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Abstrakt 

Práce se zabývá multilaterálním vyjednáváním v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu a 

později v rámci Světové obchodní organizace. Konkrétně se zaměřuje na analýzu efektivity 

rozhodovacího procesu o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty v Uruguayském a 

Katarském kole vyjednávání. Právě oblast zemědělství se v průběhu obou kol vyjednávání jeví jako 

nejproblematičtější a nejkonfliktnější bod agendy. Cílem práce je na základě analýzy vyjednávání ve 

zvolených případech (a jejich následným srovnáním) identifikovat faktory, které vysvětlují rozdíl v 

efektivitě rozhodovacího procesu mezi Uruguayským a Katarským kolem. Práce se také snaží objasnit, 

z jakého důvodu se nedaří po více než patnácti letech vyjednávání úspěšně uzavřít Katarské kolo. Za 

tímto účelem je v její teoretické části definováno šest faktorů s předpokládaným vlivem na efektivitu 

rozhodovacího procesu: počet aktérů, vůdcovství, inkluzivnost jednání, komplexnost agendy, koalice 

a strategie aktérů. Vliv těchto faktorů je následně testován v praktické části práce. Práce 

předpokládá, že na efektivitu rozhodovacího procesu pozitivně působí nižší počet aktivních aktérů ve 

vyjednávání, větší ochota některých aktérů plnit vůdčí roli ve vyjednávání, vyšší míra inkluzivnosti 

jednání, menší komplexnost agendy, převaha integrativních strategií vyjednávání, existence koalic 

pohánějících vyjednávání k úspěšnému ukončení a absence koalic, které jednání blokují. 

Abstract 

The study examines multilateral negotiation in the General Agreement on Tariffs and Trade and later 

in the World Trade Organization. It analyses the effectiveness of the decision-making process on the 

liberalization of trade in agricultural products in the Uruguay and Doha rounds of negotiations. 

Agriculture seems to be the most problematic and the most controversial issue on the agenda during 

the both rounds of negotiations. The aim of the study is to analyse the negotiation processes in 

selected cases and compare them to identify factors explaining the difference in the effectiveness of 

the decision-making process between Uruguay and Doha round. The study also attempts to clarify 

why it is so complicated to conclude the Doha round after more than fifteen years of negotiations. 

Therefore, six factors with presumed influence on the effectiveness of the decision-making process 

are defined in the theoretical part of the study: number of actors, leadership, inclusiveness of 

negotiation, agenda complexity, coalitions and strategies of actors. The degree of influence of these 

factors is then tested in the practical part of the study. The study assumes that the efficiency of the 

decision-making process is increased by the reduced number of active actors in the negotiation, the 

willingness of the actors to become leaders, more inclusive negotiations, reduced agenda complexity, 

the predominance of integrative negotiation strategies, the predominance of proactive coalitions, 

and the absence of blocking coalitions. 
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Úvod 
 

Práce se zabývá multilaterálním jednáním o zemědělství v rámci Všeobecné dohody o clech a 

obchodu (GATT)/Světové obchodní organizace (WTO), konkrétně jejím Uruguayským a Katarským 

kolem. Uruguayské kolo jednání bylo zahájeno v roce 1986 po více než čtyřech letech předjednávání 

a příprav. Ukončeno mělo být dle původních předpokladů po čtyřech letech. Stanovený plán jednání 

se však členským státům nepodařilo dodržet a kolo bylo úspěšně ukončeno až o další čtyři roky 

později. Závěrečná dohoda byla přijata v Marrákeši v dubnu roku 1994. Katarské kolo jednání datuje 

svůj počátek k roku 2001, kdy byla jednání zahájena v katarském Dauhá. Debaty o zahájení nového 

kola však vedli členové k 1. lednu 1995 vzniknuvší WTO v podstatě již od roku 1996, kdy proběhla 

ministerská konference v Singapuru. Kolo mělo být uzavřeno roku 2005, nicméně tento stanovený 

limit se členským státům WTO nepodařilo dodržet. Termín pro ukončení jednání byl několikrát 

odložen, ale vzhledem k notným rozporům v projednávaných otázkách není Katarské kolo uzavřené 

dodnes. Jeho prozatímní výsledky jsou nevýrazné a nepřinášejí do mezinárodního obchodního 

systému zásadní změny. S přibývajícími roky neúspěšných debat ztrácí WTO svou věrohodnost a 

legitimitu. Její budoucnost se tak v současnosti nachází v rukou všech aktérů, kteří se negociací 

účastní. Pokud nebude Katarské kolo úspěšně uzavřeno, WTO značně utrpí na svém postavení a 

ohrožen může být také celý multilaterální obchodní systém. 

Hlavní pozornost věnuje tato práce vyjednávání v oblasti zemědělství, které se jeví v rámci obou kol 

vyjednávání jako nejkonfliktnější. Zatímco v Uruguayském kole se rozpory mezi aktéry vyjednávání 

podařilo překonat a jeho výstupem byla Dohoda o zemědělství z roku 1994, v případě Katarského 

kola není přijat dokument, který by zcela naplňoval stanovenou agendu. Výraznějším úspěchem je 

přijetí tzv. balijského balíčku roku 2013 na deváté ministerské konferenci WTO a nairobského balíčku 

na desáté ministerské konferenci. Jak je tedy možné, že se nedaří Katarské kolo úspěšně uzavřít? Jaké 

proměnné mají vliv na rozhodovací proces ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu/Světové 

obchodní organizaci a které z nich zabraňují úspěšnému uzavření Katarského kola? Nezasahovaly 

některé z těchto faktorů do rozhodování v rámci Uruguayského kola a nyní jsou zásadní překážkou 

pro přijetí dohody v Katarském kole jednání? To jsou otázky, na které by tato práce měla přinést 

odpovědi.  

Základní výzkumná otázka je definována následovně: Které faktory a jakým způsobem vysvětlují rozdíl 

v efektivitě rozhodovacího procesu o liberalizaci zemědělství mezi Uruguayským kolem GATT a 

Katarským kolem WTO? 
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Úvodní část práce se věnuje teoretickému a metodologickému rámci analýzy vyjednávání, včetně 

vymezení faktorů, které mohou negativně či pozitivně ovlivňovat efektivitu rozhodovacího procesu. 

Následuje část věnovaná stručnému popisu vývoje multilaterálního vyjednávání na půdě GATT/WTO 

a vývoji liberalizace obchodu se zemědělskými produkty. Po tomto uvedení do problematiky přechází 

práce v praktickou část, která je rozdělena na dva oddíly. První se věnuje analýze vyjednávání v rámci 

Uruguayského kola, druhý se pak soustředí na vyjednávací proces Katarského kola. Každý z oddílů 

začíná chronologickým shrnutím průběhu jednání, který je následován testováním stanovených 

hypotéz.  

Teoretická část práce čerpá především z děl věnujících se analýze mezinárodního vyjednávání, jeho 

charakteristik a principů. Vychází zejména z druhé edice knihy International Negotiation: Analysis, 

Approaches, Issues, která vznikla pod vedením politologa Viktora A. Kremenjuka a do které přispěla 

řada významných expertů v oblasti mezinárodního vyjednávání. Kniha tak nabízí ucelenou teorii, jež 

je syntézou mnoha úhlů pohledu na mezinárodní vyjednávání. Dalším stěžejním zdrojem je odborný 

text I. Williama Zartmana „Negotiation as a Joint Decision Making Process“ a jeho kniha 

„International Multilateral Negotiations: Approaches to the Management of Complexity“. Třetí 

teoretický pilíř představuje kniha Hampsona a Harta „Multilateral negotiations: Lessons from Arms 

Control, Trade, and the Environment“, která analyzuje jednotlivé části mnohostranného procesu 

vyjednávání a snaží se identifikovat faktory, které ho pozitivně či negativně ovlivňují.  

V praktické části – tedy části věnující se analýze efektivity rozhodovacího procesu v rámci GATT/WTO 

během Uruguayského a Katarského kola vyjednávání – je čerpáno zejména z publikací vydaných pod 

hlavičkou WTO, z dokumentů GATT/WTO, z vědeckých článků publikovaných v odborných 

periodikách a z knih věnujících se zkoumané problematice. 
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1 Teoretický a metodologický rámec 
 

Teoretickým rámcem práce je teorie vyjednávání. Teorie vyjednávání je velmi široký pojem zahrnující 

mnoho přístupů a úrovní analýzy, které vyvinuli teoretici a odborníci z širšího okruhu oborů. Každý z 

přístupů tak má svá specifika, která se v analýze vyjednávání promítají. V praxi však můžeme 

pozorovat jejich časté prolínání. Všechny přístupy teorie vyjednávání nicméně spojuje akcent na 

vnitřní dynamiku vyjednávání. Obecné teorie mezinárodních vztahů se oproti tomu zaměřují spíše na 

jeho vnější kontext. Práce preferuje přístupy teorie vyjednávání se záměrem sledovat faktory 

vysvětlující rozdíl ve výsledku Uruguayského a Katarského kola, které působí na vyjednávací proces 

v GATT/WTO zevnitř s ohledem na intenzivní debatu v akademických kruzích o možné reformě 

organizace za účelem zvýšení její efektivity a legitimity. 

Obecně můžeme přístupy teorie vyjednávání rozdělit dle své povahy na preskriptivní, deskriptivní a 

normativní.1 Kategorizace všech přístupů je poměrně složitá a lze k ní přistupovat z mnoha úhlů 

pohledu. Zmínit můžeme např. pět širších kategorií, do kterých rozděluje přístupy k vyjednávání 

William Zartman. Jedná se o analýzu strukturální, strategickou, procesní, behaviorální a integrativní. 

Strukturální analýza se soustředí na strukturální prvky, které definují každé vyjednávání – např. počet 

stran, počet témat, relativní síla konkurenčních stran, atd. Vyjednávání je z jejího pohledu konfliktní 

situací mezi oponenty, kteří mají neslučitelné cíle. Ústředním a rozhodujícím faktorem jednání, který 

ovlivní jeho výsledek, je podle teoretiků strukturální analýzy moc aktérů. Strategická analýza má 

mnoho společného s teorií racionální volby, neboť vnímá aktéry jako racionálně se rozhodující 

jedince, kteří ve vyjednávání volí variantu vhodnou pro dosažení maximalizace svých zisků. 

Strategická analýza se tedy soustředí primárně na cíle aktérů a možnosti jejich dosažení. Do této 

kategorie spadá např. teorie her či negociační analýza. Behaviorální analýza vyzdvihuje individuální 

charakteristiky aktérů, od kterých se odvíjí průběh vyjednávání a jeho výsledky. Pro procesní přístupy 

jsou naopak stěžejní ústupky, které aktéři činí v průběhu vyjednávání v závislosti na chování 

ostatních. Základem integrativní analýzy je pak důraz na spolupráci aktérů, společné rozhodování, 

řešení problémů a vzájemné zisky.2 

 

                                                           
1
 ALFREDSON, T.; CUNGU, A. (2008). Negotiation Theory and Practice. A Review of the Literature. EASYPol 

Module 179, Conceptual and Technical Material. FAO Policy Learning Programme, s. 6 [online] [cit. 17-10-10]. 
Dostupné z www: http://www.fao.org/docs/up/easypol/550/4-5_negotiation_background_paper_179en.pdf. 
2
 ZARTMAN, I. W. (1989). In Search of Common Elements in the Analysis of the Negotiation Process. In: 

MAUTNER-MARKHOF, F.: Processes of International Negotiations. Boulder: Westview Press, s. 243-248. ISBN: 0-
8133-7721-8. 
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1.1 Obecné charakteristiky mezinárodního vyjednávání 
 

Před samotným vymezením faktorů, které mohou vysvětlit rozdíl ve výsledku Uruguayského a 

Katarského kola, nastiňme krátce obecné charakteristicky mezinárodního vyjednávání. Zartman 

považuje vyjednávání za jeden ze tří možných způsobů sociálního rozhodování. Prvním způsobem 

může být rozhodování prostřednictvím koalice (coalition), tj. vytvořením početní převahy např. 

volební většinou. V takovém případě však výsledek vyjednávání nemůže uspokojit všechny 

zúčastněné strany, vždy odchází od jednacího stolu někdo jako poražený.3 Druhý způsob označuje 

Zartman jako judication. Jedná se o hierarchický proces, kdy soupeřící strany jednají před 

jednotlivcem, který učiní konečné rozhodnutí. Moc rozhodovat je tedy soustředěna do rukou jedné 

osoby, která může dát přednost svým rozhodnutím jedné ze stran, nebo bude její rozhodnutí 

kompromisem mezi požadavky všech účastníků. Třetím způsobem rozhodování je již výše zmíněné 

vyjednávání (negotiation). Zartman definuje vyjednávání jako „proces, kdy dvě či více stran slučuje 

svá protichůdná stanoviska do jednoho rozhodnutí.“4 V této situaci aktéři preferují dojednaný 

výsledek oproti zachování statu quo. Aktéři mají větší užitek ze sjednané dohody než ze situace, kdy 

se žádné dohody dosáhnout nepodaří. Souhlas všech stran je nutný k přijetí rozhodnutí, výsledek 

vyjednávání by tedy měl být jednotný a přijatelný pro všechny. Jak poznamenává i Kremenjuk, cílem 

aktérů je nejen prosadit svůj vlastní zájem, ale zároveň přispět ke stabilitě vyjednávacího procesu a 

k dosažení dobrého výsledku.5 Narlikar a Odell definují vyjednávání jako „posloupnost akcí, ve kterých 

dvě nebo více stran řeší vzájemné požadavky a návrhy za účelem dosažení dohody a změny chování 

alespoň jednoho aktéra“.6 

Podle Kremenjuka bylo mezinárodní vyjednávání z tradičního úhlu pohledu chápáno jako „seskupení 

volně navázaných autonomních situací, ve kterých se suverénní partneři setkávají s cílem najít 

společné a vzájemně přijatelné řešení sporu.“7 Jednání probíhala u jednacího stolu za účasti zvláštních 

zástupců, jež hájili zájmy svých vlád. Toto platí v podstatě i dnes. Vlády delegují na své zástupce 

pravomoci k vyjednávání a očekávají, že se jim podaří dosáhnout výsledků dle jejich představ. Oblast 

                                                           
3
 ZARTMAN, I. W. (1977). Negotiation as a Joint Decision-Making Process. In: The Journal of Conflict Resolution. 

Sage Publications, Inc. Vol. 21, No. 4, s. 621. ISSN: 0022-0027. 
4
 Tamtéž, s. 622. 

5
 KREMENJUK, V. A. (2002). The Emerging System of International Negotiation. In: KREMENJUK, V. A. 

International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, s. 28. ISBN 0-7879-
5886-7. 
6
 NARLIKAR, A.; ODELL, J. (2006). Negotiating International Institutions: Institutional Change from the GATT to 

the WTO. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Town & Country 

Resort and Convention Center, San Diego, California, USA. S. 11 [online] [cit. 17-04-12]. Dostupné z www: 

http://research.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/9/3/0/p99308_index.html?phpsessi
d=04bf6fde935ccd086b4ff93567af5def. 
7
 KREMENJUK, V. A. (2002), cit. d., s. 22. 
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mezinárodního vyjednání však prošla nevratným vývojem. Zejména od konce 2. sv. války a po 

rozpadu Sovětského svazu přibývá počet jednání a narůstá jejich komplexnost jak z hlediska 

technického, tak z hlediska politického. Stoupá i počet aktérů, kteří se jednání účastní. Proces 

vyjednávání se tak často komplikuje a nemusí být efektivní, jelikož trvá příliš dlouho a nestíhá 

reagovat na aktuální vývoj mezinárodního prostředí.8          

Vyjednávání na mezinárodní úrovni může probíhat ve dvou základních rámcích, a to bilaterálně 

(dvoustraně) či multilaterálně (mnohostranně). Multilaterální vyjednávání má formálnější charakter 

oproti bilaterálnímu, neboť se většinou odehrává na půdě mezinárodních organizací či během 

diplomatických konferencí, kde musí aktéři jednat a přijímat rozhodnutí dle předem daných pravidel. 

Bilaterální jednání je v tomto ohledu flexibilnější.9  

Zartman definuje 6 základních charakteristik multilaterálního jednání:  

 Pluralita aktérů – aktéři jsou autonomními subjekty, z nichž každý hájí vlastní zájmy a pozice 

 Pluralita témat – jednání mezi více aktéry obvykle zahrnuje větší množství projednávaných 

témat, nemusí to být však pravidlem (lze jednat mezi více stranami pouze o jedné otázce); 

z praxe je však běžnější jednat o více tématech, což umožňuje aktérům výměnu ústupků 

v jednotlivých oblastech 

 Pluralita rolí – aktéři mohou hrát ve vyjednávání jednotlivých témat různé role – mohou např. 

jednání řídit (s ohledem na vlastní zájem), vést (z neutrální pozice), blokovat, mohou se 

zajímat o jedno téma bez ohledu na celkový výsledek či se jednání nijak aktivně neúčastnit a 

sledovat dění z povzdáli; aktéři mohou své role měnit v závislosti na fázi jednání či na 

projednávaných otázkách 

 Konsensus jako nejběžnější pravidlo rozhodování – většina multilaterálních dohod je 

přijímána konsensem, tedy v případě, že žádný z aktérů nevystoupí proti přijetí (strany, které 

s návrhem nesouhlasí, se mohou zdržet, aniž by dohodu zablokovaly) 

 Výsledky multilaterálního jednání se týkají spíše tvorby pravidel než přerozdělování 

hmotných statků – cílem je harmonizovat národní legislativy nebo stanovit pravidla, dle 

kterých se budou aktéři řídit 

 Tvorba koalic – aktéři mezi sebou vytváří koalice, čím se snižuje počet jednajících stran a 

vyjednávání by se tak mělo zjednodušit - koalice by měly sloužit jako nástroj ke snižování 

                                                           
8
 Tamtéž, s. 23 a 28. 

9
 CEDE, F. (2002). The Legal Perspective on International Negotiations. In: KREMENJUK, V. A. International 

Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, s. 151. ISBN 0-7879-5886-7. 
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komplexnosti mezinárodního vyjednávání; koalice se mohou tvořit na základě 

projednávaných témat, blízkosti zájmů či hájených pozic, atd.10 

Základním aktérem v mezinárodním vyjednávání jsou suverénní národní státy reprezentované 

vládou. V současnosti však nejsou vlády jedinými vyjednavači. Vyjednávání se často účastní i 

mezinárodní organizace, korporace, politické strany a hnutí, náboženské skupiny a další.11 Ve většině 

mezinárodních vyjednávání jsou tito aktéři zastupovány zmocněnci, tedy konkrétními jedinci, kteří 

hájí jejich zájmy. Zmocněnci přinášejí do vyjednávání vyšší odbornost – mohou být specialisty na 

daná témata, mají dobré komunikační schopnosti, dokáží uzpůsobovat taktiku jednání konkrétní 

situaci, nenechají se ovlivnit emocemi a jednají s větším nadhledem než aktéři samotní.12 

Jádrem vyjednávání je jeho proces. Procesem rozumíme skutečnou interakci mezi aktéry, během níž 

dochází k výměně informací, vytváření nových možností, rozdělování zdrojů, výměně ústupků atd.13 

Z teoretického hlediska je proces analytickým konceptem, který může být použit pro charakterizování 

celého vzorce interakce ve vyjednávání od jeho zahájení až po ukončení.14 Celý proces můžeme 

rozdělit do pěti fází: předjednávání (prenegotiation), stanovení agendy (agenda setting), jednání o 

vzorci (negotiation on formula), vyjednávání detailů (bargaining on detail) a dohodu (agreement).15 

Předjednávání představuje zpravidla krátkou fázi, kdy je jednání inicializováno. Strany v podstatě 

přijmou rozhodnutí o tom, že spolu začnou jednat. Následuje stanovení agendy, kdy aktéři určí 

okruhy témat, která se stanou předmětem jejich vyjednávání. Zároveň je v této fázi definován cíl 

vyjednávání a přijat jeho časový harmonogram. Následující fáze, tedy jednání o vzorci, určuje obecný 

směr jednání. Strany se domluví, jakým způsobem se budou snažit dosáhnout stanoveného 

společného cíle. Ve fázi vyjednávání detailů již vzorec konkretizují a jednají o podobě dohody, která 

by byla pro všechny strany přijatelná. Konečnou fází je přijetí dohody, která je výstupem celého 

procesu.  

Hampson definuje tři fáze vyjednávání: předjednávání, vyjednávání, a dohodu a implementaci. 

Každou fázi však navíc rozděluje na několik stupňů. Fáze předjednávání zahrnuje identifikaci 

problému, hledání možností (strany začnou považovat za nutné jednat o problému), závazek 

                                                           
10

 ZARTMAN, I. W. (c1994). International multilateral negotiation: approaches to the management of 
complexity. San Francisco: Jossey-Bass. The Jossey-Bass conflict resolution series, s. 4-6. ISBN 1-55542-642-5. 
11

 KREMENJUK, V. A. (2002), cit. d., s. 24. 
12

 RUBIN, J. Z. (2002). The Actors in Negotiation. In: KREMENJUK, V. A. International Negotiation: Analysis, 
Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, s. 101. ISBN 0-7879-5886-7. 
13

 FAURE, G. O. (2002). International Negotiation: The Cultural Dimension. In: KREMENJUK, V. A. International 
Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, s. 405. ISBN 0-7879-5886-7. 
14

 SJÖSTEDT, G. (2002). Negotiation on Trade and the Environment: Variation in the Multilateral Approach. In: 
KREMENJUK, V. A. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 
s. 363. ISBN 0-7879-5886-7. 
15

 Tamtéž, s. 364. 
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vyjednávat (stanovení podstaty vyjednávání), dohoda vyjednávat (strany odsouhlasí zahájení 

formálního vyjednávání). V multilaterálním jednání je fáze předjednávání velmi důležitá, neboť 

pomáhá zvládat komplexnost jednání. V první fázi se identifikují účastníci, stanoví se základní rámec 

vyjednávání, vymezí se předběžná agenda a určí se pravidla a principy vyjednávání atd. Na konci fáze 

předjednávání by tedy mělo být zřejmé, kdo, s kým, o jakém problému a jakým způsobem bude 

jednat. Fáze vyjednávání je charakterizována „výměnou informací a jednáním o podrobných 

podmínkách dohody“.16 Tato fáze zahrnuje diskuzi o agendě, hledání hlavních zásad, definování 

témat, vyjednávání ústupků, a vyjednávání detailů dohody. V poslední fázi dochází k přijetí dohody, 

jež je tvořena vzájemnými závazky a povinnostmi. Otázka implementace následuje bezprostředně po 

přijetí dohody. Tato fáze má podle Hampsona 4 stupně: vzájemné závazky, dohodu, verifikaci a 

dodržování, a implementaci. Podstatná je proto také kontrola dodržování smluvených závazků a 

případně jejich vynucování.17 

Z analýzy procesu tedy vyplývá, že přijetí samotné dohody neznačí efektivitu jednání jako takového. 

Underdal rozlišuje mezi pojmy výstup a dopad.18 Přijatá dohoda je výstupem rozhodovacího procesu, 

neméně důležitý je však i její dopad na mezinárodní prostředí, a to jak v případě jejího dodržování, 

tak porušování. Vyjednávání jako celek by tedy v ideálním případě mělo být hodnoceno na základě 

obou těchto prvků. 

1.2 Teoretický rámec – vysvětlující faktory 
 

Tato práce se zaměřuje pouze na rozhodovací proces vzhledem k absenci konečné dohody v jednom 

ze zkoumaných případů. Závislou proměnnou studie je efektivita rozhodovacího procesu, která je 

definována jako schopnost dospět k včasnému vyjednání dohody, která řeší nebo stanovuje důležité 

otázky.19  

Jak podotýká Underdal, vyjednávání je rozhodovací proces nejnáchylnější k zablokování a dalším 

nedostatkům z hlediska efektivity.20 Rozhodovací proces může být ovlivněn širokou škálou faktorů, 

jejichž účinky mohou působit pozitivně i negativně. V této práci budou rozebírány ty základní z nich 

                                                           
16

 HAMPSON, F. O.; HART, M. (1999). Multilateral Negotiations: Lessons from Arms Control, Trade, and the 
Environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, s. 27. ISBN 0-8018-6197-7. 
17

 HAMPSON, F. O.; HART, M. (1999), cit. d., s. 26. 
18

 UNDERDAL, A. (2002). The Outcomes of Negotiation In: KREMENJUK, V. A. International Negotiation: 
Analysis, Approaches, Issues. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, s. 111. ISBN 0-7879-5886-7. 
19

 ALBIN, C. (2012). Improving the Effectiveness of Multilateral Trade Negotiations: A Synopsis, In: International 
Negotiation. Brill. Vol. 17, no. 1, s. 2. ISSN: 1382-340X. 
20

 UNDERDAL, A. (2002), cit. d., s. 125. 
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jakožto nezávislé proměnné. Na základě každého vymezeného faktoru je stanovena jedna konkrétní 

hypotéza, která bude v dalších částech práce ověřována. 

1.2.1 Počet aktérů 

 

Obecně platí, že čím méně aktérů se jednání účastní, tím snazší by mělo být přijetí dohody. Jednání 

se s vyšším počtem jednajících stran se stává komplexnějším, neboť je v něm přítomno mnoho 

rozdílných (a často protichůdných) zájmů aktérů. S vyšší heterogenitou zájmů klesá pravděpodobnost 

přijetí dohody, která uspokojí požadavky každého z nich, a vzrůstá tak riziko nedodržování přijaté 

dohody, či dokonce selhání celého procesu vyjednávání v okamžiku jeho zablokování. Pokud jsou 

však preference všech stran u jednacího stolu homogenní či konvergentní, nemusí mít ani vysoký 

počet aktérů na efektivitu rozhodovacího procesu vliv.21 V případě vysoké heterogenity aktérů a 

jejich zájmů je také obtížnější identifikovat potenciální kompromisy a navrhovat relevantní ústupky.22 

H1: Větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole byla 

ovlivněna menším počtem aktérů aktivně se účastnících vyjednávání oproti Katarskému kolu. 

1.2.2 Vůdcovství 

 

Velmi důležitou roli v multilaterálních jednáních hraje vůdcovství. Je nezbytné k zahájení jednání a 

zpravidla i pohání celý proces k jeho úspěšnému uzavření. V počátcích jsou to právě lídři, kteří iniciují 

vyjednávání a přimějí všechny zainteresované aktéry zasednout společně k jednacímu stolu.23  

Hlavními úkoly lídra v rozhodovacím procesu je ustanovovat agendu, upozorňovat na problémy, 

vynalézat nové možnosti překonání překážek ve vyjednávání a zprostředkovávat a uzavírat dohody.24 

Dobrý lídr musí mít dovednost najít řešení složitých problémů a zároveň dobré komunikační 

schopnosti. Efektivní vůdcovství také vyžaduje úspěšné řízení procesu tvorby politik na národní 

úrovni, aby průběh mezinárodního vyjednávání nebyl narušován politickými rozmíškami a 

meziresortními neshodami na domácí scéně.25 Ne vždy se vůdcovství odvíjí od schopností samotných 

lídrů, ale často je ovlivňováno i dalšími faktory. Lídři mohou svou roli vykonávat jen v takovém 

rozsahu, v jakém jim je dovoleno – záleží i na ostatních aktérech, nastavení procedur atd. Samotný 

záměr a schopnost být lídrem tedy nemusí znamenat efektivní vůdcovství v mezinárodním 

vyjednávání. 

                                                           
21

 HAMPSON, F. O.; HART, M. (1999), cit. d., s. 28. 
22

 Tamtéž, s. 29. 
23

 SJÖSTEDT, G. (2002), cit. d., s. 370. 
24

 HAMPSON, F. O.; HART, M. (1999), cit. d., s. 43. 
25

 Tamtéž. 
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H2: Větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole ve 

srovnání s Katarským kolem byla ovlivněna výraznější ochotou některých aktérů plnit vůdčí roli během 

procesu. 

1.2.3 Inkluzivnost jednání 

 

Do mezinárodního vyjednávání by měli být zahrnuti všichni aktéři, kteří by následně mohli přijatou 

dohodu nějakým způsobem narušovat či dokonce rozvracet. Pokud se podaří dosáhnout dohody i 

přes vysoký počet aktérů a mnoho projednávaných otázek, přijatá dohoda bude trvalejšího 

charakteru. Pokud však dojde k záměrnému vyloučení některých aktérů z vyjednávání s cílem snížit 

počet aktérů a snáz se domluvit, přijatá dohoda bude křehká a jakožto řešení problému nebude mít 

dlouhého trvání.26  

Multilaterální vyjednávání probíhá zpravidla formálními procesy v rámci mezinárodních organizací či 

mezinárodních režimů. Tyto procesy jsou často paralelně doprovázeny neformálním vyjednáváním. 

Neformální jednání jsou většinou uzavřená, účastní se jich menší počet vyjednávacích stran a bývají 

na nich projednávány důležité otázky. Intenzivně jsou tato jednání využívána zejména v době, kdy je 

vyjednávání na formální úrovni zablokované. Aby byl rozhodovací proces jako celek efektivní, je třeba 

začlenit do neformálních jednání co nejvíce zainteresovaných aktérů a zajistit transparentnost 

neformálních procesů, aby měli ostatní aktéři k dispozici dostatek informací jak z hlediska 

projednávaných témat, tak z hlediska dosaženého výsledku.27 Všichni aktéři vyjednávání by si měli být 

rovni nejen formálně, ale také v praxi.  

Začlenit všechny relevantní aktéry lze několika způsoby. Inkluzivnost může být zvyšována souběžně 

se zachováním neformálních procesů vyjednávání v úzkém okruhu aktérů, pokud tato jednání 

probíhají po předjednávacím období, kdy mají všichni aktéři možnost podat vlastní návrhy, 

připomínkovat návrhy druhých, mají dostatek času na definování společných pozic v rámci 

vyjednávacích koalic, jsou předem seznámeni se záměrem jednat o klíčových tématech v omezeném 

počtu účastníků a informace o průběhu jednání jsou následně zveřejněny spolu s jeho výsledkem, na 

jehož diskutování bude v širokém plénu vymezen dostatečný časový prostor. Inkluzivnost tedy 

znamená i informovanost všech aktérů ve vyjednávání a transparentnost rozhodovacího procesu. 

H3: Vyšší efektivita rozhodovacího procesu v Uruguayském kole byla podpořena vyšší mírou 

inkluzivnosti vyjednávání o obchodu se zemědělskými produkty oproti Katarskému kolu. 
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 RUBIN, J. Z. (2002), cit. d., s. 100. 
27

 ALBIN, C. (2008). Using Negotiation to Promote Legitimacy: An Assessment of Proposals for Reforming the 
WTO. In: International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-). Oxford University Press. Vol. 84, 
No. 4, s. 767. ISSN: 00205850. 
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1.2.4 Komplexnost agendy 

 

Mnohá témata, která byla dříve považována za věc vnitřní politiky, se postupem času začala 

projednávat na mezinárodní úrovni.28 Častěji se tak na mezinárodní úrovni jedná o zcela nových, 

složitých a sporných tématech. Problém nastává v okamžiku, pokud je agenda nestabilní či 

přeplněná.29 V těchto případech může taková agenda výrazně omezit schopnost aktérů úspěšně 

uzavřít dohodu. 

Velké množství témat odrážejících velký počet zúčastněných stran a jejich zájmů nicméně není 

jediným aspektem komplexnosti agendy v multilaterálním jednání. Druhým aspektem je často široký 

rozsah a složitá povaha samotných otázek.30 Agenda vyjednávání se tak stává komplexnější nejen, co 

se počtu projednávaných otázek týká, ale také v rámci jednotlivých témat (často jsou projednávány 

specifičtější a technicky náročnější otázky, revize již přijatých rozhodnutí atd.). Tento jev je možné 

pozorovat především při periodicky se opakujícím vyjednávání na různých mezinárodních fórech. 

Posledním aspektem komplexnosti agendy je nejasnost o tom, jak v jednání postupovat z hlediska 

jeho zaměření, pořadí, v jakém mají být otázky projednávány, a stanovení priorit mezi jednotlivými 

tématy.31 Vyšší míra komplexnosti agendy klade vyšší nároky a tlak na všechny zúčastněné strany 

vyjednávacího procesu. Pokud má být vyjednávání úspěšné, komplexnost agendy v multilaterálním 

jednání musí být procedurálně vhodnými způsoby řízena a snižována.32 Snížení komplexnosti lze 

dosáhnout např. odebráním některého tématu z agendy, přesným definováním zaměření témat a 

jejich rozsahu, propojováním či naopak oddělováním témat, udělováním priorit některým otázkám 

atd. 

H4: Větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole byla 

ovlivněna menší komplexností agendy a jejím účinnějším snižováním oproti Katarskému kolu. 

1.2.5 Koalice 

 

Koalice jsou pro většinu aktérů nástrojem pro mobilizaci, reprezentaci, komunikaci a vyjednávání. 

Vyjednávání mezi vysokým počtem aktérů má často za následek tvorbu koalic. Jednání pak v podstatě 

probíhá mezi koalicemi, nikoliv mezi jednotlivými aktéry. Koalici můžeme obecně definovat jako 

                                                           
28

 KREMENJUK, V. A. (2002), cit. d., s. 24. 
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 TALLBERG, J. (2006). Formal Leadership in Multilateral Negotiations: A Rational Institutionalist Theory. In: The 
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 ALBIN, C., YOUNG, A. (2012). Setting the Table for Success – or Failure? Agenda Management in the WTO. In: 
International Negotiation. Brill. Vol. 17, no. 1, s. 41. ISSN: 1382-340X. 
31

 Tamtéž. 
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 ALBIN, C., YOUNG, A. (2012), cit. d., s. 41. 
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„sjednocení moci nebo zdrojů (či obojího) dvou nebo více stran za účelem zvýšení šancí pro dosažení 

požadovaného výsledku nebo pro kontrolu ostatních členů, kteří nejsou v koalici zahrnutí“.33 Pokud 

tedy aktér shledá, že má malou šanci prosadit své zájmy samostatně, přidá se ke stávající koalici 

aktérů s podobnými postoji, případně iniciuje založení koalice nové. Není výjimkou, že jsou aktéři 

členy několika koalic najednou. Pro slabší aktéry může být členství v koalici přínosem, neboť se spojí a 

sloučí tak své jinak omezené zdroje. Ve vyjednávání jsou poté silnější, než kdyby jednal každý sám za 

sebe.  

Koalice mohou mít jak pozitivní, tak negativní efekt na rozhodovací proces. V závislosti na 

okolnostech mohou rozhodovací proces brzdit, nebo ho naopak pohánět. Během vyjednávání mohou 

vzniknout tzv. blokující koalice, jež se skládají z aktérů, kteří mají dohromady dostatečnou sílu na to, 

aby v případě nesouhlasu znemožnili přijetí dohody. Pozice, kterou ve vyjednávání koalice zaujme, je 

vždy výsledkem vnitrokoaličního jednání, není tedy v případě potřeby snadné během vyjednávání 

přimět koalici k náhlé změně stanoviska. Taková změna by mohla vést až k rozpadu koalice. Koalice 

ustanovené na základě ideologie nebo příslušnosti k úzkému souboru zásad jsou ještě tvrdší ve svém 

postoji a stávají se tak velmi neflexibilními aktéry.34 Z teoretického hlediska se vyjednávání může 

dostat do situace tzv. dilematu neústupnosti (toughness dilemma), kdy platí, že čím neústupnější 

vyjednavač je, tím má větší šanci na dosažení dohody dle jeho představ, zároveň ale roste 

pravděpodobnost, že dohody nebude dosaženo vůbec.35 Z opačného pohledu můžeme říct, že čím je 

aktér slabší, tím je větší pravděpodobnost dosažení dohody, ale přijatá dohoda s velkou 

pravděpodobností nebude odpovídat jeho preferencím. 

Rozložení mezinárodního vyjednávání s vysokým počtem aktérů do vyjednávání mezi koalicemi může 

v některých případech pomoci k dosažení úspěchu, neboť se tvorbou koalic redukuje počet 

vyjednávajících stran. Koalice bývají zpravidla reprezentovány jedním aktérem, který hájí společnou 

pozici členů, což výrazně usnadňuje zejména výměnu informací a komunikaci mezi všemi aktéry. 

Během vyjednávání se může formovat více typů koalic. V předjednávací fázi to často jsou koalice 

zaměřené na sestavování agendy. Tyto koalice se vytváří poměrně snadno, neboť jejich členové mají 

stejný záměr, a to dostat určité téma na agendu. Nemusí však nutně sdílet postoje v ostatních 

tématech, ani mít stejnou představu o průběhu vyjednávání. Stejně snadno mohou vznikat ve 

vyjednávací fázi koalice členů, jejichž cílem je pouze předložit společný návrh k některému 

z projednávaných témat. Nejsložitější je vznik a udržení vyjednávacích koalic, jejichž členové musí 
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nejen sdílet stejný cíl, ale musí se také shodnout na ústupcích, které jsou ochotni pro dosažení 

stanoveného cíle učinit.36 Vyjednávací koalice mohou působit napříč projednávanými tématy, nebo se 

mohou soustředit pouze na jednu oblast. 

Koalice, které působí napříč různými tématy, jsou spíše bloky podobně smýšlejících států, které jsou 

stmeleny sdílenými idejemi či identitami. Koalice zaměřené na jednu konkrétní oblast/jeden problém 

naopak vznikají čistě z instrumentálních důvodů jako bezprostřední reakce na průběh vyjednávání. 

Tyto koalice bývají často po vyřešení problému či projednání otázky rozpuštěny, zatímco koalice 

blokového typu jsou trvalejší povahy.37 

H5: Větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole, ve 

srovnání s Katarským kolem, byla ovlivněna převahou koalic, které poháněly kolo k jeho úspěšnému 

uzavření, a absencí koalic, které by se snažily jednání zablokovat.  

1.2.6 Strategie aktérů 

 

Strategií obecně rozumíme kroky a taktiky, které aktéři využívají při vyjednávaní za účelem dosažení 

určitého cíle. V mezinárodním vyjednávání můžeme rozlišit primárně dva druhy strategií, které aktéři 

podle okolností volí – záleží především na tom, co je v sázce a jak silný je antagonismus mezi jejich 

cíli.  

Prvním typem jsou strategie integrativní (kooperativní, koordinační či akomodační), které 

upřednostňují dosažení dohody. Integrativní strategie jsou využívané k dosažení cílů s co nejvyšším 

ziskem a s co nejnižšími náklady pro všechny zúčastněné strany. Nejedná se tedy o hru s nulovým 

součtem, záměrem je najít možnosti jak co nejlépe uspokojit cíle všech aktérů.38 Integrativní taktiky 

zahrnují úsilí o snížení subjektivních překážek dohody, výměnu materiálních ústupků, změnu poměrů 

přidáním nebo odebráním aktérů, témat, či vstup mediátora.39 Pokud se mediátor účastní 

vyjednávání, vzrůstají šance na prolomení bariér. Mediátor působí jako třetí strana vyjednávání, má 
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možnost získat od aktérů privátní informace o jejich zájmech, na jejichž základě může vypracovat 

prvotní návrh dohody přijatelný pro všechny, o kterém se bude následně jednat.40 

Mediátoři se liší v míře jejich neutrality a vyjednávací moci, kterou disponují, či typu strategií, které si 

volí. Obecně se předpokládá, že mediátor by měl být zcela neutrálním aktérem, nicméně některé 

výzkumy ukazují, že čím více je mediátor přikloněn k jedné ze stran, tím úspěšnější mediace je.41 

Druhý typ strategií můžeme označit jako strategie distributivní (soutěživé, konfrontační), jejichž 

volbou aktéři cílí na maximalizaci svých zisků a ztrát ostatních. V tomto případě se tedy jedná o 

situaci hry s nulovým součtem. Pokud aktér využívá distributivní strategii během vyjednávání, zvyšuje 

tak pravděpodobnost, že budou ostatní aktéři jednat stejným způsobem a vyjednání se zablokuje. 

Aktéři však často využívají oba základní druhy strategií v rámci jednoho vyjednávání. V ideálním 

případě probíhá jednání pouze s využíváním integrativních strategií, taková situace je však v reálném 

světě spíše výjimečná. Jednání zpravidla začíná využíváním distributivních strategií, kdy se aktéři snaží 

hájit své zájmy za každou cenu bez ohledu na ostatní a bez ochoty činit ústupky. Pokud tento stav 

přetrvává dlouhou dobu, jednání se zablokuje a dohody se nepodaří dosáhnout. V případě, že aktéři 

chtějí jednání uzavřít přijetím dohody, začnou využívat strategie integrativní a hledat možnou shodu 

mezi jejich zájmy a identifikovat možnosti řešení, které uspokojí potřeby a požadavky všech stran. 

V této fázi probíhá velice intenzivní a otevřená komunikace o preferencích a zájmech jednotlivých 

aktérů a následně dochází k výměně ústupků. Aby mohl takový kooperativní vztah mezi aktéry 

fungovat, musí mezi nimi panovat důvěra a respekt.42 Riziko spojené s užíváním čistě integrativních 

strategií je, že se ostatní budou snažit využívat relativní otevřenost aktéra ve svůj vlastní prospěch.43 

H6: Větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole ve 

srovnání s Katarským kolem byla ovlivněna výraznějším zastoupením integrativních strategií aktérů ve 

vyjednávání během Uruguayského kola (než během Katarského kola). 

1.3 Metodologie 
 

Práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu s využitím komparativní případové studie. 

Konkrétně se tedy skládá ze dvou časově ohraničených případových studií, jež jsou spolu srovnávány. 

První z nich se zabývá analýzou multilaterálního vyjednávání o zemědělských otázkách v rámci 
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Uruguayského kola v letech 1986-1994 a jeho předjednávací fáze (od roku 1982), druhá se soustředí 

na rozhodovací proces o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty během Katarského kola (od 

roku 2001 do současnosti) a zahrnuje taktéž fázi předjednávání (od 1998). Komparativní případová 

studie je zvolena s ohledem na potřebu hloubkové analýzy tématu, identifikace kauzálních 

mechanismů a následnou možnost zobecnit závěry výzkumu a vztáhnout je na budoucí vývoj. Ačkoliv 

je práce primárně zaměřena na problematiku liberalizace obchodu se zemědělskými produkty, je 

třeba zohlednit i celkový kontext rozhodovacího procesu. Nelze tedy zcela opominout ani další 

důležitá témata, kterými se GATT/WTO zabývala a zabývá. 

Konkrétní metoda, která je v této práci použita, je Millova metoda rozdílu. Ta umožňuje porovnání 

obou zvolených případů, jelikož vede k eliminaci těch proměnných, které se ve srovnávaných 

případech shodují. V ideální situaci tak zbyde jedna nezávislá proměnná, jejíž hodnoty se mezi 

případy liší, a může být proto označena za příčinu vedoucí k pozorovanému důsledku.44 V samotné 

analýze tedy budu ověřovat, zda se některé z faktorů zdůrazněných ve výše zformulovaných 

hypotézách vyskytovaly v Uruguayském kole a zároveň absentovaly v Katarském kole. Budu 

postupovat tak, že nejprve v analýze Uruguayského kola zjistím, zda se příslušný faktor vůbec v tomto 

kole jako v pozitivním případě vyskytoval. Pokud se nevyskytoval, lze vyloučit, že by mohl pozitivně 

ovlivňovat efektivitu vyjednávání. Pokud se vyskytoval, budu následně ověřovat, zda a v jaké podobě 

tento faktor existoval i v negativním případě, tedy v Katarském kole. Abychom daný faktor mohli 

považovat za příčinu rozdílů v efektivitě vyjednávání v obou kolech, musí tento faktor v Katarském 

kole absentovat nebo v něm alespoň vykazovat nižší hodnotu. 

2 Vývoj multilaterálního vyjednávání v GATT/WTO a liberalizace 

obchodu se zemědělskými produkty 
 

Vznik Světové obchodní organizace se datuje k 1. lednu 1995, její kořeny sahají nicméně až do doby 

druhé světové války. Iniciativu v nastavení pravidel mezinárodního obchodu vzaly na svá bedra 

především Spojené státy americké (USA) spolu s Velkou Británií (VB). Již během války probíhaly mezi 

těmito velmocemi jednání o poválečném ekonomickém pořádku, o jeho možných problémech a 

následných řešení. V tomto směru byly důležité především dva dokumenty přijaté roku 1941: 

Atlantická charta a Zákon o půjčce a pronájmu. Čtvrtý bod Atlantické charty stanovil za cíl usilovat o 

to, aby všechny státy měly za rovných podmínek přístup ke světovému obchodu a světovým zásobám 
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surovin, který potřebují k hospodářskému růstu. Zákon o půjčce a pronájmu ukončil americkou 

neutralitu ve válce a stal se nástrojem americké pomoci především VB. Jeho sedmý článek hovořil o 

potřebě zdokonalit mezinárodní ekonomické vztahy, odstranit všechny formy diskriminace v 

mezinárodním obchodu, snížit celní sazby a odstranit ostatní překážky mezinárodního obchodu. 

Bilaterální jednání a přijaté dokumenty zformovaly společnou představu USA a VB o podobě 

mezinárodní organizace, která by se věnovala liberalizaci mezinárodního obchodu.45 

První formální snaha o založení mezinárodní organizace, která by rozvíjela a koordinovala 

mezinárodní obchod, proběhla v roce 1944 během měnové a finanční konference Spojených národů 

v americkém městě Bretton Woods. Výsledná dohoda vedla k ustanovení dvou základních pilířů 

brettonwoodského měnového systému, jejichž funkcí bylo zajištění stability a prosperity světové 

ekonomiky poškozené finančními krizemi a válečným konfliktem - Mezinárodního měnového fondu 

(IMF) a Světové banky pro obnovu a rozvoj (IBRD, později Světová banka). Třetím pilířem, který by 

tyto dvě instituce doplňoval, se měla stát Mezinárodní obchodní organizace (ITO).  

ITO měla vzniknout jako specializovaná agentura Organizace spojených národů (OSN) zaměřená na 

obchodní stránku mezinárodní ekonomické spolupráce.46 Rezoluce vyzývající k vyjednání její charty 

byla přijata roku 1946 Ekonomickou a sociální radou OSN.47 Představa o fungování ITO byla velice 

ambiciózní, neboť draft charty (navržený na jednání v Ženevě roku 1947) zahrnoval i pravidla pro 

zaměstnanost, komoditní dohody, restriktivní obchodní praktiky, mezinárodní investice či služby.48 

Definitivní podoba charty byla přijata v březnu roku 1948 na Konferenci OSN o obchodu a 

zaměstnanosti v Havaně. 

Paralelně k jednání o vzniku ITO probíhalo od roku 1945 vyjednávání mezi 15 státy v čele s USA 

(později se skupina rozrostla na 23 států), které chtěly učinit první kroky vedoucí k liberalizaci 

mezinárodního obchodu v co nejkratším časovém horizontu. Jednání vyústila v přijetí balíku 

obchodních pravidel a téměř 45 000 celních koncesí týkajících se snižování cel konkrétních druhů 

zboží. Tento balíček přijatý na podzim roku 1947 v Ženevě se vztahoval na jednu pětinu tehdejšího 

celkového objemu světového obchodu.49 Od ledna 1948 byla prostřednictvím Protokolu o provizorní 

                                                           
45

 VANGRASSTEK, C. (2013). The History and Future of the World Trade Organization. Ženeva: World Trade 
Organization, s. 43. ISBN 978-92-870-3871-5. 
46

 Understanding the WTO (2015). Ženeva: World Trade Organization, 5. ed, s. 15. ISBN 978-92-870-3748-0. 
47

 MATSUSHITA, M.; SCHOENBAUM, T. J.; MAVROIDIS, P. C. (2006). The World Trade Organization: Law, 
Practice, and Policy. 2nd ed. New York: Oxford University Press, s. 2. ISBN 0-19-928456-3. 
48

 Understanding the WTO (2015)., s. 15. 
49

 LOVE, P.; LATTIMORE, R. G. (c2009). International Trade: Free, Fair and Open?. Paris: OECD. OECD Insights, s. 
79. ISBN 9789264060241. 



16 
 

aplikaci smluvená pravidla uvedena do praxe a vznikla tak Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

(GATT).50  

Smluvní strany považovaly GATT za prozatímní řešení, které dá impuls k liberalizaci mezinárodního 

obchodu a stane se základním kamenem vznikající ITO. Ačkoliv byla v Havaně roku 1948 charta ITO 

přijata, k její ratifikaci nikdy nedošlo. Kontroverze panovaly především kolem rozsahu pravomocí 

organizace vůči vládám členských států, což přijetí charty v některých státech znemožnilo. Osud ITO 

byl zpečetěn neúspěšnou ratifikací v USA, které byly hybnou silou celého jednání. Americký prezident 

Truman postoupil chartu ITO Kongresu ke schválení, nicméně v roce 1948 republikány ovládaný 

Kongres chartu neschválil. Po dvou letech marného snažení americká vláda oznámila, že se již o 

ratifikaci pokoušet nebude. GATT se tak stala z prozatímního řešení jediným multilaterálním 

nástrojem upravujícím pravidla mezinárodního obchodu až do roku 1995.51 

Třetí pilíř brettonwoodského systému sice nevznikl, GATT se nicméně postupem času podařilo 

prázdné místo zaplnit. Z Prozatímní komise pro ITO se stal Sekretariát GATT se sídlem v Ženevě a 

k dohodě začaly přistupovat další státy. Na konci roku 1994 měla dohoda 128 signatářských států.52 

Cílem dohody bylo dle ustanovujícího textu „zvyšování životní úrovně, zajištění plné zaměstnanosti a 

vyšší a stále rostoucí úrovně reálného důchodu a efektivní poptávky, rozvoj plného využití světových 

zdrojů a rozšíření výroby a výměny zboží.“53 Po celou svou existenci fungovala GATT až na menší 

úpravy v podstatě na stejných právních principech a dle stejných pravidel. Jelikož nebyla GATT 

mezinárodní organizací, nebyla institucionálně ani konstitučně zakotvena.  

Dohoda stanovila dvě základní pravidla mezinárodního obchodu: princip nejvyšších výhod (Most-

Favoured-Nation Principle, čl. 1) a princip národního zacházení (National Treatement, čl. 3). Princip 

nejvyšších výhod stvrzuje nediskriminaci v mezinárodním obchodu a zajišťuje stejné zacházení všem 

smluvním stranám. Určuje, že jakákoliv výhoda, výsada či osvobození u určitého výrobku přiznaná 

kterékoli smluvní straně, bude přiznána ihned a bezpodmínečně obdobnému produktu z kterékoliv 

jiné země.54 Pokud tedy udělí země obchodní koncesi jiné zemi v rámci dohody GATT, tato koncese se 

automaticky aplikuje na všechny ostatní smluvní strany. Princip národního zacházení zaručuje stejné 
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zacházení s importovaným zbožím jako se zbožím vyrobeným v dané zemi.55 Podle tohoto principu se 

tedy nesmí domácí produkce nijak zvýhodňovat oproti zboží z dovozu. 

Jednání smluvních stran probíhalo jakožto multilaterální jednání v rámci jednacích kol s cílem dále 

liberalizovat mezinárodní obchod. Celkem proběhlo v rámci GATT 8 kol jednání: 

 1947 - Ženevské kolo (Geneva Round)  

 1949 - Annecy  

 1950-51 - Torquay 

 1956 - Ženeva  

 1960-62 - Dillonovo kolo (Dillon Round)  

 1964-67 - Kennedyho kolo (Kennedy Round)  

 1973-79 - Tokijské kolo (Tokyo Round)  

 1986-94 - Uruguayské kolo (Uruguay Round) 

Prvních pět kol se týkalo primárně snižování celních sazeb pro obchod s průmyslovými výrobky. 

Kennedyho kolo přineslo mimo dohod o snižování cel také anti-dumpingová opatření a vneslo do 

GATT tématiku rozvoje. Tokijské kolo bylo pokrokové zejména v ohledu jednání o netarifních 

překážkách mezinárodního obchodu a snaze o zefektivnění nastaveného systému. Nejdůležitějším a 

přelomovým kolem však bylo pro GATT Uruguayské kolo, jehož agenda byla o poznání širší a 

ambicióznější než v případě předchozích kol (služby, zemědělství, textil, duševní vlastnictví,…) a 

úspěšné ukončení kola vedlo ke vzniku Světové obchodní organizace (WTO).56 

Jednání v rámci Uruguayského kola byla poháněná potřebou změnit stávající systém. Mezinárodní 

obchod se od roku 1947 výrazně vyvinul, zatímco fungování GATT se v zásadě neměnilo. Jednající 

strany cítily potřebu GATT reformovat a přizpůsobit světovému vývoji tak, aby mohl systém efektivně 

fungovat. Nově dojednané dohody vyžadovaly lepší institucionální mechanismy a také efektivnější 

nástroje pro kontrolu dodržování přijatých pravidel. GATT nebyla dostatečnou autoritou pro řešení 

sporů mezi státy, jelikož byla od počátku své existence považována za provizorní řešení. Proces 

urovnávání sporů byl tak často vleklý a velmi komplikovaný. Záměrem Uruguayského kola tedy bylo 

vytvořit mezinárodní organizaci s  organizační strukturou a jasně vymezenými pravomocemi. 

Výsledkem jednání bylo založení WTO - formálního právního subjektu, který spravuje multilaterální 
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obchodní systém založený na principu reciprocity a nediskriminace a fungující na základě smluvených 

pravidel.57  Dohoda o zřízení WTO byla podepsána v dubnu roku 1994 v marockém Marrákeši.   

Tento dokument zastřešuje tři základní pilíře WTO – aktualizovanou dohodu GATT (označována nově 

jako GATT 1994) pokrývající oblast obchodu se zbožím, Všeobecnou dohodu o obchodu se službami 

(General Agreement on Trade in Services – GATS) a Dohodu o obchodních aspektech práv k 

duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS). 

Základní smluvní rámec doplňuje Ujednání o řešení sporů a Mechanismus přezkumu obchodních 

politik členů WTO. 

Mezi základní funkce WTO patří: vytvářet místo pro jednání svým členům o jejich multilaterálních 

obchodních vztazích, týkajících se otázek upravených přijatými dohodami; spravovat Ujednání o 

řešení sporů; spravovat Mechanismus přezkoumávání obchodní politik a v případě potřeb 

spolupracovat s Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou a jejich přidruženými 

institucemi.58 

Ústřední cíl WTO se mnoho neodlišuje od cíle, jež si stanovila GATT v roce 1947, je však rozšířen o 

rozvojový aspekt a ochranu životního prostředí. Dohoda o zřízení WTO hovoří o zvyšování životní 

úrovně, dosažení plné zaměstnanosti, o růstu reálného důchodu a efektivní poptávky a o zvýšení 

výroby a obchodu se zbožím a se službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v souladu s 

cílem trvalého rozvoje s ohledem na ochranu a zachování životního prostředí.59 

Od počátku existence WTO bylo zahájeno jen jedno kolo negociací, a to v roce 2001 na ministerské 

konferenci v katarském Dauhá. Typickým znakem pro nové kolo je rozvojový aspekt, pracovní plán 

jednání je proto označován jako Rozvojová agenda z Dauhá (Doha Development Agenda – DDA). Plán 

je rozdělen na 21 témat, která kopírují prakticky všechny hlavní disciplíny WTO. Podle původních 

předpokladů mělo být Katarské kolo ukončeno v roce 2005, bohužel se však kolo doposud nepodařilo 

uzavřít, a to zejména díky rozdílným představám členských států v oblasti zemědělství. 

Zemědělství dlouho nebylo zahrnováno do témat multilaterálních jednání o liberalizaci obchodu. 

Vlivem Velké hospodářské krize, jež byla doprovázena nižší spotřebitelskou poptávkou a měla tak za 

následek prudký pokles cen zemědělských produktů, začaly ve 30. letech 20. století státy prosazovat 
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v oblasti zemědělství výrazně protekcionistickou politiku. Během 2. světové války byla výroba a 

spotřeba potravin striktně regulována. Stejná situace panovala i po ukončení 2. světové války a 

zemědělská politika rozvinutých států se zaměřovala především na podporu domácí výroby s cílem 

zajistit svým občanům dostatečný přísun potravin za přijatelné ceny. Běžnou praxí byly domácí 

podpory, exportní subvence, dovozní bariéry, množstevní omezení a také netarifní bariéry.60  

Dominantním aktérem v poválečném mezinárodním zemědělském obchodním systému byly USA. 

Těsně po 2. sv. válce praktikovaly i USA protekcionistickou zemědělskou politiku, což mělo za 

následek přehlížení liberalizace obchodu se zemědělskými produkty v rámci GATT. Problematika 

překážek v obchodu se zemědělskými produkty se poprvé objevila až v roce 1958 v Haberlerově 

zprávě, jež se věnovala tehdejším trendům mezinárodního obchodu. V šedesátých letech se v USA 

postupně upouštělo od protekcionistické politiky, vznikla tak příležitost řešit toto téma i na půdě 

GATT. První obchodní kolo, které se vážně začalo zabývat otázkou překážek obchodu se 

zemědělskými produkty, bylo Kennedyho kolo v letech 1964-67. Jednání probíhala především mezi 

USA a Evropská Společenství (ES). Jejich výsledkem byl závazek k omezenému snížení celních sazeb u 

zemědělských a potravinářských výrobků a přijetí Mezinárodní dohody o obilovinách.61 

Po dobu třiceti let od konce druhé světové války udávaly USA směr obchodu se zemědělskými 

produkty, který se vyvíjel bez větších výkyvů. Stabilita mezinárodního zemědělského obchodního byla 

výrazněji narušena až na počátku 70. let 20. století. Příčinou byly zejména vnější šoky přírodního 

charakteru, např. neúroda způsobená suchem v Asii, Sovětském svazu, Severní Americe a Africe.62 

V tomto období také bylo možné pozorovat změnu v chování USA, které začaly klást důraz na národní 

zájmy a pokoušely se předefinovat směnné relace se svými obchodními partnery s cílem podpořit 

vlastní export. Během potravinové krize v letech 1972-1974 utrpěl systém další šok. Administrativa 

prezidenta Nixona uvalila roku 1973 šestidenní embargo na vývoz sójových bobů a sójových 

produktů, které bylo následováno kontrolovaným vývozem plodiny po celé léto. Ačkoliv bylo cílem 

tohoto opatření hájit zájmy domácích a zahraničních spotřebitelů v době omezených dodávek a 

vyšších cen proteinu, důvěryhodnost USA jako spolehlivého dodavatele potravin byla poškozena a ES 

spolu s Japonskem začaly klást daleko větší důraz na zajištění potravinové bezpečnosti než na 

liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty.63  
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V rámci Tokijského kola negociací v letech 1973-1979 bylo zemědělství stále ještě okrajovým 

tématem. Ačkoliv se podařilo přijmout multilaterální dohody o mléčných produktech a hovězím 

mase, jejichž cílem bylo snižování cel u daných komodit, výrazného úspěchu dosaženo nebylo. 

Domácí podpora a vývozní subvence byly stále běžnou praxí a Tokijské kolo bylo uzavřeno bez 

jakýchkoli závazků k omezení jejich používání.64 

80. léta probíhala ve znamení propadu cen, slabých světových trhů a zvyšujícím se počtu sporů mezi 

ES a USA. V obou zemích se hromadily zásoby potravin vlivem omezeného vývozu a snaze o 

soběstačnost a náklady na udržování stanovené politiky neustále rostly.65 ES měla přebytky širokého 

množství zemědělských produktů, což způsobovalo v mezinárodním zemědělském obchodním 

systému značné napětí. Zemědělská politika ve většině velkých industrializovaných zemí procházela 

krizí a smluvní strany GATT se rozhodly na situaci reagovat. Na ženevské ministerské konferenci 

v roce 1982 byl nastíněn pracovní program a založen Výbor pro obchod v zemědělství (Committee on 

Trade in Agriculture). Výbor považoval za nutné řešit všechna opatření, která přímo či nepřímo 

ovlivňují obchod se zemědělskými produkty, včetně omezení udržovaných prostřednictvím výjimek, 

pohyblivých dávek, exportních subvencí a dalších dotací,66 čímž připravil půdu pro jednání o 

zemědělství v budoucím obchodním kole. Teprve Uruguayské kolo představovalo zlom ve 

vyjednávání o zemědělství a jeho výsledkem bylo přijetí Dohody o zemědělství. Procesu vyjednávání 

v rámci tohoto a Katarského kola se práce věnuje v dalších částech. 

Okrajovost liberalizace zemědělství v rámci GATT až do Uruguayského kola ilustrují i statistiky 

snižování celních sazeb. Zatímco se od založení GATT do konce Uruguayského kola průměrná úroveň 

celních sazeb na dovoz průmyslových výrobků snížila z téměř 40% na zhruba 5%, u dovozu 

zemědělských produktů se pohybovala ještě v roce 1994 ve výši téměř 50%.67  

3 Uruguayské kolo vyjednávání 
 

Na zemědělství bylo v rámci GATT nahlíženo před zahájením Uruguayského kola jako na zcela 

specifický sektor, který vyžadoval zvláštní přístup. Zejména v oblasti pravidel pro subvence a 

množstevní omezení můžeme pozorovat odlišnosti oproti pravidlům pro obchod s průmyslovými 
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výrobky. Dohoda zakazuje použití vývozních subvencí na všechny produkty, mimo produktů 

primárních. Omezení vývozních subvencí u primárních produktů je v článku XVI dohody upraveno 

velmi vágně, což dává vývozcům velký prostor pro jejich použití.68 Výsledkem jejich užívání by však 

neměl být zisk většího podílu na trhu.69 Oblast domácích podpor neupravuje GATT vůbec. Co se 

množstevních omezení týká, článek XI umožňuje zemím uvalit kvóty na dovoz zemědělských a 

rybářských produktů, které jsou nezbytné k prosazování vládních opatření.70 Zatímco byl obchod 

s průmyslovými produkty v 80. letech zatížen především cly, obchod v oblasti zemědělství byl 

omezován zejména netarifními překážkami.  

Přípravy na zahájení nového kola jednání začaly probíhat od roku 1982, kdy se konala ministerská 

konference v Ženevě. Jednalo se o první zasedání ministrů členských zemí od uzavření Tokijského 

kola. Záměrem ministrů bylo zahájit proces k otevření nového kola, ale vzhledem k neshodám 

smluvních stran v oblasti zemědělství se tento cíl naplnit nepodařilo. Konference tak skončila 

neúspěchem a pouhým přijetím pracovního programu, na jehož základě bylo kolo spuštěno o čtyři 

roky později.  

V souladu s pracovním programem zkoumal nově ustanovený Výbor pro obchod v zemědělství pod 

vedením nizozemského předsedy Aarta de Zeeuwa všechny faktory, které ovlivňují obchod, přístup 

na trh, konkurenci a zásoby na trhu se zemědělskými produkty.71 

Cesta k zahájení nového kola vyjednávání se otevřela až začátkem roku 1986, kdy se začal pravidelně 

scházet Přípravný výbor pod vedením generálního ředitele GATT Arthura Dunkela, jehož úkolem bylo 

připravit půdu pro vyjednávání z hlediska jeho cílů, agendy, organizace jednání atd.72 

Přípravný výbor obdržel celkem tři návrhy deklarace nového kola, které byly projednávány na 

konferenci v uruguayském městě Punta del Este od 15. září 1986. Jednalo se o návrhy Argentiny, 

koalice G10 a skupiny Café au Lait pod vedením Kolumbie a Švýcarska. Neúspěch a zklamání 

z předchozí ministerské konference v Ženevě motivovaly představitele smluvních stran k nalezení 

konsensu nutného pro spuštění nového kola. Jednání navíc probíhala v době, kdy zemědělské trhy 
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trpěly převisem nabídky a propadem cen, rostla tendence k dumpingu a subvencování a potřeba 

stabilizovat trhy byla uznávána nejen USA, ale i ES, ačkoliv zpočátku právě Společenství zahrnutí 

problematiky obchodu se zemědělskými produkty do agendy nového kola nepodporovala.73 

Z předložených návrhů deklarace se zdál být přijatelným text sepsaný Švýcarskem a Kolumbií. Většina 

z jeho cílů byla všeobecně akceptovatelná, problematická však byla oblast zemědělství a všechna 

nová témata – služby, ochrana duševního vlastnictví, investice. Deklarace Uruguayského kola byla 

přijata na jeho základě po zákulisních jednáních 20. září 1986. 

Od poloviny roku 1987 začaly nejaktivnější země ve vyjednávací skupině pro zemědělství předkládat 

návrhy se svými vizemi naplňování mandátu Uruguayského kola. Všechny návrhy byly diskutovány, 

bohužel se ale nedařilo najít mezi aktéry shodu. Jediné úspěchy skupiny se týkaly technických 

záležitostí, politické rozpory se zdály být nepřekonatelné. USA nebyly spokojené s vývojem 

vyjednávání v rámci skupin a požadovaly svolání dílčího zasedání, na kterém by byl vývoj přezkoumán 

a kde by mohly být přijaty některé závazky ke snížení cel ještě před přijetím plnohodnotné dohody. 

Termín zasedání byl stanoven na prosinec roku 1988 a hostit ministry a delegáty měl kanadský 

Montreal. Dunkel požádal všechny vyjednávací skupiny o připravení podkladů zhodnocujících 

dosavadní progres a navrhujících postup vyjednávání na další dva roky do ukončení kola. Pro 

vyjednávací skupinu o zemědělství bylo splnění tohoto úkolu vzhledem k rozdílným postojům 

hlavních aktérů k reformě obchodu se zemědělskými produkty takřka nemožné. 

Zasedání v Montrealu přineslo úspěchy v jedenácti bodech agendy Uruguayského kola.74 Pouze čtyři 

oblasti byly nadále problematické: ochrana duševního vlastnictví, textilní a oděvní průmysl, ochranná 

opatření a zemědělství.75 Primárně kvůli rozporům v zemědělství hrozilo zablokování celého kola 

vyjednávání. Generální ředitel Dunkel jednání na úrovni ministrů odložil na duben 1989. Po 

událostech v Montrealu bylo zřejmé, že zemědělství bude klíčovou oblastí, která rozhodne o úspěchu 

či neúspěchu Uruguayského kola.  

Na konferenci v Ženevě v dubnu 1989 se členům GATT podařilo najít společnou řeč a Uruguayské 

kolo bylo restartováno. O přijetí dohody se zasloužil především generální ředitel Dunkel, ale pomohly 

mu také změny v administrativách jak USA, tak ES. V USA své působení ukončila administrativa 

Donalda Reagana a byla nahrazena administrativou George Bushe staršího v čele s Claytonem 

Yeutterem v pozici ministra zemědělství, který byl ochoten učinit nutné ústupky pro úspěšné uzavření 
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kola. Novým komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova v ES se stal Ray MacSharry. Shoda mezi 

aktéry nicméně netrvala dlouho, krátce po zasedání v Ženevě se někteří z nich vrátili k původní 

rétorice a plánovaný termín pro ukončení kola v prosinci 1990 v Bruselu se zdál být nereálný. 

V červenci 1990 se konal ekonomický summit G7 (Francie, Spolková republika Německo, Itálie, 

Japonsko, VB, USA, Kanada) a předsedy Evropské komise v Houstonu. Projednáván byl návrh 

obecného rámce, v němž by země mohly předkládat konkrétní nabídky, který sepsal předseda 

vyjednávací skupiny o zemědělství Aart de Zeeuw. Výsledkem setkání nejvyšších představitelů 

skupiny nejbohatších průmyslových zemí bylo alespoň přijetí tohoto návrhu za základ pro následující 

vyjednávání. 

Ačkoliv měla bruselská ministerská konference dovršit proces liberalizace světového obchodu v rámci 

Uruguayského kola, v některých oblastech se ani nadále nedařilo najít kompromis. Největší úskalí se 

skrývala stále v oblasti zemědělství. Výsledkem neúspěšné konference bylo zablokování 

vyjednávacího procesu, nucené prodloužení Uruguayského kola a stanovení termínu pro uzavření 

kola na konci roku 1992. 

Jistý posun zaznamenala zemědělská vyjednávání v únoru 1991, kdy se podařilo jednání obnovit, 

vytyčit jeho cíle a aktualizovat agendu pro vyjednávací skupinu o zemědělství. Tento pokrok byl však 

spíše technického charakteru.76 Prolomit bariéry však bylo třeba zejména na politické úrovni, tedy 

shodnout se na postupech a přijmout konkrétní závazky. 

V prosinci 1991 Ženevě byl poprvé předložen návrh závěrečného aktu Uruguayského kola. Dokument 

sepsaný týmem kolem generálního ředitele Dunkela pokrýval všechny oblasti vyjednávání stanovené 

deklarací z Punta del Este s výjimkou seznamu závazků smluvních stran v oblasti snižování dovozních 

cel na zboží a otevření trhů pro obchod se službami.77 Část věnovaná zemědělství se opírala o tři 

pilíře: zlepšení přístupu na trh, snížení domácích podpor a snížení vývozních subvencí. Tento 

Dunkelův návrh se nakonec stal základem konečné dohody. 

Zdánlivě zásadní moment ve vyjednávání nastal v listopadu 1992, kdy po dlouhých osmi letech začali 

zástupci USA a Evropské komise spolupracovat a podařilo se jim dosáhnout smířlivé dohody. 

Dokument známý jako Dohoda z Blair House prolomil poprvé během celého vyjednávacího procesu 

barikádu v zemědělských otázkách mezi USA a ES a vlil optimismus do žil ostatním aktérům, kteří 

cítili, že by bylo možné kolo v nejbližších měsících uzavřít. Euforie z urovnání sporů mezi 

nejdůležitějšími aktéry nicméně neměla dlouhého trvání. Francie velmi záhy vyjádřila nesouhlas 
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s dohodou a obvinila Komisi z překročení vyjednávacího mandátu a přijetí opatření, která nebyla 

v souladu s reformovanou Společnou zemědělskou politikou (SZP). USA na dalších jednáních navíc 

představily k nelibosti ostatních rozsáhlý seznam dalších požadavků, který zahrnoval změny téměř ve 

všech oblastech agendy, včetně pokusu o potlačení vzniku Multilaterální obchodní organizace.78  

Celý proces se navíc prodloužil výměnou administrativy na straně USA, kdy na konci ledna 1993 

vystřídal George Bushe v prezidentském úřadu Bill Clinton. Šéfem Úřadu obchodního zmocněnce USA 

(United States Trade Representative, USTR) se stal Mickey Kantor. Změny zaznamenala i vládnoucí 

garnitura ES. Novým komisařem pro obchod se stal Sir Leon Brittan, bývalý komisař pro 

hospodářskou soutěž. Změny ve vedoucích pozicích znamenaly i změny v preferencích a přístupu 

k vyjednávání u obou hlavních aktérů. Kantor dal jasně najevo, že se chystá nejdříve bilaterální cestou 

řešit problematické aspekty s ES a s Japonskem, dříve než bude ochoten jednat na formální úrovni na 

půdě GATT. Prioritou pro něho bylo navíc vytvoření severoamerické zóny volného obchodu mezi USA, 

Kanadou a Mexikem.79 

V polovině roku 1993 došlo k výrazné změně také na postu generálního ředitele GATT. Arthura 

Dunkela nahradil bývalý evropský komisař pro hospodářskou soutěž Peter Sutherland, jehož cílem 

bylo uzavřít kolo do konce roku 1993.  

Konec roku 1993 se nesl ve znamení intenzivních bilaterálních jednáních mezi Kantorem a Brittanem, 

jejichž úkolem bylo najít kompromis ohledně zbývajících sporných otázek a domluvit se na všech 

detailech vzájemné dohody. Výměnou ústupků a částečným změkčením požadavků Dohody z Blair 

House se podařilo kompromisu dosáhnout. 

Konsensu na půdě GATT bylo oficiálně dosaženo 15. 12. 1993 na zasedání Výboru pro obchodní 

vyjednávání a generální ředitel Sutherland prohlásil jednání za uzavřené. Další tři měsíce probíhaly 

práce na závěrečné dohodě, která měla smluvními stranami dosažený konsensus reflektovat. 

Úředníci a právníci usilovně pracovali na tom, aby byl text doplněn o chybějící detaily a zbaven 

nejednoznačných formulací, které by mohly ohrozit úspěch plánované ministerské konference, jež 

měla být poslední v historii Uruguayského kola.80  

Závěrečná dohoda byla podepsána v Marrákeši 15. dubna 1994. Tímto aktem byl vytvořen v rámci 

vznikající WTO nový multilaterální rámec podporující postupnou liberalizaci zemědělství. Součástí 

závěrečného balíčku byla Dohoda o zemědělství, která stejně jako ostatní přijaté dokumenty 

vstoupila v platnost k 1. 1. 1995. 
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V oblasti přístupu na trh smluvní strany souhlasily s převedením veškerých ochranných netarifních 

opatření na jejich celní ekvivalenty, které se budou postupně snižovat. Vyspělé země se zavázaly 

snížit tarify pro všechny zemědělské produkty o 36% (pro jednotlivé produkty minimálně o 15%) 

během šesti let, na rozvojové země se vztahoval požadavek snížení cel o 24% (o 10% jednotlivě) 

během deseti let.81  

V oblasti domácích podpor byly vymezeny jejich tři skupiny, tzv. boxy – oranžový, zelený a modrý. 

Oranžový (Amber Box) zahrnuje agregovanou míru podpor (AMS), jejíž výši se vyspělé státy zavázaly 

snížit oproti referenčnímu období 1986–1988 během šesti let o 20 % a rozvojové země během deseti 

let o 13% oproti stejnému referenčnímu období.82 Z kalkulace běžné AMS je možné vyjmout na 

základě ustanovení „de minimis“ podporu, jejíž výše je nižší než 5 % hodnoty dotčeného produktu 

(specifická podpora) nebo celkové zemědělské výroby (nespecifická podpora). Pro rozvojové země je 

strop stanoven na 10 %.83  

V zeleném boxu (Green Box) jsou zahrnuty podpory, které trhy nekřiví, mají minimální dopad na 

produkci a jsou proto zcela vyňaty ze snižování celkového objemu podpory. Do této kategorie spadají 

programy související s veřejnými službami jako je výzkum, potravinová bezpečnost, infrastruktura, či 

podpory v podobě přímých plateb zemědělcům, které však nestimulují výrobu. Jedná se především o 

přímé platby pro zaručení příjmů, programy na ochranu životního prostředí či programy regionální 

asistence.84 

Modrý box (Blue Box) zahrnuje podpory, které jsou vázány na programy omezující produkci. Tyto 

podpory by byly za normálních okolností zahrnuty do oranžového boxu, ale pokud vyžadují omezení 

výroby zemědělců, jsou vyňaty ze závazku snižování. Spadají sem např. přímé podpory vypočtené 

podle rozlohy a fixních výnosů nebo podle počtu kusů dobytka.85 

V oblasti vývozních subvencí přijaly vyspělé státy závazek snížení podpory vývozu během šesti let o 

21 % co do objemu a o 36 % co do rozpočtu oproti úrovním z let 1986–1990, pro rozvojové země platí 

snížení vývozních subvencí během deseti let o 14% co do objemu a o 24% co do rozpočtu oproti 

úrovním v totožném období.86 

Nejméně rozvinuté země jsou dle dohody ze závazků ve všech oblastech vyňaté. 
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3.1 Aktéři, jejich aktivita a ochota řídit jednání 
 

Hlavními aktéry v předjednávací fázi nového kola negociací na půdě GATT, tedy na začátku 80. let, 

byly USA, ES, Japonsko, Indie a Brazílie. USA byly hybnou silou předešlých vyjednávání v rámci GATT a 

jinak tomu nebylo ani v tomto období. USA se nejvýrazněji zasazovaly o zahájení nového kola, které 

by vedlo k liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, jež se nepodařilo dosáhnout v kolech 

předchozích.87 V tomto období jednoznačně zastávaly pozici vůdčího státu a pokoušely se 

k jednacímu stolu přizvat své největší partnery a konkurenty – ES a Japonsko. Snahy o vedení 

rozhodovacího procesu však nebyly ze strany USA konstantní během celého období mezi lety 1982-

1993. Již po neúspěšné ministerské konferenci v Ženevě můžeme poprvé pozorovat odklon USA od 

vyjednávání na půdě GATT a inklinaci k bilaterálnímu jednání. V roce 1984 vyjednaly USA svou první 

dohodu o volném obchodu s Izraelem. O rok později začaly předběžně vyjednávat dohodu o volném 

obchodu také s Kanadou.88  

USA, ES a Japonsko vystupovaly většinou samostatně, zatímco poslední dva výše jmenované státy 

působily často v koalicích s dalšími partnery, čímž se snažily posílit své vyjednávací schopnosti. 

Brazílie a Indie stály např. v čele Neformální skupiny rozvojových zemí, ze které později vystoupily a 

vytvořily novou koalici rozvojových zemí G10. Ta zahrnovala tzv. „Velkou pětku“ – Argentinu, Brazílii, 

Indii, Egypt, Jugoslávii a další země - Kubu, Nigérii, Nikaraguu, Peru, a Tanzanii.89 

Vyšší míru aktivity před samotným zahájením Uruguayského kola vykazovaly také členské státy jako 

Kolumbie, Chile, Uruguay, Hong Kong, Korea a země ASEANu (Sdružení národů jihovýchodní Asie), 

které spojily síly s některými rozvinutými zeměmi (Švýcarsko, Švédsko, Austrálie, Kanada a Nový 

Zéland), aby společně předložily návrh deklarace nového kola, která by byla přijatelná pro všechny 

důležité aktéry. Skupina se později stala známou pod názvem „Café au Lait“ (následně De la Paix). 90 

Zcela zásadním momentem pro budoucí vývoj vyjednávání byl však vznik koalice Cairns Group v roce 

1986. Jejími členy byly Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Brazílie, Indonésie, Argentina, Chile, 
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Kolumbie, Fidži, Maďarsko, Malajsie, Filipíny, Thajsko a Uruguay.91 Tyto země společně jakožto 

producenti zemědělských výrobků disponovaly větší přidanou hodnotou v zemědělství než USA nebo 

ES a jakožto zemědělští exportéři objemově předčili vývoz USA a ES dohromady.92 Vývoz zemí Cairns 

Group představoval zhruba čtvrtinu světového vývozu zemědělských produktů.93  

Lídrem Cairns Group se stala Austrálie, která byla v předjednávací fázi nového kola velmi aktivní. 

Zasloužila se nejen o zprioritizování zemědělské otázky, ale také o vybudování důvěry mezi 

exportními zemědělskými zeměmi, která umožnila vznik koalice. 

Na zahajovací konferenci Uruguayského kola v Punta del Este bylo přítomno celkem 1 200 delegátů 

ze 78 zemí,94 přičemž smluvních stran Dohody bylo k tomuto datu 92.95 Ne všechny členské státy se 

tedy do vyjednávání zapojovaly. Často se jednalo o rozvojové země, které neměly dostatečné 

kapacity, aby mohly být na všech jednáních zastoupené. 

Na konferenci v Punta del Este převzala vůdcovskou roli Cairns Group. Tlak z její strany byl jedním z 

faktorů, které přiměly ES souhlasit se začleněním zemědělství do agendy nového kola, a to i přes 

počáteční silné námitky Francie a Itálie.96 Cairns Group působila během konference nejen jako vůdčí 

aktér vyjednávání v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, ale zároveň také jako mediátor mezi 

znesvářenými postoji USA a ES. Tuto úlohu plnila koalice od této chvíle po většinu času vyjednávání 

v Uruguayském kole. 

Po zahájení Uruguayského kola převzali vůdčí roli do svých rukou znovu představitelé USA. 

V počáteční fázi USA jednání řídily, zatímco ES jako druhý nejsilnější aktér vystupovala spíše pasivně. 

Pomyslnou středovou pozici mezi protikladnými postoji těchto dvou aktérů zaujímaly koalice Cairns 

Group a Japonsko.97 

USA šly ostatním příkladem na půdě vyjednávací skupiny pro zemědělství, kde často předkládaly 

návrhy jako první ze všech členských států. Následné diskuze se v mnoha případech odvíjely právě od 

jejich iniciativy, kdy vystupování dalších aktérů reflektovalo předkládané požadavky USA.  
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V průběhu Uruguayského kola přistupovaly k Dohodě další státy. Zasedání v Bruselu probíhalo 

v prosinci roku 1990 za účasti zhruba 90 ministrů a 1500 delegátů smluvních stran GATT.98 V tomto 

období měla Dohoda rovných 100 signatářů.99 Oproti zahajovacímu jednání můžeme pozorovat mírný 

nárůst v počtu smluvních stran a vzrostla i jejich faktická účast na zasedáních. V 90. letech se počet 

členů také zvyšoval, závěrečnou deklaraci v Marrákeši podepsali zástupci 124 členských států.100 

V úvahu je třeba nicméně vzít, že 9 z nich přistoupilo Dohodě až během prvních měsíců roku 1994 (či 

těsně před konferencí) a jejich vliv na probíhající vyjednávání tak byl marginální. Obecně můžeme 

říci, že přistoupivší státy během celého Uruguayského kola neměly sílu změnit poměr sil ve 

vyjednávání. Jednalo se totiž převážně o méně vyspělé ekonomiky z oblasti Jižní a Střední Ameriky, 

Karibiku či Afriky.  

S rostoucím počtem smluvních stran GATT se nijak výrazně nezměnil průběh vyjednávání o 

liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty z hlediska výrazně aktivních aktérů, jejich počet 

naopak postupem času klesal. Neformální skupina rozvojových zemí, G10 ani koalice Café au Lait 

neměly tak silný vliv na rozhodovací proces, jako během předjednávací fáze. Okruh nejaktivnějších 

států se zúžil na deset zemí, které od roku 1987 začaly intenzivně jednat v rámci skupiny Morges 

Group. Jejími členy byly USA, ES, Japonsko, Austrálie, Brazílie, Kanada, Nový Zéland, Argentina, Indie 

a Finsko jakožto zástupce severských států. 101 

Od roku 1991 pak jednání, ačkoliv zpočátku neúspěšné, probíhalo bilaterální cestou mezi USA a ES. 

Oba aktéři sdíleli vůdčí pozici v celém procesu a nakonec se jim podařilo nalézt kompromis mezi jejich 

požadavky. Přijetí dohody z Blair House v listopadu 1992 mělo nicméně okamžitý utlumující dopad na 

vyjednávací proces. USA i ES v období bezprostředně následujícím přestaly vykazovat známky 

politického vůdcovství. Vůdčí roli bohužel nezaujal ani žádný jiný členský stát či koalice států.  

V březnu 1993 skupina De la Paix poslala představitelům USA, ES a Japonska dopis vyzývající 

k projevení vůdcovství a zprioritizování vyjednávání na půdě GATT, neboť budoucnost celého kola, 

potažmo celého obchodního systému, ležela očividně právě v jejich rukách.102 Tlak na USA a ES vyvíjel 

ze stejného důvodu i v červenci 1993 nově zvolený generální ředitel Peter Sutherland. Sám vyzýval 
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USA a ES, aby byly aktivnější a staly se opravdovými lídry v závěrečných debatách.103 Tyto apely byly 

nakonec vyslyšeny a intenzivní bilaterální jednání přineslo Uruguayskému kolu kýžený výsledek. 

Je tak patrné, že vůdcovství bylo stěžejní jak pro zahájení rozhovorů o liberalizaci obchodu se 

zemědělskými produkty, tak pro přijetí závěrečné dohody. Největší ochotu vést jednání vykazovaly 

USA – iniciovaly počáteční debaty, po spuštění kola jednání řídily a v závěrečných fázích se dělily o 

vůdčí roli s ES. V období, kdy žádná ze smluvních stran GATT zájem o řízení jednání neprojevovala 

(přelom let 1992-93), vyjednávací proces stagnoval. Pro Uruguayské kolo tedy platí, že přítomnost 

aktérů plnících funkci vůdcovství podpořilo vyjednání závěrečné dohody o liberalizaci obchodu se 

zemědělskými produkty. 

Počet nejaktivnějších aktérů ve vyjednávání se v průběhu kola pohyboval zhruba kolem deseti až 

dvaceti a postupem času klesal (ačkoliv stoupal počet smluvních stran GATT). Zásadní jednání 

důležitá pro přijetí dohody o liberalizaci obchodu v oblasti zemědělství nakonec probíhala bilaterálně 

mezi USA a ES. Můžeme tedy potvrdit, že efektivitu vyjednávání o obchodě se zemědělskými 

produkty v Uruguayském kole pozitivně ovlivnil menší počet aktivních vyjednavačů. 

3.2 Agenda Uruguayského kola a inkluzivnost rozhodovacího procesu 
 

Sestavování agendy Uruguayského kola bylo poměrně problematické, neboť mezi všemi smluvními 

stranami nepanovala ani shoda na tom, zda je vhodné nové kolo zahajovat. Na úplném začátku mělo 

výraznější zastání pouze ze strany USA. Až na počátku roku 1984 se k USA přidalo i Japonsko, které 

bylo následováno většinou vyspělých zemí. Velká část rozvojových zemí naopak o nutnosti zahájení 

nového kola přesvědčená nebyla. Tyto země poukazovaly na nedořešené záležitosti po ukončení 

předchozího kola a stále ještě nedokončenou implementaci přijatých závazků.104 

Otázka zahrnutí liberalizace zemědělského obchodu do agendy nového kola členské státy také 

rozdělovala. O zahájení nového kola, které by vedlo k liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, 

jež se nepodařilo dosáhnout v kolech předchozích, se zasazovaly především USA. Idea liberalizace 

zemědělského obchodu byla podporována také Austrálií, Kanadou či Švýcarskem.105 ES a Japonsko 

naopak nesouhlasily s případným zahrnutím zemědělství do agendy a rozvojové země zaujímaly 

různé postoje. Na zahrnutí zemědělství a obchodu s textilem do agendy nového kola např. trvala 

Neformální skupina rozvojových zemí, zatímco na druhou stranu argumentovala proti vyjednávání, 
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které by zahrnovalo nová témata jako služby či duševní vlastnictví.106 Skupina Café au Lait deklarovala 

ochotu účastnit se aktivně vyjednávání. 

Formálně měl na starost sestavování agendy jako celku Přípravný výbor, zatímco konkrétní problémy 

v oblasti zemědělství prozkoumával již dříve ustanovený Výbor pro obchod v zemědělství. Ten se 

v prvotní fázi zaměřil na identifikaci oblastí, ve kterých by bylo vhodné přijmout multilaterální 

závazky. Výbor doporučoval, aby se členské země GATT zasadily o vyjednání snazšího přístupu na 

trhy, větší kázně ve vývozní soutěži, jasnějších pravidel pro subvence a množstevní opatření a 

efektivnějšího zvláštního a rozdílného zacházení vůči rozvojovým zemím.107 

Návrhy deklarace nového kola předložené Přípravnému výboru se od sebe výrazně odlišovaly. Návrh 

koalice G10 se striktně držel tradiční agendy GATT, návrh švýcarsko-kolumbijský (zastupující skupinu 

Café au Lait) se naopak vyznačoval širokou agendou včetně zemědělství a zcela nových témat jako 

služby, ochrana duševního vlastnictví či investice, a návrh předložený Argentinou se snažil překonat 

propast mezi návrhem skupiny G10 a návrhem švýcarsko-kolumbijským.108 Argentina navrhovala 

začlenění služeb do agendy a vynechání otázek týkajících se ochrany duševního vlastnictví a 

investic.109  

Závěrečná podoba deklarace Uruguayského kola identifikovala 15 specifických oblastí pro 

vyjednávání, které lze obecně rozdělit do tří kategorií na systémové, tradiční a nové otázky.110 

Obchod se zemědělskými produkty lze zařadit do kategorie otázek tradičních, neboť se v minulosti 

některá pravidla GATT na zemědělství v omezené míře vztahovala. Do agendy byly tedy začleněny 

tarify, netarifní překážky, výrobky z přírodních zdrojů, textilní a oděvní průmysl, zemědělství, tropické 

produkty, revize článků GATT, Tokijské kódy, antidumping, dotace, duševní vlastnictví, investiční 

opatření, řešení sporů, systém GATT a služby.111  

V dokumentu byl poprvé v historii GATT zmíněn jako jeden z principů vyjednávání princip tzv. 

jednotného závazku. Během předchozích jednání si smluvní strany mohly vybrat, jaké závazky stvrdí 

svým podpisem a kterých částí dohody se naopak účastnit nebudou. Deklarace z Punta del Este byla 

rozdělena na dvě části – obchod se zbožím a obchod se službami. Princip jednotného závazku byl 
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uveden pouze v části první.112 Smluvní strany tedy musely být ochotné přijmout výstupy jednání ve 

všech čtrnácti oblastech obchodu se zbožím jako jednotný celek. V opačném případě by nebylo 

dosaženo dohody vůbec. Jednání o obchodu se službami bylo v deklaraci formálně oddělené, ačkoliv 

mělo začít i skončit ve stejnou dobu jako jednání o obchodu se zbožím. Z dokumentu tak nevyplývala 

povinnost pro smluvní strany přijmout dohodu o zboží spolu s dohodou o službách jako jeden celek.  

Deklarace z Punta del Este byla v oblasti zemědělství mnohem specifičtější, detailnější a obsáhlejší 

než v případě ostatních témat. Co se zemědělství týká, smluvní strany seznaly, že je nutné přinést 

větší disciplínu a předvídatelnost do světového obchodu se zemědělskými produkty a snížit nejistotu, 

nerovnováhu a nestabilitu na světových zemědělských trzích. 

Jednání se měla primárně zaměřit na dosažení větší liberalizace obchodu v zemědělském sektoru a 

posílit a zefektivnit pravidla a předpisy GATT, která upravují opatření ovlivňující přístup na trh a 

vývozní soutěž, a to pomocí: 

(i) zlepšení přístupu na trh, mimo jiné prostřednictvím snížení dovozních bariér; 

(i) zlepšení konkurenčního prostředí zvýšením disciplíny při využívání všech přímých i nepřímých dotací 

a dalších opatření týkajících se přímo či nepřímo obchodu se zemědělskými produkty, včetně 

postupného snižování jejich negativních účinků a vypořádání se s jejich příčinami; 

(iii) minimalizování nežádoucích účinků, které mohou mít sanitární a fytosanitární opatření a překážky 

na obchod v zemědělství, při zohlednění příslušných mezinárodních dohod.113 

Deklarace reflektovala vznikající konsensus mezi největšími producenty o nutnosti změnit pravidla 

obchodu se zemědělskými produkty. Zemědělství již nebyl doslovně přiznáván zvláštní status a 

smluvní strany připustily jednání o všech politikách, které ovlivňují obchod se zemědělskými 

produkty, včetně domácích i vývozních dotací.114 Obecně můžeme říci, že byl stanoven nejširší 

vyjednávací mandát v historii GATT, který zahrnoval i dříve zcela neregulované oblasti. Nehledě na 

širokou a rozmanitou agendu ministři předpokládali, že bude kolo uzavřeno za čtyři roky.  

Na základě deklarace byly ustanoveny 4 orgány, které byly pověřeny vedením vyjednávání – Výbor 

pro obchodní vyjednávání (TNC), Skupina pro jednání o zboží (GNG), Skupina pro jednání o službách 

(GNS) a dozorčí orgán. Výboru pro obchodní vyjednávání a Skupině pro jednání o zboží předsedal 
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generální ředitel Dunkel.115 Skupina pro jednání o zboží se dále rozčleňovala do čtrnácti 

vyjednávacích skupin věnujících se specifickým cílům stanoveným deklarací. Nové skupině pro 

vyjednávání o zemědělství předsedal Aart de Zeeuw, jenž měl od roku 1982 zkušenosti s vedením 

Výboru pro obchod v zemědělství.   

Příprava materiálů pro Radu či ministerské konference ve výborech a pracovních skupinách byla 

v rámci GATT běžnou praxí již v průběhu předchozích kol. Cílem bylo najít shodu v jednotlivých 

oblastech tak, aby mohlo být rozhodnutí jako celek bez problémů přijato smluvními stranami. 

Nejdůležitější jednání zásadně ovlivňující výsledek Uruguayského kola však často neprobíhala 

formální cestou, nýbrž u obědů, večeří a na užších schůzkách v konferenčních místnostech delegací. 

Problém vyvstával na povrch zejména v souvislosti s předjednáváním důležitých rozhodnutí 

neformální cestou v rámci tzv. green room meetings, jež svolával generální ředitel. Tato jednání 

probíhala za zavřenými dveřmi jeho kanceláře a účastnit se jich mohly pouze pozvané země 

s největším zájmem na projednávaných otázkách.116 Vzhledem ke svému uzavřenému charakteru byla 

tato neformální jednání kritizována za nedostatek transparentnosti, který do rozhodovacího procesu 

přinášela. Kritické ohlasy na tento způsob vedení diskuzí přicházely zejména ze strany rozvojových 

zemí. 

Generální ředitel Dunkel neformálních zasedání svolával celou řadu, a to zejména v okamžicích, kdy 

bylo komplikované dosáhnout shody formální cestou. Jednání za zavřenými dveřmi jeho kanceláře, 

měla pomoci dosáhnout kompromisu mezi zainteresovanými aktéry. V některých případech 

neformální vyjednávání vedlo k úspěchu, v oblasti zemědělství se však nedařilo dosáhnout pokroku 

ani tímto způsobem. Pozitivním efektem bylo zpravidla zintenzivnění kontaktů mezi aktéry, prolomit 

bariéry mezi jejich zcela rozdílnými postoji se ale nedařilo. Negativním efektem bylo faktické 

vyloučení většiny smluvních stran z vyjednávacího procesu.  

Po neúspěchu bruselského zasedání Výbor pro obchodní vyjednávání rozhodl o reorganizaci 

vyjednávacích skupin za účelem zredukování komplexnosti agendy a zefektivnění celého 

rozhodovacího procesu. Původní počet 15 skupin byl snížen na 7. Nově smluvní strany vyjednávaly 

v rámci skupin pro služby, zemědělství, textilní a oděvní průmysl, tvorbu pravidel, přístup na trh, 

obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, pro řešení sporů a instituce.117 Činnost části skupin, 

které dosáhly konsensu již na zasedání v Montrealu, tak byla pozastavena, aby se jednání se mohla 

soustředit na nejpalčivější témata. 
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Od roku 1991 bylo zřejmé, že cesta k úspěšnému ukončení Uruguayského kola se otevře jedině 

v případě, že ES a USA dokáží bilaterální cestou položit základy závěrečné dohodě. Jednání mezi 

představiteli USA a ES probíhala nejčastěji ve Washingtonu a Bruselu. Vyjednávání, které bylo zásadní 

pro další průběh Uruguayského kola, tedy neprobíhalo na půdě GATT a ostatní smluvní strany se do 

něj víceméně nezapojovaly, neboť bylo zřejmé, že dohoda mezi USA a ES se s největší 

pravděpodobností stane i výstupem celého kola.  

Na začátku roku 1992 došlo k další reorganizaci vyjednávání na formální úrovni GATT. Výbor pro 

obchodní vyjednávání odsouhlasil nový pracovní plán ve snaze dovést jednání co nejrychleji 

k úspěšnému konci. Jednalo se tzv. čtyřstupňovou strategii, přičemž první a druhý stupeň spočíval 

v intenzivním vyjednávání o přístupu na trh, resp. o službách, třetí stupeň znamenal práci na zajištění 

souladu právních předpisů a vnitřní soudržnosti dohod, které utvoří závěrečný akt, a čtvrtý stupeň se 

týkal přímo Výboru a jeho činnosti při projednávání Dunkelova návrhu závěrečného aktu a 

připomínek k němu.118 Výboru byla pak podřízena další 3 tělesa pověřená technickými záležitostmi 

dané oblasti, a to skupina pro přístup na trh, skupina pro služby a skupina pro přípravu právních 

návrhů.119 Argumentem pro rozpuštění ostatních vyjednávacích skupin byl předpoklad, že řešení 

dalších technických záležitostí by proces hledání politického kompromisu spíše zkomplikovalo.120  

Strategie byla poměrně úspěšná až do zablokování formálního jednání ve Výboru pro obchodní 

vyjednávání na přelomu let 1992/1993. Generální ředitel Dunkel proto svolával alespoň neformální 

bilaterální a multilaterální meetingy na půdě GATT, aby pomohl překonat hlavním aktérům překážky 

k úspěšnému uzavření kola. Zásadní změny však tato jednání nepřinesla. Nedařilo se najít 

kompromisní řešení, ani podpořit některého ze členů GATT, aby se ujal vůdčí role a snažil se 

zablokované jednání prolomit.  

Poslední změna v řízení rozhodovacího procesu přišla až s novým generálním ředitelem Peterem 

Sutherlandem v polovině roku 1993. Jelikož bylo jeho záměrem uzavřít kolo co nejrychleji, požadoval 

větší inkluzivnost a transparentnost ve vyjednání. Poprvé za celé kolo nebyla přikládána tak velká 

váha uzavřeným jednáním v úzkém okruhu účastníků. USA a EU neměly podle názoru generálního 

ředitele jednat pouze bilaterálně, ale také na půdě GATT se zapojením ostatních smluvních stran. 

Sutherland si byl vědom faktu, že jejich informovanost je pro dosažení závěrečné dohody zcela 

zásadní.121 Bylo zřejmé, že bez širšího konsensu nemusí stačit k přijetí závěrečné dohody pouhá shoda 
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mezi USA a ES. Aby měl nalezený kompromis mezi těmito aktéry šanci na přijetí v širokém plénu, bylo 

třeba ostatní aktéry do závěrečných jednání co nejvíce zapojit. 

Ačkoliv jsou si všechny členské země GATT formálně rovny, praxe Uruguayského kola ukazuje, že tato 

rovnost nebyla vždy ve vyjednávání přítomná. Formální vyjednávání ve výborech otevřené všem 

aktérům bylo často zablokované, pracovní skupiny řešily spíše technické záležitosti a zásadní 

neformální vyjednávání bylo omezováno na úzký okruh aktérů. Jednání probíhala v soukromí za 

zavřenými dveřmi a ostatní členské země často neměly ponětí o projednávaných tématech ani o 

závěrech vyjednávání. Velké množství smluvních stran GATT tak bylo mimo posledních měsíců 

Uruguayského kola reálně z vyjednání vyloučeno, což umožnilo snazší přijetí dohody. Hypotézu o 

vyšší inkluzivnosti vedoucí k větší efektivitě rozhodovacího procesu v případě Uruguayského kola tedy 

nelze potvrdit. 

Agenda Uruguayského kola byla nejrozsáhlejší v historii GATT, nicméně poměrně krátce po zahájení 

vyjednávání bylo dosaženo konsensu ve většině jejích bodů. Problematické byly především dříve 

neregulované oblasti a zemědělství. Komplexnost agendy byla snižována reorganizací vyjednávacích 

těles na formální úrovni, která jasně poukazovala na prioritní oblasti, ve kterých je třeba vést jednání 

co nejintenzivněji. Žádné z problematických témat nemuselo být z agendy staženo. Deklarace z Punta 

del Este navíc předpokládala jednání a výměnu ústupků vždy v rámci dané oblasti, čímž se zamezilo 

kladení požadavků na ústupky do více odvětví. Procedurálními procesy se tedy dařilo komplexnost 

agendy co nejvíce snížit ve prospěch přijetí závěrečné dohody. 

3.3 Koalice ovlivňující vyjednávání 
 

Obecně můžeme říci, že zhruba do poloviny 80. let vytvářené koalice reflektovaly širší politickou a 

ekonomickou agendu s ohledem na mezinárodní dynamiku na jiných mezinárodních fórech.122 

V průběhu Uruguayského kola pak začali aktéři utvářet spíše pragmatické koalice zaměřující se na 

specifickou otázku či problém a nereflektující tradiční štěpné linie. 

Formování koalic v GATT bylo do předjednávací fáze Uruguayského kola ovlivněno zejména 

bipolárním dělení moci v době studené války. V tomto období vznikaly koalice založené na štěpení 

východ-západ, či bohatý sever-chudý jih. Příkladem může být koalice G77 vzniknuvší na půdě 

UNCTAD (většina jejích členů byla i smluvními stranami GATT). Dalším příkladem je Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN) či Neformální koalice rozvojových zemí, jež reprezentovala blok 77 
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rozvojových zemí, které odmítaly vnímání GATT jako „klubu bohatých“ a snažily se posílit svou 

vyjednávací sílu.  

Neformální skupina rozvojových zemí byla tedy založená na tradičním štěpení sever-jih. Spojovala 

všechny rozvojové země GATT včetně nejméně rozvinutých ekonomik a sloužila ke koordinaci jejich 

postojů napříč všemi oblastmi agendy.123 Během předjednávací fáze nového kola trvala skupina na 

zahrnutí zemědělství a obchodu s textilem do jeho agendy, zatímco argumentovala proti vyjednávání, 

které by zahrnovalo nová témata jako služby či duševní vlastnictví. Některé země skupiny v čele 

s Kolumbií začaly později zkoumat možnosti a dopady liberalizace obchodu se službami, proti čemuž 

velmi aktivně vystupovalo 10 zemí pod vedením Brazílie a Indie.124 Tyto země se z Neformální skupiny 

rozvojových zemí vyčlenily a vytvořily koalici G10, která vznikla jako čistě blokační koalice s cílem 

zamezit rozhovorům o liberalizaci obchodu se službami a obecně nepodporovala ani spuštění kola 

jako takového. Proces vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty ovlivňovala G10 

nepřímo v jeho počáteční fázi snahou blokovat či oddalovat zahájení kola, v dalších fázích se 

soustředila především na obchod se službami a další nová témata agendy.   

Důležitější roli sehrála skupina Café au Lait, která části rozvojových zemí nabídla alternativu 

k defenzivnímu postoji koalice G10 a na konferenci v Punta del Este byla jejím protipólem. Kořeny 

skupiny sahají až k neúspěšnému zasedání v Ženevě roku 1982 a následné absenci politického 

vůdcovství některého ze silných aktérů. Ve svých počátcích sdružovala Café au Lait přes 40125 zemí, a 

to jak z rozvojové, tak z vyspělé části světa. Předsedajícími státy skupiny byly Kolumbie a Švýcarsko. 

K novému kolu negociací přistupovali členové skupiny zcela pragmaticky a deklarovali svou 

připravenost účastnit se aktivně vyjednávání s vyhlídkou hospodářských přínosů, pokud by se 

rozhodovacím procesem podařilo vnést řád do obchodu se zemědělskými produkty.126 Z tohoto 

důvodu se snažili přijít s kompromisním návrhem deklarace nového kola tak, aby bylo jeho spuštění 

přínosné pro všechny smluvní strany GATT. Café au Lait se konstruktivně stavěním mostů pokoušela 

smířit extrémní pozice USA, ES, Japonska a G10. Její aktivní přístup byl zcela zásadní pro začlenění 

zemědělství do agendy a nalezení konsensu v Punta del Este. V samotném průběhu Uruguayského 

kola se však skupina, již pod názvem De la Paix (podle ženevském Hotelu de la Paix, kde pořádali její 

členové pravidelné schůzky), věnovala primárně oblasti služeb a ve vyjednávání v oblasti 

zemědělského obchodu neměla výraznou úlohu. Obecně lze říci, že se skupina vyznačovala 
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především konstruktivním přístupem k vyjednávání a cílila na úspěšné uzavření kola. V rámci 

formálních vyjednávacích skupin však její členové jednali v podstatě samostatně.127  

Zcela zásadní roli ve vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými výrobky sehrála koalice 

Cairns Group vzniknuvší během roku 1986. Stimulem k formování nové koalice byly obchodní spory 

mezi USA a ES a jejich blokování a ignorování systému řešení sporů, což vedlo z pohledu 

zemědělských exportérů ke zhoršování jejich směnných relací.128  

O vznik Cairns Group se zasadil především australský ministr obchodu John Dawkins, který se již 

v roce 1985 pokoušel navázat spolupráci s dalšími ministry exportních zemědělských zemí, neboť 

jejich koordinovaný postup viděl jako jedinou možnost, jak problému tváří v tvář USA a ES čelit. Na 

počátku roku 1986 proběhlo v uruguayském Montevideu setkání představitelů nesubvencujících 

jižních zemí: Argentiny, Austrálie, Brazílie a Nového Zélandu. Austrálie jednala separátně také 

s Thajskem a následně se sešla širší skupina na zasedání v Bangkoku. Oficiálně byla spolupráce 14 

zemí stvrzena v srpnu roku 1986 (měsíc před oficiálním zahájením Uruguayského kola) v australském 

městě Cairns, po kterém byla nově vzniklá koalice pojmenována.129  

Koalice zahrnovala jak rozvojové, tak vyspělé státy se zájmem na liberalizaci obchodu se 

zemědělskými produkty. Ačkoliv bylo členství v koalici heterogenní z hlediska tradičního dělení sever-

jih a východ-západ, politického systému (centrálně plánované hospodářství v Maďarsku), velikosti, 

stupně rozvoje, či zájmech zemí v jiných oblastech GATT, soudržnost v oblasti obchodu se 

zemědělskými produkty tato štěpení překonala. Ve vztahu k novému kolu vyjednávání bylo prvotním 

zájmem koalice zahrnout zemědělství do jeho agendy.130 Z širšího hlediska však nebyla reforma 

obchodu se zemědělskými produkty jejím jediným cílem. Obecným záměrem bylo ovlivnit či změnit 

chování větších a silnějších aktérů prostřednictvím posílení řádu ve světovém hospodářství.131  

Svou charakteristikou Cairns Group zcela vybočovala z řad dosud existujících koalic v GATT, neboť 

zahrnovala jak vyspělé, tak rozvojové země, soustředila se pouze na oblast zemědělství, dokázala vést 

konstruktivní rozhovory a předkládat kompromisní návrhy. Síla koalice tkvěla také v její soudržnosti a 

schopnosti najít kompromis mezi členy samotnými, což nebylo vždy jednoduché vzhledem 

k heterogenitě členů a faktu, že v ostatních bodech agendy mimo zemědělství měli zcela odlišné (a 

často protichůdné) požadavky. Mezi zeměmi Cairns Group začaly postupem času vyplouvat na povrch 

neshody ohledně nástrojů k dosažení společného cíle. Sporným tématem bylo například měření 
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ekvivalentů produkčních subvencí vyjadřujících podíl subvencí na celkové hodnotě zemědělské 

produkce. Kanada jakožto subvencující země nezávisle na koalici předložila vlastní návrh liberalizace, 

čímž snížila důvěryhodnost koalice jako celku. Stejně tak Brazílie se svým důrazem na požadavek 

zvláštního a rozdílného zacházení vůči rozvojovým státům vybočovala z řad ostatních členů koalice.132 

Austrálie jakožto lídr koalice však prokázala své mediační schopnosti při zmírňování třecích ploch 

mezi členy a posilování důvěryhodnosti koalice v mezinárodních vyjednáváních. Těmto aktivitám byla 

ochotna věnovat značné množství zdrojů a času, zatímco v roli intelektuálního lídra byla hybnou silou 

koalice při formulování jejích požadavků.133  

Cairns Group působila během vyjednávacího procesu jako mediátor a třetí síla ve vyjednávání 

zejména v časech, kdy bylo jednání mezi USA a ES zablokované. Koalice vždy hledala střední cestu a 

nikdy se nesnažila klást na oba aktéry přehnané požadavky z hlediska ústupků, které by měli pro 

dosažení konsensu učinit. Pokud by však nemuseli její členové řešit interní spory zejména mezi 

Kanadou a ostatními, mohla mít koalice na výslednou podobu závěrečného aktu větší vliv.  

Síla koalice se naplno projevila již na zasedání v Montrealu a následně na ministerské konferenci 

v Bruselu, kde byla koalice schopná proces vyjednávání zablokovat. Přesto však nemůžeme Cairns 

Group považovat za blokační koalici, neboť jejím cílem bezpochyby bylo úspěšné uzavření kola. 

Zároveň však koalice preferovala takový výstup z jednání, který bude reflektovat její požadavek na 

rozsáhlou reformu obchodu se zemědělskými produkty. Cairns Group podmiňovala přijetí závazků v 

ostatních bodech agendy nalezením kompromisu v zemědělství mezi pozicemi USA a ES, což dávala 

stažením svých zástupců z vyjednávání zřetelně najevo. Díky pozdější spolupráci s USA se koalici 

podařilo pozdvihnout liberalizaci v oblasti zemědělství na jednu z nejzásadnějších otázek 

Uruguayského kola a tlačit na ES, aby učinila ústupky nezbytné pro uzavření vyjednávacího procesu.  

Během Uruguayského kola se scházela ještě jedna koalice, která se zaměřovala čistě na řešení 

zemědělských otázek. Jednalo se o neformální koalici známou jako Morges Group, která v průběhu 

kola sdružovala 10 nejdůležitějších aktérů, jejichž konsensus byl nutný pro přijetí závěrečné dohody 

v oblasti zemědělství. Koalice sloužila jako platforma pro diskuze jejích členů s cílem odstraňovat 

bloky a překážky, které přijetí dohody ohrožovaly. Jednání v rámci této koalice nicméně nebyla příliš 

úspěšná a nedokázala prolomit bariéry mezi aktéry. Koalice tak nedokázala naplnit svou funkci a 

nejzásadnější rozhovory probíhaly pouze mezi zástupci USA a ES. 

Do vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty tedy nejvíce promlouvaly koalice 

s aktivním přístupem, předkládající konstruktivní požadavky a hledající kompromisní řešení. Od 
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zahájení Uruguayského kola neovlivňovala vyjednávací proces žádná koalice, která by se snažila 

zablokovat jednání, jež by vyústila v liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty. 

3.4 Strategie a vývoj jejich využívání 
 

Na samém počátku vyjednávacího procesu můžeme identifikovat zcela opačné postoje USA a ES. USA 

se stavěly k liberalizaci obchodu ofensivně a požadovaly nejen zahájení nového kola, ale i začlenění 

nových témat včetně zemědělství na jeho agendu. ES, jakožto druhý nejdůležitější aktér, nechtěla 

nové kolo negociací zahájit a pokud by se tak stalo, odmítala zahrnout zemědělský obchod do diskuzí 

o liberalizaci. V tomto ohledu tedy zaujímala defensivní pozici. Liberalizace obchodu v agrárním 

sektoru nebyla cílem Společenství, jelikož nebyla v souladu s jejich ochranářskou SZP. Již od počátku 

Tokijského kola ES zdůrazňovala, že zemědělství je zvláštní sektor a mělo by se s ním podle toho 

zacházet.134 Stejný názor sdílelo i Japonsko. ES byla se současnou slabou regulací spokojená a obávala 

se, že by nová jednání vedla k větší kontrole netarifních opatření a především vývozních subvencí, jež 

uplatňovala.135 Negativně se ke spuštění nového kola stavěla i G10 v čele s Indií a Brazílií, která 

odmítala přistoupit na liberalizaci obchodu se službami. Do roku 1986 se postoje těchto aktérů nijak 

nezměnily. ES záměrně oddalovala jakýkoliv pokrok v přípravách nového kola a USA trvaly na zahrnutí 

nových témat do jeho agendy – v opačném případě by nebyly ochotné akceptovat jakoukoliv dohodu. 

USA a ES měly zcela odlišný názor jak na postup vyjednávání, tak na jeho cíle. 

První prvky integrativních strategií vnesla do vyjednávacího procesu skupina Café au Lait se svým 

návrhem deklarace nového kola v období, kdy USA a ES odmítaly ze svých představ slevit. Jednání o 

návrhu deklarace probíhala tak, aby výsledek mohl uspokojit všechny aktéry a neoficiálně se ho jako 

pozorovatelé účastnily jak USA, tak ES. V textu se odrážela snaha najít kompromis a díky jasně 

formulovaným požadavkům se zdál být tento návrh nejpřijatelnější ze všech.136 Přesným opakem byl 

návrh předložený G10, který obhajoval defensivní pozici koalice a ostatními smluvními stranami GATT 

byl považován za nástroj pro zablokování jednání, nebo alespoň pro zpomalení celého procesu.137 

USA vyslovily jistou náklonost návrhu skupiny Café au Lait, zatímco ES odmítla podpořit jakýkoliv 
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z návrhů, a to především kvůli neústupnosti Francie v oblasti zemědělství.138 Návrh Café au Lait se 

nakonec stal odrazovým můstkem pro vyjednávání o deklaraci. Indie, Brazílie a další členové koalice 

G10 navrhovali řadu změn v textu, nicméně jejich úsilí opět přišlo vniveč. Integrativní vyjednávací 

strategie skupiny Café au Lait se ukázaly být účinnější než nepřetržité vzdorování koalice G10. 

Zemědělství bylo pravděpodobně nejdiskutovanější položkou agendy. Jádrem konfliktu mezi USA a ES 

byly vývozní dotace zakotvené v SZP ES a jejich dopad na americký zemědělský obchod. ES byla 

kritizována za široké uplatňování vývozních dotací, které během dekády od roku 1973 vedlo 

v reálných hodnotách ke zvýšení vývozu zemědělských produktů o 42%, čímž se výrazně omezila 

možnost vstupu produktů nejen z USA na evropský trh.139 Štěpení v pozicích bylo možné pozorovat 

nejen mezi USA a ES, ale také mezi těmito dvěma aktéry na jedné straně a vznikající skupinou 

exportérů zemědělských produktů (Cairns Group) na straně druhé, kteří byli frustrovaní z řady změn 

ve světovém obchodě se zemědělskými produkty, který samostatně neměli sílu ovlivnit.140 

Na konferenci v Punta del Este Cairns Group vystupovala během jednání velmi odhodlaně s cílem 

liberalizovat obchod se zemědělskými produkty a svůj postoj neústupně hájila. USA snahu koalice 

kvitovaly a podporovaly, zatímco ES se se svým odmítavým postojem postupně dostávala do větší 

izolace.141 

Po spuštění Uruguayského kola vstoupily USA do vyjednávání s cílem podpořit větší liberalizaci 

zemědělského obchodu a snížit ochranu a podporu, kterou svým producentům poskytovala ES. 

Nutno však podotknout, že i USA intenzivně využívaly vývozní dotace, a to zejména pro export 

obilovin. Tuto praxi ospravedlňovaly nutností vypořádat se s dotačními praktikami ostatních států.142 

ES neměla v úmyslu vyjednávat o rozsáhlé liberalizaci zemědělského obchodu, nicméně chtěla 

dosáhnout kompromisu, jenž by zmírnil rozdíly mezi členy GATT, stabilizoval trhy a minimalizoval 

obchodní neshody s USA.143 Postoj Společenství k reformě zemědělského obchodu byl rozporuplný. 

Na jedné straně chtěla Společenství udržet principy SZP (o kterých odmítala jednat), zároveň ale 

věděla, že nemohou navěky izolovat svůj zemědělský sektor od konkurenčních vlivů světových trhů. 

Pozice ES tedy nebyla zcela defensivní, jako tomu bylo v předjednávací fázi Uruguayského kola. Ceny 
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zemědělských produktů byly na trhu ES vysoké, Společenství proto trvala na zachování dovozních cel, 

které zajistí dorovnání ceny dováženého zboží s cenou zboží domácích producentů, a zároveň 

dotování exportu tak, aby byly vyvážené produkty konkurenceschopné na světových trzích. Na 

druhou stranu byla Společenství ochotná jednat o měření a monitorování souhrnné zemědělské 

podpory a ochrany s možností závazku jejího omezení.144 Z postojů ES tak můžeme poprvé 

vypozorovat jistou ochotu slevit z některých svých požadavků a využívat integrativní strategie pro 

dosažení dohody o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, která by byla prospěšná všem 

členům GATT. 

Japonsko zaujímalo defensivní pozici, jež se velmi blížila ES. Udržovalo přísné dovozní limity na určité 

zemědělské produkty a celkové embargo na dovoz rýže. Argumentem, který měl tyto praktiky 

ospravedlnit v očích ostatních aktérů, byla potřeba zajistit potravinovou bezpečnost země a podpořit 

hospodářství na venkově.145 Stejnou agrární politiku vedla i Jižní Korea. Japonsko se obávalo zákazu 

dovozních cel a bylo ochotné dělat jen takové ústupky, které budou nutné pro úspěšné završení 

kola.146  

Pozice Cairns Group byla naopak bližší USA. Záměr jejích členů liberalizovat zemědělský obchod 

necílil pouze na SZP ES, ale obecně chtěla koalice dosáhnout omezení protekcionizmu a nástrojů 

domácí podpory ve všech vyspělých zemích, čímž by se zvýšila konkurenceschopnost zemědělských 

produktů, které členové koalice exportovali. Poněkud rozporuplnou pozici uvnitř koalice zastávala 

Kanada. Na jedné straně sdílela ambice liberalizovat obchod se zemědělskými produkty, na straně 

druhé však sama ve velké míře chránila domácí sektor mléčných a živočišných produktů.147 Členové 

Cairns Group si také byli vědomi, že základním zdrojem problémů v zemědělství jsou četné spory 

mezi USA a ES a chtěli proto přispět k jejich vyřešení.  

Postoje rozvojových zemí byly v otázce zemědělství různé. Rozvojové země zcela závislé na importu 

potravin (zejména obilovin) byly znepokojené možným růstem světových cen v důsledku omezení 

vývozních subvencí.148 V dalších rozvojových zemích měla zemědělská produkce zásadní vliv na jejich 

celkový rozvoj, pozornost proto upíraly ke zvláštnímu a rozdílnému zacházení. 

Od poloviny roku 1987 začali aktéři své požadavky konkretizovat a vyčíslovat. USA požadovaly během 

následujících deseti let postupné zrušení všech zemědělských subvencí (včetně exportních), všech 

množstevních omezení dovozu zemědělských produktů a harmonizaci zdravotních a hygienických 
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předpisů.149 Návrh USA byl velmi radikální, ofenzivně laděný a zaměřoval se bez výjimek na všechny 

formy podpor, které narušovaly mezinárodní obchod. Prvním krokem k naplnění cílů mělo být 

stanovení agregované míry podpor (Aggregate Measure of Support – AMS) každé smluvní strany a 

následné odsouhlasení politických kroků, které by vedly ke snížení naměřené hodnoty.150 

Ačkoliv byly záměry USA plně liberalizovat zemědělský obchod známé ostatním aktérům již 

z předjednávací fáze, radikálnost a rozsáhlost navrhovaných změn přesto mnohé z nich překvapila. ES 

a Japonsko považovaly návrh za zcela nerealistický a dokonce ani Cairns Group nešla ve svých 

úvahách tak daleko. Skupina předložila návrh kombinující okamžitá opatření, která co nejrychleji 

pokřivenému zemědělskému obchodu uleví (např. zmrazení omezení přístupu na trh a podpor 

produkce), spolu s dlouhodobým reformním programem, který povede k zákazu všech dotací a 

ostatní vládních podpůrných opatření a otevření účinné konkurenci ze strany dovozu.151 Prioritou 

Cairns Group byly vývozní subvence a množstevní dovozní překážky stejně jako v případě USA, 

odlišnost jejich návrhů však spočívala především v časové flexibilitě. Návrh Cairns Group sice taktéž 

zmiňoval lhůtu deseti let, během které by měl být naplňován reformní program, nepředpokládal 

však, že se podaří během této doby dosáhnout volného obchodu.152 Liberalizace obchodu měla být 

podle koalice výsledkem zemědělských reforem v delším časovém horizontu.  

Japonsko souhlasilo s potřebou eliminovat vývozní subvence, ačkoliv samo nebylo nijak významným 

exportérem zemědělských produktů. V ostatních bodech se však s návrhy USA a Cairns Group 

rozcházelo. Považovalo za nutné chránit své farmáře před mezinárodní konkurencí a navrhovalo 

proto možnost využívat za určitých podmínek domácí subvence, čímž cílilo především na svou 

produkci rýže.153 Z tohoto hlediska byly pro Japonsko návrhy USA a Cairns Group příliš ambiciózní. 

Vzhledem ke specifičnosti zemědělského sektoru nepovažovalo Japonsko za vhodné ponechat 

obchod se zemědělskými produkty zcela bez kontroly vlády. Japonsko vyzdvihovalo také jiné než 

ekonomické cíle zemědělské politiky, jako je potravinová bezpečnost, zaměstnanost na venkově a 

ochrana životního prostředí.154 

Specifičnost zemědělského sektoru vyzvedávaly také země Skandinávie a Švýcarsko. Severské země 

souhlasily s cílem liberalizovat zemědělský obchod, ale trvaly na tom, aby byly vzaty v potaz 
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požadavky na potravinovou bezpečnost a další aspekty, které se vztahují k biologické povaze 

výrobního procesu. Švýcarsko, které bylo podobně jako Japonsko z velké části závislé na dovozu 

potravin, požadovalo zachování zemědělských politik podporující vlastní zemědělce v kombinaci 

s opatřeními pro minimalizování negativních efektů těchto politik na mezinárodní obchod.155  

ES oproti ostatním zemím odmítala přistupovat k zemědělství jako k celku a místo toho preferovala 

specifické zacházení s jednotlivými sektory zemědělství, případně s konkrétními komoditami.156 

Obecný přístup k zemědělství jako celku považovala za neefektivní. Návrh předložený ES nebyl oproti 

tomu americkému ani tak konkrétní, ani tak radikální. Základní problém světového zemědělského 

obchodu spatřovala Společenství v nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou, kterou bylo třeba co 

nejdříve zmírnit. V  první fázi navrhovala ES nouzová opatření s platností jednoho roku pro stabilizaci 

trhů s obilovinami, cukrem a mléčnými výrobky. V druhé fázi by následovalo postupné zavádění 

dlouhodobých opatření, jež by vedla ke snížení podpory zemědělství. O konkrétních závazcích 

ohledně úrovně ochrany zemědělství by se mělo začít jednat až po stabilizování největších trhů.157 

Požadavky Společenství byly zaměřeny především na koncepci "vyvažování" pro ně nevýhodných 

starších závazků, podle které by např. byl přístup na evropský trh s obilovinami sjednán pouze 

výměnou za ústupek, který by Společenstvím umožnil znovu zavést dovozní cla na neobilná krmiva 

pro dobytek, jejichž levný import nahradil obilná krmiva produkovaná domácím hospodářstvím.158 ES 

se tak zaměřila především na maximalizaci svých zisků. 

Do revizního zasedání v Montrealu nelze pozorovat žádnou změnu v pozicích aktérů, která by 

napomohla dosažení kompromisu. Ani jeden z nich neprojevil ochotu ze svých požadavků ustoupit 

natolik, aby jeho ústupek ostatní považovali za dostatečný. Zdálo se, že vyjednávací skupina pro 

zemědělství nebude z toho důvodu ani schopná předložit dokumenty požadované pro zasedání 

v Montrealu. Zodpovědnost tak převzal předseda de Zeeuw. Jeho návrh obsahoval všechny prvky 

potřebné k ministerskému rozhodnutí o tom, jak by jednání v oblasti zemědělství měla pokračovat.159 

Zpráva de Zeeuwa hovořící o potřebě zemědělských politik lépe reagovat na signály mezinárodních 

trhů a o nutnosti postupně snižovat podpůrné a ochranné nástroje tak, aby nenarušovaly fungování 

trhu, se zdála být dobrým základem pro jednání na úrovni ministrů. Mediační taktika de Zeeuwa by 

v tomto okamžiku mohla být přínosem, kdyby hlavní aktéři upustili od distributivních vyjednávacích 

strategií. Bohužel pozice USA a ES byly od sebe stále natolik vzdálené, že se průlomu nepodařilo 

dosáhnout. USA odmítaly ustoupit z dlouhodobého cíle eliminace všech forem zemědělské podpory a 
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odmítaly vyjednávat o krátkodobých opatřeních, dokud nebude přijat dlouhodobý cíl. Pro ES bylo 

nemožné přijmout variantu navrhovanou USA, neboť by ve svém důsledku vedla ke zrušení SZP.160 

Během samotného zasedání se v roli mediátora pokoušela Cairns Group najít společnou půdu pro 

vyjednání mezi oběma aktéry. Snažila se přesvědčit USA, aby slevily ze svého dlouhodobého 

požadavku nulových zemědělských podpor a zároveň přijmout ES k akceptování jejich okamžitého 

zmražení, které bude následováno 10% snížením do roku 1990 jakožto začátkem dlouhodobého 

procesu liberalizace.161 USA nicméně tvrdě stály za svým cílem a nebyly ochotné ustoupit, zároveň 

však neměly co nabídnout ES výměnou za jejich ústupek. Někteří členové Cairns Group v čele 

s Argentinou v reakci na zablokování jednání v oblasti zemědělství odmítli podepsat jakékoliv dohody 

ostatních vyjednávacích skupin, dokud nebude nalezen kompromis v zemědělství, a konference 

v Montrealu skončila dalším neúspěchem.162 

Jelikož bylo zřejmé, že kvůli rozporům v zemědělství hrozí zablokování celého Uruguayského kola, 

Dunkel jednání ministrů odložil s cílem najít řešení, které by garantovalo z dlouhodobého hlediska 

určitou míru liberalizace zemědělského obchodu, ale které by zároveň umožnilo v určité formě 

zachovat Společenstvím SZP. 

Bezprostřední hrozba kolapsu jednání umožnila Dunkelovi svolat v dubnu 1989 všechny smluvní 

strany zainteresované v otázce zemědělství na základě vytvořeného návrhu dohody, který se zdál být 

přijatelný pro všechny. Zásadní změnou bylo, že návrh generálního ředitele nezmiňoval odstranění 

všech forem zemědělské podpory a ochrany, ale hovořil pouze o jejich výrazném snižování s uznáním 

všech kroků v tomto směru podniknutých od roku 1986.163 Během vyjednávání byl Dunkelův návrh 

modifikován tak, aby byl pro nejdůležitější hráče akceptovatelný a dohody mohlo být dosaženo. ES 

původně požadovala uznání všech opatření přijatých ke snížení podpor již od roku 1984, nakonec 

však ustoupila a souhlasila se stanoveným mezníkem k roku 1986. USA se navíc poprvé od roku 1987 

nesnažily do textu prosadit dříve hájenou nulovou variantu, tedy odstranění všech forem zemědělské 

podpory a ochrany.164 Ústupky obou nejvýznamnějších aktérů tak umožnily znovu restartovat 

Uruguayské kolo. 

V prosinci 1989 se ovšem jednání znovu zablokovalo během dalšího kola předkládání návrhů ve 

vyjednávací skupině pro zemědělství, a to díky obnovenému požadavku USA na nulovou toleranci 
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v případě zemědělských podpor.165 Vyjednávání se tak v podstatě vrátilo o dva roky zpět. Navzdory 

podpisu Ženevské dohody z dubna 1989 USA znovu požadovaly radikální reformu. Vývozní subvence 

měly být kompletně odstraněny během deseti let, v oblasti přístupu na trh měla být převedena 

všechna netarifních opatření na tarifní s následným snižováním výše těchto tarifů po dobu deseti let a 

domácí podpory měly být rozděleny do tří skupin značících míru negativních dopadů na světový trh a 

odpovídajících světelné signalizaci semaforu – červené (nejvíce narušující), oranžové (méně 

narušující), zelené (s minimálním negativním efektem).166 Rozvojovým zemím měla být poskytnuta 

delší lhůta pro přizpůsobení se novým pravidlům. 

Návrh, který předložila koalice Cairns Group, se pozičně značně přiblížil USA. Cairns Group 

požadovala zmrazení a následné snižování vývozních subvencí. Co se domácích politik narušujících 

mezinárodní obchod týká, ty měly být postupně omezovány. Každý stát by se nicméně mohl 

rozhodnout, jakým způsobem tak učiní.167 V oblasti přístupu na trh Cairns Group navrhovala snižování 

souhrnné podpory, čímž by se snižovaly veškeré překážky obchodu. Součástí návrhu bylo i převedení 

netarifních překážek na tarifní, zvláštní a rozdílné zacházení vůči nejméně rozvinutým zemím 

s ohledem na jejich individuální potřeby rozvoje a obavy zemí závislých na dovozu potravin.168  

Návrh ES z velké části reagoval na požadavky USA. Společenství připustila možnost částečné 

tarifikace, podmínkou k souhlasu s tarifikací však bylo již dříve požadované rozvázání nízkých cel na 

některé produkty přijaté v předchozích jednáních a zachování možnosti uvalit za výjimečných 

okolností kvóty na dovoz zemědělských a rybářských produktů dle článku XI Dohody.169 V rámci 

snižování AMS byla Společenství ochotná snižovat i domácí subvence (ačkoliv rozsah jejich snižování 

nebyl v návrhu konkretizován). Nutností však bylo umožnit státům jednat flexibilně na základě svých 

potřeb. Společenství byla také připravená jednat o snížení vlivu opatření narušujících obchod, avšak 

pouze za předpokladu přijatelného časového harmonogramu, který by zahrnoval po několika letech 

přezkum vývoje a zajistil vyváženost přínosů všem zainteresovaným zemím.170  

Pozice dalších aktérů se nijak výrazně nezměnily. Japonsko, stejně jako Korea, i nadále souhlasilo 

s odstraněním vývozních subvencí, které pro jeho agrární politiku nebyly důležité, ale naopak 

protestovalo proti omezení domácích podpor, pokud výrazně nenarušují obchod.171 Pozici Cairns 

Group i nadále podlamovala Kanada, která požadovala zachování některých dovozních cel. 
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Společným zájmem Japonska, Korey a Kanady bylo rozšíření čl. XI Dohody a jasné vymezení jeho 

rozsahu.172 

Po třech letech oficiálního vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty nebylo 

dosaženo žádného viditelného úspěchu. Situace byla stejná jako na úplném začátku Uruguayského 

kola. Změny v postojích a používaných vyjednávacích strategií byly patrné jen u ES, která byla 

ochotna přistoupit na jednání o redukci zemědělských podpor, nicméně požadavek USA na jejich 

úplné odstranění naznačované ústupky ze strany ES zcela zničil. Cairns Group se po celou dobu v roli 

mediátora snažila aktivně (nejen v rámci přímého vyjednávání s nimi, ale také předkládáním 

kompromisních návrhů) přesvědčit oba aktéry, aby své požadavky zmírnili.  

Od června 1990 se znovu pokoušel vyjednávání zintenzivnit de Zeeuw. Vytvořil kompromisní návrh 

obecného rámce, v němž by země mohly předkládat konkrétní nabídky. Základním nástrojem pro 

zjednodušení přístupu na trh měla být již dříve projednávaná tarifikace. Oblast domácích podpor 

rozdělil de Zeeuw do dvou částí. Na jedné straně měly být jasně stanovené nástroje a jejich limity, 

kterými vláda může podpořit své zemědělství, venkov a životní prostředí (např. environmentální 

programy, programy regionálního rozvoje atd.). Na druhé straně však stála potřeba reformovat 

systém podpory tržních cen a přímých plateb výrobcům. Tyto nástroje měly být postupně výrazně 

omezovány v rámci AMS. V oblasti vývozních subvencí návrh předpokládal jejich výrazné snižování 

(rozsáhlejší než redukce podpor v ostatních oblastech), nemělo však dojít k jejich úplnému zákazu.173  

Tentokrát byl jeho mediační pokus úspěšnější, neboť summit G7 přijal jeho návrh jako základ pro 

následující vyjednávání. USA a Cairns Group vesměs návrh de Zeeuwa podporovaly. Výhrady však 

měly vůči redukci domácích podpor v rámci AMS, neboť by v důsledku byly podpory určitých 

produktů zachovány, ne-li navýšeny.174 Z pohledu ES nebylo dosaženo žádného pokroku, neboť návrh 

stále omezoval principy SZP. 

Před plánovaným ukončením kola zmírnily USA své požadavky na snižování vývozních subvencí. 

Definitivně opustily nulovou variantu a nově požadovaly jejich redukci o 90%, spolu s omezením 

„červených“ domácích podpor o 75%.175 USA se svým ústupkem výrazně přiblížily požadavkům Cairns 

Group a došlo tak k menší změně poměru sil ve vyjednávání, která uváděla ES do stále větší izolace.  

ES představila svůj návrh závazků v listopadu 1990, tedy měsíc před plánovaným ukončením kola. 

Svou vyjednávací pozici v zemědělství však nezměnila a návrh nenastínil žádné možné ústupky, které 
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by bylo třeba zapotřebí učinit pro dosažení konsensu. Nezbytným ústupkem v tuto chvíli bylo 

přistoupení na určitou míru snížení vývozních subvencí, ke kterému se však ES neuchýlila. 

Společenství navíc nabídla pouze snížení domácích podpor o 30%176, což bylo pro USA a Cairns Group 

naprosto nedostačující. 

Jelikož se Společenství i nadále odmítala zavázat ke snižování vývozních subvencí a podporovala 

pouze v omezené míře redukci AMS jako celku, nikoliv snižování podpor u konkrétních produktů, 

reagovaly latinskoamerické státy Cairns Group (podobně jako v Montrealu) stažením svých členů 

z vyjednání ve všech oblastech.177 Proces sbližování USA a Cairns Group tímto krokem vyvrcholil a 

koalice definitivně přestala být pomyslným jazýčkem na váhách mezi extrémními pozicemi USA a ES. 

Cairns Group opustila středovou pozici ve vyjednávání, přiklonila se na stranu USA a odsoudila 

bruselské zasedání k neúspěchu. Tento posun také prohluboval spory uvnitř koalice, a to zejména 

v souvislosti s požadavkem Kanady na rozšíření čl. XI GATT. 

USA a ES se následně snažily své pozice sblížit bilaterální cestou, avšak prozatím neúspěšně. Prolomit 

bariéru mezi USA a ES se znovu pokoušel Dunkel na konci roku 1991. Spolu se svými spolupracovníky 

sepsal návrh závěrečného aktu, jenž pokrýval všechny oblasti vyjednávání stanovené deklarací 

z Punta del Este s výjimkou seznamu závazků smluvních stran v oblasti snižování dovozních cel na 

zboží a otevření trhů pro obchod se službami.178 Část věnovaná zemědělství se opírala o tři pilíře: 

zlepšení přístupu na trh, snížení domácích podpor a snížení vývozních dotací. 

Tým generálního ředitele navrhoval v oblasti přístupu na trh celkové převedení netarifních překážek 

na tarify a jejich celkového snížení v průměru o 36% a v případě jednotlivých produktů minimálně o 

15% během let 1993-1999, souběžně s požadavkem zajištění minimálního přístupu na všechny 

národní trhy ve výši 3% domácí spotřeby, jenž měl být do roku 1999 zvýšen na 5%. Domácí podpory 

by se měly do roku 1999 snížit o 20% oproti úrovním v roce 1986 v rámci AMS. Návrh zahrnoval i 

snížení výdajů státních rozpočtů na vývozní subvence o 36% a zároveň snížení objemu 

subvencovaného exportu o 24% ve stejném implementačním období 1993-1999.179 

USA, stejně jako většina členů Cairns Group (s výjimkou Kanady), byly ochotné na základě tohoto 

návrhu vést závěrečná jednání Uruguayského kola. Tato možnost byla nicméně okamžitě rázně 

zamítnuta ES, která považovala zejména část věnovanou zemědělství za nevyváženou. 

Problematickými aspekty návrhu byly pro Společenství celková tarifikace, závazky ke snižování 
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vývozních subvencí a nereflektování požadavku na vyvážení dřívějších závazků ke snížení celních 

sazeb u některých produktů. I u ostatních aktérů se výhrady vůči Dunkelově návrhu týkaly především 

konkrétních požadavků na reformu zemědělského obchodu. S celkovou tarifikací mimo Společenství 

nesouhlasili i Japonsko, Korea, Mexiko, Švýcarsko či Kanada.180 Z pohledu ES se Dunkelův návrh 

přikláněl spíše k požadavkům USA a někteří členové Komise a vlád členských států přestaly 

generálního ředitele považovat za neutrálního mediátora ve vyjednávání.181 

Ačkoliv se Dunkel a jeho spolupracovníci snažili posunout jednání směrem k uzavření kola, ani 

tentokrát se jim nepodařilo předložit kompromisní balíček, který by byl ihned akceptovatelný všemi 

smluvními stranami. Největším nedostatkem všech dosavadních mediačních snah byl fakt, že 

nepřiměly USA a ES vyměnit si ústupky ve stejný čas, aby se jednání mohla posunout kupředu. USA 

navíc podmiňovaly další vyjednávání ochotou ES přistoupit na reformu obchodu se zemědělskými 

produkty ve všech třech pilířích.182 

Náznak ochoty ES učinit ústupky se objevil až ruku v ruce s MacSharryho reformou SZP. Konečná 

podoba reformy nebyla tak ambiciózní jako její původní návrh a vzbudila určité pochybnosti o tom, 

zda by ES mohla splnit Dunkelem požadované snížení objemu dotovaného vývozu o 24% v případě 

obilovin během navrhovaných šesti let. Kvůli rozpočtovým nákladům na kompenzace producentů, 

vzniklým díky snížení cenové podpory, navíc ES požadovala, aby tyto přímé platby nepodléhaly 

snižování v rámci AMS.183 Přesto se reformou zemědělské politiky pozice Společenství přiblížila 

požadavkům Dunkelova návrhu a umožnila ES vést rozhovory s USA, které vyústily v přijetí Dohody 

z Blair House. 

Základem pro úspěch bilaterálního jednání USA a ES byla oboustranná výměna ústupků. ES byla 

poprvé ochotna stanovit závazek pro snížení vývozních subvencí, zatímco USA vyjádřily souhlas se 

zmírněním požadavku na omezení objemu subvencovaného exportu z původních 24% na 21% pro 

vyspělé země a z 16% na 14% pro země rozvojové.184 Požadavek na snížení celkových výdajů státního 

rozpočtu na vývozní subvence o 36% zůstal zachován. Dohoda dále upravovala otázku domácích 

podpor ve formě přímých plateb producentům, které měly být nově zahrnuty do skupiny dovolených 

„zelených“ podpor, vyňaty z výpočtu AMS a tedy osvobozeny od redukcí, ačkoliv nesplňovaly všechna 

původní kritéria pro zařazení do této kategorie. Dohoda z Blair House tedy legitimizovala nástroj 

kompenzačních přímých plateb SZP pro ES a zároveň i vyrovnávací platby, jež poskytovala svým 
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producentům vláda USA.185 Oba aktéři potvrdili snižování úrovně domácích podpor v rámci AMS, 

nikoliv jednotlivě produkt po produktu. Z pohledu ES měla dohoda nedostatek v podobě 

nereflektování požadavku na vyvažování starších závazků snížení tarifů na určité zemědělské 

produkty, nicméně USA byly ochotné tyto problémy dále řešit bilaterální cestou. 

Ne všechny smluvní strany byly s podobou dohody zcela spokojené, pro úspěch kola jako celku však 

byly ochotné na jejím základě jednat s ohledem na fakt, že i posun ve vyjednání v ostatních skupinách 

byl vázaný na nalezení kompromisu v zemědělství. Pro Cairns Group byl výstup bilaterálního jednání 

taktéž přijatelný. Skupina spatřovala v dohodě potenciál ke zlepšení směnných relací jejích členů, 

neboť snížení vývozních subvencí by v důsledku zásadně omezilo export zemědělských výrobků ES, 

který směnné relace ovlivňoval nejvíce.186 

Generální ředitel Dunkel chtěl co nejrychleji kolo uzavřít, dokud panovala mezi členskými státy shoda. 

Svolal proto zasedání zhruba 20 nejaktivnějších účastníků rozhodovacího procesu, kteří měli 

naposledy jasně vyjádřit své požadavky. Jeho snaha však přinesla více škody, než užitku. Seznam 

požadavků USA, zahrnující změny téměř ve všech oblastech agendy a předložený na poslední chvíli 

před ukončením jednání, vyvolal ostré reakce ostatních smluvních stran.187 Ač nepřímo a neúmyslně, 

Dunkel tentokrát svou iniciativou přispěl k oživení starých sporů a odložení závěrečných jednání. Jeho 

mediační taktiky v tomto případě skončily naprostým fiaskem a staly se mu osudnými. 

Dunkel z pohledu USA a ES neměl Uruguayskému kolu více co nabídnout. Jeho mediační taktiky 

mnohokrát selhaly a nedokázaly překonat propast mezi vylučujícími se požadavky hlavních aktérů. 

Nově zvolený generální ředitel Peter Sutherland měl předpoklady stát se úspěšným mediátorem – 

měl dobré renomé, kontakty a byl dynamickou, ráznou, přímou a dominantní osobností.188 Jeho 

úkolem bylo vyjednávání oživit a dodat všem aktérům elán do dalších debat. 

Sutherland začal okamžitě po svém jmenování do funkce vyvíjet tlak na hlavní aktéry s vidinou 

brzkého ukončení vyjednání. Nadcházející summit G7 v Tokiu prohlásil za zcela zásadní pro 

budoucnost Uruguayského kola. Výsledkem summitu bylo dohodnutí postupu vyjednávání v otázkách 

přístupu na trh, ale vzhledem k absenci ministrů zemědělství jednotlivých států nereflektoval sporné 

otázky v oblasti obchodu se zemědělskými produkty.189 Přesto však přiměl aktéry opět aktivně jednat. 

Sutherland po ukončení summitu ještě zvýšil svůj tlak, a to nejen na smluvní strany, ale také na 

samotný Sekretariát GATT, který podle jeho názoru nebyl v průběhu kola tak činný, jak by bylo třeba. 
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Aktivní přístup Sutherlanda bezpochyby pomohl přimět představitele USA a ES, aby převzali osud 

Uruguayského kola do svých rukou a dovedli ho ke zdárnému uzavření. Závěrečná jednání se točila 

kolem Dohody z Blair House, která prošla úpravami tak, aby na jejím základě bylo možné vypracovat 

konečnou dohodu Uruguayského kola.  

Vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty tedy začalo v rámci předjednávací fáze 

využíváním distributivních strategií všech zúčastněných aktérů. První posun k integrativním strategiím 

zaznamenáváme na konferenci v Punta del Este ze strany koalic Café au Lait a Cairns Group. První 

náznak ústupku ze strany USA přišel ve spojitosti s Dunkelovým návrhem v dubnu 1989, kdy se zdálo, 

že USA opustily myšlenku úplného odstranění všech forem zemědělských podpor. K tomuto 

požadavku se však ještě téhož roku vrátily. První využití integrativních strategií ze strany USA tak 

můžeme pozorovat až v listopadu 1990, kdy byla nulová varianta zemědělských podpor definitivně 

opuštěna. V tomto období však ES nezareagovala zmírněním svých požadavků a nadále ve 

vyjednávání využívala distributivní strategie. Mediační taktiky, které měly zvýšit šance na prolomení 

bariér mezi aktéry, nebyly během Uruguayského kola výrazně úspěšné. Efektivně je dokázala využívat 

koalice Cairns Group, zatímco aktivity Sekretariátu GATT se nesetkávaly s velkým ohlasem. Výraznější 

úspěch zaznamenal generální ředitel Dunkel na konci roku 1991, kdy byl jeho návrh liberalizace 

v oblasti zemědělství přijat za základ pro budoucí jednání i přes to, že se přikláněl na stranu USA. 

Změna v přístupu ES nastala až po reformě SZP, která umožnila Společenstvím ze svých požadavků 

částečně slevit, neboť snížila jejich subjektivní překážky k dosažení dohody. Od roku 1992 tak jednání 

probíhala převážně s využíváním integrativních strategií ze stran všech nejaktivnějších aktérů, které 

velmi aktivně podporoval v roli mediátora nový generální ředitel Sutherland. 

4 Katarské kolo vyjednávání 
 

Dohoda o zemědělství z Uruguayského kola byla historicky prvním přijatým rámcem pro 

dlouhodobou transformaci obchodního systému, přesto však měla řadu nedokonalostí a slabin. 

Mnoho dohod a požadavků zůstalo pouze na papíře a praxe zcela neodpovídala smluveným 

postupům. Zejména rozvojové země nebyly spokojené s implementační fází, kdy pozorovaly výraznou 

asymetrii v naplňování závazků mezi rozvojovými a vyspělými státy. Mnoho rozvojových zemí 

liberalizovalo svůj zemědělský sektor již v 80. letech v rámci programů strukturálního přizpůsobení a 
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ve výsledku tak byla při plnění závazků Dohody o zemědělství hloubka snižování celních sazeb ze 

strany rozvojových zemí v průměru větší než u zemí vyspělých.190  

Vzhledem ke zprůměrování požadavku na snižování celních sazeb byla reálně cla u produktů 

s nejvyššími sazbami redukována jen minimálně. Převedení všech netarifních bariér na tarifní navíc 

vyprodukovalo obrovské množství cel na tak vysokých úrovních, že jejich snižování běžnými způsoby 

bylo velice komplikované.191 I přes snahu o naplňování dohod přijatých v Marrákeši zůstávala cla u 

zemědělských produktů zhruba třikrát vyšší než cla uvalovaná na průmyslové produkty.192  

Nespokojenost byla patrná i v dalších pilířích reformy zemědělského obchodu. Požadavky redukce 

vývozních subvencí a domácích podpor byly vypočítány k úrovním z let 1986–1990, respektive 1986-

88, kdy byla výše těchto podpor historicky nejvyšší. I přes jejich snížení dle požadavků Dohody o 

zemědělství by jejich hodnota byla vyšší než v 60. či 70. letech.193 Závazek snižování vývozních 

subvencí navíc nebyl vyspělými státy zcela dodržován a s ohledem na mírovou doložku Dohody o 

zemědělství nemohl žádný člen vznést námitky proti výši podpor až do roku konce roku 2003.194 

Revize Dohody o zemědělství tedy byla z tohoto pohledu nutná ve všech třech jejích pilířích, neboť 

v každém z nich stále existovala opatření pokřivující trhy. Závazek pokračovat v jednáních byl 

stanoven v samotné Dohodě, konkrétně v jejím 20. článku. Ten ukládal členům povinnost zahájit 

jednání o pokračování procesu jeden rok před koncem šestiletého prováděcího období.195 Nejpozději 

tedy na začátku nového tisíciletí. 

Téma spuštění nového kola vyjednávání bylo částečně přítomné již na první ministerské konferenci 

WTO, která se konala v prosinci roku 1996 v Singapuru. Představitelé Chile na konferenci zmínili 

požadavek na zahájení diskuzí o přípravě nového kola pro vyjednávání o zemědělství.196 Jednalo se 

však spíše o požadavek s výhledem do budoucna než o výzvu k okamžité akci. Konference v Singapuru 

tak probíhala spíše v duchu diskuzí o fungování WTO, implementaci přijatých dohod z Marrákeše a 

také o nových otázkách, kterým by se organizace mohla věnovat (tzv. Singapurské otázky). Obchod se 

zemědělskými produkty členské státy neprojednávaly.  
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Počátek předjednávání Katarského kola můžeme vztáhnout ke druhé ministerské konferenci, která 

proběhla v květnu 1998 v Ženevě. Generální rada WTO byla pověřena vypracováním pracovního 

programu s doporučeními k projednání na třetí konferenci ministrů. Doporučení měla pokrývat oblast 

implementace, nové otázky či budoucí agendu vyjednávání, která byla zaštítěna mandátem pro 

jednání o pokračování reformního procesu dohodami z Uruguayského kola.197  

Od ukončení jednání v Ženevě začaly přípravy třetí ministerské konference, jejímž původním 

záměrem bylo spuštění nového kola, které se zaměří na další liberalizaci obchodu a revizi stávajících 

pravidel. Přípravy však byly negativně ovlivněné hledáním nového generálního ředitele, které bylo 

doprovázeno četnými roztržkami mezi členy WTO. Dlouhých pět měsíců tak nejvyšší funkce WTO 

nebyla obsazená, což vedlo ke zpomalení celého procesu a jeho slabé koordinaci.198 

Ve své řeči zhruba měsíc před zahájením konference shrnul nově jmenovaný generální ředitel Mike 

Moore priority konference, kterými měly být: pokračující liberalizace obchodu, integrace rozvojových 

zemí do obchodního systému, vytvoření opravdu globálního obchodního systému (zahrnutí Číny, 

Ruska, atd.), budování mostů v tvorbě globálních politik, neboť integrace vyvolává důležité otázky 

týkající se souvislostí mezi obchodním systémem a životním prostředím, hygienickými normami, 

lidskými právy a dalšími tématy.199  

Vyjednávání v Seattlu provázely četné komplikace. Mezi aktéry nepanovala shoda ani v otázce 

spuštění kola, natož v jeho případné agendě, mnoho citlivých otázek zůstalo otevřených až do 

zahájení konference a výsledkem přípravného procesu bylo předložení velkého množství pozičních 

dokumentů, které nebyly předem projednány a nebylo tak jasné, jakou podporu mají.200 Samotný 

průběh konference byl pak narušen rozsáhlými demonstracemi aktivistů, kteří zpočátku znemožnili 

delegátům vstoupit do jednacích místností.201 Návrh ministerské deklarace, sepsaný předsedou 

Generální rady na základě předložených pozičních dokumentů, nebyl formálně přijat, neboť byl 
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pouhou reflexí hlavních přístupů k jednotlivým oblastem spíše než celistvým textem.202 V některých 

oblastech se stal alespoň základem pro pozdější vyjednávání členských států. 

Jednání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty ve všech pilířích podle závazku 

z Uruguayského kola začalo v březnu roku 2000 a pokračovalo i během příprav čtvrté ministerské 

konference. V tomto období se aktéři snažili především vyhnout všem nedostatkům, které 

doprovázely přípravy konference v Seattlu, neboť další selhání by bylo pro WTO zřejmě fatální. 

Bylo zřejmé, že ministři budou v Dauhá čelit stejným problémům, kterým čelili na předchozí 

konferenci. Zásadní otázkou bylo, zda je možné, vzhledem k širšímu členství organizace a obrovským 

rozdílům mezi členy, posunout práci WTO vpřed prostřednictvím mechanismu konsenzuálního 

rozhodování. Aby konference neskončila dalším neúspěchem, bylo nutné posílit nejen vzájemnou 

důvěru mezi členskými státy, ale také důvěru států v mezinárodní obchodní systém. Zejména bylo 

třeba zaměřit se na rozvojové země, které nebyly přesvědčené o tom, že pro ně další jednání o 

liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty přinese pozitivní výsledky.203 Zásadní otázkou 

v oblasti zemědělství bylo, zda se členské státy WTO shodnou na redukci vývozních subvencí. 

Konference v Dauhá probíhala od 9. do 14. listopadu 2001 a byla výrazně ovlivněna teroristickými 

útoky 11. září. Atmosféra vyjednávání byla proto oproti konferenci v Seattlu velmi konstruktivní. Další 

obchodní vyjednávání bylo považováno za nástroj k větší politické soudržnosti a mohlo pomoci 

pozvednout světovou ekonomiku zasaženou recesí a nejistotou spojenou s hrozbou terorismu.204 

Sekretariát a ministři byli tentokrát lépe připravení na vyjednávání a pozitivní závěr konference 

považovali v podstatě za nezbytný. Ačkoliv byly rozdíly mezi požadavky členských států výrazné a 

týkaly se stejných otázek jako na konferenci v Singapuru a Seattlu, v Dauhá byli vyjednavači poprvé 

ochotni učinit ústupky ve prospěch zahájení nového kola.205 Katarské kolo tak bylo oficiálně zahájeno 

s nebývale širokou agendou a akcentem na ekonomický rozvoj rozvojových zemí. 

Modality (konkrétní technické postupy) pro přijímání nových závazků, včetně ustanovení týkajících se 

zvláštního a rozdílného zacházení vůči rozvojovým zemím, měly být dohodnuty nejpozději na konci 
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března 2003 a odsouhlaseny na páté ministerské konferenci v témže roce.206 Vyjednávání mělo být 

oficiálně ukončeno nejpozději k 1. lednu 2005, tedy tři roky od jeho oficiálního zahájení.207 

Před ministerskou konferencí v Cancúnu představily USA a EU společnou rámcovou dohodu pro 

vyjednávání o modalitách, která smiřovala jejich protichůdné postoje. Svým způsobem se mohlo 

jednat o druhou „Dohodu z Blair House“, která by položila základ závěrečnému výstupu kola. 

Tentokrát se však dohoda nesetkala s takovým úspěchem, ba naopak. Vlna kritiky se na dokument 

snesla především z řad rozvojových zemí. V důsledku tak prohloubila rozpory mezi rozvojovými a 

vyspělými státy. Před plánovaným zasedáním v Cancúnu tak proti sobě nestály dle očekávání USA a 

EU, ale naopak USA spolu s EU na straně jedné, zatímco koalice rozvojových zemí na straně druhé 

jako jejich protiváha. 

Konference samotná pak probíhala v září 2003 v duchu souboje mezi rozvojovými a vyspělými státy 

především ohledně Singapurských otázek a zemědělství. Draft ministerské deklarace připravený 

Sekretariátem WTO v oblasti zemědělství vycházel zejména z rámcové dohody EU a USA, pro koalice 

rozvojových zemí byl proto naprosto nepřijatelný. Reálně se však na konferenci vyjednávalo pouze o 

Singapurských otázkách, kde panovaly mezi aktéry zásadní rozpory. O zemědělských otázkách členské 

státy v podstatě vyjednávat nestihly, nebyl tedy odsouhlasen ani rámec vyjednávání o modalitách, 

natož konkrétní závazky liberalizace obchodu se zemědělskými produkty. Výsledek konference 

znamenal návrat na úplný počátek Katarského kola. 

Až do března 2004 byla jednání na půdě WTO oficiálně dočasně přerušena, ačkoliv na zasedání 

ministrů na regionálních a dalších fórech bylo zemědělství diskutováno. V témže roce vznikl rámec 

pro ustanovení modalit v zemědělství, který byl nezávaznou dohodou stanovující cíle liberalizace 

obchodu se zemědělskými produkty a přílohou k tzv. Červencovému balíčku. Rámec sice 

nespecifikoval konkrétní závazky pro členy WTO, i přesto byl důležitým dokumentem a prvním 

úspěchem Katarského kola. Jednání o modalitách však postupovalo velmi pomalu a zintenzivnělo až 

pár měsíců před další ministerskou konferencí. Představy aktérů o modalitách však byly natolik 

odlišné, že samotná šestá ministerská konference v Hong Kongu v roce 2005 skončila neřešitelnou 

patovou situací, kdy všichni aktéři tvrdě hájili své pozice a žádný z nich nebyl ochoten jako první 

učinit ústupek ve prospěch konference jako celku.  

Jednání v Hong Kongu posunulo Katarské kolo jen o krůček kupředu oproti výchozímu bodu po 

Cancúnu. Výsledek nebyl nijak průlomový, ale alespoň se podařilo jednání oživit. Nejkonkrétnějším 
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výstupem konference v oblasti zemědělství byl závazek zrušení vývozních subvencí k roku 2013 a 

paralelní rušení všech další forem podpory vývozu.208  

Další termín pro dohodu o modalitách byl stanoven na duben 2006 a následně znovu odložen. 

Generální ředitel Pascal Lamy pro nepřekonatelné rozdíly v pozicích hlavních aktérů vyjednávání 

oficiálně přerušil. Ještě během roku 2006 se jednání pokoušela neúspěšně obnovit Cairns Group a 

koalice rozvojových zemí G20. V roce 2007 proces oficiálně znovu rozběhla bilaterální i skupinová 

zasedání G4 (USA, EU, Brazílie, Indie), která byla následně ukončena kolapsem červnového summitu 

v Postupimi. 

Následující dva roky nepřinesly žádný pokrok ve vyjednávacím procesu. V roce 2009 probíhala spíše 

obecná jednání ve snaze vyhnout se detailům a problematickým bodům agendy.209 Sedmá 

ministerská konference v Ženevě proto neproběhla jako schůze pro vyjednávání, ale sloužila spíše 

k přezkumu fungování WTO a průběhu Katarského kola.210 

Rok 2010 se nesl v řešení technických záležitostí a zisku dat pro výpočet možných závazků.211  Jednání 

znovu zintenzivněla až v roce 2011 během příprav na osmou ministerskou konferenci, žádného 

průlomu se bohužel dosáhnout nepodařilo. Na konferenci v Ženevě tak nebylo učiněno žádné zásadní 

rozhodnutí týkající se zemědělství, ačkoliv ministři přijali řadu dílčích rozhodnutí týkajících se např. 

duševního vlastnictví, elektronického obchodu a dalších oblastí. Pro zemědělství, kde se jednání stále 

nacházelo ve slepé uličce, byl stanoven požadavek, aby členské státy vzaly v úvahu možné 

alternativní přístupy k vyjednávání a prozkoumaly konkrétní body, u kterých by bylo možné přijmout 

dílčí závazky s výhledem na následující ministerskou konferenci v Bali 2013.212 

Devátá ministerská konference zaznamenala pro Katarské kolo nebývalý úspěch. Balijský balíček byl 

prvním souborem závazných rozhodnutí, které byly přijaty nejen od počátku Katarského kola, ale 

také od vzniku WTO. Jeho reálný dopad byl však velmi omezen, neboť pokrýval jen malou část 

vyjednávacího mandátu a řešení složitějších otázek odkládal na následující období. V oblasti obchodu 

se zemědělskými produkty pokrýval pět jeho aspektů: vývozní subvence a další opatření narušující 
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vývozní soutěž, správu celních kvót, veřejné skladování pro potřeby potravinového zabezpečení, 

seznam „obecných služeb“ spadajících do zeleného boxu a bavlnu.213  

Ačkoliv přijatá rozhodnutí zajišťovala jistý progres v jednáních, vzhledem ke skutečnosti, že dosud 

nejproblematičtějším pilířem byl přístup na trh, který balijský balíček neupravoval, úspěch celého 

kola tak zdaleka nezaručovala. Největším úspěchem bylo přijetí Dohody o usnadňování obchodu 

(Trade Facilitation Agreement, TFA). 

Ministerská konference v Nairobi roku 2015 přinesla další balíček rozhodnutí, čímž úspěšně navázala 

na ustanovenou praxi konference v Bali. Přijaté závazky se nicméně opět dotýkaly úzkého okruhu 

témat jinak široké agendy Katarského kola. Na dosud poslední konferenci v Buenos Aires se bohužel 

na úspěchy předešlých konferencí navázat nepodařilo. Členským státům se nepodařilo přijmout 

žádné další dílčí dohody.  

4.1 Aktéři, jejich aktivita a ochota řídit jednání 
 

Zahájení nového kola výrazně podporovala EU a od roku 1998 také neformální skupina 15 členů WTO 

pojmenovaná jako Přátelé nového kola (The Friends of a New Round). Skupinu tvořilo 5 vyspělých 

států (Austrálie, Česká republika, Maďarsko, Nový Zéland a Švýcarsko) a země Latinské Ameriky, Asie 

a Maroko.214 Pozice USA byla ambivalentní stejně jako pozice Japonska. Rozvojové země z velké části 

nebyly připravené zahájit nové kolo a obávaly se, že by mohlo vyústit v přijetí závazků v jejich 

neprospěch. Největším kritikem zahájení nových jednání byla Indie, která byla lídrem Skupiny stejně 

smýšlejících zemí (Like-minded Group). Členové této skupiny nechtěli přistoupit na další vyjednávání, 

dokud vyspělé státy nebudou ochotny řešit náklady na implementaci dohod Uruguayského kola, 

které představovaly pro rozvojové země obrovskou zátěž.215 EU se v předjednávací fázi ujala vůdčí 

role a snažila se umožnit spuštění nového kola negociací s ambiciózními cíli. Vyjednávači Unie se 

např. aktivně snažili přesvědčit ostatní aktéry, že multilaterální dohody v oblastech jako je regulace 

investic či hospodářská soutěž, které dosud pravidla WTO neupravovala, přinesou užitek všem. 

USA se oproti počáteční fázi Uruguayského kola držely stranou a zaměřovaly se spíše na ochranu 

vlastních zájmů, než na řízení celého procesu. Tento přístup se ukázal být fatálním pro konferenci 

v Seattlu, které předsedala Charlene Barshefská souběžně řídící USTR. Na konferenci vynakládala více 

energie na hájení pozice USA než na hledání konsensu mezi všemi aktéry.216 
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USA se aktivněji angažovaly ve vedení vyjednávání až při přípravách konference v Dauhá, kde se o 

vůdčí roli dělily s EU. Posílení vůdčí role USA bylo spojené s nástupem nové administrativy prezidenta 

George W. Bushe. USA i EU jednaly s cílem zahájit v Dauhá nové kolo vyjednávání, pokoušely se proto 

nejen překonat rozdíly mezi vlastními požadavky, ale také přimět ke změně postoje rozvojové země, 

které jeho spuštění doposud blokovaly. Vyjednavači obou zemí, šéf USTR Robert Zoellick a Evropský 

komisař pro obchod Pascal Lamy, často navštěvovali regionální jednání těchto zemí, aby podpořili 

budování důvěry a přesvědčili osobně rozvojové země o potřebě nové kolo zahájit.217 Funkční 

pracovní vztah mezi Zoellickem a Lamym se navzdory rozdílným pozicím obou aktérů výrazně podílel 

na úspěchu konference a zahájení Katarského kola. 

Jednání v Dauhá se od počátku účastnilo 142 členských států WTO, přímo na konferenci přistoupila k 

organizaci po patnácti letech vyjednávání Čína a den po ní byl přijat i Tchaj-wan.218 WTO se tak 

jednorázově rozšířila o více než čtvrtinu světové populace.219 Více než 80% z členských států 

organizace představovaly rozvojové země.220 Převaha rozvojových zemí byla důležitá nejen celkově 

pro Katarské kolo, ale i pro konkrétní vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty. 

Oblast zemědělství byla pro rozvojové země prioritní, neboť zemědělská produkce se průměrně 

podílela 26% na HDP, 27% na celkovém exportu a zajišťovala obživu více než 50% obyvatel v 

rozvojových zemích.221 Pro ilustraci, v případě vyspělých států tvořila zemědělská produkce zhruba 

3% HDP, 4% zisků z exportu a jen 9% obyvatel se živilo prací v zemědělství.222  

V průběhu Katarského kola můžeme pozorovat mnohem větší aktivitu rozvojových zemí ve 

vyjednávání oproti Uruguayskému kolu. S tím také souvisí skutečnost, že vlivem vyšší aktivity 

rozvojových zemí dochází k vyrovnávání sil uvnitř WTO na úkor vyspělých států a mění se tak 

dynamika celého procesu vyjednávání. Rozvojové země vyslaly světu zcela zásadní signál o jejich síle 

na konferenci v Cancúnu, kdy se postavily požadavkům USA a EU. Síla rozvojových zemí spočívala 

v existenci většího množství koalic s překrývajícím se členstvím, v jejich organizovanosti a sdílení 

zdrojů. Se vznikem koalic jako G20, G33, Cotton 4 v oblasti zemědělství či NAMA11 v oblasti přístupu 

na trh s nezemědělskými produkty tak výrazně vzrostl počet aktivních aktérů ve vyjednávání. 
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Vyspělé státy se na konferenci v Cancúnu přesvědčily, že na postoje partnerů z rozvojového světa je 

nutné brát ohled. Jakákoliv dohoda, která nebude vycházet vstříc požadavkům rozvojových zemí, či 

bude dokonce poškozovat jejich zájmy, nebude akceptovatelná. V tomto bodě můžeme spatřovat 

největší rozdíl oproti Uruguayskému kolu, kde rozvojové země nedokázaly vystupovat organizovaně a 

jednotně a neměly proto dostatečný vliv na výsledek vyjednávání.  

Složitější vyjednávací proces v Katarském kole je od páté ministerské konference nepochybně 

odrazem většího počtu aktivních aktérů ve vyjednávání a větší rovnováhy sil ve WTO mezi 

rozvinutými a rozvojovými státy. Rozvojové země dokázaly díky organizovanosti posílit svou 

vyjednávací sílu, ukázaly své kompetence ve vyjednávání i z technického hlediska a daly najevo, že 

jejich požadavky nelze nadále ignorovat a výsledná dohoda Katarského kola musí být vyvážená a 

spravedlivá ke všem členským státům stejnou mírou.223  

Vliv Indie a Brazílie na vyjednávací proces oproti Uruguayskému kolu výrazně vzrostl díky jejich 

vůdčím rolím, které zaujímaly v koalicích G20 a G33. Obě země vynikaly ve schopnosti poskytovat 

ostatním členům strategii ve vyjednávání, expertízu a technické kapacity pro tvorbu návrhů a 

dokázaly efektivně koordinovat postoje rozvojových zemí, což jim umožnilo stát se jejich lídry.  

Počet aktérů, mezi kterými se zásadní jednání vedla, se v průběhu kola měnil. Zatímco v průběhu 

Uruguayského kola docházelo k jeho postupné redukci, kdy se závěrečná jednání odehrávala jen mezi 

USA a EU, tento trend v Katarském kole zachytit nelze. Nejdůležitější neformální jednání Katarského 

kola od konference v Cancúnu probíhala na platformě G5 mezi USA, EU, Austrálií (zástupce Cairns 

Group), Indií a Brazílií, od února 2006 začala opakovaně zasedat skupina G6 (G5 + Japonsko). Během 

roku 2007 byla snaha hledat kompromis v rámci G4 (USA, EU, Indie, Brazílie), nicméně v roce 2008 

byla přizvána k jednání v úzkém kruhu i Čína. Jednání pak probíhala v rámci G7 a v dalších letech na 

platformě G5 v novém složení (USA, EU, Indie, Brazílie, Čína). Čína, která byla členem G20 a G33, od 

svého přistoupení k WTO neaspirovala na vůdčí roli a nechávala se v klíčových jednáních zastupovat 

Indií a Brazílií. Díky svému vystupování byla ve vyjednávacím procesu několik let spíše marginálním 

aktérem. K jednání v roce 2008 byla přizvána díky velikosti své ekonomiky a jejímu vysokému tempu 

růstu, ale i z iniciativy USA, které chtěly využít Čínu k vyvíjení tlaku na Brazílii a Indii.224 
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Na konferenci v Ženevě 2009 byli do organizace přijati noví členové – Samoa, Černá Hora a Rusko. 

Rusko se po dlouhých 18ti letech jednání stalo 156. členem WTO225, která od té doby zahrnuje 

všechny největší ekonomiky světa. V současné době má organizace 164 členských států.226 Jejich 

počet se tedy od počátku Katarského kola zvýšil o 22, přičemž od konce Uruguayského kola se WTO 

rozrostla o 36 členů. Samotný vysoký počet členských států ale není stěžejním problémem 

Katarského kola. Faktorem, který negativně ovlivňuje rozhodovací proces v Katarském kole a činí ho 

složitějším, je zvýšená aktivita některých členů (především rozvojových zemí), kteří v Uruguyském 

kole vystupovali spíše pasivně. Z nově přistoupivších členů změnila dynamiku procesu zejména Čína. 

Zredukování počtu nejaktivnějších aktérů, které jsme mohli pozorovat v Uruguayském kole je 

nepravděpodobné, neboť konsensus bude v Katarském kole vzhledem k jeho agendě možné najít 

pouze v debatách se zastoupením jak vyspělého, tak rozvojového světa.  

Problematickým aspektem Katarského kola je také vůdcovství jednotlivých aktérů. Ačkoliv 

v počátečních fázích vykazovaly ochotu jednání řídit jak USA, tak EU, jejich vůdčí role nestála na 

pevném základu v očích ostatních aktérů. USA ztrácely důvěryhodnost politického lídra v souvislosti 

se zemědělským zákonem z roku 2002. Zatímco na multilaterální úrovni USA prosazovaly větší 

liberalizaci obchodu (zrušení vývozních subvencí atd.), na domácí úrovni přijatý zákon umožňoval 

navýšit výdaje na domácí podpory zemědělcům.227 Stejně tak se s nedůvěryhodností potýkala i EU, 

která na mezinárodní úrovni obhajovala volný obchod, zatímco v některých oblastech (zejména 

v   zemědělství) zastávala stále protekcionistické postoje. Ve snaze posílit své postavení v roli lídra 

deklarovala EU v roce 2004 ochotu stáhnout tři ze čtyř Singapurských otázek z agendy Katarského 

kola, aby se vyjednávací proces usnadnil, nicméně během příprav na konferenci v Hong Kongu to byla 

právě EU, jejíž defensivní pozice v oblasti zemědělství zmařila jakoukoliv naději na úspěch 

konference. 

Úspěch v řízení vyjednávacího procesu zaznamenaly v roce 2004 i USA, kdy šéf USTR Zoellick sepsal 

otevřený dopis všem ministrům obchodu s výzvou k obnovení vyjednávání po krachu konference v 

Cancúnu, ve kterém apeloval zejména na zaměření se na problematiku pilíře přístupu na trh, potřebu 

dojednání konečného termínu pro zrušení vývozních subvencí a deklaroval zároveň ochotu USA 
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vyjednávat o dalších formách podpory, jako jsou státem podporované exportní úvěry.228 Individuální 

iniciativa Zoellicka revitalizovat jednání byla v tomto období naprosto zásadní. Prokázaná ochota 

jednání vést a v některých oblastech ustoupit ze svých požadavlů, přiměla i další členské státy znovu 

zaměřit svou pozornost na Katarské kolo. Bohužel již při přípravách ministerské konference v Hong 

Kongu můžeme pozorovat obrat v přístupu USA k vyjednávání na půdě WTO. V květnu 2005 byl 

Zoellick vystřídán Robem Portmanem a ten v roce 2006 Susan Schwab. Výměna šéfa USTR, která 

indikovala snížený zájem Bushovy administrativy o Katarské kolo, či změna politického klimatu v USA i 

EU, které nebylo po konferenci v Hong Kongu nakloněno další liberalizaci a otevírání trhů, měla na 

vyjednávací proces znatelně negativní dopad.229 V USA i EU chyběla politická podpora pro reformu 

obchodu v oblasti zemědělství, kterou zablokované Katarské kolo nutně potřebovalo. Na straně 

členských států v tomto období však nebyla vůle prolomit ledy. Odklon USA od vyjednávání na půdě 

WTO byl citelný i v roce 2008, kdy USA odmítaly jednat o návrzích předložených předsedou zvláštních 

zasedání o zemědělství a snažily se bilaterálně jednat s rozvojovými zeměmi o tom, jaké konkrétní 

závazky pro zlepšení přístupu na trh jsou ochotné přijmout.230  

Žádný z aktérů se aktivně nesnažil o prolomení bariér mezi rozdílnými požadavky aktérů a Katarské 

kolo se tak ocitlo bez politického lídra. Neshody mezi USA a Indií v otázce zvláštního a ochranného 

mechanismu vedly k opětovnému zablokování procesu a postavily EU spolu s Brazílií spíše do pozice 

mediátorů, zatímco Čína se snažila do sporů příliš nezasahovat.231 Díky frustraci z neschopnosti 

vyřešit přetrvávající spory a z neúspěšných příprav konference v Ženevě 2011 představitelé USA i EU 

na záchranu Katarského kola v podstatě rezignovali.  

Vzhledem k současnému vývoji nic nenasvědčuje tomu, že by se některý z členských států ujal role 

lídra a dokázal se zasadit o úspěšné uzavření Katarského kola. Japonsko řeší své vnitroeknomické 

problémy, země jako Čína, Brazílie, Indie a Jižní Afrika jsou silně omezené domácí politikou a nejsou 

schopné předložit průlomový návrh konečné dohody.232 V případě USA a současné Trumpovy 

administrativy můžeme pozorovat nedůvěru v samotné fungování WTO a příklon k většímu 

protekcionismu, čímž definitivně uvolňují pozici lídra, kterou historicky od dob GATT plnily. Mnoha 

zemím nicméně vyhovuje současné status quo a nespěchají na přijímání nových pravidel 
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mezinárodního obchodu. Naopak ti, kteří nová pravidla vyžadují, řeší problémy spíše bilaterální či 

regionální spoluprací.  

Prázdné místo po USA se alespoň částečně snaží zaplnit EU. Jak ale ukázala poslední ministerská 

konference v Buenos Aires, stát se novým lídrem v multilaterálním vyjednávání nebude snadné. 

Obchodní komisařka Cecilia Malmström po neúspěchu konference přiznala, že EU samotná neměla 

sílu vynutit plodné vyjednávání.233  

Ve srovnání s Uruguayským kolem je tedy patrné, že deficit politického vůdcovství v Katarském kole 

působí jako inhibitor vyjednávacího procesu. Aktéři, kteří v prvotních fázích (přípravný proces a 

samotná konference v Dauhá 2001, Červencový balíček 2004) vykazovali větší ochotu řídit jednání a 

dovést Katarské kolo k jeho úspěšnému završení, postupem času od své aktivní činnosti ustupovali 

(Hong Kong 2005) a vůdčí role se žádný jiný z členských států neujal. Během Uruguayského kola 

můžeme také pozorovat období, kdy byla jednání v útlumu vlivem absence politických lídrů, jednalo 

se nicméně vždy o přechodnou situaci (např. po přijetí Dohody z Blair House). Pobídky od ostatních 

členských států či od generálního ředitele GATT přiměly ES a USA řídit jednání a dovést Uruguayské 

kolo k závěrečné dohodě. Katarské kolo běží bohužel bez politického lídra nepřetržitě několik let, což 

má za následek stagnování vyjednávání a neschopnosti naplnit vyjednávací mandát kola. Z aktuálního 

politického vývoje není patrné, že by byl některý ze členských států schopen a ochoten se stát lídrem 

vyjednávání a pokusit se využít svých schopností k dosažení konsensu mezi všemi členskými státy 

WTO. 

4.2 Agenda Katarského kola a inkluzivnost rozhodovacího procesu 
 

První diskuze o agendě Katarského kola byly zahájeny na konferenci v Singapuru, kde se jednalo o 

nových tématech, kterým by se WTO mohla věnovat. Jednání se týkala oblastí investic, 

transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, politiky hospodářské soutěže a usnadňování 

obchodu. Tato témata se postupem času vyprofilovala do konkrétní podoby a dnes jsou známá jako 

tzv. Singapurské otázky.234 Konference vyústila v založení tří pracovních skupin: pro vztah mezi 

obchodem a investicemi, pro interakci mezi obchodem a hospodářskou soutěží a pro transparentnost 

veřejných zakázek.235 
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Detailněji se agenda diskutovala na konferenci v Ženevě roku 1998, kde se debatovalo především o 

jejím rozsahu. EU prosazovala široký záběr nového kola. Podle Unie nemělo být omezeno pouze na 

vyjednávání o zemědělství a službách, ke kterému se členové organizace zavázali v Uruguayském 

kole, ale mělo zahrnovat i Singapurské otázky, jejichž byla EU největším zastáncem a propagátorem. 

Unie argumentovala potřebou širší agendy pro možné vyměňování ústupků v jednotlivých oblastech. 

Vyjednávání pouze v oblasti zemědělství a služeb nemělo podle Unie šanci na úspěch.236 

Přívržencem obsáhlé agendy bylo také Japonsko. Mimo jednání o zemědělství a službách 

podporovalo začlenění Singapurských otázek do nového kola a dalších témat reflektujících aktuální 

problémy světového obchodního systému. 

USA oproti tomu preferovaly spíše vyjednávání na základě užší agendy. Nové kolo by mělo zahrnovat 

pouze otázky přístupu na trh v oblastech zemědělství, průmyslu a služeb. USA také požadovaly stejně 

jako v Uruguayském kole mimo lepšího přístupu na trhy také výraznější redukci zemědělských 

subvencí. Postoj k Singapurským otázkám byl v případě USA velmi skeptický, stejně jako k otázce 

vztahu mezi obchodem a životním prostředím.237 Mimo témata jako zemědělství a služby, chtěly USA 

protlačit na agendu nového kola pracovní standardy, což bylo v rozporu se zájmy rozvojových zemí.238 

Členové Skupiny stejně smýšlejících zemí v čele s Indií odmítali zahrnout do vyjednávání otázky 

investic a hospodářské soutěže. Rozvojové země obecně nechtěly jednat o nových otázkách do doby, 

než se vypořádají se závazky z předchozího kola negociací. Nicméně i mezi rozvojovými zeměmi se 

našly takové, které podporovaly širší agendu, a to např. Chile, Mexiko či Jihoafrická republika. 

Dalším znakem pro rozvojové země byl požadavek na zvláštní a rozdílné zacházení. Například Skupina 

malých a zranitelných ekonomik (SVEs) podporovala napříč tématy preferenční zacházení, technickou 

asistenci a flexibilitu závazků pro její členy.239 

Hlavní páteří kola mělo být dle předpokladů vyjednávání o zemědělství a službách, další body agendy 

však byly i po konferenci v Ženevě stále velkou neznámou. Nejednoznačný byl nicméně i rozsah 

agendy v zemědělství. EU, Japonsko a další země (např. Korea, Švýcarsko, Norsko) vyzdvihovaly 

multifunkcionalitu zemědělství. Role zemědělství podle těchto aktérů není spojená jen s produkcí, ale 

také s dalšími čistě neobchodními aspekty jako je krajinotvorná funkce či rozvoj venkova.240 Tito 
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aktéři proto požadovali, aby nové kolo negociací vzalo v potaz např. potravinovou bezpečnost.241 

Státy Cairns Group či USA naopak požadovaly jednání týkající se pouze třech pilířů zemědělství 

v návaznosti na Uruguayské kolo. 

Diference mezi státy o podobě agendy měla pomoci vyřešit neformální jednání v úzkém okruhu 

aktérů, jejichž tradice sahala do dob GATT a před konferencí v Seattlu byla znovu oživena. V pracovně 

generálního ředitele Moora se sházelo vždy kolem 20 členských států a jejich cílem bylo překlenout 

neslučitelnost jejich požadavků. Pozitivní výsledky však jednání nepřinesla, státy většinou pouze 

opakovaly své pozice deklarované formální cestou. 

Problémem bylo také vyloučení rozvojových zemí z těchto jednání. Ačkoliv byla tato praxe běžná 

v předchozím kole, kdy rozvojové země v podstatě čekaly na výsledek kuloárních jednání, tentokrát 

se odmítaly s vyloučením smířit. Rozvojové země chtěly být zahrnuty do rozhodovacího procesu a 

trvaly na tom, aby jejich požadavky nebyly brány na lehkou váhu, jako tomu do té doby bylo.242 

Během samotného zasedání v Seattlu velmi aktivně vystupovala z řad rozvojových zemí Indie, která 

odolávala pokusům zahrnout do agendy pracovní práva (v případě USA) a environmentální standardy 

(v případě EU). Byla ochotná souhlasit se zahájením kola nového, které však bude možné zvládnout. 

Takové kolo podle Indie mělo zahrnovat čistě témata spojená s obchodem.243 USA ani EU však ze 

svých požadavků neustupovaly a Moore tak opět přistoupil ke svolání neformálního jednání. Tento 

krok se setkal s velkou nespokojeností ze strany rozvojových zemí. Vzhledem k časové tísni bylo 

zřejmé, že na projednání a připomínkování výstupu z uzavřeného jednání v plénu nebude dost 

prostoru a rozvojové země tak nebudou moci závěrečnou podobu návrhu deklarace ovlivnit. Zástupci 

některých z nich se proto pokusily jednání v kanceláři generálního ředitele zúčastnit, ale byli vykázáni 

a ochrankou přinuceni místnost opustit.244 Neformální proces nepřinesl žádnou shodu o agendě 

nového kola, a i kdyby se pozvaným aktérům podařilo dosáhnout konsensu, v plénu by jejich 

rozhodnutí pravděpodobně přijato nebylo. Rozvojové země se po zkušenosti z Uruguayského kola 

cítily být marginalizované, z rozhodovacího procesu vyloučené a nucené podepisovat dohody, jejichž 

závazky musely plnit, aniž by se přímo účastnily jejich vytváření. Na konferenci v Seattlu se rozhodly 

tento fakt změnit a požadovaly větší transparentnost rozhodovacího procesu. Skupina čtyřiceti 

afrických zemí pod vedením Keni, která nebyla na neformální jednání pozvána, proto deklarovala 
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záměr celé jednání zablokovat.245 K této skupině se přidaly i některé země Latinské Ameriky a 

Karibiku, konference tak byla ukončena bez přijetí jakékoliv dohody. 

Ačkoliv nebyla původní verze návrhu deklarace předložená předsedou Generální rady členskými státy 

přijata, nastínila alespoň agendu v oblasti zemědělství. Text hovořil o redukcích vývozních subvencí a 

domácích podpor, výrazné zlepšení v přístupu na trh (zejména pro rozvojové země), snaze vypořádat 

se s otázkami netýkajícími se obchodu či o potřebě zahrnout do vyjednávání, a závazků z nich 

vzniknuvších, zvláštní a rozdílné zacházení vůči rozvojovým zemím s ohledem na potřeby jejich 

hospodářského rozvoje (včetně potravinové bezpečnosti a rozvoje venkova).246 

Od roku 2000 začalo probíhat jednání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty dle závazku 

z Uruguayského kola. Tato jednání probíhala na zvláštních zasedáních formálně oddělených od 

běžného vyjednávání Výboru pro zemědělství. Jednání probíhala velmi intenzivně. Během jednoho 

roku proběhlo 6 zvláštních zasedání a předloženo bylo členskými státy celkem 45 návrhů.247 Schůzky 

aktérů na zvláštních zasedáních usnadnily vyjednávání v oblasti zemědělství, neboť díky tomuto 

procesu byli členové dobře seznámeni s pozicemi ostatních, akceptovali je a byli ochotni udělat 

ústupky pro dosažení konsensu.248 

Přípravné práce pro konferenci v Dauhá probíhaly na formální i neformální úrovni s cílem předejít 

kolapsu konference ze stejných důvodů, které vedly ke krachu konference v Seattlu. Formálně 

probíhala jednání na zasedáních Generální rady, neformální jednání organizoval její předseda Kåre 

Bryn a později i jeho nástupce Stuart Harbinson. Ti vedli série zasedání, kterých se účastnili nejvyšší 

zástupci jednotlivých delegací s cílem představit své pozice k jednotlivým tématům a projednat 

předložené návrhy členských států, aby bylo možné najít prostor mezi nimi, ve kterém by mohlo být 

dosaženo konsensu. Většina jednání byla přístupná všem delegacím, a pokud bylo svoláno zasedání 

v užším kruhu aktérů, bylo ohlášeno s dostatečným předstihem a jeho výsledek byl oznámen 

členským státům, které se ho neúčastnily.249 Vyjednávání během příprav čtvrté ministerské 

konference tak bylo mnohem více transparentní a inkluzivní, než v případě konference v Seattlu. Na 

jedno z uzavřených jednání, které proběhly během samotné konference, svolal generální ředitel 22 

ministrů, ze kterých 16 reprezentovalo rozvojové země.250 Faktické zapojení rozvojových zemí do 

vyjednávání dopomohlo k přijetí deklarace a úspěšnému zahájení Katarského kola. 
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Proces vyjednávání také usnadnil návrh ministerské deklarace představený Harbinsonem. Jednalo se 

jednotný, ale poměrně stručný text, z něhož byly vypuštěny otázky, u kterých nebyl patrný prostor 

pro dosažení dohody (např. otázky implementace – pro ně byla vypracována samostatná 

deklarace).251 V oblasti liberalizace obchodu se zemědělskými produkty také nebyl text příliš 

konkrétní, vytyčoval pouze některé body, které by mohly být projednávány. Základními stavebními 

kameny mělo být zlepšení přístupu na trh, snižování vývozních subvencí a obchod narušujících 

domácích podpor, zahrnutí neobchodních témat na agendu a věnování pozornosti zvláštnímu a 

rozdílnému zacházení vůči rozvojovým zemím.252  

Deklarace jako celek kladla velký důraz na potřeby rozvojových zemí, zejména na snížení chudoby a 

hospodářský rozvoj těchto států. Vyjednávací agenda nového kola je proto známá jako Rozvojová 

agenda z Dauhá (Doha Development Agenda, DDA).253 Agenda obsahovala 19-21 témat v závislosti na 

tom, zda počítáme body deklarace týkající se pravidel WTO jako jedno téma nebo jako témata tři.254 

Jednání o liberalizaci zemědělství se tak stalo součástí širokého kola negociací, které zahrnovalo 

mimo sektoru zemědělství také služby, přístup na nezemědělské trhy, vztah mezi obchodem a 

životním prostředím, atd. V podstatě je možné říci, že přijatá agenda zahrnovala všechna témata, 

která byla členskými státy během přípravné fáze navržena. Ve srovnání s Uruguayským kolem se 

jednalo o extrémně ambiciózní agendu. Obsahovala jak zcela nová témata, tak oblasti dříve 

projednávané a přijatými rozhodnutími upravované, a všechny oblasti navíc prostupovala rozvojová 

dimenze ve snaze zlepšit možnosti rozvoje rozvojovým zemím díky příznivějším obchodním 

podmínkám. Agenda tak vzrostla jak ve svém rozsahu, tak hloubce a kladla na aktéry (zejména na 

rozvojové země) větší nároky co do personálních a technických kapacit pro vyjednávání. 

Členské státy WTO se dohodly, že jednání bude probíhat pod principem jednotného závazku a jeho 

výstupem bude tedy rozsáhlá dohoda, která bude obsahovat vyvážené ústupky v jednotlivých bodech 

agendy.255 Konkrétní postup ve vyjednávání deklarace neudávala, konkrétní cíle nového kola a rámec 

vyjednávání měly být přijaty na následující ministerské konferenci. 

V oblasti zemědělství byla přijatá agenda z velké části dědictvím Uruguayského kola. Členské státy se 

tak ve 13. článku ministerské deklarace zavázaly ke komplexnímu jednání zaměřenému na 
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„podstatné zlepšení přístupu na trh; snížení všech forem vývozních subvencí se zřetelem na jejich 

postupné odbourání; a na výrazné snížení domácích podpor narušujících obchod.“256 

Dlouhodobým cílem jednání podle deklarace je „zřízení spravedlivého a tržně orientovaného 

obchodního systému prostřednictvím programu zásadní reformy, jenž zahrnuje posílená pravidla a 

konkrétní závazky týkající se podpory a ochrany, s cílem nápravy a předcházení takovýmto omezením 

a deformacím na světových zemědělských trzích.“257 

Vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty se tak mělo opírat o totožné pilíře jako 

v předchozím kole negociací a jeho cíl byl v podstatě také identický. Novým prvkem však bylo 

zanesení požadavku zvláštního a rozdílného zacházení vůči rozvojovým zemím do závěrečné 

deklarace. Zvláštní a rozdílné zacházení se tak stalo nedílnou součástí jednání ve všech jeho 

aspektech.258 Stejně tak poprvé členské státy v deklaraci potvrzují, že budou při jednáních vzaty 

v úvahu i neobchodní aspekty zemědělství.259 

Konference v Cancúnu zprioritizovala otázku bavlny, která byla jako samostatné téma oddělena od 

oblasti zemědělství, čímž se podařilo věnovat této problematice větší pozornost. Hlavním tématem 

konference však byly Singapurské otázky. Na konferenci se naplno projevila nestabilita přijaté agendy 

Katarského kola. Diskuze se proto točila především kolem šíře agendy, resp. zahrnutí či nezahrnutí 

Singapurských otázek do vyjednávání, zatímco ostatní témata byla upozaděna. Právě neschopnost 

členů WTO dosáhnout konsensu o šíři agendy byla jedním z faktorů, které vedly k zablokování 

vyjednávání a kolapsu celé konference. Tato skutečnost byla podpořena i svoláváním neformálních 

jednání k problematice Singapurských otázek, které se z původního devíti aktérů přizvaných ke 

kulatému stolu rozrostlo v konečné fázi až na 33 vyjednávajících stran.260 Snaha zvýšit inkluzivnost 

jednání (v reakci na přetrvávající kritiku ze strany rozvojových zemí) se tak promítla v nižší schopnost 

těchto neformálních zasedání generovat konsensus. 

Dalším faktorem, který špatný výsledek podpořil, bylo ignorování zájmů většiny členských států ze 

strany předsedajících aktérů vyjednávacího procesu. Návrh ministerské deklarace předpokládal 

okamžité zahájení vyjednávání alespoň o dvou Singapurských otázkách a v oblasti zemědělství 

favorizoval dohodu mezi USA a EU na úkor vyváženějšího rámce pro vyjednávání.261 V otázce 
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liberalizace obchodu s bavlnou se také přikláněl k pozici USA a nereflektoval požadavky zemí Cotton 

4.262 Neochota předsedy Generální rady Pereze del Castilla revidovat návrh tak, aby byl pro 

přijatelnější pro členy z rozvojového světa, a zarputilé prioritizování Singapurských otázek znemožnily 

snížit komplexnost agendy a pokročit ve vyjednávání. 

Formální vyjednávání bylo od krachu konference v Cancúnu obnoveno v březnu 2004 a 

demonstrovalo snahu o nový přístup k řízení rozhodovacího procesu, a to jak na úrovni Generální 

rady, tak na úrovni zvláštních zasedání o zemědělství. Předseda zvláštních zasedání o zemědělství Tim 

Groser zcela změnil jejich ráz. Jeho záměrem bylo vést aktéry k vyjednávání mezi sebou a přimět je 

k výraznější kooperaci. Do konference v Cancúnu probíhalo vyjednávání formou předkládání návrhů 

členů či koalic předsedovi výboru, který na jejich základě sepsal kompromisní návrh, a ten byl 

následně diskutován a připomínkován. Groser svou roli v tomto směru upozadil a snažil se podnítit 

samotné členy k větší aktivitě vytvoření draftu založeného na širší shodě.263 V praxi tedy probíhal 

proces vyjednávání ve dvou fázích, kdy se nejprve utvářelo společné stanovisko uvnitř koalic a 

následně koalice/aktéři vyjednávali mezi sebou.264  

Mimo formálních transparentních zasedání se zastoupením všech relevantních aktérů probíhaly i 

privátní schůzky. Tento systém přispěl ke vzniku skupiny G5, která se snažila dosáhnout kompromisu 

napříč všemi body agendy. 

Změna organizace jednání přinesla pozitivní výsledky a odstartovala poměrně produktivní období 

Katarského kola. Delegace poprvé začaly poslouchat a vnímat zájmy druhých, lépe spolu interagovaly, 

dokázaly si porozumět a výsledkem tak byl závazek k přijetí rámcové dohody.265  

Na úrovni Generální rady začal brát del Castillo, a později i jeho nástupce Oshima, v potaz i požadavky 

rozvojových zemí, které byly zahrnuty do připravovaného návrhu rámce modalit v oblasti 

zemědělství, přístupu na trh s nezemědělskými produkty, či prostupovaly témata v podobě principu 

zvláštního a rozdílného zacházení. Obchod s bavlnou byl zahrnut zpět do oblasti zemědělství. 

Marginalizování zájmů rozvojových zemí se podařilo předejít, neboť návrh rámcové dohody byl 

pečlivěji předjednáván a vycházel z konzultací členů organizace. Del Castillo na základě ústupku EU 

také připustil omezení Singapurských otázek na dvě témata – usnadňování obchodu a 

transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Oshima později navrhl jednat jen o usnadňování 
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obchodu.266 Z agendy tak byly definitivně staženy tři ze čtyř otázek, které byly nejproblematičtější. 

Tímto krokem taktéž zanikly tři pracovní skupiny, které se těmto tématům věnovaly, a současně 

začala fungovat vyjednávací skupina pro usnadňování obchodu. Řízení procesu se tak oproti 

konferenci v Cancúnu výrazně zefektivnilo, vedlo ke snížení komplexnosti agendy, vyvážení 

požadavků mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a usnadnilo přijetí Červencového balíčku. Stažení 

tři Singapurských otázek ve své důsledku způsobilo, že se aktuálně nejpalčivějším tématem 

Katarského kola, které se vyznačovalo vysokou heterogenitou zájmů, stalo zemědělství. 

V oblasti zemědělství došlo přijetím balíčku k prohloubení agendy v pilíři vývozní soutěže. Ten mimo 

vývozních subvencí nově zahrnoval i další formy podpor exportu, které se členské státy zavázaly 

projednávat – trh narušující praktiky státních vývozních obchodních podniků, zneužívání potravinové 

pomoci a zvýhodňování vývozních úvěrů.267 

Po přijetí Červencového balíčku pokračovala vyjednávání o modalitách v oblasti zemědělství pod 

dohledem Grosera jak na formální úrovni (zvláštních zasedání Výboru pro zemědělství), tak 

neformální cestou (konzultace přístupné všem členům, či zvláštní konzultace určené menším 

skupinám). V listopadu 2004 byl navíc zřízen Podvýbor pro bavlnu, kde se problematika bavlny 

diskutovala jako samostatná část zemědělství.268 Groser dbal především na dva aspekty 

vyjednávacího procesu – transparentnost a efektivnost. Důležitá témata bylo třeba projednávat 

v menších skupinách tak, aby bylo jednání možné řídit, všichni členové WTO byli o jeho průběhu 

informováni a rozhodnutí byla přijímána následně v plénu. Přesto jednání nepřinášelo pozitivní 

výsledky a Groser ze své pozice odstoupil.  

Průběh šesté ministerské konference v Hong Kongu se podobal konferenci v Cancúnu. Jelikož své 

návrhy modalit začali aktéři předkládat až pár měsíců před konferencí, byl poměrně omezený čas na 

předjednávání ministerské deklarace a pravděpodobnost nalezení konsensu pro modality 

v zemědělství minimální. Z toho důvodu začala konference samotná bez větších očekávání. Pro lepší 

koordinaci členů organizace probíhaly mimo plenárních zasedání přístupných všem také neformální 

konzultace v menších skupinách (v počtu kolem 30-40 aktérů269) o nejdůležitějších bodech agendy, 

jejichž výsledky byly předávány předsedovi konference a dále v širokém plénu projednávány. Nový 

generální ředitel Pascal Lamy pokračoval v tradici jednání za zavřenými dveřmi své pracovny, přičemž 
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dbal na pozvání všech relevantních aktérů a zástupců koalic.270 Jednalo se především o zemědělství, 

specifických otázkách rozvoje a přístupu na trh pro nezemědělské produkty. Očekávalo se, že stimul 

k prolomení zablokovaného jednání přijde od členských států samotných. Neformální zasedání ve 

vyšším počtu účastníků se nicméně znovu ukázala být neefektivním nástrojem pro generování 

konsensu. Přijatá ministerská deklarace tak neobsahovala žádné průlomové rozhodnutí. 

Během let 2006-2007 klíčová jednání probíhala mimo WTO na platformě G6, resp. později G4, která 

nejen že podporovala frustraci nejméně rozvinutých zemí, ale ani nedokázala sblížit postoje aktérů. 

Odblokovat jednání na formální úrovni se pokoušel nejprve generální ředitel Lamy, který aktivně vedl 

intenzivní konzultace zaměřené především na modality v zemědělství a průmyslu, na jejichž základě 

sepsal kompromisní návrh. Členské země však jeho dokument nepřijaly. O totéž se později pokoušel i 

nový předseda zvláštních zasedání o zemědělství Crawford Falconer, o jehož návrhu členské země 

aktivně jednaly. V období od července 2007 do července 2008 rozhovory o zemědělství probíhaly na 

zasedáních 36-37271 relevantních aktérů a zástupců koalic s důrazem na zaručení inkluzivnosti a 

transparentnosti jednání. Do konce roku 2008 prošel Falconerův text celkem čtyřmi revizemi. Ačkoliv 

byl toto období charakteristické intenzivním setkáváním hlavních aktérů na půdě WTO a plodným 

z hlediska práce úředníků, jejich snaha narážela na trvající nevůli členských zemí své požadavky 

zmírnit. Totéž platí pro roky 2009-2011. 

Kvůli neslučitelným požadavkům aktérů bylo přistoupeno na novou strategii pro oživení jednání. Na 

konferenci v Ženevě 2011 bylo rozhodnuto, že sami aktéři mají najít oblasti se širším konsensem, ve 

kterých by bylo možné přijmout dílčí dohody ještě před uzavřením kola. V prosinci 2012 po více než 

dvouleté pauze proběhlo formální zasedání Výboru pro obchodní vyjednávání (poslední schůze se 

konala v březnu 2010), kde aktéři začali tato témata hledat. Agenda se omezila na čtyři body: 

usnadňování obchodu, částečně zemědělství, bavlnu a částečně na problémy týkající se nejméně 

rozvinutých zemí.272 Úzké zaměření témat, o nichž se diskutovalo během příprav na konferenci v Bali, 

podtrhovalo postupující erozi mandátu Katarského kola.273 Přenechání odpovědnosti za výsledek 

následující konference členským zemím také do jisté míry značilo neschopnost organizace efektivně 

rozhodovací proces řídit, zasazovat se o snižování komplexnosti agendy a přesvědčit aktéry k učinění 
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ústupků v klíčových oblastech, které byly nezbytné pro jednorázové přijetí závěrečné komplexní 

dohody. 

V oblasti obchodu se zemědělskými produkty se agenda zredukovala na tři položky: programy 

veřejného skladování pro potřeby potravinového zabezpečení, pravidla týkající se vývozních subvencí 

a nová pravidla pro správu celních kvót pro import.274  

V těchto bodech se na konferenci v Bali podařilo dílčí dohody přijmout, nicméně nejproblematičtější 

body agendy jako pilíř přístupu na trh v oblasti zemědělství, či obecně přístup na trh pro 

nezemědělské produkty, byly ve vyjednávání zcela opomíjeny. V trendu redukce agendy členskými 

státy pokračovalo i jednání probíhající před konferencí v Nairobi. Agenda konference sestávala ze 

zemědělství, bavlny a problematiky nejméně rozvinutých zemí. V zemědělství byla přijata rozhodnutí 

o vývozní soutěži, zvláštním ochranném mechanismu a programech veřejného skladování pro 

potřeby potravinového zabezpečení.275 

Všechny výbory, pracovní skupiny atd., které se věnují ostatním bodům agendy, zůstávají beze změny 

aktivní. Od doby vzniku Podvýboru pro bavlnu v roce 2004 nepozorujeme žádné zásadní změny 

v organizaci těles pro vyjednávání, které byly typické pro Uruguayské kolo. 

Velký prostor stále dostávají neformální jednání v úzkém kruhu účastníků, za což organizace nadále 

sklízí kritiku z řad nejméně rozvinutých zemí. Většina klíčových rozhodnutí je předjednávána v rámci 

G5, kde africké země nemají své zástupce. Spoléhání se na neformální procesy vyjednávání nepřináší 

Katarskému kolu oproti Uruguayskému kolu žádný užitek. Uzavřená jednání probíhající na půdě WTO 

ve snaze zachování co největší transparentnosti a inkluzivnosti jednání nejsou schopna přinést 

konsensus díky vyššímu počtu aktérů a jejich heterogenním zájmům, zatímco neformální jednaní 

v menším počtu účastníků probíhající z velké části mimo WTO nedokáže vygenerovat kompromisní 

dohodu, kterou by přijaly i země, kterým nebylo umožněno se na jejím vytváření podílet. Předpoklad 

větší efektivity rozhodovacího procesu vlivem vyšší inkluzivnosti ve vyjednávání tedy nelze potvrdit. 

Ačkoliv jednání v Katarském kole vykazuj vyšší míru inkluzivnosti a transparentnosti, oproti 

Uruguayskému kolu, nemá na efektivitu rozhodovacího procesu pozitivní dopad.  

Samotné řízení rozhodovacího procesu za účelem snižování komplexnosti agendy ze strany 

Sekretariátu WTO či předsedajících aktérů vyjednávacího procesu se neukazuje být tak účinné jako 

v případě Uruguayského kola. Agenda Katarského kola je širší, v některých (dříve projednávaných) 
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oblastech hlubší a klade na vyjednavače větší nároky. V některých oblastech se agenda navíc v 

průběhu kola nadále prohlubovala (např. zahrnutí bavlny na agendu, projednávání nepřímých forem 

vývozních subvencí). Úspěchů vlivem snížení komplexnosti agendy bylo dosaženo pouze na 

konferenci v Dauhá a při vyjednávání rámcové dohody v roce 2004. Pozitivní vliv mělo v těchto 

případech pečlivé předjednávání pozičních návrhů před finální diskuzí, odstranění nejkonfliktnějších 

bodů agendy či předkládání kompromisních návrhů. Od roku 2005 takových úspěchů dosaženo 

nebylo. Nedaří se předkládat kompromisní návrhy deklarací a dohod přijatelných pro všechny členské 

země, rozsah agendy se nezmenšuje a nepozorujeme ani reorganizaci vyjednávacích těles na formální 

úrovni. Oproti Uruguayskému kolu jsme svědky kladení požadavků členskými státy na mezisektorální 

ústupky, které jednání více komplikují (propojení zemědělských podpor, přístupu na trh pro 

zemědělské výrobky a přístupu na trh pro nezemědělské výrobky). Přistoupení na strategii hledání 

shody ve vybraných oblastech agendy pro přijetí dílčích dohod vykazuje pouze přechodné úspěchy. 

Vzhledem k opomíjení kritických bodů agendy do budoucna tento systém nemůže vést k blízkému 

uzavření kola. V celkovém srovnání obou zvolených případů tedy lze potvrdit, že efektivita 

rozhodovacího procesu v Katarském kole je negativně ovlivněna vyšší komplexností agendy a jejím 

z velké části málo účinným snižováním. 

4.3 Koalice ovlivňující vyjednávání 
 

V předjednávací fázi Katarského kola byly aktivními účastníky rozhovorů koalice států (rozvinutých i 

rozvojových), které podporovaly zahájení nového kola negociací, nebo naopak koalice, které nová 

jednání zahájit odmítaly. Zahájení negociací podporovala neformální skupina 15 členů WTO 

pojmenovaná jako Přátelé nového kola. Skupinu tvořilo 5 vyspělých států (Austrálie, Česká republika, 

Maďarsko, Nový Zéland a Švýcarsko) a země Latinské Ameriky, Asie a Maroko.276 Na opačném pólu 

stála Skupina stejně smýšlejících zemí v čele s Indií, která nebyla příznivcem zahájení nových jednání 

a v pozdější době odmítala jednat o otázkách investic a hospodářské soutěže. Koalice mimo Indie 

zahrnovala i země latinské Ameriky (Kuba, Dominikánská republika, Salvador, Honduras), Asie 

(Indonésie, Malajsie, Srí Lanka), Středního východu (Egypt, Pákistán) a Afriky (Nigérie, Uganda).277 

Aktivní byla v tomto období i Skupina malých a zranitelných ekonomik, jejíž členy spojoval požadavek 

na preferenční zacházení, technickou asistenci a flexibilitu závazků vůči rozvojovým zemím, které 

mělo případné nové kolo negociací reflektovat. 278 Před konferencí v Dauhá se také vytvořila koalice 

Přátel rozvojového boxu (Friends of Development Box), podle níž měl v oblasti domácích podpor 
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v zemědělství vzniknout i speciální rozvojový box, který by osvobodil od redukcí některé domácí 

podpory využívané rozvojovými zeměmi pro zajištění potravinové bezpečnosti, ochranu malých 

farmářů, atd.279 

Do jednání v počátečních fázích výrazně zasahovala i koalice Cairns Group, která do jisté míry 

navazovala na svou činnost z Uruguayského kola s důrazem na liberalizaci obchodu se zemědělskými 

produkty. Její role se nicméně v tomto období lišila od role, kterou sehrála v předchozím kole 

negociací. Počáteční pozice Cairns Group byla již během předjednávání nového kola velmi blízká 

pozici USA. Z tohoto důvodu koalice během Katarského kola nezastávala roli mediátora mezi postoji 

USA a EU, jako tomu bylo v první polovině Uruguayského kola. Vliv koalice na vyjednávací proces po 

zahájení nového kola navíc postupně ochaboval z důvodu větší angažovanosti některých jejích členů 

v nově vzniknuvších koalicích rozvojových zemí. Vyjednávací síla Cairns Group byla proto od 

konference v Cancúnu výrazně omezená. 

V průběhu Katarského kola můžeme sledovat nárůst počtu koalic oproti Uruguayskému kolu jak 

celkově, tak v oblasti zemědělství. Charakteristickým znakem pro Katarské kolo je vyšší aktivita koalic 

založených na členství výlučně rozvojových zemí, jejichž jednotícím prvkem byla často regionální 

příslušnost. Z koalic fungujících napříč všemi body agendy můžeme jmenovat např. Africkou skupinu, 

Asijské rozvojové členy, Nejméně rozvinuté země, Malé a zranitelné ekonomiky, Pacifickou skupinu, 

Sdružení národů jihovýchodní Asie, či později vzniknuvší G90.280 Jednalo se spíše o neformální koalice 

či bloky států, které neměly dostatečnou vyjednávací sílu k tomu, aby konkurovaly nejsilnějším 

aktérům v čele s USA a EU. Do této kategorie můžeme přiřadit i Skupinu afrických, karibských a 

tichomořských států, ačkoliv ta se orientovala primárně na preferenční obchodní vztahy s EU v oblasti 

zemědělství. 

Během Katarského kola vznikaly i zcela nové koalice rozvojových zemí, jejichž činnost byla tematicky 

konkrétně vymezená. Vyzdvihnout můžeme koalici NAMA-11, která sdružovala země s defensivním 

postojem k otevírání trhů v oblasti přístupu na trh pro nezemědělské produkty. V oblasti zemědělství 

se rozvojové země nově sdružily v koalicích G20, G33 či Cotton 4. Jejich vznik zásadním způsobem 

ovlivnil průběh celého Katarského kola.  

Důležitým mezníkem pro zformování těchto koalic byla před konferencí v Cancúnu přijatá rámcová 

dohoda mezi USA a EU o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty, která byla výrazně 

nakloněná jejich zájmům a požadavky rozvojových zemí opomíjela. Reálně tak hrozilo, že zájmy 
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rozvojových zemí v oblasti zemědělství budou navzdory deklaraci z Dauhá marginalizovány stejně 

jako v případě výsledné dohody Uruguayského kola.  

Brazílie, Indie a Jihoafrická republika v bezprostřední reakci na dohodu mezi USA a EU představily 

svou vlastní vizi liberalizace. Kolem těchto aktérů se velmi rychle utvořila nová koalice rozvojových 

zemí, později známá jako koalice G20. Koalice zahrnovala v počátku své existence 11 členů Cairns 

Group, Čínu, Ekvádor, Indii, Mexiko a Peru.281 Počet členů koalice se průběžně měnil - některé země 

se přidaly, jiné koalici opustily. Spolupráce těchto států se stala naprosto zásadní pro budoucí 

vyjednávání v rámci katarského kola, neboť se G20 na scéně etablovala jako jedna z nejdůležitějších 

vyjednávacích koalic v zemědělském sektoru. Vzhledem k tomu, že slučovala více než 2/3 světové 

populace282, 69% světové zemědělské populace283, a zároveň tzv. nové (rychle rostoucí) ekonomiky, 

její existenci nebylo možné brát na lehkou váhu. Ačkoliv G20 vznikla jako blokační uskupení, 

postupně se přetvářela v koalici s proaktivním přístupem a agendou. Cílem G20 je volný trh a 

liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a snaha získat větší vliv pro rozvojové země na 

podobu výsledné dohody. G20 tedy nelze vzhledem k jejím aktivitám v průběhu Katarského kola 

považovat za blokační typ koalice, naopak se snažila přispívat k efektivnímu vyjednávacímu procesu a 

vyvíjela tlak na nejbohatší země, aby přistoupili na větší otevření vlastních trhů. 

Vznik G20 byl výzvou vůči zájmům USA a EU, které se její síly obávaly a snažily se proto koalici 

rozštěpit a oslabit. USA vsázely na heterogenitu členství a zájmů v koalici a navrhovaly členům 

bilaterální formu jednání, což některé opravdu přimělo G20 opustit.284 I přes ztrátu několika členů 

však koalice dokázala tento nátlak ustát. Navzdory často konfliktním zájmům členů G20 v jiných 

oblastech, vykazovala koalice vysokou míru soudržnosti a právě v otázkách liberalizace zemědělství 

byla velmi efektivní a silná. Rozdílné zájmy řešili členové G20 souběžným členstvím v jiných koalicích, 

kde často stáli proti sobě, a samotná G20 tak nebyla žádnými rozpory zásadním způsobem ovlivněná.  

Soudržnost koalice byla výrazně posilována aktivitami Brazílie, která byla nejen jejím lídrem, ale 

zároveň i mediátorem mezi požadavky jednotlivých členů. Jejím úkolem bylo hledat konsensus mezi 

členskými státy, koordinovat jejich postoje, vyvíjet a předkládat konstruktivní návrhy a v neposlední 

řadě také zastupovat koalici navenek při neformálních jednáních, na které ostatní členové nebyli 

přizváni. Stejnou úlohu měla v koalici Indie, která tyto aktivity navíc směřovala i ke koalici G33. 

G33 vznikla stejně jako G20 v reakci na společnou dohodu USA a EU. Jednalo se o koalici států, které 

prosazovaly pod vedením Indonésie a Filipín možnost rozvojových zemí definovat zvláštní výrobky, 
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které by nepodléhaly snižování tarifů a novým závazkům, či ustanovit zvláštní ochranná opatření, 

která by chránila domácí trhy rozvojových zemí před nadměrným dovozem a poklesem dovozních 

cen.285 Koalice obecně kladla důraz na potravinovou bezpečnost, rozvoj venkova a zabezpečení obživy 

venkovské populace. Členům G33 se podařilo tato témata začlenit do vyjednávání o liberalizaci 

obchodu se zemědělskými produkty a velkou měrou se podíleli na přijetí opatření v rámci balíčků 

z Bali a z Nairobi, která se těchto témat dotýkala. Ačkoliv koalice hájila defensivní zájmy svých členů 

v oblasti zemědělství, jejichž zemědělský sektor byl velmi slabý a náchylný k nestabilitě, a snažila se 

co nejvíce zamezit otevření jejich trhů pro výrobky dovážené z vyspělého světa, k vyjednávání 

přistupovala aktivně. V období před konferencí v Bali a v Nairobi se právě G33 spolu s koalicí G20 

významně podílela na zprioritizování zemědělských témat. 

Ačkoliv dohoda USA a EU sklízela kritiku zejména od rozvojových zemí, tyto státy nebyly jediné, které 

s předloženým návrhem nesouhlasily. Proti dohodě se vymezovala i koalice čistých dovozců potravin 

G10, jež zahrnovala primárně vyspělé státy, které na počátku Katarského kola podporovaly defensivní 

pozici EU. Jednalo se o silně protekcionistické země vyzdvihující neobchodní zájmy v oblasti 

zemědělství jako např. Japonsko, Švýcarsko či Norsko. Koalice se ve svých návrzích zaměřovala pouze 

na oblast přístupu na trh.286 

Před konferencí v Cancúnu vznikla ještě jedna úzce vymezená koalice. Čtyři africké země, konkrétně 

Benin, Burkina Faso, Čad a Mali287, společně utvořily koalici s názvem Cotton 4, jež byla specificky 

zaměřena na liberalizaci obchodu s bavlnou. Členové Cotton 4 jakožto producenti bavlny požadovali 

uznání jejího strategického významu pro rozvoj a snížení chudoby v nejméně rozvinutých zemích a 

prosazovali proto úplné zrušení dotací na její produkci a vývoz.288 Iniciativa zrušení dotací se primárně 

dotýkala běžné praxe dotací v USA, EU a Číně. Cotton 4 získala podporu pro svou činnost i od koalicí 

G20, G33 a G90. Iniciativa těchto zemí byla velmi úspěšná, neboť se podařilo na problematiku 

liberalizace obchodu s bavlnou upřít zvýšenou pozornost ostatních členských států. Při přípravách 

konference v Bali navíc revidovaný návrh koalice umožnil na poslední chvíli zahrnout bavlnu mezi 

témata se širším konsensem, ke kterým byla na konferenci přijata závazná rozhodnutí. 

Spolupráce mezi koalicemi rozvojových zemí byla pro Katarské kolo typická. V případě sdílení 

společných zájmů se spojovaly v širší bloky. Na konferenci v Cancúnu vzniklo strategické seskupení 

rozvojových zemí G90. Tento blok zastřešoval 3 již existující koalice - Skupinu afrických, karibských a 
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tichomořských států, Africké země a Nejméně rozvinuté země. Jejich primárním cílem bylo 

dosáhnout stažení Singapurských otázek z agendy Katarského kola.289 G90 představovala díky své 

široké členské základně dosud největší blok účastnící se diskuzí a díky dobré koordinaci a sdílení 

informací mezi členy se jejím členům podařilo posílit vliv rozvojových zemí na průběh vyjednávání. Na 

konferenci v Hong Kongu proces sjednocování rozvojových zemí pokračoval. Spojením G20 a G90 

vznikla skupina G110, jejíž členy sdružovaly zájmy na zrušení vývozních subvencí, liberalizaci obchodu 

s bavlnou a bezcelním a kvantitativně neomezeném přístupu na trh pro skupinu nejméně rozvinutých 

zemí.290 Ačkoliv měli jednotliví členové různé preference ve sdílených tématech, navzdory tomu byli 

ochotni podpořit i zájmy druhých. G20 navíc spojením s G90 formálně ukotvila solidaritu s ostatními 

rozvojovými zeměmi, čímž posílila své postavení v Katarském kole. 

V souvislosti s vyšší aktivitou rozvojových zemí během vyjednávání v rámci Katarského kola můžeme 

pozorovat vznik většího množství koalic, které se aktivně na vyjednávání podílí. Oproti Uruguayskému 

kolu, ve kterém měly rozvojové země největší vliv díky účasti v koalici Cairns Group spolu s některými 

vyspělými státy, začaly v Katarském kole vznikat koalice složené pouze z rozvojových zemí. Novým 

fenoménem Katarského kola je intenzivní spolupráce těchto koalic a jejich sdružování ve větších 

blocích za účelem posílení vyjednávací síly.  

Většina z koalic působících v Katarském kole vystupuje aktivně, předkládá konstruktivní návrhy a 

jejich cílem je liberalizovat mezinárodní obchod. G33 a G20 navíc v posledních letech vystupují ve 

vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty aktivněji než ostatní aktéři. V roce 2010 

se obě koalice neúspěšně pokoušely revitalizovat zablokovaný proces vyjednávání, úspěchu v tomto 

směru však dosáhla až o rok později G20, jejíž aktivita vedla k obnovení vyjednávání. Před konferencí 

v Bali roku 2013 to byly právě koalice G20 a G33, které jako jediné předložily tři návrhy pro pilíř 

zemědělství, na jejichž základě byly přijaty alespoň dílčí závazky. Koalici G20 se podařilo předložit 

návrh o správě celních kvót, jehož požadavky byly obecně všemi členskými státy považovány za 

umírněné a realizovatelné. 

Stejně jako v Uruguayském kole nemůžeme žádnou z koalic označit za čistě blokační. Ačkoliv např. 

G20 či G33 vznikly v roce 2003 jako blokační koalice, svým dalším působením se od této 

charakteristiky odchýlily. Ani G33, která primárně hájí defensivní zájmy rozvojových zemí a snaží se 

omezit otevírání jejich zemědělských trhů vůči výrobkům ze zemí vyspělého světa, se alespoň 

částečné liberalizaci nebrání.  
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Ačkoliv oproti Uruguayskému kolu není v Katarském kole přítomná koalice, která by působila 

převážně jako mediátor ve vyjednávání o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty (tuto roli 

plnila v Uruguayském kole Cairns Group), především díky přístupu G20, její vyjednávací síle a 

schopnosti koordinovat rozvojové země, můžeme i v případě Katarského kola pozorovat převahu 

aktivit směřujících k progresu vyjednávacího procesu. Hypotézu o větší efektivitě vyjednávání o 

obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole vlivem převahy koalic, které poháněly kolo 

k jeho úspěšnému uzavření, a absencí koalic, které by se snažily jednání zablokovat, oproti 

Katarskému kolu tedy nelze potvrdit.  

4.4 Strategie a vývoj jejich využívání 
 

V počátečních diskuzích o novém kole a jeho agendě využívali aktéři především distributivní strategie 

jednání. Pro předjednávací fázi tak bylo pro aktéry typické zarputilé hájení vlastních zájmů a snaha o 

maximalizaci svého zisku.  

USA požadovaly stanovení ambiciózního cíle pro rozšíření přístupu na trhy a eliminaci všech 

vývozních subvencí a dalších podpor, které byly i po redukci Uruguayskými dohodami v určité formě 

používány. Počáteční vyjednávací pozici USA shrnula v říjnu 1999 z postu šéfa USTR Charlene 

Barshefská do sedmi základních bodů: odstranění vývozních subvencí, podstatné snížení obchod 

narušujících podpor, nižší a vázaná cla, lepší správa kvót celních tarifů, přísnější pravidla pro aktivity 

státních obchodních podniků, lepší přístup na trh pro nejméně rozvinuté členy WTO a transparentní a 

předvídatelný obchod s biotechnologickými produkty.291 Obecně mělo být cílem vyjednávání o 

zemědělství zvýšení obchodních příležitostí díky výrazné redukci ochran a podpor a posílení pravidel, 

kterými se obchod v zemědělství řídí, při současné podpoře přístupů podporující farmáře a venkov, 

které obchod nijak nenarušují.292 Z pohledu USA tak měli aktéři jako EU, Japonsko a Korea v oblasti 

obchodu se zemědělskými produkty učinit jednosměrné ústupky.293 USA podezřívaly EU, že preferuje 

širokou agendu z toho důvodu, aby byla upřena pozornost jinými směry než na zemědělství.294 

EU souhlasila s větším otevřením trhů, nicméně postupným procesem, ne formou radikálních kroků. 

Evropští představitelé však byli zásadně proti dalšímu omezování vývozních subvencí a deklarovali 

záměr udržet modrý box domácích podpor vyňatých ze závazku snižování.295 
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Japonsko se svými názory přiklánělo v mnoha ohledech na stranu EU, v oblasti přístupu na trh bylo 

však ještě zdrženlivější. Stejně jako Unie a další země (Korea, Švýcarsko, Norsko) i Japonsko 

vyzdvihovalo multifunkcionalitu zemědělství. Toto pojetí bylo však v zásadním rozporu s přístupem 

USA k zemědělskému sektoru. 

Pozice Cairns Group byla bližší USA, spíše než EU. Skupina nejen že podporovala zásadní škrty u všech 

druhů cel a redukci domácích podpor z oranžového boxu, ale také požadovala odstranění veškerých 

vývozních subvencí. Podle Cairns Group neexistoval žádný důvod, proč by měly být tyto podpory 

(třebaže jen v omezeném rozsahu) zachovány.296 Přestože si v mnoha bodech vyjednávání o 

zemědělství byla Cairns Group blízká s USA, i mezi těmito aktéry existovaly v určitých tématech 

rozepře. Problémem byl zejména konflikt USA s Kanadou ohledně státních obchodních podniků.  

Prioritou rozvojových zemí bylo především rozšíření přístupu na trh pro výrobky, které ve velkém 

množství exportovaly, a vyvážení nerovnováhy v implementaci dohod z předchozího kola negociací. 

Stejně jako v ostatních oblastech, i v zemědělství kladly důraz na zvláštní a rozdílné zacházení a 

nechtěly jednat o nových tématech, dokud nebudou spokojeny s implementací stávajících dohod.297 

Členové Cairns Group odmítali jednat o jakýchkoli dalších otázkách, dokud nebudou spokojeni 

s přístupem k zemědělství. EU naopak odmítala učinit ústupky v oblasti zemědělství, dokud se 

nebude jednat o nových tématech, která upřednostňovala před tématy tradičními.298 Zásadním 

tématem v oblasti zemědělství během předjednávací fáze byly redukce vývozních subvencí. Na jejich 

snížení trvala především Cairns Group a EU se stále odmítala k tomuto kroku pevně zavázat.299 

Během příprav konference v Dauhá byl patrný posun USA a EU směrem k integrativním strategiím 

vyjednávání, kterými se oba aktéři snažili sblížit své pozice a přimět rozvojové země k souhlasu se 

zahájením nového kola. Jedním z ústupků ze strany USA bylo například stažení požadavku na zahrnutí 

pracovních standardů do agendy novou Bushovou administrativou.300 Někteří členové Skupiny stejně 

smýšlejících zemí byli pod vlivem dílčích návrhů od USA a EU ochotni učinit ústupky ve prospěch 

zahájení Katarského kola. Koalice byla před zahájením konference v Dauhá fragmentovaná a jediným 

odpůrcem nového kola byla Indie jakožto její lídr.301 Skupina afrických, karibských a tichomořských 
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států, která hrozila zablokováním konference v Dauhá, své výhružky odvolala poté, co byl potvrzen 

preferenční přístup jejích členů na trhy zemí EU.302 

Na konferenci v Dauhá bylo dosaženo úspěchu díky ochotě nejsilnějších aktérů učinit ústupky. EU po 

dlouhých debatách akceptovala závazek snižování vývozních subvencí, výměnou ale požadovala 

zahrnutí problematiky životního prostředí a investic na agendu nového kola. Japonsko a USA nakonec 

s tímto požadavkem souhlasily.303 Zástupci Cairns Group trvali na úplné eliminaci vývozních subvencí, 

do deklarace byl proto zahrnut i tento požadavek tak, aby neznemožňoval zástupcům EU deklaraci 

přijmout. Zároveň byla uznána multifunkční role zemědělství, kterou EU spolu s dalšími aktéry 

vyzdvihovala.  

Vyjednávání bezprostředně následující po zahájení Katarského kola se znovu neslo v duchu využívání 

striktně distributivních strategií. Aktéři jednotlivě či v koalicích začaly předkládat své návrhy, které 

definovaly jejich pozice ke všem třem pilířům liberalizace obchodu se zemědělskými produkty. 

Dokumenty často nebyly dostatečně specifické, flexibilní a nedávaly prostor ke hledání možných 

kompromisů.304 Hlavními silami v tomto období byly USA, Cairns Group a EU. Unie byla lídrem 

skupiny zemí vyzdvihujících multifunkcionalitu zemědělství, zatímco USA v některých otázkách (i přes 

rozdílnost postojů v jiných oblastech) poskytovaly neformální vůdcovství zemím Cairns Group.305 

Formální koalici však nikdy nevytvořily, v rámci vyjednávání vystupovaly USA s Cairns Group vždy 

nezávisle na sobě.  

Nejambicióznější návrhy vzešly od USA a Cairns Group. USA navrhovaly nelineární snižování celních 

sazeb pro vyspělé i rozvojové země pomocí švýcarského vzorce s koeficientem 25, což by v důsledku 

znamenalo, že budou cla snížena pod 25%.306 Oproti tomu EU chtěla zachovat přístup ke snižování 

celních sazeb, který byl obsažen v Dohodě o zemědělství z Uruguayského kola. Jednalo by se tedy o 

průměrné snížení celních sazeb se stanoveným minimálním snížením pro každou jednotlivou 

sazbu.307 Pro vyspělé státy bylo navrhováno snížení cel v průměru o 36% a minimálně o 15% 

jednotlivě, přičemž pro rozvojové země mělo platit snížení o 24%, respektive 10%.308  
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V letech 1995-2001 se USA, EU a Japonsko podílely 91% na celkovém objemu poskytovaných 

podpor.309 Rozvojové země proto požadovaly snížení cel zejména u vyspělých států, aby se jejich trhy 

staly přístupnějšími zboží exportovanému rozvojovými zeměmi. Výše škrtů měla být stanovena pro 

jednotlivé produkty, nikoliv průměrně.310 Rozvojové země také požadovaly možnost uvalit 

vyrovnávací cla na subvencovaný import.311 Vzhledem k širokému spektru zájmů v tomto pilíři bylo 

zřejmé, že dosáhnout komplexní dohody bude složité. 

Co se domácích podpor týká, můžeme identifikovat 3 přístupy k jejich snižování. Navrhováno bylo 

snížení AMS v rámci oranžového boxu o 55% při zachování modrého boxu beze změn (EU); snížení 

AMS pro každý produkt jednotlivě s cílem jejich úplné redukce a současné zrušení modrého boxu 

(rozvojové země, Cairns Group); či sloučení oranžového a modrého boxu a následná redukce AMS na 

5% celkové hodnoty zemědělské produkce (USA).312 Cairns Group konkrétně navrhovala postupné 

snížení výdajů z oranžového boxu na nulu během pěti let (devět let pro rozvojové země) spolu s 50% 

snížením plateb vyspělých zemí v prvním roce implementace a úplné odstranění výjimek zahrnutých 

do modrého boxu.313 Postoje některých rozvojových zemí se v oblasti domácích podpor přibližovaly k 

pozici Cairns Group, další z nich chtěly dokonce kategorizování podpor úplně opustit a snižovat 

podpory jako celek. Koalice Přátel rozvojového boxu navíc prosazovala zavedení rozvojového boxu 

pro domácí podpory využívané rozvojovými zeměmi pro zajištění jejich specifických potřeb. 

V otázce vývozních subvencí velmi ofensivně vystupovala Cairns Group, která požadovala jejich 

úplnou eliminaci. Méně radikální byly ve svých požadavcích USA, které ačkoliv požadovaly také 

zrušení vývozních subvencí, zastávaly defensivní pozici v otázkách podpory vývozních úvěrů a 

pojišťovacích programů, které využívaly.314 EU měla v letech 1995-2001 90% podíl315 na 

poskytovaných vývozních subvencích všemi členskými státy WTO, nesouhlasila proto s jejich úplnou 

redukcí, nicméně o jejich snížení byla ochotná jednat. 

Z předkládaných návrhů bylo patrné, že USA a EU zastávaly diametrálně odlišné postoje a kvůli jejich 

nevoli ze svých požadavků slevit bylo pro předsedu zvláštních zasedání téměř nepřekonatelnou 

výzvou sepsat takový návrh modalit, který by mohl být všeobecně akceptován. Harbinson poukazoval 

na tento problém a tvrdil, že aktéři musí nutně změnit strategie ve vyjednávání směrem k větší 
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kreativitě, aktivitě hledat kompromisy a snaze překonávat rozdíly mezi nimi, pokud se má 

vyjednávání posunout kupředu.316 

První draft představil Harbinson v únoru 2003, tedy měsíc před stanoveným termínem pro jejich 

definitivní přijetí. Navrhoval zrušení vývozních subvencí alespoň u 50% subvencovaných výrobků 

během následujících pěti let a u zbývajících během devítiletého období, redukci AMS o 60%, omezení 

plateb z modrého boxu o 50% či snižování cel pásmovým vzorcem (celní sazby zařazené do pásem s 

vyšší hodnotou měly být sníženy výrazněji).317 Harbinsonův návrh se setkal s poměrně ostrou kritikou 

členských zemí, neboť pro některé z nich byl málo ambiciózní a pro některé naopak příliš radikální. 

Zatímco USA nebyly spokojené s použitím pásmového vzorce pro snížení cel, neboť použití 

švýcarského vzorce by dle jejich názoru zajistilo redukci v širším okruhu členských států, pro EU či 

Japonsko byl v této oblasti naopak příliš radikální a neakceptovatelný, stejně jako v případě redukce 

vývozních subvencí.318 Rozvojové země naopak návrh kritizovaly za jeho předpojatost ve prospěch 

požadavků zemí rozvinutých, ačkoliv Harbinson navrhovaná opatření pro rozvojové země zmírňoval v 

rámci zvláštního a rozdílného zacházení.319 Jak poznamenal sám Harbinson, pozice členských států 

byly od sebe stále velmi vzdálené a shody na modalitách nebylo možno dosáhnout ani přes některé 

užitečné návrhy jednotlivých delegací. Jednání postrádala ochotu učinit kompromisy na politické 

úrovni.320  

Mezi členskými státy převládal názor, že je nezbytně nutné, aby se především USA a EU poprvé od 

počátku nového kola negociací snažily smířit jejich diametrálně odlišné postoje, má-li dojít k průlomu 

ve vyjednávání. Předpokládalo se, že pokud tito aktéři dosáhnou dohody, bude taková dohoda 

pravděpodobně akceptovatelná i pro ostatní (podobně jako Dohoda z Blair House v Uruguayském 

kole). 

Výměnou ústupků dokázaly vyjednavači USA a EU najít kompromis mezi jejich požadavky. Společná 

dohoda EU a USA nicméně nereflektovala předchozí texty předsedy Harbinsona a navrhovala použití 

smíšeného vzorce pro redukci cel (různé vzorce pro jednotlivá pásma celních sazeb), umožňovala u 

mnoha výrobků subvencování exportu EU výměnou za možnost zachování dotačních prvků ve 

vývozních úvěrech USA, a předpokládala navíc zachování modrého boxu, stejně jako existenci určité 

míry podpor v oranžovém boxu.321 Vzhledem k těmto skutečnostem a faktu, že dokument 
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nereflektoval zvláštní a rozdílné zacházení vůči nejméně rozvinutým zemím, sklidil z jejich strany 

rozsáhlou kritiku.  

Rámcová dohoda EU a USA způsobila, že se od dvou nejsilnějších aktérů ve vyjednávání odklonily 

v podstatě všechny rozvojové země, které buď podporovaly jakožto členové Cairns Group předchozí 

ofensivní návrhy USA zejména v oblasti domácích podpor, či se naopak přikláněly 

k protekcionistickým postojům EU.  

V reakci na iniciativu USA a EU vzniknuvší G20 požadovala výraznější škrty v oblasti domácích podpor 

včetně zrušení modrého boxu a snížení 5% hranice „de minimis“ podpor pro rozvinuté země, úplnou 

eliminaci vývozních subvencí (s delší implementační lhůtou pro některé citlivé výrobky), či jiný postup 

pro snižování celních sazeb v rozvojových zemích (pro země rozvinuté mohl být použit s mírnými 

úpravami smíšený vzorec navrhovaný USA a EU) včetně vymezení zvláštních produktů, na které by se 

závazek snižování cel nevztahoval.322 V návrhu G20 bylo také zmíněno ve všech třech pilířích zvláštní 

a rozdílné zacházení vůči rozvojovým zemím. G20 v podstatě navázala na původní radikální 

požadavky USA a členů Cairns Group a její první návrh byl založený na distributivních strategiích, bez 

jakékoliv snahy vyhovět požadavkům USA a EU.  

Jelikož se o liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty na konferenci v Cancúnu v podstatě 

nevyjednávalo a rozhovory se točily především kolem Singapurských otázek, první náznaky změny ve 

strategiích členských států můžeme v oblasti zemědělství pozorovat až během roku 2004. Posun byl 

patrný především v postojích EU. 

Evropští komisaři pro obchod a zemědělství, Lamy a Fischler, na základě intenzivních diskuzí 

deklarovali ochotu EU jednat o zrušení vývozních subvencí všemi státy k určitému datu a přistoupit 

na stažení tří Singapurských otázek (mimo usnadňování obchodu) z agendy kola.323 Stažení těchto 

otázek umožnilo pokračování vyjednávacího procesu, pro EU nicméně tento ústupek nebyl 

vítězstvím. EU preferovala širokou agendu kola, aby byly se rozšířily oblasti pro výměnu ústupků. 

Z pohledu Unie byl tento krok spíše nevýhodný, nicméně nezbytný. 

Zrušení vývozních subvencí bylo akceptováno v principu všemi státy, podmínkou EU bylo paralelní 

vyjednávání o všech nepřímých formách podpory vývozu, kam spadaly státem podporované vývozní 

úvěry, programy potravinové pomoci či garance monopolního postavení ve vývozu některým státním 
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podnikům.324 V tomto směru byly požadavky EU velmi ofenzivní a šly proti zájmům USA (v případě 

vývozních úvěrů a potravinové pomoci), či proti zájmům Kanady a Austrálie (pravidla pro státní 

vývozní obchodní podniky). Rozvojové země navíc chtěly mít zaručené zvláštní podmínky pro země, 

které jsou čistými dovozci potravin a v oblastech potravinové pomoci a úvěrování pro nejméně 

rozvinuté země.325 

Pilíř domácích podpor byl naprosto zásadní pro G20. Koalice požadovala úplné zrušení modrého boxu 

a podpor „de minimis“ v industrializovaných zemích.326 Nakonec ze svých požadavků ustoupila, i přes 

nevůli některých svých členů, a pokoušela se vyjednat alespoň omezení boxu na 2,5% průměrné 

hodnoty produkce daných výrobků.327 

V oblasti přístupu na trh stále nepanovala mezi členy WTO shoda. Diskutovalo se primárně o výběru 

vhodného vzorce pro snižování cel. USA a EU podporovaly smíšený vzorec, zatímco G20 zaujímala 

k redukcím progresivní postoj a preferovala pásmový vzorec.328 Podle G20 smíšený vzorec nemohl 

naplnit mandát Katarského kola, neboť by v praxi podporoval defensivní zájmy EU a exportní zájmy 

USA, zatímco by kladl obrovskou zátěž snižování cel na rozvojové země.329 Spolu s koalicí G33 

prosazovala G20 v pilíři přístupu na trh přijetí konceptu zvláštních výrobků, zatímco EU na oplátku 

požadovala také možnost vymezení citlivých výrobků pro všechny země.330 V případě citlivých 

výrobků se debatovalo o flexibilitě pro jejich vymezení. EU a Japonsko požadovaly vytvoření co 

nejširšího rámce, zatímco Cairns Group, USA a G20 preferovaly užší rámec.331 Pokud by totiž bylo 

možné vymezit citlivé výrobky příliš ze široka, mohlo by být velké množství výrobků s vysokými 

celním sazbami osvobozeno od jejich snižování. 

Přijetí rámce pro ustanovení modalit v zemědělství roku 2004 bylo možné díky výměně ústupků 

členských států. Kanada, Austrálie i USA souhlasily s redukcemi nepřímých forem podpory exportu. 

Rozvinuté země v oblasti přístupu na trh přistoupily na členy G20 navrhované rozdělení hladin celních 

sazeb do pásem, ve kterých budou cla následně progresivně snižována, a reflektovaly požadavky 

rozvojových zemí. Rámcová dohoda stvrzovala vznik konceptu zvláštních produktů a zohledňovala 

principy zvláštního a rozdílného zacházení vůči rozvojovým zemím ve vzorcích pro snižování cel, 

počtu a nakládaní s citlivými výrobky a v době pro implementaci závazků.332 USA i EU přistoupily na 
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snižování domácích podpor pásmovým vzorcem, přičemž vyšší úrovně měly být podrobeny 

výraznějším škrtům333, a členové G20 souhlasily s omezením podpor v modrém boxu na maximálně 

5% průměrné hodnoty produkce na každý výrobek specificky (oproti původnímu požadavku 2,5%).334  

Členské státy se zavázaly snížit celkový objem podpor narušujících obchod (oranžový box, modrý box 

a „de minimis“ podpory), v každé kategorii potom snižovat podpory zvlášť a omezit AMS pro 

jednotlivé produkty.335 

Vyjednávání v oblasti zemědělství se před konferencí v Hong Kongu neslo v duchu souboje mezi USA 

a EU, stejně jako před konferencí v Dauhá. EU se vrátila k hájení svých defensivních zájmů. Největší 

rozdíl mezi USA a EU byl v rozdílném navržení modalit pro přístup na trh. Unie navrhovala rozdělení 

tarifů do čtyř pásem a jejich redukci od 20% do 50% s nejvyšší možnou hodnotou cla 100% pro 

rozvinuté země a 150% pro rozvojové země, zatímco USA navrhovaly taktéž ve čtyřech pásmech 

snížit cla o 55% až 90% s maximálním clem 75% v případě rozvinutých států.336 Defensivní postoj 

zaujala EU i ve vymezení citlivých výrobků, kdy navrhovala za citlivé označit až 10% výrobků, zatímco 

USA a G20 jen 1%.337 Ofensivní požadavky G20 se do jisté míry podobaly požadavkům USA, ačkoliv se 

koalice zcela s jejich přístupem k liberalizaci neztotožňovala. Oproti oběma aktérům G20 prosazovala 

ostřejší celkové srážky v pilíři domácích podpor. Koalice čistých dovozců potravin G10 zaujímala ještě 

defensivnější postoj v oblasti přístupu na trh než EU, neboť požadovala nižší redukce cel, vyšší počet 

citlivých výrobků a nechtěla vůbec omezovat maximální možnou výši cla.338 

Pozice EU ohrožovala úspěch celé konference. USA i G20 se snažily na Unii vyvíjet tlak 

k přeformulování svých představ, nicméně neúspěšně. EU svůj návrh zrevidovala, faktických změn 

v něm ale bylo obsaženo málo a ostatní aktéry zklamal. Další ústupky navíc podmiňovala ústupky 

rozvojových zemí v jiných bodech agendy, např. ve službách či přístupu na nezemědělské trhy.339  

Kvůli neochotě EU slevit ze svých požadavků nepřinesla konference v Hong Kongu žádné průlomové 

rozhodnutí, které by umožnilo Katarské kolo uzavřít. Aktéři se shodli na zrušení vývozních subvencí k 

roku 2013 a paralelní rušení všech další forem podpory vývozu. Rok 2013 byl kompromisem mezi 

pozicí USA a členů G20, kteří chtěli zrušit vývozní subvence k roku 2010, a pozicí EU, která nechtěla 
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jakýkoliv termín stanovit, dokud nebude rozhodnuto i o ostatních formách podpory.340 Dále bylo 

smluveno, že snižování celních sazeb bude probíhat ve čtyřech pásmech (bez dalších specifikací a 

konkrétních číselných závazků) a snižování domácích podpor proběhne ve třech pásmech, přičemž 

nejvyšší srážky postihnou země s nejvyšší úrovní podpor (1. pásmo EU, 2. USA a Japonsko, 3. všichni 

ostatní).341 Neproblematičtějším pilířem i nadále zůstával přístup na trhy, zejména konkrétní 

podmínky pro vymezení citlivých výrobků, zvláštních výrobků a zvláštního ochranného mechanismu. 

Otázka bavlny prozatím také nebyla vyřešena, neboť panovala shoda na zrušení všech forem 

vývozních subvencí na bavlnu a výrobky z ní do roku 2006 pro rozvinuté státy342, zatímco závazky pro 

omezení domácích podpor, které chudým africkým zemím ubližovaly více, přijaty nebyly. 

Jelikož se v Hong Kongu nepodařilo sblížit pozice států, následná jednání po konferenci probíhala 

stále ve stejném duchu kolem „trojúhelníku“ témat343 – zemědělských podpor, zemědělských cel a 

průmyslových cel. Bylo zřejmé, že jednání bude odblokováno jen za předpokladu, že USA budou 

souhlasit se snížením domácích podpor, EU přistoupí na vyšší škrty v celních sazbách u zemědělských 

výrobků a rozvojové země budou ochotné snižovat cla u průmyslového zboží.344 Každý z aktérů měl 

nicméně jinou představu o tom, jaké ústupky by byly dostačující a vyvážené, a nikdo nechtěl ze svých 

požadavků slevit. Pascal Lamy, poprvé jakožto generální ředitel WTO, nastínil možný kompromis 

v červnu 2006, který však členské státy nebyly ochotny akceptovat.345 

Jednání v následujícím období tentokrát blokovaly USA, které se snažily hájit defensivní postoj 

v oblasti domácích podpor a maximalizovat tak své zisky. EU naopak deklarovala ochotu výrazněji 

snížit domácí podpory a zmírnit svůj defensivní postoj v oblasti přístupu na trhy navýšením celních 

srážek oproti návrhům před konferencí v Hong Kongu a označit za citlivé jen 4-5% výrobků.346 USA 

byly ochotny přistoupit na 2-3% citlivých výrobků, nicméně zcela odmítaly učinit ústupek v domácích 

podporách, které požadovaly Indie s Brazílií.347 Jednání se nacházelo především díky zatvrzelosti USA 

ve slepé uličce. Postoj USA byl považován za největší překážku pokroku Katarského kola.348 

Nikdo nebyl ochoten udělat zásadní ústupek jako první v řadě a navzájem se všichni obviňovali 

z nedostatku flexibility. EU byla zklamaná z neochoty USA ustoupit v otázce domácích podpor, 

zatímco USA kritizovaly EU a G20 za nedostatečně progresivní návrhy pro přístup na trh. USA navíc 
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svůj ústupek podmiňovaly výměnou za ústupky ostatních právě v tomto pilíři a otevřením trhů 

rozvojových zemí i průmyslovým výrobkům a službám.349  

V prosinci 2008 narazila jednání především na neochotu USA jednat na základě čtvrté revize 

Falconerova návrhu, neboť ani jeho předešlé verze nikdy nebyly odsouhlasené a nemohly tak 

reflektovat konsensus. USA se i nadále odklánějí od vyjednávání na půdě WTO a snaží se bilaterálně 

jednat s rozvojovými zeměmi o tom, jaké konkrétní závazky pro zlepšení přístupu na trh jsou ochotné 

přijmout.350 Dalším problémem byl také přetrvávající spor USA na straně jedné a Indie a Číny na 

straně druhé ohledně pravidel zvláštního ochranného mechanismu. 

Od roku 2008 zůstávaly rozdíly v pozicích k přístupu na trh s nezemědělskými produkty 

nepřekonatelné a stejně tak vize členských států týkající se přístupu na trh se zemědělskými produkty 

či službami byly nadále odlišné. Stejná situace platí do dnešních dnů. Výraznějších úspěchů se 

podařilo dosáhnout jen v pilíři vývozní soutěže na konferencích v Bali a v Nairobi.  

Před konferencí v Bali se snažily především koalice rozvojových zemí definovat oblasti, ve kterých by 

bylo možné přijmout dílčí závazky. Návrhy G20 se zabývaly přísnějšími pravidly pro správu celních 

kvót a problematikou vývozní soutěže (konkrétně vývozními subvencemi a úvěry), zatímco základním 

kamenem návrhu G33 bylo zajištění potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích.351 Podle států 

G33 neměly být náklady na programy potravinového zabezpečení omezovány limity oranžového 

boxu.352 Pro Indii bylo toto téma natolik důležité, že dokonce podmiňovala dohodu v jiných oblastech 

přijetím požadavků G33 v oblasti potravinové bezpečnosti.353 Těsně před zahájením konference v Bali 

zrevidovala Cotton 4 svůj původní návrh týkající se liberalizace obchodu s bavlnou, čímž se podařilo i 

tuto problematiku zahrnout do jednání. 

Balíček z Bali byl přijat v návaznosti na uznání USA požadavku rozvojových zemí v čele s Indií na 

zajištění bezpečnosti dodávek potravin a smluvení dočasné mírové doložky pro programy 

potravinového zabezpečení.354 Rozhodnutí týkající se celních kvót spočívalo v nutnosti ustanovení 

mechanismu pro jejich lepší čerpání a monitorování. V oblasti vývozní soutěže byl zopakován a 

potvrzen závazek snižování všech forem (přímých i nepřímých) podpor exportu.355  
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V návaznosti na přijatá rozhodnutí z Bali čelila WTO krizi v červenci 2014, kdy Indie odmítala 

podepsat protokol TFA a zablokovala tak přijetí celého balíčku. Patová situace byla prolomena 

v listopadu, kdy USA s Indií na základě bilaterálních jednání uzavřely dohodu, která explicitně 

stanovuje, že mírová doložka pro programy potravinového zabezpečení bude platit do té doby, než 

bude smluveno trvalé řešení (ne jen do následující ministerské konference).356 

Na konferenci v Nairobi roku bylo dosaženo podobných výsledků v oblasti vývozní soutěže, programů 

potravinového zabezpečení či bavlny, potvrzen byl navíc ke spokojenosti členů G33 závazek pro 

ustanovení zvláštního ochranného mechanismu. Nejproblematičtějších oblastí agendy se přijatá 

rozhodnutí netýkala, neboť členské státy nevykazovaly ochotu o těchto tématech vůbec vyjednávat, 

natož ustupovat ze svých dlouhodobě hájených pozic. 

Problémem Katarského kola je tak bezpochyby převaha využívání distributivních strategií ve 

vyjednávání, oproti strategiím integrativním. Vyjednávání o novém kole negociací a liberalizaci 

obchodu se zemědělskými produkty začalo v rámci předjednávací fáze stejně jako v Uruguayském 

kole využíváním distributivních strategií všech aktérů. První posun k využívání integrativních strategií 

můžeme pozorovat před konferencí v Dauhá a během konference samotné. Bezprostředně po 

zahájení Katarského kola se aktéři vrátili k distributivním strategiím, které dočasně opustili pouze 

v době vyjednávání Červencového balíčku v roce 2004. Od konference v Hong Kongu je patrná 

převaha distributivních strategií, která byla zmírněna na konferencích v Bali a Nairobi. Ačkoliv na 

obou konferencích byla přijata závazná rozhodnutí, jejich dopad je díky omezené agendě minimální a 

ani zdaleka nesignalizuje posun směrem k využívání integrativních strategií za účelem úspěšného 

uzavření Katarského kola. Převaha distributivních strategií tak ovlivňuje rozhodovací proces 

nepřetržitě více než deset let. Katarské kolo naráží na neochotu klíčových aktérů dělat ústupky, resp. 

si ústupky vyměnit, a absenci úspěšných mediátorů jak z řad ostatních členských zemí či koalic, tak 

z řad Sekretariátu WTO. V porovnání obou sledovaných případů tedy můžeme potvrdit stanovenou 

hypotézu, že větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole 

byla ovlivněna výraznějším zastoupením integrativních strategií aktérů oproti vyjednávacímu procesu 

v Katarském kole, kde převažuje zastoupení distributivních strategií. 
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Závěr 
 

Z provedené analýzy Uruguayského a Katarského kola vyjednávání vyplývá, že ze šesti faktorů, které 

byly stanoveny v teoretické části práce, vysvětlují rozdíl v efektivitě rozhodovacího procesu o 

liberalizaci obchodu se zemědělskými produkty mezi oběma koly čtyři z nich. Konkrétně se jedná o 

počet aktérů, vůdcovství, komplexnost agendy a strategie aktérů. Všechny faktory, jejichž vliv byl 

v této práci testován, se týkaly vnitřní struktury a dynamiky vyjednávacího procesu. Nejedná se tedy 

o soubor všech faktorů, které mohou vysvětlovat rozdíl v efektivitě rozhodovacího procesu mezi 

srovnávanými případy, ale o pouhý výběr faktorů s předpokládaným největším dopadem na 

efektivitu rozhodovacího procesu ve srovnávaných případech. Podrobnější výzkum může pomoci 

odhalit i jiné vysvětlující faktory, které se mohou týkat např. vnějšího kontextu vyjednávání, na které 

tato práce neklade důraz. Takový výzkum by mohl vycházet z obecných teorií mezinárodních vztahů a 

zkoumat např. vliv rozložení moci v mezinárodním systému na vyjednávání, vliv domácí politiky apod. 

Analýza vyjednávacího procesu v Uruguayském kole potvrdila teoretický předpoklad, že menší počet 

aktérů aktivně se účastnících vyjednávání zvyšuje efektivitu rozhodovacího procesu. Ačkoliv se 

během Uruguayského kola rozrůstal počet smluvních stran GATT, počet aktérů aktivně se účastnících 

vyjednávání se postupem času snižoval. Přistoupivší státy nijak nezměnily dynamiku rozhodovacího 

procesu. Nejvyšší aktivitu můžeme pozorovat v předjednávací fázi a bezprostředně po zahájení kola. 

Později se klíčové otázky projednávaly na platformě Morges Group, která zahrnovala 10 zemí, a 

jednání, která položila základ závěrečné dohodě, probíhala od roku 1991 bilaterální cestou mezi USA 

a ES. Většina smluvních stran GATT byla během Uruguayského kola pasivní. Podobně jako v případě 

Uruguayského kola dochází v Katarském kole k navýšení počtu členů WTO, nicméně samotný vyšší 

počet členů organizace nemá negativní dopad na efektivitu rozhodovacího procesu. Problematickým 

faktorem je výrazně vyšší počet aktérů aktivně se účastnících vyjednávání. Jedná se především o 

rozvojové země, které se účastnily Uruguayského kola a nechtějí připustit přijetí další dohody, na jejíž 

výslednou podobu nebudou mít vliv. K jejich aktivizaci došlo v roce 2003 v reakci na společnou 

dohodu USA a EU. Z nově přistoupivších členů WTO změnila dynamiku vyjednávání pouze Čína, která 

začala aktivně vystupovat od roku 2008. Oproti Uruguayskému kolu v průběhu Katarského kola 

nedochází k redukování počtu aktérů aktivně se účastnících vyjednávání, ten se od zahájení kola 

naopak v roce 2003 zvýšil a od té doby se pohybuje na podobných úrovních. Můžeme tedy potvrdit, 

že větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v Uruguayském kole byla 

ovlivněna menším počtem aktérů aktivně se účastnících vyjednávání oproti Katarskému kolu. 
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Ochota aktérů vést vyjednávání umožnila zahájení obou srovnávaných kol. V případě Uruguayského 

kola byla navíc zcela zásadní i pro jeho úspěšné uzavření, kdy se o vůdčí roli dělily USA s ES. 

V přechodném období, kdy žádný z aktérů vůdcovství nevykazoval, vyjednávání stagnovalo. 

V průběhu Katarského kola pozorujeme poměrně problematické vůdcovství ze strany USA a EU, kdy 

jejich domácí politiky ne vždy korespondovaly s požadavky deklarovanými na mezinárodní úrovni, 

čímž docházelo k oslabování jejich postavení jakožto lídrů vyjednávání v očích ostatních členů 

organizace. S postupem času navíc začaly USA spolu s EU samy své aktivity v řízení vyjednávání 

omezovat, až od nich v případě USA upustily úplně. Žádný z dalších aktivních aktérů ve vyjednávání si 

uvolněnou pozici lídra nenárokuje a nesnaží se využít svých schopností k úspěšnému uzavření 

Katarského kola. Platí tedy i druhá stanovená hypotéza, že větší efektivita vyjednávání o obchodě se 

zemědělskými produkty v Uruguayském kole ve srovnání s Katarským kolem byla ovlivněna výraznější 

ochotou některých aktérů plnit vůdčí roli během procesu. 

Třetí hypotézu potvrdit nelze. Původní teoretický předpoklad, že vyšší efektivita rozhodovacího 

procesu v Uruguayském kole byla podpořena vyšší mírou inkluzivnosti vyjednávání, analýza 

Uruguayského kola zcela vyvrátila. Nejdůležitější jednání probíhala neformální cestou, byla 

omezována na úzký okruh aktérů a konala se v soukromí za zavřenými dveřmi kanceláře generálního 

ředitele či zcela mimo půdu GATT. Během Uruguayského kola nebyl kladen důraz na transparentnost 

těchto procesů a informovanost k jednání nepřizvaných aktérů. Těm tak nebyl znám ani obsah 

neformálních schůzek, ani jejich výsledky. Inkluzivnost vyjednávání byla zcela minimální, většina 

aktérů stála zcela mimo proces. V tomto ohledu můžeme pozorovat změnu v Katarském kole, kde je 

kladen větší důraz na transparentnost vyjednávání a informovanost všech aktérů. Oproti 

Uruguayskému kolu se tedy stoupla míra inkluzivnosti jednání v Katarském kole, nicméně nevykazuje 

pozitivní dopad na efektivitu rozhodovacího procesu. 

Analýza vyjednávání v Uruguayském kole potvrdila teoretický předpoklad, že menší komplexnost 

agendy a její účinné snižování vede k větší efektivitě rozhodovacího procesu. Ačkoliv byl vyjednávací 

mandát Uruguayského kola nejširší v historii GATT, zanedlouho po zahájení vyjednávání bylo 

dosaženo konsensu ve většině bodů. Komplexnost se během celého kola dařilo snižovat díky 

několikanásobné reorganizaci vyjednávacích těles, stanovování jasného postupu ve vyjednávání a 

prioritizování některých otázek. Agenda Katarského kola je ve srovnání s agendou Uruguayského kola 

ještě širší a hlubší, přičemž ji navíc prostupuje prvek hospodářského rozvoje rozvojových zemí. 

V  průběhu vyjednávání až na malé výjimky (konference v Dauhá a Červencový balíček 2004) 

pozorujeme marnou snahu o snižování její komplexnosti. V některých oblastech se agenda naopak 

během vyjednávání nadále prohlubovala. V pozdějším období nastolená praxe hledání shody pouze 

ve vybraných oblastech agendy pro přijetí dílčích dohod se nejeví jako efektivní nástroj pro snižování 
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její komplexnosti. Ve svém důsledku upozaďuje jednání o problematických bodech, které na agendě 

zůstávají, a dosažení konsensu v nich je základním krokem k úspěšnému uzavření Katarského kola. 

Můžeme tedy říci, že větší efektivita vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty v 

Uruguayském kole byla ovlivněna menší komplexností agendy a jejím účinnějším snižováním oproti 

Katarskému kolu. 

Stanovenou hypotézu o vlivu koalic na vyjednávání potvrdit na základě provedené analýzy nelze. Při 

srovnání chování koalic není znatelný zásadní rozdíl mezi jednotlivými případy. V Uruguayském kole 

jednoznačně převažovaly koalice pohánějící kolo k jeho úspěšnému uzavření (např. Cairns Group, De 

la Paix), zatímco blokační koalice ve vyjednávání o obchodě se zemědělskými produkty přítomná od 

zahájení kola nebyla. V případě Katarského kola taktéž žádná z koalic nevykazuje prvky blokační 

koalice. Pozorovat můžeme jen nárůst počtu koalic (tvořených převážně rozvojovými zeměmi), které 

hájí své defensivní zájmy a snaží se omezit míru otevření vlastních trhů. Přesto nejsou blokačními 

koalicemi a během vyjednávání vystupují aktivně a jsou schopné předkládat konstruktivní návrhy. 

Nejvyššího vlivu dosahuje koalice G20, jejímž cílem je bezpochyby rozsáhlá liberalizace a snaží se 

proto svými aktivitami přispívat k efektivnímu vyjednávacímu procesu. Ačkoliv není G20 ve svých 

snahách tak úspěšná jako byla v Uruguayském kole Cairns Group, její vliv na přijetí dílčích dohod 

v oblasti zemědělství a snahy o oživování procesu v některých jeho fázích nejsou zanedbatelné. 

Rozdíl mezi používanými strategiemi vyjednávání je mezi porovnávanými případy jednoznačný. Pro 

Uruguayské kolo platí, že výraznější zastoupení integrativních strategií aktérů ve vyjednávání vedlo 

k jeho větší efektivitě. Ačkoliv bylo jednání v samém počátku zahájeno s využíváním převážně 

distributivních strategií, v průběhu kola se postupně aktéři stále častěji uchylovali k užívání 

integrativních strategií, až od distributivních zcela upustili. Počáteční fáze Katarského kola jsou 

z hlediska využívaných strategií srovnatelné s Uruguayským kolem. Zhruba od roku 2005 nicméně 

můžeme pozorovat upozadění integrativních strategií a jasnou převahu strategií distributivních. 

Vyjednávání je doprovázeno snahou maximalizovat vlastní zisky a neochotou aktérů učinit ústupky 

nutné pro uzavření Katarského kola. Lze tedy potvrdit, že větší efektivita vyjednávání o obchodě se 

zemědělskými produkty v Uruguayském kole ve srovnání s Katarským kolem byla ovlivněna 

výraznějším zastoupením integrativních strategií aktérů ve vyjednávání během Uruguayského kola. 

Všechny potvrzené hypotézy poukazují na nedostatky Katarského kola a nastiňují možné způsoby 

řešení svízelné situace, ve které se jednání více než deset let nachází. K přijetí komplexní dohody by 

na základě provedené analýzy měla přispět např. vyšší ochota aktérů přijmout vůdčí roli a opustit 

využívání distributivních strategií ve vyjednávání, či účinnější snižování komplexnosti agendy a 

efektivnější řízení jednání ve vysokém počtu aktivních aktérů tak, aby bylo schopné generovat 
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konsensus. Otázkou však je, zda je v praxi reálné, aby tyto změny nastaly. Někteří kritici WTO tvrdí, že 

organizace již neplní své funkce a měla by být zrušena. Setkat se můžeme také s mírnější kritikou, 

která předpokládá zachování organizace, ale požaduje její strukturální reformu. Vzhledem k tomu, že 

WTO je organizace řízená svými členy, návrhy na její reformu by musely přijít přímo od nich. 

V  Katarském kole jsme nicméně svědky situace, kdy některým členům WTO nevadí stagnování 

vyjednávacího procesu, preferují zachování statu quo a nemají proto potřebu o reformě organizace 

uvažovat. Aktéři, kteří touží po vyjednání nových pravidel, tak často činí bilaterální cestou a od WTO 

se odklánějí. Právě tito aktéři by se však naopak měli snažit vyjednávání na půdě WTO pohánět 

kupředu, pokud mají vůli pravidla mezinárodního obchodu měnit. 

Pokud vyjdeme z provedené analýzy, můžeme pozorovat problémy rozhodovacího procesu zejména 

ve spojitosti s přijímáním rozhodnutí na základně konsensuální praxe při velkém počtu aktérů aktivně 

se zapojujících do vyjednávání a s principem jednotného závazku při vysoké komplexnosti agendy 

Katarského kola. Z teoretického hlediska je možné najít alternativní způsoby přijímání rozhodnutí, 

otázkou však je, zda by je členové organizace byli ochotni akceptovat. Ačkoliv je možnost hlasování 

ve WTO institucionálně zakotvena, v praxi se členové uchylují k přijímání rozhodnutí konsensem, 

který dává právo veta všem členům organizace. Je těžké si představit, že by se aktéři rozhodovacího 

procesu sami takové výsady vzdali. V praktické rovině by bylo vhodnější uvažovat o tom, jak zajistit, 

aby byl rozhodovací proces transparentní a otevřeným všem zájemcům o účast v něm, a jak by měl 

být v takovém případě nastaven, aby generoval konsensus (tzn. upuštění od neformálních procesů 

vyjednávání v úzkém okruhu účastníků, zvážení vhodnosti principu jednotného závazku, zhodnocení 

role Sekretariátu při snižování komplexnosti agendy, atd.).  
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Summary 
 

This study is based on the negotiation theory which covers many approaches and levels of analysis 

developed by theoreticians and experts from a wider range of disciplines. The study prefers these 

approaches for their emphasis on the internal dynamics of the negotiation.  

The study assumes that the efficiency of the decision-making process is increased by the reduced 

active actors in the negotiation, the willingness of actors to become leaders, more inclusive 

negotiations, reduced agenda complexity, the predominance of integrative negotiation strategies, 

the predominance of proactive coalitions and the absence of blocking coalitions.  

The analysis of the Uruguay and Doha rounds of negotiations shows that four out of six factors set 

out in the theoretical part of the thesis explain the difference in the efficiency of the decision-making 

process on the liberalization of trade in agricultural products between selected cases. Specifically, 

these are the number of actors, leadership, agenda complexity, and negotiation strategies.  

Analysis in case of Uruguay round confirms that a smaller number of actors actively participating in 

the negotiations increases the efficiency of the decision-making process. In case of Doha round the 

number of actors actively participating in the negotiations is much larger and efficiency of the 

decision-making process is quite low. Analysis also shows that the leadership was the key factor in 

launching and concluding the Uruguay round whereas the Doha round suffers from the absence of 

leadership in a later stage. The Doha round also suffers from an inability of the WTO Secretariat and 

chairs of the negotiations to manage agenda complexity and facilitate negotiations. Activities to 

reduce agenda complexity were far more efficient in the Uruguay round. The analysis of the Uruguay 

round confirms that actors were willing to use more integrative negotiation strategies in a later stage 

of the round in order to accept a comprehensive agreement. During the Doha round actors still 

prefers distributive negotiation strategies and are not willing to make necessary concessions to reach 

a consensus. If the Doha round is to be successfully concluded there must be a change in some of the 

listed factors. 
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Vymezení tématu, výzkumná otázka 

Práce se zabývá multilaterálním jednáním o zemědělství v rámci Všeobecné dohody o clech a 

obchodu/Světové obchodní organizace, konkrétně jejím Uruguayským a Katarským kolem. 

Uruguayské kolo jednání bylo zahájeno v roce 1986 a ukončeno mělo být po čtyřech letech jednání. 

Program vyjednávání byl nicméně velmi ambiciózní a jeho agenda natolik široká, že se původně 

stanovený limit čtyř let nepodařilo dodržet. Uruguayské kolo bylo úspěšně ukončeno až další čtyři 

roky poté, a to přijetím závěrečné dohody v Marrakéši roku 1994. Katarské kolo jednání datuje svůj 

počátek do roku 2001, kdy byla jednání zahájena v katarském Dohá. Kolo mělo být uzavřeno roku 

2005, nicméně tento stanovený limit se členským státům WTO nepodařilo dodržet. Vzhledem 

k notným rozporům v projednávaných otázkách není Katarské kolo uzavřené dodnes. Jeho prozatímní 

výsledky jsou nevýrazné a nepřinášejí do mezinárodního obchodního systému zásadní změny. 

S přibývajícími roky neúspěšných debat ztrácí organizace svou věrohodnost a legitimitu. Budoucnost 

Světové obchodní organizace se tak v současnosti nachází v rukou všech aktérů, kteří se negociací 

účastní. Pokud nebude kolo úspěšně uzavřeno, Světová obchodní organizace značně utrpí na svém 

postavení a ohrožen může být také celý mezinárodní obchodní systém.   

Hlavní pozornost věnuje tato práce oblasti zemědělství, která se jeví v rámci obou kol vyjednávání 

jako nejkonfliktnější. Zatímco v Uruguayském kole se rozpory mezi aktéry jednání podařilo překonat a 

jeho výstupem byla Dohoda o zemědělství z roku 1994, v případě Katarského kola není přijat 

dokument, který by zcela naplňoval stanovenou agendu. Jediným úspěchem je přijetí tzv. „balijského 

balíčku“ roku 2013 na deváté ministerské konferenci.  Jak je tedy možné, že se nedaří Katarské kolo 

úspěšně uzavřít? Jaké proměnné mají vliv na rozhodovací proces ve Světové obchodní organizaci a 

které z nich zabraňují úspěšnému uzavření Katarského kola? Nezasahovaly některé z těchto faktorů 

do rozhodování v rámci Uruguayského kola a nyní jsou zásadní překážkou pro přijetí dohody 

v Katarském kole jednání? To jsou otázky, na které by tato práce měla přinést odpovědi. Pokud 

bychom měli definovat jednu zastřešující výzkumnou otázku, zněla by následovně: 

Které faktory vysvětlují rozdíl v úspěšnosti vyjednávání o zemědělství mezi Uruguayským a Katarským 

kolem WTO? 

 

Operacionalizace a konceptualizace 

Závislou proměnnou v této analýze je efektivita rozhodovacího procesu ve WTO.  Efektivitou 

rozhodovacího procesu rozumíme schopnost organizace dospět k včasnému vyjednání dohody, která 

řeší nebo stanovuje důležité otázky (Albin, 2012). Práce se tedy bude zabývat vyjednáním v rámci 
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zkoumaných případů, neboť vyjednání je považováno za jednu z možných forem společného 

rozhodování (Zartman, 1977). Vyjednávání můžeme definovat jako proces, ve kterém se dvě nebo 

více stran snaží kombinací rozporných názorů, případně výměnou ústupků, dosáhnout jednotného 

rozhodnutí (Zartman, 1977). Rozhodovací proces je značně ovlivněn institucionalizovanými 

procedurami pro tvorbu rozhodnutí, nicméně na celý proces mají vliv také další faktory jako 

neformální politické souvislosti či kulturní hodnoty, které ovlivňují základy, na kterých jsou následně 

společná rozhodnutí učiněná (Zartman, 2002). Výkon mezinárodních organizací můžeme hodnotit 

nejen na základě dosažených výsledků, ale také na základě rozhodovacího procesu. Ačkoliv je 

běžnější hodnocení výkonu mezinárodních organizací na základě dosažených výsledků a dopadů 

jejich aktivit, celý proces rozhodování nelze přehlížet. Vzhledem k tomu, že je Katarské kolo jednání 

stále otevřené, zaměřuje se tato práce právě na vyjednávání a rozhodovací proces ve WTO.  

Na efektivitu rozhodovacího procesu v mezinárodních organizacích mohou mít tedy faktory nejen 

vnitřní dané organizaci, ale také vnější. Tato práce si stanovuje několik nezávislých proměnných, 

jejichž vliv na efektivitu rozhodovacího procesu ve Světové obchodní organizaci a na celý proces 

vyjednávání bude zkoumat.   

Počet členů MO 

Jelikož je Světová obchodní organizace mezinárodní organizací, kterou řídí převážně její členské státy, 

jejich počet může hrát výraznou roli ve vyjednávání. Pokud se členství v mezinárodní organizaci 

v průběhu její existence rozšiřuje, s novými členskými státy vstupují do vyjednávání jejich zájmy a 

postoje v projednávaných otázkách. Vzrůstá tak heterogenita členství v organizaci, což negativně 

ovlivňuje možnost dosáhnutí jednotného rozhodnutí. 

Koalice 

S počtem členů úzce souvisí počet koalic, které se v rámci mezinárodních organizací formují. Koalice 

definujeme jako sjednocení moci nebo zdrojů (či obojího) dvou nebo více stran za účelem zvýšení 

šancí pro dosažení požadovaného výsledku nebo pro kontrolu ostatních členů, kteří nejsou v koalici 

zahrnutí (Hampson, Hart, 1999). Většina multilaterálního jednání, kterého se účastní velký počet 

jednajících stran, má tendenci se rozložit na jednání mezi koalicemi. Čím více koalici se vytvoří, tím je 

jednání složitější. Pokud vznikne koalice za účelem jednání zablokovat, dosáhnout shody je pak 

v podstatě nemožné.  

Pravidla hlasování 
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Pravidla a procedury hlasování se liší od jedné mezinárodní organizace k druhé. Jejich nastavení může 

zvýšit či naopak snížit pravděpodobnost úspěšného dosažení dohody mezi jednajícími stranami. Ve 

Světové obchodní organizaci jsou všechna rozhodnutí tradičně přijímána konsensem. Konsensu je 

dosaženo, pokud žádný členský stát formálně nevznese námitku proti rozhodnutí, které je přijato. 

Každý stát tak získává schopnost svým nesouhlasem zablokovat celé jednání i v případě, že návrh 

podporují všichni ostatní.    

Flexibilita  

Rozhodovací proces může být také ovlivněn flexibilitou, kterou mezinárodní organizace svým členům 

podle nastavených pravidel poskytuje. Pokud jsou všechny její členské státy nuceny řídit se bez 

výjimek a úlev přijatými rozhodnutími, více se budou angažovat v průběhu vyjednávání a budou se 

snažit výslednou dohodu co nejvíce ovlivnit tak, aby se shodovala právě s jejich zájmy.   

Agenda 

Efektivitu rozhodovací procesu může ovlivňovat také agenda jednání. Pokud je agenda příliš 

komplexní (obsahuje velké množství otázek, otázky mají většinou široký rozsah a jsou komplikované), 

zvyšuje se pravděpodobnost zablokování jednání. Pokud nejsou žádné jasné pokyny pro to, co může, 

nebo by mělo být, v agendě jednání zahrnuto či jak by se mělo při jednání postupovat, agenda může 

být přehlcena velmi konfliktními otázkami, jejichž konfliktnost nebude snadné překonat a dosáhnout 

tak mezi jednajícími státy shody (Abin, Young, 2012). 

Aktéři vstupující do jednání 

Do vyjednávání v mezinárodních organizacích vstupují mimo členských států také další aktéři, kteří se 

snaží ovlivnit či změnit názor členských států tak, aby maximalizovaly svůj prospěch na úkor 

prospěchu všeobecného. Členské státy často čelí tlaku domácích zájmových skupin a nevládních 

organizací, potažmo veřejnosti. Pokud je tento tlak výrazný a neshoduje se s preferencemi vlád 

členských států, může rozhodování komplikovat a především prodlužovat. 

Strategie aktérů 

Strategií rozumíme kroky a taktiky, které aktéři využívají při vyjednávaní za účelem dosažení určitého 

cíle. V mezinárodním vyjednávání můžeme rozlišit primárně dva druhy takových strategií, které aktéři 

podle okolností volí. Prvním typem jsou strategie akomodační (kooperativní, koordinační či 

integrativní), které upřednostňují dosažení dohody. Aktéři užívající tyto strategie jsou ochotní učinit 

během jednání ústupky tak, aby výsledná dohoda byla výhodná pro všechny zúčastněné aktéry. 
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Druhý typ strategií můžeme označit jako strategie konfrontační (soutěživé, distributivní), jejichž 

volbou aktéři cílí na maximalizaci svých cílů. Využívání těchto taktik vede často k zablokování 

multilaterálních jednání (Kremenyuk, 2002).   

Preference států 

Pro průběh vyjednávacího procesu je také důležité, jak jednotliví aktéři řadí dle svých preferencí 

možné výsledky interakce s dalšími aktéry. Pokud má být multilaterální obchodní jednání úspěšné, 

státy musí projevit vůli jednat o nových či o úpravě stávajících pravidel, a to tak, aby dosáhly dohody 

výhodné pro všechny zúčastněné strany. Pokud však některý ze států nemá vůli jednat, záměrně 

blokuje jednání či striktně trvá na svých požadavcích s úmyslem dosáhnout dohody přesně 

odpovídající jeho zájmům, úspěšně ukončit jednání se stává obtížným.  

Organizace jednání 

Poslední nezávislou proměnnou je organizace multilaterálního jednání, kterou rozumíme zejména 

přístupnost jednání pro všechny členské státy dané mezinárodní organizace. Pokud jsou jednání 

otevřená a i menší státy mají přístup ke všem informacím, dosažení jednotného rozhodnutí je snazší. 

Pokud se naopak koná velký počet neformálních jednání, kterých se mohou zúčastnit pouze vybrané 

státy – zpravidla státy nejmocnější a nejvíce zainteresované v dané otázce, upozadění členové 

mezinárodní organizace nejen že nemají k dispozici všechny informace a nevědí, co vše je v sázce, ale 

mimo to se můžou cítit méněcenní a rozhodnou se jednání blokovat. Dalším problémem je také velký 

počet jednání, která se často překrývají, a menší státy tak nejsou schopné všechna jednání absolvovat 

zejména z kapacitních důvodů. 

Data 

V teoretické části budu čerpat zejména z děl věnujících se analýze mezinárodnímu vyjednávání a jeho 

principům. Vycházet budu zejména z knihy Victora A. Kremenyuka – International negotiation: 

analysis, approaches, issues; práce I. Williama Zartmana International Multilateral Negotiations: 

Approaches to the Management of Complexity či T. Gutnera a A. Thompsona Explaining IO 

Performance: An Initial Framework. Všichni tito autoři se podrobně věnují analýze multilaterálního 

vyjednávání v rámci mezinárodních organizací a jeho efektivitě. V praktické části – tedy části věnující 

se analýze efektivity rozhodovacího procesu ve Světové obchodní organizaci během Uruguayského a 

Katarského kola – budu využívat práce publikované ve vědeckých periodikách a zdroje dostupné 

přímo z internetových stánek Světové obchodní organizace, konkrétně databázi dokumentů a 

právních textů.  
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Metodologie 

Pro zpracování této diplomové práce jsem zvolila případovou studii. Celá práce se tedy bude skládat 

ze dvou případových studií. První se bude věnovat vyjednávání v otázkách zemědělství v rámci 

Uruguayského kola v letech 1986-1994, druhá vyjednávání během Katarského kola od roku 2001. 

Případovou studii jsem zvolila především z toho důvodu, že se chci oběma případům věnovat co 

nejpodrobněji tak, abych mohla na závěr své poznatky zobecnit a vztáhnout nejen na Katarské kolo, 

ale i na budoucí vyjednávací kola Světové obchodní organizace. Větší důraz bude diplomová práce 

klást na Katarské kolo vyjednávání, které je v současnosti stále aktuální, nicméně pro odhalení 

příčinných mechanismů a pro zvýšení výpovědní hodnoty je vhodné zahrnout do analýzy i 

Uruguayské kolo, které se podařilo i přes neshody mezi členskými státy úspěšně uzavřít. Konkrétní 

metody využité pro zpracování této práce jsou Millova metoda rozdílu a rozbor procesu (process 

tracing), který je vhodný pro detailní analýzu vyjednávání. Metodou rozdílu zjistím, zda některé 

nezávislé proměnné byly přítomné v prvním zkoumaném případu a ve druhém absentují či naopak. 

Na základě rozboru procesu pak mohu zhodnotit vliv jednotlivých nezávislých proměnných na 

efektivitu rozhodovacího procesu ve Světové obchodní organizaci v oblasti zemědělství a 

identifikovat tak proměnné, které mají na rozhodovací proces negativní vliv. 
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