda latinskoamerického regionu. Za zmínku ještě stojí, že na tomto summitu se 

rozhodlo o vytvoření televize TELESUR, která má sloužit jako alternativní nástroj k šíření 

„naší reality“. 

 

 

7.3 Dohoda o přihlášení se k Bolívarovské Alternativě pro Ameriky 2004 

 

   Na výše popisovaném summitu byla také uzavřena dohoda (Acuerdo para la aplicación del 

ALBA 2004), která v podstatě zakládá ALBA. Odvolává se však na mnoha místech ke Společné 

deklaraci55, proto bylo nutné popsat i předchozí dokument. Spolupráce se bude odrážet nejen 

od principu solidarity, ale též od maximální možné výměny zboží, služeb (čl. 2), technologií 

(čl. 4) a investic (čl. 6). Obě země budou pracovat na snížení negramotnosti ve třetích zemích, 

kde budou zároveň pomáhat rozvíjet programy zdravotní péče (čl. 5). Také budou podporovat 

                                                           
54 V tomto dokumentu označovaná jako ALBA/DAWN (Declaración Conjunta Venezuela – Cuba 2004). 

55 Například hned v článku 1 se odkazuje na principy uvedené ve Společné deklaraci, na nichž má být integrace 

založena. 
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rozvoj společných kulturních plánů (čl. 10). Článek 11 mimo jiné odsuzuje blokádu Kuby a 

oceňuje její schopnost vyrovnat se s konstantní ekonomickou agresí. 

   Článek 12 detailně pojednává o kubánských návrzích na fungování ALBA. Kuba například 

okamžitě eliminuje všechny obchodní a investiční bariéry mezi ní a Venezuelou. Dále také 

Venezuele zaručuje stejné zacházení s jejími letadly a loděmi jako s domácími, odkup ropy za 

fixní cenu, jež nebude nižší než 27 dolarů za barel, 2 tisíce vysokoškolských stipendií, možnost 

platit za zboží a služby venezuelskými výrobky či spolupráci v oblastech vzdělávání a sportu. 

Především ji však poskytne 15 tisíc zdravotnických pracovníků. Venezuela na oplátku nabízí 

v článku 13 pomoc v energetickém sektoru nebo výzkumu biodiversity. Navíc se zavazuje 

financovat projekty na zlepšení infrastruktury. Stejně jako Kuba, tak i Venezuela zruší všechny 

obchodní a investiční překážky vůči svému partnerovi a zajistí stejné zacházení s kubánskými 

letadly a loděmi. 

 

 

7.4 Dohoda o přihlášení se k ALBA – TCP 2006 

 

   Jedná se o smlouvu (Acuerdo para la aplicación del ALBA-TCP 2006) mezi Kubou, 

Venezuelou a Bolívií, která mění název organizace na Alternativa Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América56. Úvodní část dohody se víceméně shoduje s tou již představenou výše. 

Přidán je ovšem například článek 12, v němž Venezuela a Kuba berou na vědomí zvláštní 

potřeby Bolívie jako země, jejíž přírodní bohatství bylo vykořistěno a vydrancováno během 

několika století koloniální a neo-koloniální nadvlády. 

   Článek 14 zabírá většinu dokumentu a popisuje sliby jednotlivých stran. Kuba například 

nabízí Bolívii stejně jako předtím Venezuele pomoc ve zdravotnictví (spolu s 600 doktory) a 

ve vzdělávání. Venezuela zas v oblasti energetiky, výzkumu biodiversity, infrastruktury (včetně 

speciálního fondu ve výši až 100 milionů dolarů) a telekomunikací. Daruje též Bolívii  

30 milionů dolarů na sociální potřeby. Oba původní členové pak zruší veškeré obchodní bariéry 

                                                           
56 Zkratka ALBA – TCP uváděná v oficiálních zdrojích organizace pochází z delšího názvu Alternativa 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y los Tratados de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP 

2017). 
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vůči Bolívii a poskytnou jí podporu v jejím boji za zrušení zahraničního dluhu, který je 

významnou překážkou jejího rozvoje. Bolívie naopak přispěje třeba exportem nerostných a 

zemědělských produktů či zkušenostmi v oblasti přírodní medicíny. 

   Zatím naposledy bylo jméno organizace změněno na Šestém výjimečném summitu  

(VI Cumbre Extraordinaria) v Maracay 24. června 2009 na Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) 

(Declaración Conjunta 2009). Stejně jako název i organizační struktura a příslušné orgány 

ALBA se různě mění v průběhu let, proto nelze jednoznačně stanovit, kdy byla současná ALBA 

(či ALBA – TCP) vlastně založena. Většina akademických zdrojů se však shoduje na roku 

2004, a z toho důvodu se k němu přiklání rovněž tato práce. 
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8. UNASUR 

8.1 Historický kontext 

 

   V Latinské Americe se 90. léta nesla ve znamení „washingtonského konsenzu“. Většina 

politiků, ekonomů a představitelů mezinárodních institucí (zejm. IMF a WB) sdílela 

neochvějnou víru v neoliberální hospodářské reformy a očekávala jejich dopad každým dnem 

(Edwards 1998: 4). Ten se dostavil na přelomu tisíciletí, ovšem ne v takové podobě, jakou si 

jejich zastánci přáli. Výsledkem neoliberální politiky byl nárůst sociální nerovnosti, chudoby, 

ztráta důvěry ve vlády (Dvořáková, Buben a Němec 2012: 186), rozmach neformálního sektoru 

(Remmer 2012: 951) a i v zemích, jejichž ekonomika se zdála být relativně stabilní (např. 

Bolívie), profitovala z dané situace pouze hrstka vyvolených (Amann 2006). Ani Latinská 

Amerika se navíc nevyhnula následkům finančních krizí z let 1997 a 1998, proto se 

v souvislosti s tímto regionem občas hovoří o tzv. dlouhé ztracené dekádě, zahrnující období 

mezi roky 1980-2000 (Carr 2014: 7). Po neúspěchu pravicových vlád se voliči pochopitelně 

začali upínat více ke druhé straně politického spektra, což byla šance pro tzv. „Novou levici“, 

jejíž „růžový příliv“57 zalil v prvním desetiletí nového milénia drtivou většinu 

latinskoamerických zemí58. Svou roli v jejím nástupu sehrála především špatná ekonomická 

situace, ale také odpor veřejnosti vůči Spojeným státům (Remmer 2012: 961) či absence 

revolucí v předchozích volebních obdobích, díky čemuž se levice zbavila pověsti 

antisystémových stran a získala potřebnou důvěru59 (Blanco a Grier 2011). 

                                                           
57 Termín „pink tide“ byl poprvé použit Larrym Rohterem v článku With New Chief, Uruguay Veers Left, in a 

Latin Pattern: „They are not so much a red tide as a pink one. Doctrinaire socialism carries the day far less than 

pragmatism, an important change in tone and policy that makes this political moment decidedly new,“ (Rohter 

2005). 

58 Většinou jsou do této skupiny zahrnovány vlády Venezuely (Chávez, Maduro), Chile (Lagos, Bacheletová), 

Brazílie (Lula da Silva, Rousseffová), Argentiny (Kirchner, Fernándezová), Uruguaye (Vásquez, Mujica), Bolívie 

(Morales), Hondurasu (Zelaya), Ekvádoru (Correa), Nikaraguy (Ortega), Guatemaly (Colom), Paraguaye (Lugo), 

Salvadoru (Funes) a Peru (Humala) (Bull 2013: 83; Disney a Williams 2014: 4). 

59 Na tomto místě je potřeba připomenout, že všechny vlády „Nové levice“ se dostaly k moci skrze regulérní volby 

(Carr 2014: 8-9) a demokracii nepovažovaly na rozdíl od „staré“ levice za pouze dočasné státní zřízení (Agüero 

2007: 31), ale samy ho podporovaly např. prostřednictvím plebiscitů (viz. Chávez ve Venezuele) apod. 
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   Mezi tradiční sjednocující prvky latinskoamerické „Nové levice“ patří závazky v: „(1) víru, 

že stát by měl mít moc nad korporacemi a ekonomikou; (2) redistribuci pozemků a bohatství; 

(3) zahrnutí marginalizovaných obyvatel do politického procesu; (4) implementaci politik, které 

zajišťují sociální spravedlnost; (5) odmítnutí militarismu USA v regionu“ (Disney a Williams 

2014: 3). Tyto principy jsou pak v praxi prosazovány například re-regulací sociálního sektoru 

a služeb, etatizací, posilováním domácího trhu a regulací kapitálu, znovuzavedením společného 

vlastnictví, inkorporací sociálních hnutí do rozhodovacího procesu, posilováním komunálních 

samospráv či prohlubováním regionální integrace (Yates a Bakker 2014). 

   Brazílie na konci 90. let pod vedením prezidenta a známého intelektuála Fernanda 

Henriqueho Cardosy formulovala ve své zahraniční politice nový koncept „Jižní Amerika“ 

(Malamud 2011: 6). Důvodem byla snaha odpoutat se od vlivu Spojených států a naplnit 

dlouhodobou ambici stát se regionálním lídrem a potenciálně i světovou velmocí. V roce 2000 

svolal Cardoso do Brasílie První jihoamerický summit (I Cumbre Suramericana), jehož 

smyslem bylo učinit regionální integraci více pragmatickou. Významným krokem bylo 

vytvoření Iniciativy pro integraci jihoamerické infrastruktury (Iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Suramericana60, IIRSA) s cílem zlepšit fyzické propojení 

regionu61. V té době ovšem Summit ještě stále vyjadřoval podporu FTAA (Dabène 2012: 19). 

Když v roce 2003 nastoupil do úřadu brazilského prezidenta Luiz Inácio Lula da Silva, kandidát 

levicové strany Partido dos Trabalhadores (PT), dostala latinskoamerická, respektive 

jihoamerická integrace opravdu silný impuls. Lula nejenže potvrdil Cardosovy předchozí 

integrační snahy včetně IIRSA, ale rozhodl se jít ještě dál (Pecequilo a Carmo 2013: 61). Slíbil 

například revitalizaci uvadajícího MERCOSUR (Cason a Power 2009: 133) a v roce 2004 na 

summitu v Cuzcu prosadil založení Jihoamerického společenství národů (Comunidad 

Sudamericana de Naciones, CSN) (Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana 

de Naciones 2004). 

   Co se týče amerického návrhu FTAA, v tomto období už Latinská Amerika nebyla zdaleka 

tak jednotná. Mexiko a Chile podporovaly rozšíření NAFTA, země jižního cípu spolu 

s Venezuelou a Bolívií ale preferovaly vlastní alternativy integrace (MERCOSUR, ALBA) 

(Cameron 2009: 343). Lula například ještě před svými úspěšnými volbami deklaroval, že FTAA 

                                                           
60 Portugalsky Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. 

61 Fyzická integrace se v té době stala hlavní prioritou brazilské diplomacie s motivací získat pozici regionálního 

lídra (Burges 2006: 36). 
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by nebyla smlouva o integraci, ale o „anexi“62 (Almeida 2013: 486). Šance na dohodu o FTAA 

v podstatě skončila v roce 2005 na Čtvrtém summitu Amerik (The Fourth Summit of the 

Americas) v Mar del Plata (Nolte 2014: 12), který doprovázely silné demonstrace proti USA63 

(Kryzanek 2008: 116; Munck 2007: 186). 

   Nálada v Latinské Americe byla vůči Washingtonu na začátku 21. století celkem vzato 

poměrně nepřátelská. Způsobilo to především americké ignorování mezinárodního práva, 

invaze do Iráku v roce 2003 a mučení vězňů v Abú Ghrajb a na Guantánamu. To vyvolávalo 

otázky, zda USA doopravdy zajímá obrana lidských práv a demokracie, nebo zda je jejich 

skutečným zájmem pouze podpora vlád nakloněných volnému obchodu (Kryzanek 2008: 118). 

Není proto divu, že většina zemí Jižní Ameriky vnímala kvůli svému značnému bohatství na 

přírodní zdroje Spojené státy jako potenciální bezpečnostní hrozbu a stavěla se velmi negativně 

k americké vojenské přítomnosti v regionu, zejména pak v Kolumbii (Weiffen, Wehner a Nolte 

2013: 382). Ze všech latinskoamerických států jich válku v Iráku64 schvalovalo pouze 7, z toho 

6 (Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Honduras, Nikaragua a Panama) právě vedlo 

s USA obchodní jednání a sedmá Kolumbie dostávala od Bílého domu ročně přes 600 milionů 

dolarů ve formě vojenské pomoci (Hakim 2006: 42-43). Zmenšující se vliv Spojených států 

v Latinské Americe dobře ilustruje též zvolení chilského kandidáta José Miguela Insulzy 

Generálním tajemníkem OAS v roce 2005 i přes odpor Bushovy administrativy (Nolte 2014: 

13). Navzdory těmto překážkám se však Washingtonu podařilo v letech 2004 až 2007 uzavřít 

smlouvy o volném obchodu s Chile, zeměmi Střední Ameriky a Dominikánskou republikou 

(DR-CAFTA), Ekvádorem, Peru, Kolumbií a dalšími karibskými státy (Gómez-Mera 2015: 

25). 

   Lulovo aktivní pojetí zahraniční politiky vedlo v roce 2008 k založení Unie jihoamerických 

národů (Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR), která nahrazovala předchozí CSN a 

                                                           
62 Jeho strana PT už navíc od roku 1998 zaváděla v Porto Alegre politiku odlišnou od v té době převládajícího 

ekonomického neoliberalismu (Munck 2007: 65). 

63 Průzkum z roku 2002 například ukázal, že přes 90 % Brazilců je proti uzavření dohody FTAA (Tussie 2009: 

183). 

64 Washington pobouřilo, když jeho blízcí spojenci Chile a Mexiko hlasovaly v Radě bezpečnosti OSN proti 

návrhu schvalujícímu invazi do Iráku (Hakim 2006: 42). Mexicko-americké vztahy později ještě více ochladly, 

když americký Kongres i prezident jednostranně podpořili další výstavbu zdi na společné hranici (Livingstone 

2011: 168). 
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včlenila do sebe také IIRSA. Cílem UNASUR je spojení MERCOSUR65, CAN, Chile, Guyany 

a Surinamu do jedné organizace, jež odpovídá brazilskému konceptu „Jižní Amerika“66 

(Malamud 2011: 8). Pro Venezuelu je UNASUR dalším krokem v boji proti imperialistickým 

snahám Spojených států67, středně velkým zemím jako Argentina, Chile a Kolumbie zase 

poskytuje možnost vyvažovat vliv Brazílie (Weiffen, Wehner a Nolte 2013: 383). Kromě 

rozvoje infrastruktury se UNASUR významně zaměřuje na oblasti vyššího vzdělávání a hlavně 

bezpečnosti (Riggirozzi 2012). Právě pro účely druhé jmenované byla založena Rada 

jihoamerické obrany (El Consejo de Defensa Suramericano, CDS), jejímž úkolem je především 

udržování míru v Jižní Americe a koordinace postojů jednotlivých členů na multilaterálních 

obraných fórech (Estatuto para el Consejo de Defensa Suramericano 2008: čl. 4, 5). Ihned po 

svém vzniku hrála UNASUR klíčovou roli při řešení konfliktu mezi Ekvádorem a Kolumbií, 

když Kolumbie podnikla preemptivní útok proti guerillovému uskupení FARC na ekvádorském 

území (Christensen 2013: 278). Tatáž organizace zároveň úspěšně pomohla zabránit rozpadu 

demokracie v Bolívii (2008) a Ekvádoru (2010) a snížit napětí na hranicích mezi Kolumbií a 

Venezuelou (2010), čímž výrazně oslabila pozici OAS a Spojených států68 v regionu (Weiffen, 

Wehner a Nolte 2013: 381). 

 

 

8.2 Deklarace z Cuzca 2004 

 

   Deklarace z Cuzca (Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones 

2004) je závěrečným dokumentem Třetího jihoamerického prezidentského summitu (III 

Cumbre Presidencial Sudamericana) a oficiálně oznamuje vznik Jihoamerického společenství 

národů (Comunidad Sudamericana de Naciones, CSN), které je považováno za předstupeň 

pozdějšího UNASUR. CSN se zakládá na sdílené historii a hodnotách jako demokracie, 

                                                           
65 V té době již byla Venezuela členem MERCOSUR. 

66 ALBA je v tomto smyslu tedy spíše konkurenčním projektem oslabujícím brazilskou pozici 

neoddiskutovatelného regionálního lídra (Malamud 2011: 12). 

67 Když v únoru 2015 uvalily USA sankce na několik členů venezuelské vlády, UNASUR protestovala proti 

zasahování do vnitřních záležitostí členské země (Tulchin 2016: 169). 

68 Jihoamerické země zkrátka zjistily, že regionální konflikty se většinou řeší lépe bez přítomnosti USA (Weiffen, 

Wehner a Nolte 2013: 381). 
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solidarita, lidská práva, sociální spravedlnost, respekt k teritoriální integritě apod. Členové se 

zavazují bojovat proti chudobě, hladu a nezaměstnanosti, zlepšit přístup ke zdravotní péči, 

vzdělání či rozvíjet fyzickou infrastrukturu. Spolupráce se má týkat také diplomacie, ochrany 

přírody, zemědělství nebo vědecké činnosti. 

   Deklarace dále odmítá další vytváření duplicitních orgánů. CSN se tedy bude spoléhat na již 

existující instituce v rámci MERCOSUR, ALADI, CAN, ACTO a dalších sub-regionálních 

integračních systémů. Její akce budou koordinovány na setkáních hlav států a setkáních 

ministrů zahraničí. Tyto mítinky nahradí tzv. Jihoamerické summity. 

 

 

8.3 Zakládací smlouva Unie jihoamerických národů 2008 

 

   V preambuli se tato smlouva (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 

[UNASUR] 2008) odvolává na principy uvedené v Deklaraci z Cuzca 2004 a pozdějších 

z Brasílie (2005) a Cochabamby (2006). Opět jsou tedy zmiňovány pojmy jako udržitelný růst, 

solidarita, suverenita, demokracie atd. Článek 1 dává organizaci jméno Unie jihoamerických 

národů (Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR), článek 2 pak určuje obecný cíl 

organizace, jímž je integrace jihoamerických národů. Článek 3 vyjmenovává mnoho dílčích 

cílů, mezi něž patří: posilování politického dialogu; společenský a lidský rozvoj za účelem 

snížení chudoby a nerovností v regionu; vymýcení negramotnosti a univerzální přístup ke 

vzdělání; energetická integrace a udržitelné využívání zdrojů; rozvoj infrastruktury; finanční 

integrace; ochrana biodiversity, vodních zdrojů a ekosystémů a boj proti globální změně 

klimatu; vytvoření efektivních mechanismů na snížení asymetrií; konsolidace jihoamerické 

identity; univerzální přístup k sociální bezpečnosti a zdravotní péči; spolupráce v oblasti 

migrace; ekonomická a obchodní spolupráce; průmyslová integrace s důrazem na malé a střední 

podniky; technologický rozvoj; podpora kulturní diversity; občanská angažovanost; spolupráce 

mezi specializovanými orgány členů v boji proti korupci, obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi, 

terorismu, mezinárodnímu organizovanému zločinu, šíření zbraní hromadného ničení a 

nášlapným minám; spolupráce v oblasti soudnictví; výměna informací v záležitostech obrany; 

posilování občanské bezpečnosti; a sektorová spolupráce. 
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   Článek 4 stanovuje orgány organizace: Rada vrcholných představitelů státu (El Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno), Rada ministrů zahraničí (El Consejo de Ministras y 

Ministros de Relaciones Exteriores), Rada delegátů (El Consejo de Delegadas y Delegados) a 

Generální sekretariát (La Secretaría General). Podle článku 5 je součástí UNASUR také 

Energetická rada Jižní Ameriky (El Consejo Energético de Suramérica) založená Deklarací 

z Margarity 2007. Rada vrcholných představitelů státu je nejvyšším orgánem UNASUR, udává 

hlavní politický směr, rozhoduje o návrzích Rady ministrů zahraničí a za normálních okolností 

se schází jednou ročně (čl. 6). Pro Tempore prezidentství UNASUR se střídá po 1 roce mezi 

všemi členy v abecedním pořadí. Daná země pak může po předchozím zplnomocnění pořádat 

mezinárodní akce a uzavírat dohody se třetími stranami (čl. 7). 

   Rada ministrů zahraničí slouží vlastně jako takový mezistupeň mezi Radou vrcholných 

představitelů státu a Radou delegátů, neboť od prvně zmíněné přijímá rozhodnutí a předává je 

Radě delegátů k implementaci a od té zase naopak přebírá různé návrhy, které po přezkoumání 

předá ke schválení Radě vrcholných představitelů státu. Sama však také uvádí do praxe politiku 

vůči třetím stranám, dohlíží na integrační proces, autorizuje financování společných iniciativ 

UNASUR a její setkání se konají jednou za semestr (čl. 8). Hlavním úkolem Rady delegátů je, 

jak již bylo řečeno výše, vypracovávat návrhy a realizovat přijatá rozhodnutí. Tvoří ji po 

jednom zástupci z každého členského státu a schází se přibližně jednou za 2 měsíce (čl. 9). 

Návrhy opatření mohou podávat též samotné státy (čl. 13) a veškerá usnesení UNASUR musí 

být schvalována konsensem za přítomnosti minimálně tří čtvrtin členů (čl. 12). Generální 

sekretariát je pod vedením Generálního tajemníka (Secretario General), sídlí v ekvádorském 

Quitu, poskytuje podporu ostatním orgánům UNASUR a uchovává uzavřené smlouvy (čl. 10). 

Vytvoření Jihoamerického parlamentu (Parlamento Suramericano) se sídlem v Cochabambě 

má být předmětem Dodatkového protokolu k této smlouvě (čl. 17). 

   Ostatní latinskoamerické země mohou požádat o status přidruženého člena a po 4 letech se 

mohou po souhlasu všech stran stát plnohodnotným členem (čl. 19-20). Oficiálními jazyky 

organizace jsou angličtina, španělština, portugalština a nizozemština (čl. 23). Zbytek smlouvy 

se věnuje víceméně obecným záležitostem jako např. financování UNASUR (čl. 16) či době 

platnosti této smlouvy (čl. 24). 

   Do konce roku 2008 byla ještě založena jako součást UNASUR také Rada jihoamerické 

obrany (El Consejo de Defensa Suramericano) (Decisión para el Establecimiento del Consejo 

de Defensa Suramericano de la UNASUR 2008). Jejími hlavními cíli má být zajištění míru a 

demokratické stability na území Jižní Ameriky, posílení latinskoamerické jednoty a zlepšení 
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spolupráce v otázkách regionální obrany (Estatuto para el Consejo de Defensa Suramericano 

2008: čl. 4).  
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9. CELAC 

9.1 Historický kontext 

 

   Na začátku 80. let se latinskoamerické státy potýkaly s dluhovou krizí a ekonomická integrace 

tedy nebyla na pořadu dne. Zároveň u nich však docházelo k postupné demokratizaci a 

vytváření určitého pocitu solidarity, což vyústilo v nový typ spolupráce v rámci Skupiny 

Contadora69 (Grupo Contadora), později doplněnou též o Podpůrnou skupinu Contadora70 

(Grupo de Apoyo a Contadora) (Dabène 2012: 12). Hlavním smyslem této iniciativy byla snaha 

společně zabránit jednostranným vojenským akcím ve Střední Americe, jež ohrožovaly stabilitu 

i v dalších oblastech Latinské Ameriky. Přestože se v regionu angažovaly zdaleka nejvíce 

Spojené státy, Skupina Contadora usilovala o ukončení zdejších aktivit prováděných také 

Kubou a Sovětským svazem (Bagley 1986: 3-4). V bipolárním světě studené války šlo tedy o 

výjimečně ideologicky neutrální uskupení. 

   Navzdory dříve zmíněné Carterově zahraniční politice dodržování lidských práv pozastavila 

jeho administrativa vojenskou pomoc Somozově režimu v Nikarague71 pouze na pár měsíců a 

po nástupu Sandinistů (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) k moci nařídil 

prezident, aby CIA začala s tajnými akcemi na svržení FSLN (Livingstone 2011: 101-103). 

Důvodem byly dobré vztahy nové nikaragujské vlády se Sovětským svazem72 a její podpora 

revolučnímu hnutí v Salvadoru (Domínguez 1999: 44). Když do Bílého domu přišel prezident 

Ronald Reagan, brzy rozhodl o obnovení veškerých dodávek vojenské pomoci73 s cílem 

„zastavit podvratnou a teroristickou činnost“74 (Weiner 2010: 383). Pro ilustraci – americká 

                                                           
69 Složená z Panamy, Kolumbie, Mexika a Venezuely (Declaración de Contadora 1983). 

70 Složená z Argentiny, Brazílie, Peru a Uruguaye (Frohmann 1989: 366). 

71 Nikaragua nebyla jediným příjemcem vojenské pomoci od USA ve Střední Americe. V roce 1980 s ní Carter 

zásoboval například také Salvador či Honduras (Livingstone 2011: 104). 

72 Sandinisté dostávali od zemí Východního bloku značné množství finanční a vojenské pomoci včetně tanků a 

bojových vrtulníků (Domínguez 1999: 44). Objevují se ale názory, že politika Sovětského svazu byla v tomto 

případě pouze reakcí na americkou podporu tzv. contras, cvičených především pod dozorem CIA na základnách 

v Hondurasu ke svržení vlády FSLN (Armony 2008: 138, 152). 

73 Nejen do Střední Ameriky, ale i stále existujícím vojenským režimům např. v Brazílii nebo Chile (Kryzanek 

2008: 85). 

74 Tomuto tématu se podrobněji věnuje např. (Livingstone 2011), zejména na stranách 101-138. 
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vojenská pomoc Hondurasu se v letech 1980-1984 zdvacetinásobila a Salvador se stal dokonce 

jejím druhým největším příjemcem na hlavu na světě (Livingstone 2011: 120, 134). Reagan se 

však ve svém boji proti komunismu na západní polokouli neomezil pouze na posílání zbraní a 

školení bojových jednotek, ale v roce 1983 navíc rozkázal provést invazi do Grenady. Téměř 

dva tisíce příslušníků námořní pěchoty započalo okupaci maličkého ostrova, jejímž výsledkem 

bylo dosazení nové vlády (Smith 2005: 115), přestože ta původní měla podporu od Sovětského 

svazu či Kuby zcela minimální (Domínguez 1999: 45). Nutno ovšem dodat, že USA, SSSR 

nebo Kuba nebyly jedinými zahraničními aktéry v konfliktech ve Střední Americe. Nemalou 

měrou se zde angažovaly také členové operace Kondor, Jihoafrická republika či Izrael. 

Argentinský režim vyučoval salvadorské, honduraské a guatemalské vojáky a nikaragujské 

contras svým brutálním technikám, Izrael se zase od roku 1975 stal hlavním poskytovatelem 

technologií v boji proti povstalcům pro guatemalskou armádu (Armony 2008). 

   Když Skupina Contadora přišla s návrhem mírového řešení konfliktu v Nikarague, Sandinisté 

s ním souhlasili, což překvapilo především Spojené státy, jež ho původně nebraly příliš vážně. 

Návrh obsahoval většinu amerických požadavků, např. že Nikaragua vypoví všechny vojenské 

poradce z Východního bloku, zastaví import zbraní, sníží kapacitu své armády, zbaví se části 

vojenského arsenálu, přestane podporovat salvadorské guerilly či zahájí dialog s vnitrostátní 

opozicí. Na oplátku měl Washington zastavit podporu contras, ukončit vojenské manévry 

v regionu a přerušit dodávky vojenské pomoci do Hondurasu a Salvadoru. Reaganova 

administrativa se nakonec rozhodla dohodu neschválit75 a Skupina Contadora zkrátka neměla 

prostředky, jak Spojené státy k čemukoliv přinutit. Další slabinou Contadory byla neschopnost 

poskytnout středoamerickým vládám ekonomickou alternativu a umožnit jim tak provádět 

politiku méně závislou na podpoře USA (Bagley 1986: 8-9, 11, 22). V prosinci 1986 se Skupina 

Contadora spojila s Podpůrnou skupinou Contadora a vznikla tzv. Skupina osmi (Grupo de los 

Ocho), která v roce 1990 přijala jméno Skupina Rio (Grupo de Río). K ní se později přidávaly 

další státy, až zde nakonec byla zastoupena prakticky celá Latinská Amerika. Vrcholní 

představitelé členských zemí se pak scházeli každý rok76 za účelem upevňování demokracie a 

dalších cílů stanovených v zakládací deklaraci77 (Altmann a Beirute 2007: 7-8). 

                                                           
75 Představitelé americké administrativy opakovaně prohlašovali, že žádná dohoda je pro ně lepší než „špatná“ 

dohoda (Bagley 1986: 21), přestože podle Reaganových slov problémy Střední Ameriky přímo ovlivňovaly 

bezpečnost běžných Američanů i doma ve Státech (Livingstone 2011: 99). 

76 S výjimkou let 2005 a 2006 (Altmann a Beirute 2007: 8). 

77 (viz. Declaración de Río de Janeiro 1986) 
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   Na summitu v roce 2010 bylo z popudu Brazílie78 a Mexika rozhodnuto, že se Skupina Rio 

transformuje na Společenství latinskoamerických a karibských států (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC)79 (Segovia 2013: 100). Jeho cílem má být 

pokračování a prohlubování dřívějších snah Skupin Contadora a Rio (Tulchin 2016: 168). Už 

od doby jejího vzniku podezřívaly některé státy OAS, že se jedná pouze o nástroj pro zvyšování 

legitimity zahraniční politiky USA, o čemž je brzy přesvědčila např. invaze do Dominikánské 

republiky v roce 1965 (Smith 2005: 127). CELAC je proto často vnímáno jako 

latinskoamerická80 alternativa k OAS, čemuž nasvědčovala třeba jeho kritika politiky 

Washingtonu vůči Kubě (Carr 2014: 5-6). Tuto interpretaci podporují zejména země ALBA, 

naopak státy jako Brazílie, Kolumbie, Mexiko nebo Peru ji odmítají (Segovia 2013: 104) a staví 

se proti vnášení ideologie do integračního procesu (Tulchin 2016: 168). Přestože zde existuje 

určitý konflikt mezi OAS a CELAC, pro latinskoamerické organizace CELAC problém 

nepředstavuje, neboť tyto instituce fungují na principu komplementarity (Nolte 2014: 15-16). 

 

 

9.2 Contadorská deklarace 1983 

 

   Deklarace (Declaración de Contadora 1983) popisuje vznik Skupiny Contadora (Grupo 

Contadora). Ta byla ustanovena na setkání ministrů zahraničí Panamy, Kolumbie, Mexika a 

Venezuely ve dnech 8. a 9. ledna 1983 na Isla de Contadora, které se konalo na popud 

panamského ministra zahraničí Juana Josého Amada III. Ministři se shodli na potřebě 

zintenzivnit dialog napříč Latinskou Amerikou k dosažení lepšího řešení politických, 

hospodářských a sociálních problémů, jež ohrožují mír, demokracii, stabilitu a rozvoj lidí 

celého kontinentu. Po prozkoumání situace ve Střední Americe vyjadřují diplomaté 

znepokojení ohledně zahraničních intervencí (přímých či nepřímých) v regionu a zasazování 

těchto konfliktů do kontextu soupeření Východu a Západu, neboť tyto faktory ony nepokoje 

                                                           
78 CELAC se tak stal po IIRSA a UNASUR dalším z řady integračních projektů iniciovaných Brazílií, což 

dokazuje její snahu o získání pozice lídra Latinské Ameriky (Dabène 2012: 20). 

79 K jejímu definitivnímu založení došlo o rok později podepsáním Caracaské deklarace (Declaración de Caracas 

2011). 

80 Spojené státy a Kanada nejsou členy CELAC (Carr 2014: 5). 
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ještě zostřují. Ministři urgentně vyzývají středoamerické země, aby se zřekly používání síly ve 

vzájemných vztazích a snažily se snížit napětí prostřednictvím dialogu a jednání, neboť hrozí 

nebezpečí rozšíření konfliktu do celého regionu. 

   Respektujíce principy sebeurčení a nevměšování se, nabízí Mexiko a Venezuela pomoc 

například v oblasti energetické spolupráce a Kolumbie zase spolupráci finanční. Delegáti také 

zdůrazňují nutnost rozšířit Hnutí nezúčastněných zemí i o státy Střední Ameriky, ať už 

v podobě členů nebo pozorovatelů, protože tím bude zaručena větší neutralita a lepší systém 

vyjednávání. Konkrétnější opatření jsou uvedena v pozdějším Dokumentu s cíli Skupiny 

Contadora z 9. září 1983. 

 

 

9.3 Dokument s cíli Skupiny Contadora 1983 

 

   Dokument (Documento de Objetivos 1983) začíná prohlášením, že pro uklidnění napjaté 

situace ve Střední Americe ohrožující mír v oblasti je nutné dodržovat principy mezinárodního 

práva. Mezi nimi např.: právo na sebeurčení, nevměšování se do vnitřních záležitostí, mírové 

řešení sporů, respekt k teritoriální integritě a lidským právům, podpora demokratických 

institucí a sociální spravedlnosti, ekonomická spolupráce, akutní potřeba ukončit zbrojení, 

obchod se zbraněmi, a hlavně nasazování zahraničních poradců a jiné druhy vojenské 

intervence v oblasti. 

   Zástupci Skupiny Contadora vyhlašují záměr dosáhnout ve Střední Americe cílů jako: 

ukončení konfliktů v oblasti; zajištění dodržování výše zmíněných principů, jejichž 

porušovatelé budou hnáni k zodpovědnosti; ochrana lidských, politických, občanských, 

ekonomických, sociálních, náboženských a kulturních práv; vytvoření či vylepšení 

demokratických systémů; podpora národního usmíření; zastavení zbrojení v jakékoliv formě a 

zahájení vyjednávání o snížení počtu zbraní a ozbrojených jednotek v regionu; zabránění 

výstavbě cizích vojenských základen, stejně jako jiným formám zahraniční vojenské 

intervence; dosažení dohod o redukování zahraničních vojenských poradců a jiných 

zahraničních vojenských a bezpečnostních aktivit; vymýtit obchod se zbraněmi; zabránění 

vstupu osobám, jež usilují o destabilizaci vlád středoamerických zemí; podpora boje proti 

terorismu; vytvoření systémů přímé komunikace; zajištění humanitární pomoci; 
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znovuobnovení ekonomické integrace; lepší přístup států na mezinárodní trhy; nebo vytvoření 

technické spolupráce při plánování investic. 

 

 

9.4 Deklarace z Ria de Janeira 1986 

 

   Tato deklarace (Declaración de Río de Janeiro 1986) je ustanovujícím dokumentem Skupiny 

Rio81 (Grupo de Río), podepsaným ministry zahraničí Argentiny, Brazílie, Kolumbie, Mexika, 

Panamy, Peru, Uruguaye a Venezuely 18. prosince 1986. Jejím účelem má být posílení 

spolupráce započaté Skupinou Contadora a Podpůrnou skupinou Contadora (Grupo de Apoyo 

a Contadora) při cestě za větší jednotou Latinské Ameriky. 

   Jako základní cíle Skupiny Rio jsou v tomto dokumentu uvedeny např.: rozšíření a 

systematizování politické spolupráce; sjednocování pozic na mezinárodním poli ve 

zvláštních oblastech zájmu; podpora spolupráce latinskoamerických integračních uskupení; 

navrhování vlastních řešení konfliktů a jiných problémů; povzbuzení latinskoamerického 

integračního procesu; nebo hledání nových možných oblastí spolupráce k posílení rozvoje. 

   Hlavním smyslem této instituce má být podnícení systematického dialogu mezi zeměmi 

uvnitř i vně regionu. Členové se budou na půdě této platformy scházet třikrát ročně. 

 

 

9.5 Deklarace ze Summitu latinskoamerické a karibské jednoty 2010 

 

   Deklarace (Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe 2010) 

z tohoto summitu v úvodu vyjadřuje přesvědčení vytvořit organizaci, která by zahrnovala 

všechny státy Latinské Ameriky a Karibiku. Upozorňuje také na nutnost zvláštního zacházení 

s malými, zranitelnými ekonomikami, vnitrozemskými zeměmi a rozvojovými ostrovními 

                                                           
81 Deklarace ještě přímo nezmiňuje název iniciativy. Přesto je však pro ni kvůli větší přehlednosti používán již 

v této části práce (podkapitola 9.4.) ustálený výraz Skupina Rio. 



 

50 

 

státy. Každý stát má podle ní právo zvolit si svůj vlastní politický systém v prostředí 

respektujícím lidská práva, stabilitu, spravedlnost a demokracii, aniž by musel čelit hrozbám, 

agresi a jednostranným donucovacím prostředkům. Latinská Amerika a Karibik potřebují svůj 

vlastní prostor, jenž by upevňoval společnou identitu. Mimo jiné je také oceněna důležitá práce 

Skupiny Rio. 

   Vrcholní představitelé všech přítomných zemí Latinské Ameriky a Karibiku se dále dohodli 

na založení Společenství latinskoamerických a karibských států (Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), reagujíce na zmíněnou nutnost vlastního regionální 

prostoru. Ona instituce má být založena na již tradičně uváděných principech jako respekt 

k mezinárodnímu právu, suverenitě, demokracii, životnímu prostředí, lidským právům či řešení 

sporů mírovou cestou. CELAC do budoucna nahrazuje Skupinu Rio a Summit 

latinskoamerických a karibských států o integraci a rozvoji (Cumbre de América Latina y el 

Caribe sobre Integración y Desarrollo, CALC). Mezi priority CELAC mají patřit  

např.: podpora regionální integrace a dialogu mezi již existujícími sub-regionálními 

uskupeními, prosazování politické spolupráce, komunikace se třetími stranami či implementace 

vlastních mechanismů pro mírové řešení konfliktů. V závěru ještě deklarace poznamenává, že 

proces ustanovení CELAC není dosud završen. 

 

 

9.6 Caracaská deklarace 2011 

 

   Na předchozí dokument navazuje Caracaská deklarace (Declaración de Caracas 2011), která 

definitivně potvrzuje vznik CELAC (čl. 20). Na mnoha místech se opět odvolává na dědictví 

Skupiny Rio a CALC (čl. 2, 3, 22, 24, 29, 32). Úkolem CELAC je posunout integrační proces 

dále (čl. 21), vytvořit společný prostor ochrany práv všech kultur a etnických skupin v regionu 

(čl. 22) a stát se reprezentativním mechanismem pro politickou konzultaci, integraci a 

spolupráci uvnitř Latinské Ameriky a Karibiku (čl. 31). Článek 23 znovu vyjmenovává již 

několikrát uváděné základní principy (suverenita, lidská práva atd.). Pro účely této práce je 

pravděpodobně nejdůležitější článek 27, který říká, že osou integrace a společného prostoru má 

být spolupráce Jih-Jih. Tím se zřetelně vymezuje vůči aktérům, jako jsou Spojené státy. 
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   V závěru (konkrétně čl. 35) deklarace vyzývá k implementaci Caracaského akčního plánu 

2012, odsouhlaseném na témže summitu. Ten mimo jiné obsahuje i záměr reformovat 

mezinárodní finanční instituce tak, aby se zesílila pozice a váha hlasu rozvojových zemí (Plan 

de Acción de Caracas 2012 2011). 
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10. Pacifická aliance 

10.1 Historický kontext 

 

   V roce 2006, když Venezuela opustila CAN a jeho další 2 členové – Bolívie a Ekvádor – 

věnovali více pozornosti vznikající ALBA, přišel peruánský prezident Alan García s návrhem 

na vytvoření společenství latinskoamerických zemí, jež měly nebo usilovaly o dohodu o volném 

obchodu s USA. Tím se García snažil mimo jiné zabránit postupné izolaci Peru (Nolte a Wehner 

2013: 2). O rok později došlo ke svolání summitu do Santiaga de Cali, jehož se zúčastnili 

zástupci Kolumbie, Chile, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Mexika, Panamy a 

Peru. Výsledkem bylo ustavení Fóra iniciativy latinskoamerického pacifického pobřeží (Foro 

sobre Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano), známé spíše jako 

Latinskoamerický pacifický oblouk (El Arco del Pacífico Latinoamericano82) (Briceño-Ruiz 

2014: 3). Toto uskupení vzniklo z velké části jako reakce na vzrůstající antipatie k volnému 

obchodu v Latinské Americe (Herreros 2016: 281) a zároveň usilovalo o prohloubení 

obchodních styků s Asií (Gonzalez-Perez et al. 2015: 24). Za dobu své existence však Fórum 

prakticky ničeho nedosáhlo, a tak se ho znovu prezident García rozhodl zreformovat. Jeho 

aktivita nakonec vyústila roku 2011 v setkání prezidentů Peru, Chile, Kolumbie a Mexika, 

následný podpis Deklarace z Limy a tím také založení Pacifické aliance (Alianza del Pacífico) 

(Herreros 2016: 282). 

   Pacifická aliance znamená návrat k otevřenému regionalismu z počátku 90. let minulého 

století (Gonzalez-Perez et al. 2015: 34). Všechny 4 země jsou poměrně otevřené ekonomiky 

podporující zahraniční investice a sdílejí dohody o volném obchodu nejen mezi sebou, ale 

například i se Spojenými státy (Viswanathan 2012). Na druhou stranu objem celkového vývozu 

dovnitř Aliance činí pouze necelá 4 %83, což je vysvětlováno jako důsledek podobnosti 

exportních struktur a vysoké závislosti Mexika na americké ekonomice. Vysoký podíl 

zemědělských produktů v exportu navíc značně komplikuje snahu o zrušení zbývajících cel 

(Lim a Yi 2014: 2-3). 

                                                           
82 V angličtině se často používá zjednodušený název „The Arc of the Pacific“ (např. Briceño-Ruiz 2014; Herreros 

2016). 

83 Dovoz z Chile, Kolumbie a Peru dohromady tvoří dokonce méně než 1 % z celkového importu Mexika (Herreros 

2016: 278). 
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   Jako jeden z hlavních cílů Pacifické aliance bylo stanoveno rozvíjení vztahů s  

asijsko-pacifickým regionem84 (Declaración Presidencial sobre la Alianza del Pacífico 2011), 

což odpovídalo potřebě členů hledat nové trhy zejména v důsledku zpomalení ekonomiky USA 

(Naím 2014). Od začátku 21. století navíc výrazně posílila vazba latinskoamerických zemí na 

Čínu, a pro některé z nich se Čína stala dokonce obchodním partnerem číslo jedna85. Mezi lety 

2000 a 2010 rostl obchod mezi oběma regiony průměrně o více než 30 % ročně (Kotschwar 

2014: 202-203). Z Pacifické aliance měly dohodu o volném obchodu s Čínou Peru a Chile 

(China FTA Network 2017) a v době podpisu Deklarace z Limy byly Mexiko, Chile a Peru již 

členy86 Asijsko-pacifického hospodářského společenství (Asia-Pacific Economic Cooperation, 

APEC) (APEC 2017). Čína sama ve svém prvním dokumentu zaměřeném na Latinskou 

Ameriku a Karibik z roku 2008 také deklarovala zájem na prohlubování spolupráce (China's 

Policy Paper on Latin America and the Caribbean 2008). Pacifická aliance má tedy v tomto 

směru sloužit především k zisku větší vyjednávací moci členů ve vztahu k Číně (Ramírez 2013: 

102). Hlavním problémem tohoto partnerství však stále zůstává čínská poptávka téměř výlučně 

po surovinách, kvůli které hrozí latinskoamerickým státům propadnutí holandské nemoci 

(Kotschwar 2014: 207-208, 217). 

   Pacifická aliance je často považována za nástroj k vyvažování brazilského vlivu v Latinské 

Americe díky inkorporaci Mexika zpět do politického dění v regionu (Flemes a Wehner 2015: 

18-21; Nolte a Wehner 2013: 5). Rivalitě s MERCOSUR nahrávalo i vystupování mexického 

prezidenta Felipeho Calderóna, prezidenti Peru a Kolumbie ale jeho vyjádření mírnili s tím, že 

Aliance není zaměřena proti žádnému jinému uskupení (Viswanathan 2012). Zejména státy 

ALBA vnímaly Alianci velmi negativně, neboť ji pokládaly za snahu USA o podkopání rozvoje 

alternativních integračních modelů v regionu (Nolte a Wehner 2013: 1). Bolívijský prezident 

Evo Morales ji například označil za pokus Washingtonu o rozdělení UNASUR87 a ekvádorský 

Rafael Correa prohlásil, že takovéto neoliberální budování trhů namísto společností vytváří 

pouze spotřebitele, nikoliv občany (Naím 2014). Na druhou stranu je ale potřeba připomenout 

                                                           
84 Jedná se tak o první latinskoamerickou integrační iniciativu, která jako jeden ze svých hlavních cílů explicitně 

stanovuje posílení vztahů s jiným regionem (Herreros 2016: 290). 

85 Více k tématu viz. (Kotschwar 2014). 

86 Kolumbie o členství usiluje už od roku 1995 (Gonzalez-Perez et al. 2015: 41). 

87 Chile, Peru a Kolumbie však sdílely vlažný postoj k UNASUR již dříve, když se ani jeden z nich plně nepřipojil 

k Bance Jihu (Banco del Sur nebo BancoSur), jež má sloužit jako alternativa k IMF a WB (Gonzalez-Perez et al. 

2015: 34). 
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zlepšení vztahů Kolumbie, hlavního spojence USA v regionu, s Brazílií, Venezuelou či 

Ekvádorem od nástupu prezidenta Juana Manuela Santose88 do úřadu v roce 2010 (Flemes a 

Wehner 2015: 20-21). Export členů Aliance je navíc větší do zemí MERCOSUR než uvnitř 

Aliance navzájem a v roce 2014 vznikla iniciativa pro pravidelné konání informačních mítinků 

mezi oběma celky (Peña 2015: 194-195). Do budoucna se pak díky nástupu nových pravicově 

orientovaných prezidentů v Argentině a Brazílii očekává další sbližování obou integračních 

uskupení (Infolatam 2016). 

   V první dekádě89 nového století nebyla Latinská Amerika pro Spojené státy prioritou. George 

W. Bush se soustředil především na vedení „války proti teroru“ a Barack Obama zase musel ve 

svém prvním funkčním období řešit kromě situace v Iráku a Afghánistánu také dopady 

hospodářské krize. Proto se Washington o v té době nově vznikající latinskoamerická integrační 

uskupení příliš nezajímal (Whitehead a Nolte 2012: 2-5). Obecně se ale dá říci, že vztah USA 

k Pacifické alianci je pozitivní (Lim a Yi 2014: 3-4). 

 

 

10.2 Deklarace z Limy 2011 

 

   Prezidentská deklarace o Pacifické alianci (Declaración Presidencial sobre la Alianza del 

Pacífico 2011), někdy též nazývaná Deklarace z Limy, je zakládacím dokumentem Pacifické 

aliance (Alianza del Pacífico), podepsaným 28. dubna 2011. Cílem Aliance je sblížení a 

spolupráce v rámci pacifického oblouku za účelem materiálního rozvoje, hospodářského růstu, 

snížení chudoby či posílení demokracie. Důraz je též kladen na politický dialog se zeměmi 

asijsko-pacifického regionu. V první fázi integrace je dána priorita oblastem obchodní migrace, 

celní spolupráce, pohybu zboží a kapitálu, mechanismům na snížení vzájemných rozdílů a 

vytvoření technických týmů pro každou z nich. Paralelně by se také mělo rozvíjet fyzické a 

elektrické propojení mezi členy. 

                                                           
88 Pozdějšího nositele Nobelovy ceny za mír (The Nobel Peace Prize 2016 2016). 

89 Pro účel tohoto textu je tím myšleno i celé první funkční období prezidenta Baracka Obamy, tzn. až do roku 

2012. 
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   Zástupci ministrů zahraničí a obchodu vytvoří Skupinu vysoké úrovně (Grupo de Alto Nivel, 

GAN), která bude mít za úkol dozorovat technické týmy a prozkoumávat nové možnosti 

spolupráce. Členství je otevřeno všem státům regionu, jejichž cíle se shodují s těmi Pacifické 

aliance. 

 

 

10.3 Rámcová dohoda Pacifické aliance 2012 

 

   Tato dohoda (Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 2012) poskytuje podrobnější přehled 

o úmyslech Pacifické aliance než předchozí deklarace. V preambuli je mimo jiné zmíněno 

členství Kolumbie a Peru v Andském společenství a nutnost kompromisů, jež z toho pro ony 

země plynou. Článek 1 specifikuje Pacifickou alianci jako regionální integrační oblast, článek 

2 stanovuje základní podmínky členství, jimiž jsou právní stát, oddělené složky státní moci a 

ochrana a garance základních lidských práv a svobod. Mezi cíle Aliance patří: dokončení 

volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob; podpora růstu, rozvoje a konkurenceschopnosti 

členských ekonomik; a přeměna na politickou platformu s důrazem na vztah s  

asijsko-pacifickým regionem (čl. 3). Těch má být dosaženo pomocí liberalizace vzájemné 

obchodní výměny či spolupráce mezi migračními úřady a v boji proti mezinárodnímu 

organizovanému zločinu (čl. 3). 

   Článek 4 popisuje Radu ministrů (Consejo de Ministros), která se skládá z ministrů zahraničí 

a obchodu a schází se jednou ročně. Rada mimo jiné zodpovídá za přijímání rozhodnutí90, jež 

rozvíjejí cíle uvedené v Rámcové dohodě, a dohlíží na jejich plnění. Také schvaluje programy 

činnosti Aliance, definuje pravidla vztahů se třetími stranami nebo ustanovuje pracovní 

skupiny. Prezidentství Pro Tempore Pacifické aliance se mění jednou ročně podle abecedního 

pořadí (čl. 7). Daná země pak má za úkol například koordinovat schůzky Rady ministrů a GAN 

či reprezentovat instituci navenek (čl. 7). Nový člen Pacifické aliance musí mít již platnou 

smlouvu o volném obchodu se všemi stávajícími členy, definitivní odsouhlasení vstupu je 

v kompetenci Rady ministrů (čl. 10). Další články jsou věnovány formálním věcem jako 

                                                           
90 Všechna rozhodnutí v rámci Pacifické aliance jsou přijímána konsenzem (čl. 5). 
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depozitáři (čl. 14), době platnosti (čl. 16) apod. Závěrečný článek (čl. 17) už jen zmiňuje, že 

v době vstupu Rámcové dohody v platnost mají status pozorovatele Panama a Kostarika. 
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Závěr 

 

   Vztah nezávislé Latinské Ameriky a Spojených států lze označit za komplikovaný již od  

19. století, kdy se zvyšujícími se ambicemi Bílého domu rostl i jeho zájem o zbytek kontinentu. 

Před nebezpečím, které USA pro Latinskou Ameriku představují, varoval například v roce 1891 

José Martí ve známé eseji Nuestra América (Martí 1945 [1891]). V roce 1915 uzavřely proti 

stoupajícímu vlivu Washingtonu Argentina, Brazílie a Chile „Smlouvu ABC“ za účelem 

ochrany svých národních zájmů (Klíma 2015: 297). Po 2. světové válce se pak latinskoamerická 

integrace stala uvnitř regionu hojně diskutovaným tématem. 

   Tato práce se zabývá příčinami vzniku nejvýznamnějších integračních uskupení Latinské 

Ameriky od poloviny 20. století do současnosti. Jejím hlavním cílem je přinést odpověď na 

otázku: „Jak přispěla mocenská převaha USA nad zeměmi Latinské Ameriky ke vzniku 

latinskoamerických integračních uskupení?“. Výchozím předpokladem založeným na konceptu 

soft balancing bylo, že vznik latinskoamerických integračních uskupení způsobila především 

obava latinskoamerických států z mocenské převahy USA. Pro ověření této hypotézy práce 

analyzuje historický kontext, v němž se uskupení formovala, zakládací smlouvy jednotlivých 

uskupení a další relevantní dokumenty. Jako nejvýznamnější uskupení byla podle v úvodu 

zmíněných kritérií vybrána: ALADI, CAN, SELA, OTCA, MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, 

UNASUR, CELAC a Pacifická aliance. 

   Vzniku ALADI předcházelo založení ALALC v roce 1960, na něž měla velký vliv 

doporučení vydávaná CEPAL, což se odráželo zejména v prosazování politiky ISI.  Na 

konci 50. let to nebyl Washington, z něhož měly latinskoamerické vlády strach, ale spíše 

Evropské hospodářské společenství, jehož společná zemědělská politika ohrožovala 

latinskoamerický export. Jak je možné pozorovat na příkladu Operace Pan-Americana, 

latinskoamerické země si naopak přály s USA úžeji spolupracovat. Jejich touha však nebyla 

opětována a Washington svůj laxní postoj k regionu významně změnil až několik měsíců po 

kubánské revoluci. Z první Smlouvy z Montevidea (Tratado de Montevideo 1960) je zřejmé, 

že hlavní motivací latinskoamerických států byla v té době potřeba hospodářského rozvoje. 

Navíc je v ní i zmíněna možnost kooperace s OAS, o nějakém prostředku k vyvažování 

mocenské převahy USA proto hovořit nelze. O dvě dekády později, během prezidentského 

období Jimmyho Cartera, se vztahy vojenských režimů a Bílého domu sice poněkud 

zkomplikovaly, přesto ale stále existovala spolupráce například v rámci operace Kondor. 
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Zhoršující se ekonomická situace a vysoký zahraniční dluh hrály primární roli v rozhodnutí 

latinskoamerických zemí reformovat dosavadní integrační proces. Hlavní příčinou vzniku 

ALADI byl tedy více než cokoliv jiného neúspěch ALALC. Tomu odpovídá i formulace druhé 

Smlouvy z Montevidea (Tratado de Montevideo 1980). 

   Zklamání andských států ze způsobu fungování ALALC vedlo již v roce 1969 k založení 

Andského paktu, jenž se později přejmenoval na CAN. Jeho hlavním cílem bylo urychlit rozvoj 

méně vyspělých zemí Latinské Ameriky. Na konci 60. let sice Aliance pro pokrok ještě 

formálně existovala, USA však více zaměstnávala válka ve Vietnamu. Kubánská hrozba navíc 

už nebyla tolik aktuální, a tak Washington o Latinskou Ameriku opět ztratil zájem. 

Z Cartagenské dohody (Acuerdo de Cartagena 1969) vyplývá, že hlavním smyslem Andského 

paktu mělo být vhodnější nastavení podmínek integrace pro méně vyspělé členy ALALC. Ani 

CAN tedy nepatří mezi uskupení založená za účelem vyvažování mocenské převahy USA. 

   SELA vznikl z popudu civilních vlád Mexika a Venezuely a poprvé zahrnoval i Kubu. 

Iniciátoři návrhu však museli ostatní členy přesvědčit, že tím nedojde k oslabení OAS a 

konfrontaci s USA. K jeho ustavení došlo ve stejný rok, v němž vojenské režimy stvrdily 

spolupráci v rámci operace Kondor, kterou podporovala i CIA. Některé země sice považovaly 

SELA za cestu k lepšímu vyjednávání o přístupu na americký trh, velké státy jižního cípu se 

ale naopak o uskupení téměř nezajímaly. Panamská úmluva (Convenio de Panamá Constitutivo 

del Sistema Económico Latinoamericano [SELA] 1975) vyjmenovává různé oblasti integrace, 

ve výsledku však hlubší závazky nepřináší a jde spíše o snahu oživit a rozšířit stagnující 

ALALC pomocí nového impulsu v podobě SELA. Obecně ani toto uskupení nelze považovat 

za kolektivní snahu vyvažovat USA. 

   O 3 roky později podepsalo 8 jihoamerických vlád Smlouvu o amazonské spolupráci (Tratado 

de Cooperación Amazónica 1978), jejíž Dodatkový protokol (Protocolo de Enmienda 1998) 

pak vytvořil OTCA. Navzdory občasné protiamerické rétorice Brazílie šlo o dovnitř 

orientovanou regionální iniciativu, jež měla Brazílii zajistit nové partnery v amazonské oblasti, 

případně též inkorporaci do Andského paktu. Ostatní členové zase doufali v dosažení větší 

kontroly nad aktivitami jihoamerické regionální mocnosti. Tomu odpovídá i formulace samotné 

Smlouvy, která se nejvíce zabývá vyměňováním informací a udržitelným rozvojem Amazonie. 

O soft balancing by tedy v tomto případě hovořit šlo, nikoliv ovšem vůči Spojeným státům, 

nýbrž proti samotnému podněcovateli – Brazílii. 
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   MERCOSUR začal jako deklarace o mírovém využívání jaderné energie mezi Argentinou a 

Brazílií a během vyjednávacího procesu se představa zakládajících států o podobě uskupení 

nakonec přetransformovala na smlouvu o společném trhu. Tuto verzi potvrzuje i Smlouva 

z Asunciónu (Tratado de Asunción 1991). Neoliberální prezidenti na začátku 90. let usilovali o 

dobré vztahy s USA a též Washington podporoval otevřený regionalismus v Latinské Americe. 

Obava z mocenské převahy Spojených států v roce 1991 mezi zeměmi jižního cípu prakticky 

neexistovala. 

   Kvůli nedávno vzniklým MERCOSUR a NAFTA se v první polovině 90. let cítily státy 

v okolí Karibiku poněkud izolovány a hrozilo jim, že přijdou o výhodné smlouvy s bohatým 

Severem. Rozhodly se proto založit ACS-AEC, jehož cílem mělo být zvýšení vyjednávací síly 

vůči třetím stranám, zejména tedy vůči USA. Mexiko, které již podepsalo NAFTA, chtělo svým 

členstvím v ACS-AEC zase vyvážit přílišný vliv Washingtonu na jeho politiku a hospodářství. 

Zakládací úmluva (Convenio Constitutivo de la Asociacion de Estados del Caribe 1994) hned 

v preambuli zmiňuje potřebu včasné reakce na aktuální výzvy plynoucí z globalizace a 

ekonomické liberalizace na kontinentu, a i dále se věnuje koordinaci společných postojů při 

mezinárodních jednáních. USA ani OAS navíc stále nepatří ani mezi pozorovatele. ACS-AEC 

lze tedy v rámci zkoumaných uskupení považovat za první příklad, jehož vznik byl motivován 

snahou vyvážit mocenskou převahu Spojených států. V tomto případě šlo o obavu 

latinskoamerických vlád z malé vyjednávací síly, kdyby byly nuceny vyjednávat 

s Washingtonem samy. Mexická obava již byla vysvětlena výše. 

   Minimálně na západní polokouli asi neexistuje uskupení, které by bylo zaměřeno více 

protiamericky než ALBA. Castro i Chávez ji od začátku stavěly jako protiváhu FTAA, což 

dokazují i zakládací dokumenty (např. Declaración Conjunta Venezuela – Cuba 2004). 

K vytvoření ALBA navíc došlo až po invazi do Iráku v roce 2003. Latinskoamerické státy 

bohaté na suroviny v čele s Venezuelou tedy měly dostatečný důvod se Bushovy administrativy 

obávat. 

   UNASUR patří stejně jako ALBA do skupiny post-hegemonického regionalismu, 

vyznačujícím se mimo jiné odporem vůči hegemonickým ambicím Spojených států. Díky 

Lulově diplomatickému vedení sice zakládací smlouva UNASUR (Tratado Constitutivo de la 

Unión de Naciones Suramericanas [UNASUR] 2008) nepoužívá tak ostré formulace, jako je 

tomu v případě ALBA, přesto ani zde není pochyb o snaze oprostit se od vlivu USA. Orgány 

jako CDS mají v daných oblastech nahradit funkce OAS a podpořit tak emancipaci regionu. 

Brazílii a Venezuele, která byla krátce předtím přijata do MERCOSUR, se podařilo přesvědčit 
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většinu zbylých zemí Jižní Ameriky k participaci v UNASUR zejména díky převládajícímu 

vnímání Spojených států jako potenciální hrozby. Tato obava pak vedla k potřebě 

latinskoamerických vlád vyvážit mocenskou převahu Washingtonu za účelem zvýšení vlastní 

bezpečnosti. 

   Cílem Skupiny Contadora bylo zabránit zahraničním vojenským intervencím ve Střední 

Americe, které ohrožovaly stabilitu i v dalších oblastech Latinské Ameriky. Jednání probíhala 

primárně mezi Contadorou, Nikaraguou a Spojenými státy. Z toho je zřejmé, že členové 

Contadory měli obavu především z nejaktivnějšího zahraničního aktéra v oblasti – USA. Jak se 

postupně zbytek kontinentu demokratizoval, uskupení získávalo více členů a přejmenovalo se 

nejprve na Skupinu Rio, později na CELAC. Zakládací dokumenty CELAC (Declaración de la 

Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe 2010; Declaración de Caracas 2011; Plan 

de Acción de Caracas 2012 2011) se na několika místech sice nepřímo, ale poměrně jasně 

vymezují vůči hegemonickým ambicím Washingtonu. Jde například o potřebu vytvoření 

vlastního prostoru k upevňování společné identity, akcentování spolupráce Jih-Jih nebo 

odhodlání reformovat mezinárodní finanční instituce, které by měly lépe reflektovat pozici 

rozvojových zemí. S přihlédnutím k historickým kořenům CELAC lze tedy říci, že se jedná o 

zjevný případ soft balancing proti USA za účelem ochrany vlastní suverenity. 

   Po sérii post-hegemonických uskupení je Pacifická aliance návratem k otevřenému 

regionalismu. Jak uvádí i její zakládací smlouva (Declaración Presidencial sobre la Alianza del 

Pacífico 2011), členské země chtějí především posílit spolupráci s asijsko-pacifickým 

regionem. Do určité míry lze tedy považovat Alianci za pokus zbavit se přílišné závislosti na 

americkém trhu, ve skutečnosti však její ustavení vyvolalo větší nevoli uvnitř Latinské Ameriky 

než ve Washingtonu. V roce 2011 navíc měli všichni její členové relativně dobré vztahy s USA, 

proto není možné hovořit o obavě z mocenské převahy Spojených států jako o hlavní příčině 

vzniku Pacifické aliance. 

   Ze zkoumaných latinskoamerických integračních uskupení tedy odpovídají stanovené 

hypotéze pouze 4 z nich: ACS-AEC, ALBA, UNASUR a CELAC. Za pomoci čistě 

kvantitativního vyhodnocení byla stanovená hypotéza vyvrácena, neboť 4 je méně než 6. Pro 

přesnější představu o latinskoamerickém integračním procesu je však nutné nyní přistoupit ke 

kvalitativnímu vyhodnocení. Na základě kritérií zmíněných v úvodu došlo k rozdělení 

vybraných uskupení do 3 kategorií podle jejich relevance reprezentovat Latinskou Ameriku 

jako celek. Tento výsledek je znázorněn v tabulce v Příloze č. 5, kde jsou uskupení odpovídající 

hypotéze označena zeleně. Pro odlišení důležitosti jednotlivých uskupení byla každému 
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v kategorii „málo důležitá“ přiřazena hodnota 1, v kategorii „středně důležitá“ hodnota 2 a 

v kategorii „velmi důležitá“ hodnota 3. Po sečtení všech „bodů“ dosáhla uskupení odpovídající 

hypotéze celkové hodnoty 9, uskupení neodpovídající hypotéze celkové hodnoty 11. Výsledek 

je přehledně uveden v tabulce v Příloze č. 6. Ani kvalitativní hodnocení tedy výslednou 

odpověď nezměnilo. Původní hypotéza, jež zněla: „Hlavní příčinou vzniku latinskoamerických 

integračních uskupení byla obava latinskoamerických států z mocenské převahy USA“, se proto 

při celkovém pohledu na nejdůležitější latinskoamerická integrační uskupení založená v období 

od konce 2. světové války do současnosti ukázala jako neplatná. Z toho důvodu není možné 

tvrdit, že latinskoamerický integrační proces byl obecně způsoben obavou latinskoamerických 

zemí z USA. 

   K ustavení latinskoamerických integračních uskupení za účelem vyvážení mocenské převahy 

Spojených států docházelo mezi lety 1994 a 2011. Žádné jiné významné integrační uskupení 

přitom v té době v Latinské Americe nevzniklo. Je však třeba rozlišit fakt, že ACS-AEC se svou 

podstatou vyvažování od ostatních třech liší, neboť jeho konečným cílem byla spolupráce 

s USA, zatímco ALBA, UNASUR a CELAC se vůči Washingtonu vymezují a jejich cílem je 

emancipace daného regionu. S výjimkou roku 1983, kdy vznikla Skupina Contadora, lze tedy 

období, v němž latinskoamerické země cítily největší potřebu vyvažovat mocenskou převahu 

USA kvůli obavám o svou bezpečnost, identifikovat s první dekádou 21. století. Proč se tak 

stalo právě tehdy, když v průběhu studené války narušovaly Spojené státy jejich suverenitu 

mnohem častěji? K hlavním faktorům ovlivňujícím tuto skutečnost patří především konec 

bipolárního soupeření a vojenských vlád, jež si byly vědomy svých dobrých vztahů 

s Washingtonem a více se obávaly hypotetického komunistického převratu. Šlo o dobu, kdy, 

jak poznamenává Jorge I. Domínguez (1999: 38), ideologie převládala nad logikou vyvažování 

moci. S koncem studené války pak na nějaký čas (90. léta) zmizela i obava z možné intervence 

USA, protože na kontinentu převládal „washingtonský konsenzus“. 

   Ani v 50. a 60. letech ještě před nástupem vojenských režimů nebyla v Latinské Americe 

pravděpodobnost soft vyvažování příliš velká. Jednak Spojené státy disponovaly asi největší 

relativní silou za celou dobu své existence, srovnatelnou jen s obdobím krátce po konci studené 

války, což jim umožňovalo dostatečnou kontrolu nad děním v regionu. Zadruhé, navzdory 

nutnosti určité ochrany z důvodu nekonkurenceschopnosti svého průmyslu (Bulmer-Thomas a 

Page 1999: 76), závisely latinskoamerické země v různé míře na exportech do Spojených států 

(Tussie 2009: 180). Nemohly si tak dovolit rozházet si vztahy s klíčovým obchodním 

partnerem. 
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   Na začátku 21. století ovšem nastaly podmínky, v nichž se soft balancing prosadil naplno. 

Relativní menší moc USA, absence obavy z komunismu, neúspěch „washingtonského 

konsenzu“, agresivní zahraniční politika prezidenta George W. Bushe, a především masivní 

vstup Číny do regionu, jenž umožnil latinskoamerickým vládám rozšíření svých exportních 

destinací. Souhra těchto faktorů konečně umožnila Latinské Americe přijmout výslednou 

politiku, která zároveň odpovídala stanovené hypotéze. Příklad Pacifické aliance sice může 

naznačovat, že se jednalo pouze o krátkou etapu v dějinách regionu, nástup Donalda Trumpa 

do úřadu amerického prezidenta však do budoucna vynášení takovýchto soudů značně 

komplikuje. 

   Zemí, jež usilovala o vyvažování mocenské převahy Spojených států nejčastěji, byla 

Venezuela. V tomto ohledu se též velmi aktivně angažovala i Brazílie. K nejčastější oblasti 

integrace mezi uskupeními odpovídajícím stanovené hypotéze patřila koordinace pozic vůči 

třetím stranám, tedy jakýsi druh diplomatické integrace. V menší míře se pak latinskoamerické 

vlády usilující o vyvážení mocenské převahy USA také pokoušely o integraci hospodářskou. 

Tyto výsledky vcelku odpovídají očekáváním plynoucím z daného historického kontextu. 

Zmíněné oblasti integrace převládají i u ostatních latinskoamerických uskupení, neboť třeba 

politickou dimenzi získávala (např. CAN nebo MERCOSUR) až později, nikoliv v době 

vzniku. Důvody takovéhoto chování mohou být předmětem dalšího výzkumu. 

   Mezi limity této práce patří zařazení zdrojů pouze v anglickém, španělském a českém jazyce. 

Chybí tedy prameny například v portugalštině, což může být zvláště při studiu Brazílie 

výrazným nedostatkem. Za další výtku lze pokládat převzetí dat z roku 2015 pro první 3 kritéria 

hodnocení důležitosti uskupení, a nikoliv z roku vzniku daného uskupení, což bylo učiněno 

kvůli usnadnění zisku relevantních informací. V tomto případě se však nejedná o závažné 

pochybení, neboť poměr v počtu obyvatel nebo HDP se mezi zeměmi Latinské Ameriky 

v průběhu zkoumaného období významněji neměnil (World Bank Open Data 2017). 

   Na závěr je ještě vhodné připomenout, že do budoucna by si Latinská Amerika v českém 

prostředí zasloužila více pozornosti nejen díky svému přírodnímu a kulturnímu bohatství, ale 

také kvůli tradičně silným politickým vazbám na Evropskou unii, jíž je Česká republika 

součástí. Vzhledem k současným ekonomickým a sociálním trendům lze navíc předpokládat, 

že význam tohoto regionu bude dále narůstat. Kromě toho mnohé politicky zajímavé fenomény 

jako například populismus, jež jsou nyní aktuální v tzv. Západním světe, se dají i se svými 

důsledky lépe studovat právě na latinskoamerických případech. Spolu s prezentovaným 
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integračním procesem tedy Latinská Amerika nabízí (nejen) oboru mezinárodní vztahy širokou 

škálu možností k vlastnímu obohacení. 
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Summary 

 

   This thesis deals with the roots of origin of the most important Latin American integration 

groups in a period since the end of the World War II till the present days. The set of groups 

includes both intergovernmental organizations and regional forums. The criteria for measuring 

the importance of the groups were: 1) the number of member states from Latin America; 2) the 

number of represented people of Latin America in the group; 3) the share of member states on 

the total GDP of Latin America; 4) the number of planned areas of integration described in the 

founding treaty. The group must also not include the United States as a member. The final set 

of groups consists of ALADI, CAN, SELA, OTCA, MERCOSUR, ACS-AEC, ALBA, 

UNASUR, CELAC, and the Pacific Alliance. Those groups were then divided into 3 categories 

according to their relevance to represent the region of Latin America as a whole, namely:  

1) highly important; 2) intermediately important; and 3) lowly important. The main research 

question looks like: “How did the predominance of power of the United States contribute to the 

emergence of Latin American integration groups?”. The theoretical ground of this thesis comes 

from the realist school of thoughts. In making the primary hypothesis, the concept of soft 

balancing was used as the key explanatory factor of the integration behaviour. Because of the 

volume of overlapping among the integration groups, the whole region of Latin America is 

taken as a single actor balancing against the neighbouring superpower – the United States. 

Therefore, the thesis tests the hypothesis that “The main cause of emergence of Latin American 

integration groups was the fear of the power predominance of the United States”. 

   The causes of emergence of the groups are always examined from the perspective of the 

historical context and the founding treaty. If needed, other relevant documents are examined as 

well. Moreover, the thesis deals also with the direct predecessors of the selected groups. The 

results show that the only Latin American integration groups that emerged for the purpose of 

soft balancing the power predominance of the United States are ACS-AEC, ALBA, UNASUR, 

and CELAC. Even when considering the importance of the groups for the representation of the 

Latin American region as a single actor, the original hypothesis has been proven as FALSE. 

Nevertheless, it has been found that the most favourable conditions for soft balancing against 

the United States were mainly in a period between 2000 and 2011. There are several factors 

explaining that: relatively smaller power of the USA, absence of the fear of Communism, failure 

of the “Washington consensus”, aggressive foreign policy of President George W. Bush, and, 
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above all, massive entering of China into the region which has helped the Latin American 

countries to lower their export dependence on the United States. The thesis is limited by sources 

only in Spanish, English and Czech, and did not examine others, such as those in Portuguese, 

for example. Therefore, some further research is desirable. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam suverénních států Latinské Ameriky 

LA celkově 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Argentina 43 431 886 585.6 1 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Kostarika 4 814 144 52.9 1 

Kuba* 11 031 433 77.15 1 

Dominikánská republika 10 478 756 67.49 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Salvador 6 141 350 25.77 1 

Guatemala 14 918 999 63.91 1 

Haiti 10 110 019 8.618 1 

Honduras 8 746 673 20.3 1 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Nikaragua 5 907 881 12.22 1 

Panama 3 657 024 52.13 1 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM 605 994 676 5 062.10 20 

*Údaj z roku 2013    
Zdroj: (The World Factbook 2016)  
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Příloha č. 2: Přehled celkových údajů jednotlivých uskupení 

Příloha č. 2.1: ALADI 

ALADI 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Argentina 43 431 886 585.6 1 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

Kuba* (od 1999) 11 031 433 77.15 1 

Panama (od 2011) 3 657 024 52.13 1 

CELKEM (kromě 

Kuby a Panamy) 530 188 397 4 681.61 11 

Z TOHO ZEMĚ LA 530 188 397 4 681.61 11 

% z LA 87% 92% 55% 
*Údaj z roku 2013    

Zdroj: (The World Factbook 2016) 

 

Příloha č. 2.2: CAN 

CAN 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Chile (od 1969 do 1976) 17 508 260 240.2 1 

Venezuela (od 1973 do 2006) 29 275 460 239.6 1 

CELKEM (kromě 

Venezuely) 121 359 265 857.54 5 

Z TOHO ZEMĚ LA 121 359 265 857.54 5 

% z LA 20% 17% 25% 
 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.3: SELA 

SELA 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Argentina 43 431 886 585.6 1 

Barbados 290 604 4.412 0 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Kostarika 4 814 144 52.9 1 

Kuba* 11 031 433 77.15 1 

Dominikánská republika 10 478 756 67.49 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Salvador 6 141 350 25.77 1 

Grenada 110 694 0.954 0 

Guatemala 14 918 999 63.91 1 

Guyana 735 222 3.164 0 

Haiti 10 110 019 8.618 1 

Honduras 8 746 673 20.3 1 

Jamajka 2 950 210 13.92 0 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Nikaragua 5 907 881 12.22 1 

Panama 3 657 024 52.13 1 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Surinam** 579 633 5.192 0 

Trinidad a Tobago 1 222 363 24.55 0 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

Bahamy (od 1998) 324 597 8.705 0 

Belize (od 1992) 347 369 1.763 0 

CELKEM (kromě 

Baham a Belize) 611 883 402 5 114.29 26 

Z TOHO ZEMĚ LA 605 994 676 5 062.10 20 

% z LA 100% 100% 100% 
*Údaj z roku 2013    
**Není podepsán jako zakládající člen, protože získal nezávislost až měsíc po konferenci. 

Přistoupil ale již ve stejném roce jako např. Kolumbie, proto je v této tabulce započítán. 

 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.4: OTCA 

OTCA 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Guyana 735 222 3.164 0 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Surinam 579 633 5.192 0 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM 338 701 132 2 638.30 8 

Z TOHO ZEMĚ LA 337 386 277 2 629.94 6 

% z LA 56% 52% 30% 
 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 

 

 

Příloha č. 2.5: MERCOSUR 

MERCOSUR 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Argentina 43 431 886 585.6 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela (od 2012 do 2016) 29 275 460 239.6 1 

CELKEM (kromě 

Venezuely) 257 816 863 2 440.47 4 

Z TOHO ZEMĚ LA 257 816 863 2 440.47 4 

% z LA 43% 48% 20% 
 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.6: ACS-AEC 

ACS-AEC 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Antigua a Barbuda 92 436 1.287 0 

Bahamy 324 597 8.705 0 

Barbados 290 604 4.412 0 

Belize 347 369 1.763 0 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Kostarika 4 814 144 52.9 1 

Kuba* 11 031 433 77.15 1 

Dominika 73 607 0.497 0 

Dominikánská republika 10 478 756 67.49 1 

Salvador 6 141 350 25.77 1 

Grenada 110 694 0.954 0 

Guatemala 14 918 999 63.91 1 

Guyana 735 222 3.164 0 

Haiti 10 110 019 8.618 1 

Honduras 8 746 673 20.3 1 

Jamajka 2 950 210 13.92 0 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Nikaragua 5 907 881 12.22 1 

Panama 3 657 024 52.13 1 

Svatá Lucie 163 922 1.416 0 

Svatý Kryštof a Nevis 51 936 0.896 0 

Svatý Vincenc a Grenadiny 102 627 0.757 0 

Surinam 579 633 5.192 0 

Trinidad a Tobago 1 222 363 24.55 0 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM 280 600 496 2 124.80 25 

Z TOHO ZEMĚ LA 273 628 883 2 057.79 12 

% z LA 45% 41% 60% 
*Údaj z roku 2013    

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.7: ALBA 

ALBA 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Antigua a Barbuda 92 436 1.287 0 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Kuba* 11 031 433 77.15 1 

Dominika 73 607 0.497 0 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Grenada 110 694 0.954 0 

Nikaragua 5 907 881 12.22 1 

Svatá Lucie 163 922 1.416 0 

Svatý Kryštof a Nevis 51 936 0.896 0 

Svatý Vincenc a Grenadiny 102 627 0.757 0 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM** 73 479 274 466.82 11 

Z TOHO ZEMĚ LA 72 884 052 461.01 5 

% z LA 12% 9% 25% 
*Údaj z roku 2013    
**Skutečnými zakládajícími členy jsou pouze Venezuela a Kuba (případně ještě Bolívie). 

Protože se však organizace neustále vyvíjela, měnila svůj název a ostatní země se přidávaly 

relativně rychle, jsou pro větší přehlednost započítány údaje všech současných členů. 

 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.8: UNASUR 

UNASUR 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Argentina 43 431 886 585.6 1 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1 773 1 

Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Guyana 735 222 3.164 0 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Surinam 579 633 5.192 0 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM 409 766 443 3 545.97 12 

Z TOHO ZEMĚ LA 408 451 588 3 537.61 10 

% z LA 67% 70% 50% 
 

Zdroj: (The World Factbook 2016)  
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Příloha č. 2.9: CELAC 

CELAC 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Antigua a Barbuda 92 436 1.287 0 

Argentina 43 431 886 585.6 1 

Bahamy 324 597 8.705 0 

Barbados 290 604 4.412 0 

Belize 347 369 1.763 0 

Bolívie 10 800 882 33.21 1 

Brazílie 204 259 812 1773 1 

Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Kostarika 4 814 144 52.9 1 

Kuba* 11 031 433 77.15 1 

Dominikánská republika 10 478 756 67.49 1 

Dominika 73 607 0.497 0 

Ekvádor 15 868 396 98.83 1 

Salvador 6 141 350 25.77 1 

Grenada 110 694 0.954 0 

Guatemala 14 918 999 63.91 1 

Guyana 735 222 3.164 0 

Haiti 10 110 019 8.618 1 

Honduras 8 746 673 20.3 1 

Jamajka 2 950 210 13.92 0 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Nikaragua 5 907 881 12.22 1 

Panama 3 657 024 52.13 1 

Paraguay 6 783 272 28.08 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

Svatá Lucie 163 922 1.416 0 

Svatý Kryštof a Nevis 51 936 0.896 0 

Svatý Vincenc a Grenadiny 102 627 0.757 0 

Surinam 579 633 5.192 0 

Trinidad a Tobago 1 222 363 24.55 0 

Uruguay 3 341 893 53.79 1 

Venezuela 29 275 460 239.6 1 

CELKEM 613 039 896 5 129.61 33 

Z TOHO ZEMĚ LA 605 994 676 5 062.10 20 

% z LA 100% 100% 100% 

*Údaj z roku 2013    
Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 2.10: Pacifická aliance 

Pacifická aliance 

počet obyvatel 

(2015) 

HDP (miliardy US$) 

(2015) 

počet 

členů 
Chile 17 508 260 240.2 1 

Kolumbie 46 736 728 293.2 1 

Mexiko 121 736 809 1144 1 

Peru 30 444 999 192.1 1 

CELKEM 216 426 796 1 869.50 4 

Z TOHO ZEMĚ LA 216 426 796 1 869.50 4 

% z LA 36% 37% 20% 
 

Zdroj: (The World Factbook 2016) 
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Příloha č. 3: Oblasti integrace v době vzniku 

Oblasti integrace v 

době vzniku politická ekonomická bezpečnostní ostatní 
ALADI NE ANO NE NE 

CAN NE ANO NE ANO 

SELA NE ANO NE ANO 

OTCA NE NE NE ANO 

MERCOSUR NE ANO (NE)* ANO 

ACS-AEC NE ANO NE ANO 

ALBA NE ANO NE ANO 

UNASUR ANO ANO ANO ANO 

CELAC NE NE NE ANO 

Pacifická aliance NE ANO NE ANO 

*Samotná Smlouva z Asunciónu ji nezmiňuje, avšak tato dimenze byla naplněna již 

Deklarací z Iguaçu z roku 1985, která je považována za předstupeň zakládající smlouvy 

MERCOSUR. 

 

 

 

Příloha č. 4: Důležitost institucí 

Důležitost institucí velmi důležitá středně důležitá málo důležitá 

 SELA ALADI CAN 

 UNASUR OTCA ALBA 

 CELAC MERCOSUR Pacifická aliance 

  ACS-AEC  
 

 

 

Příloha č. 5: Důležitost institucí odpovídajících stanovené hypotéze 

Důležitost institucí velmi důležitá středně důležitá málo důležitá 

 SELA ALADI CAN 

 UNASUR OTCA ALBA 

 CELAC MERCOSUR Pacifická aliance 

  ACS-AEC  
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Příloha č. 6: Kvalitativní vyhodnocení 

Důležitost institucí 
velmi důležitá 

(3) 

středně důležitá 

(2) 

málo důležitá 

(1) 

  SELA ALADI CAN 

  UNASUR OTCA ALBA 

  CELAC MERCOSUR Pacifická aliance 

    ACS-AEC   

K vyvážení USA ANO = 6 / NE = 3 ANO = 2 / NE = 6 ANO = 1 / NE = 2 

CELKEM ANO = 9 / NE = 11 
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Vymezení tématu 

 

   Již na začátku 19. století měli mnozí libertadores (Miranda, Bolívar atd.) ideu sjednocené 

nezávislé Latinské Ameriky. Naplno se však integrační procesy rozběhly teprve po 2. světové 

válce a eskalovaly po konci studené války. Zároveň už od přelomu 19. a 20. století pronikaly 

do regionu aktivně Spojené státy americké (viz např. Kuba či Panama), jež ho od vyhlášení 

Monroeovy doktríny považovaly za svou sféru vlivu. Kvůli tomu docházelo často k porušování 

státní suverenity latinskoamerických států, což zákonitě vedlo k určitým obavám ze severního 

souseda. 

   Mocenské ambice USA byly tedy pravděpodobně jedním z faktorů, který napomohl většímu 

sblížení zemí Latinské Ameriky a oživil jejich integrační procesy. Tyto země pak zakládaly 

mezinárodní instituce, jež měly působit kromě jiného jako alternativa k Washingtonem 

ovládané Organizaci amerických států a usilovaly o rozvoj členských ekonomik 

prostřednictvím regionální kooperace. 

   Představovaná práce se věnuje nejvýznamnějším latinskoamerickým integračním uskupením, 

respektive příčinám jejich vzniku. Jmenovitě se jedná o CELAC (+ předchůdci Grupo de Río, 

Grupo de Contadora), CAN, Mercosur, UNASUR, ALBA, ALADI (+ LAFTA), SELA, ACTO, 

ACS a Pacifická aliance. Speciální důraz je kladen na význam role USA při formování těchto 

institucí. 

 

 

Zdůvodnění výběru a významu zvoleného tématu 

 

   Zvolené téma je v prvé řadě výsledkem autorova hlubokého zájmu o politiku a historii 

Latinské Ameriky, čemuž odpovídá i jeho zaměření v rámci oboru mezinárodní vztahy. 

Zároveň se jedná o oblast v českém prostředí dosti opomíjenou, a to navzdory jejímu významu, 

který bude v budoucnu pravděpodobně stále narůstat. Existuje zde sice dostatek historických 

publikací, avšak politologické výstupy se až na čestné výjimky prakticky nevyskytují. Jedním 

z cílů této práce je pokusit se přispět k rozvoji disciplíny mezinárodní vztahy právě analýzou 

politiky Latinské Ameriky v období od konce 2. světové války do současnosti. 

   Zvolený koncept „soft balancing“ je navíc vzhledem k ostatním konceptům vyvažování 

poměrně novým a speciálně pro latinskoamerický region nepříliš (pokud vůbec) využívaným. 

Oproti pojetí Roberta A. Papea (2005) v článku „Soft Balancing against the United States“ je 
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navíc tento koncept uplatňován i na období před nástupem administrativy George W. Bushe. 

Jedná se tedy další akademický přínos této práce. 

 

 

Cíle práce, formulace výzkumné otázky 

 

   Kromě výše uvedených akademických cílů je primárním cílem práce zjistit, zda měla obava 

latinskoamerických států z USA vliv na vznik latinskoamerických integračních uskupení. 

Jinými slovy, zda mocenské ambice USA v daném regionu způsobily zintenzivnění 

integračního procesu mezi zeměmi Latinské Ameriky, které tak byly přinuceny kvůli ochraně 

vlastních zájmů navzájem kooperovat. Obecnějším cílem je pak osvětlit příčiny vzniku 

zmíněných institucí. 

   Hlavní výzkumnou otázkou je: „Do jaké míry přispěla obava latinskoamerických států z USA 

ke vzniku latinskoamerických integračních uskupení?“ Dalšími výzkumnými otázkami jsou:  

1) Jaké byly příčiny vzniku latinskoamerických integračních uskupení; 2) Jak se měnily 

mocenské ambice USA v regionu Latinské Ameriky od konce 2. světové války?; 3) Jaká je 

primární oblast integrace latinskoamerických států? 

 

 

Metoda zpracování, formulace hypotézy 

 

   Jedná se o případovou studii příčin vzniku latinskoamerických integračních uskupení 

v období od konce 2. světové války do současnosti. Práce vychází z realistické teorie, podle níž 

jsou státy racionálně jednající aktéři usilující o ochranu svých národních zájmů. Pokud se tedy 

stát rozhodne vstoupit do integračního procesu, předpokládá se, že tak činí z racionálního 

důvodu ochrany vlastních zájmů, které jsou ohrožovány jiným aktérem. Protože důležité jsou 

pouze relativní zisky, nikoliv absolutní, státy Latinské Ameriky se musí vůči někomu vymezit. 

Nejbližším a zároveň nejsilnějším aktérem jsou Spojené státy, proto byly vybrány jako hlavní 

hrozba pro latinskoamerické země. Díky množství latinskoamerických států sdílejících ta samá 

integrační uskupení je Latinská Amerika v tomto případě chápána jako region s víceméně 

společnými zájmy. Za ten hlavní je považováno právě posílení své pozice vůči USA skrze 

regionální instituce. 
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   V práci je zejména využíván koncept soft balancing, který je ale na rozdíl od jeho původní 

Papeovy formulace (Pape 2005) aplikován i na období před rokem 2002 a zároveň i na více sfér 

moci, nikoliv pouze na vojenskou převahu USA. Jinými slovy, latinskoamerické státy nemají 

obavu pouze z armády USA, ale i z americké ekonomické síly, jejíž dominance by mohla 

ohrozit např. domácí produkci atd. Tomu napovídá i fakt, že jak během druhé poloviny  

20. století a začátku 21. století rostla moc Spojených států, zintenzivňovala se  

i latinskoamerická integrace. 

   Základní hypotézou, již práce ověřuje, je představa, že: „Hlavní příčinou vzniku 

latinskoamerických integračních uskupení byla obava latinskoamerických států z USA.“ 

Příčiny vzniku dané instituce jsou vždy hodnoceny z hlediska historického kontextu  

(tzn. v jakém prostředí se formovala; jaké politické a ekonomické tlaky v té době na země 

působily…) a zakládajících smluv (tzn. za jakým účelem vznikla). Nejvýznamnější uskupení 

byla vybrána podle 4 kritérií: 1) celkový počet členských států; 2) celkový počet zastoupených 

obyvatel; 3) podíl všech členských států na celkovém HDP Latinské Ameriky; 4) množství 

oblastí, v nichž integrace probíhala/probíhá. Tato kritéria byla zvolena kvůli tomu, že cílem 

výzkumu je pojmout Latinskou Ameriku jako jeden regionální celek, který se hypoteticky 

vymezuje vůči USA. Nejdůležitější uskupení v tomto pojetí pak nejlépe charakterizují celkový 

obraz Latinské Ameriky jako výše zmíněného celku. Naproti tomu malé a nevýznamné státy 

formující malé a nevýznamné organizace nejsou pro tento účel vhodné, neboť se jedná pouze  

o lokální integraci, neodrážející chování celé (nebo při nejhorším velké části) Latinské 

Ameriky. 

   Nezávislou proměnnou je obava latinskoamerických zemí z USA, a to ať už kvůli případnému 

narušování státní suverenity, kvůli obchodní rivalitě či z jakéhokoliv jiného důvodu. Závislou 

proměnnou jsou příčiny vzniku latinskoamerických integračních uskupení. Jedná se o 

proměnnou, která za účelem zjednodušení výzkumu nabývá v konečném hodnocení pouze 

dichotomických hodnot, a to: 1) způsobené obavou z USA, 2) nezpůsobené obavou z USA. 

Jako intervenující proměnná byla identifikována přítomnost USA v dané instituci, proto byla 

z výběru vyloučena všechna uskupení, jež tuto proměnnou obsahovala. Výzkum je tedy 

prováděn pouze na čistě latinskoamerických uskupeních. 

   V první části, v níž jsou zjišťovány příčiny vzniku jednotlivých institucí, je používána 

kvalitativní metoda, ve druhé části, ve které je určována celková míra podílu USA, respektive 

strachu z nich, je využita kvantitativní metoda. Stejně tak celkové hodnocení výzkumu je 

nejprve provedeno čistě kvantitativně (tzn. „ve většině případů hypotéza platí/neplatí“), 

později, když jsou uskupení seřazena podle již jednou uvedených kritérií důležitosti, více 
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kvalitativně. Tím je dosaženo nejpřesnější odpovědi na výzkumnou otázku, neboť je možno 

lépe určit, zda při celkovém pohledu na latinskoamerický integrační proces byla jeho primární 

příčinou obava latinskoamerických zemí z USA, či nikoliv. 

   Za primární zdroje této práce slouží především zakládající smlouvy latinskoamerických 

organizací, výstupy z konferencí, prohlášení relevantních politiků apod. Sekundárními zdroji 

pak jsou například publikace o historii Latinské Ameriky, odborné studie latinskoamerického 

integračního procesu atd. Naprostá většina zdrojů je buď v anglickém, či španělském jazyce. 
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