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Anotace 

Přístupová vyjednávání Ruska do WTO trvala 18 let a tím se řadí k jedním z nejdelších a 

nejkomplikovanějších. Práce si klade za cíl definovat faktory, které ovlivnily tato přístupová 

vyjednávání. Definuje dvě hypotézy, přičemž první z nich předpokládá faktor nekompatibility 

zájmů mezi Ruskem a pracovní skupinou WTO. Hypotéza využívá poznatků teorie 

neoliberálního institucionalismu Roberta Keohanea. V případě druhé hypotézy je Rusko 

považováno členy WTO za mocenskou hrozbu, která by mohla narušit chod organizace. Tato 

hypotéza je podložena realistickými přístupy Kennetha Waltze, Josepha Grieca, Roberta 

Gilpina a Stephena Krasnera. Oba zmíněné přístupy jsou doplněny o teorii vyjednávání, která 

je rozvíjí. Z toho důvodu na tuto teorii nenavazuje žádná hypotéza. Empirický výzkum 

zkoumá první hypotézu na základě zápisů multilaterálních vyjednávání týkající se přístupu 

Ruska do WTO, na základě niž se snaží identifikovat často projednávaná témata. Dále pak 

analyzuje metodou obsahové analýzy závěrečný report pracovní skupiny pro Rusko, kde 

identifikuje sporná témata. Následně report komparuje s reporty pracovní skupiny Číny a 

Taiwanu, které zpracuje stejnou metodou. Tato část výzkumu prokáže, že témata 

projednávaná v rámci ruského přijímacího procesu se odlišovala od ostatních. Data jsou 

následně potvrzena i kvalitativně. Analýza druhé hypotézy čerpá z deníků, oficiálních zpráv 

WTO, EU, USA apod., kde hledala výroky reprezentantů USA a EU, jež potvrzují pozici 

Ruska jako mocenské hrozby. Na základě zjištěných dat práce podporuje první hypotézu. 

Mezi Ruskem a WTO nastala nekompatibilita zájmů, konkrétně v tématech TBT a SPS. Tyto 

výsledky jsou potvrzeny jak kvantitativně, tak kvalitativně.  

 

Annotation 

The process of Russian accession to the WTO took 18 years and is considered as one of the 

longest and the most complicated in history. This bachelor thesis discusses the factors 

influencing these accession negotiations. There are two defining hypotheses. The first works 

with the factor of incompatibility of the interests between Russia and the WTO Working 

party; this hypothesis utilizes the Robert Keohane´s theory of Neoliberal Institutionalism. The 

perspective of the second hypothesis is that Russia is considered to be a power threat which 

could disrupt the WTO. This hypothesis is supported by the realist theory of Kenneth Waltz, 

Joseph Grieco, Robert Gilpin and Stephen Krasner. Both aforementioned approaches are 

complemented with the bargaining theory which develops them in further detail, thus 



precluding a need for third hypothesis defined. The research regarding the first hypothesis is 

based on an in-depth examination of formal multilateral negotiations reports of the Working 

party related to Russian accession. In these reports, the often discussed themes are pursued 

and identified by the stated criteria of repeatability. In the next section, a content analysis to 

the (final) Report of the Working party is utilized to order to acquire necessary themes of 

disputes. Comparison of the Russian Report to Chinese´s and Chinese Taipei´s Reports 

follows up, both of which are processed using with the same method of content analysis. This 

section of research shows that themes which were discussed with Russia differ from the other 

ones. The data is further qualitatively supported by the internet sources, which discuss the 

dispute of themes. The analysis of the second hypothesis aggregates relevant outputs found in 

the daily newspapers, official WTO, EU, USA, etc. reports and pinpoints statements of the 

representatives of the USA or the EU (etc.), which state that Russia is regarded as a power 

threat. The data from the conducted research support the first hypothesis as the There was an 

incompatibility of interests between Russia and the WTO. The TBT and SPS themes were the 

most common grounds for controversy.  
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Úvod 

Jasně nastavená pravidla WTO, transparentnost a předvídatelnost chování v oblasti 

zahraniční ekonomiky, lepší přístup na trh díky snižování cel – to jsou jedny z hlavních 

benefitů, které získali členové WTO v momentě vstupu Ruska do organizace. Rusko v tomto 

ohledu také mnohé získalo. Tento velký hráč na poli ekonomiky a obchodu je v současné 

době člen mnoha mezinárodních organizací. Do žádné z nich však Rusko nepodstupovalo tak 

složitý přijímací proces jako do WTO.  Do WTO vstoupilo Rusko v roce 2012, přestože o 

vstup (do tehdejšího GATT) žádalo již v roce 1993, téměř ihned po rozpadu Sovětského 

svazu. Skoro 20 letá vyjednávání proto řadí ruský přístupový proces k jednomu z nejdelších. 

Vyjednávání byla ovlivněna nesčetným množstvím faktorů, které je narušovaly či dokonce na 

nějakou dobu zastavily. Práce se snaží tyto faktory analyzovat pomocí kvantitativních a 

kvalitativních dat. Hlavním tématem této práce je zaměřit se na tyto faktory a vysvětlit 

důvody, které mohly vést k situaci dlouhodobého vyjednávání.  

Hlavní výzkumná otázka práce zní: „Jaké faktory ovlivnily délku procesu vstupu Ruské 

federace do Světové obchodní organizace?“. Primárním cílem je zaměřit se na faktory, které 

mohly ovlivnit přístupový proces Ruska do WTO od doby podání žádosti o vstup až do roku 

2012. Faktorů mohlo být skutečně mnoho, pro tuto práci bylo potřeba tento pojem uchopit 

konkrétněji. V rámci stanovení hypotéz byly faktory rozděleny na dvě skupiny: zájmové a 

mocenské. Zájmové faktory se týkaly především nekompatibility zájmů. Hypotéza vztahující 

se k této skupině faktorů se zaměřila na nesoulad, který mohl nastat mezi členy WTO 

sdruženými v pracovní skupině a Ruskem v rámci projednávaných témat. Tento nesoulad 

zájmů mohl následně vyjednávání zpomalit či dokonce na chvíli zastavit. Pro práci s první 

hypotézou budou využity poznatky neoliberálního institucionalismu v pojetí Roberta 

Keohanea. Teorie předpokládá egoisticko-racionální chování aktérů podmíněné vzájemnou 

nedůvěrou, které úzce souvisí s modelem vězňova dilematu.  

Druhá hypotéza pracuje s mocenskými faktory. Snaží se potvrdit zaujetí členských 

států, především USA a EU, vůči Rusku. Toto zaujetí bylo determinováno vnímáním Ruska 

jako mocenské hrozby, která by případně mohla narušovat chod organizace. Na hypotézu je 

aplikován realistický přístup prostřednictvím Kennetha Waltze, Roberta Gilpina, Josepha 

Grieca a Stephena Krasnera. Realismus, stejně tak jako neoliberální institucionalismus, 

předpokládají anarchistické prostředí, ve kterém si státy navzájem nedůvěřují, protože 

očekávají možné napadení.  Rozdíl mezi těmito teoriemi spočívá v tom, že 
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racionalismus upřednostňuje mocenské zájmy. Členové WTO mohli vnímat Rusko jako 

mocenskou hrozbu, a proto se snažili o zastavení vyjednávání.  

Třetím teoretickým rámcem je zvolena teorie vyjednávání, jejímž hlavním 

představitelem je Abhinay Muthoo. Teorie vyjednávání slouží v rámci této práce jako doplněk 

k oběma výše uvedeným velkým teoriím, které pouze rozvíjí, a proto na ni nenavazují žádné 

hypotézy. V rámci teorie jsou nadefinovány a blíže popsány faktory, které ovlivňují 

vyjednávací sílu aktéra. Vyjednávací síla determinuje aktérovy zisky. V neposlední řadě jsou 

využity poznatky studie Amrity Narlikar.  

V rámci zkoumání první hypotézy jsou využity zápisy pracovní skupiny WTO 

vztahující se k přístupovému vyjednávání Ruska. Z dokumentů budou následně vyfiltrovány 

ty z nich, které byly pro tento výzkum relevantní – jedná se o dokumenty typu 

Communication a Questiens and Replies. Ostatní dokumenty jsou spíše technického 

charakteru či se nezabývají přímou komunikací mezi oběma stranami vyjednávání, proto 

nejsou do výzkumu zahrnuty. Vyfiltrování témat probíhá na základě předem daného kritéria 

opakovatelnosti názvů jednotlivých kapitol, které kopírují obsah textu. Cílem této fáze 

výzkumu je získat obecný přehled o tématech, která často ve vyjednáváních rezonovala. 

Další část výzkumu se věnuje analýze závěrečných reportů pracovní skupiny (Report of 

the Working Party), ve kterém jsou obsaženy všechny body vyjednávání. Jelikož byl report 

předem rozdělen do kapitol a podkapitol, nebylo nutné tento text dále členit. Analýza se 

zaměřila na jednotlivé kapitoly, které byly pro tento výzkum relevantní a tedy: Economic 

Policies, Internal Policies Affecting Foreign Trade in Goods a Trade-Related Intellectual 

Property Regime. Zbylé části byly opět technického charakteru – jednalo se převážně o výčet 

zákonů či dodatků. Výzkum byl proveden sečtením slov v každé kapitole, včetně podkapitol, 

a vypočítání jejich podílu na celý dokument. Na základě toho došlo k potvrzení a doplnění 

témat – možných bodů sporu. Dále došlo ke komparaci závěrečných reportů pracovní skupiny 

Ruska, Číny a Taiwanu. Cílem bylo poukázat na skutečnost, že témata, která se projednávala 

v rámci ruských jednání, nebyla typická pro vyjednávání Číny a Taiwanu, a tedy ani pro 

ostatní tehdejší kandidátské země. Tyto dvě země byly vybrány na základě srovnatelné 

ekonomické situace s Ruskem.  

V závěru jsou výsledky výzkumu potvrzeny kvalitativní metodou. Zdrojem této části 

výzkumu jsou informace získané z poznatků think-tanků, deníků, zpráv Evropské komise, 

zpráv WTO apod. V těch je proveden výzkum potvrzující spornost témat, tzn., výzkum se 
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soustředí na ty články, které potvrzují to, zda výsledná témata kvantitativního výzkumu jsou 

skutečně body sporu.  

Metoda aplikovaná v rámci výzkumu druhé hypotézy se soustředí na vyhledávání 

kvalitativních dat ze zpravodajství Evropské komise, USTR, WTO, Congressional research 

service a v neposlední řadě z deníků (The Washington Post, The New York Post apod.). 

V internetových zdrojích se výzkum orientuje hledáním výroků reprezentantů WTO, zejména 

USA a EU, které jsou směřovány proti přístupu Ruska do WTO právě z obav o narušení 

struktury organizace. Výzkum se zaměřuje především na články z doby těsně před vstupem 

Ruska do WTO. V neposlední řadě je uveden speciální případ Gruzie. Ačkoliv Gruzie není 

považovaná za aktéra, který by byl striktně proti vstupu Ruska do WTO, z pozice člena 

organizace mohl vznášet požadavky a tím úmyslně komplikovat přístupové procesy.  

Výsledkem empirické části této práce je potvrzení první hypotézy podporující 

nekompatibilitu zájmů mezi Ruskem a členy WTO. V rámci výzkumu je zjištěno, že nesoulad 

zájmů panoval nejvíce v oblastech TBT a SPS týkajících se například vysokých regulací či 

regulací importu dováženého zboží. Tyto poznatky jsou dále potvrzeny kvalitativně. Druhá 

hypotéza je výzkumem vyvrácena. Tehdejší členové WTO vstup Ruska do WTO velmi 

podporovali. Rusko bylo bráno z mocenského hlediska jako aktér, kterého je výhodné, ne – li 

nutné, mít ve strukturách WTO. V první řadě je Rusko vázáno pravidly WTO, díky kterým je 

jeho obchodní aktivita předvídatelnější, zároveň jsou ruské trhy vstřícnější pro zahraniční 

investory.  

Tato práce je členěna do třech hlavních částí, které na sebe logicky navazují. První 

z nich se věnuje obecnému popisu přijímacího řízení žadatele o vstup do WTO. Dále se 

zabývá na základě dostupné literatury vyjednáváním v případě Ruska. V neposlední řadě je 

zmíněna literatura, která se věnuje problematice vlivu faktorů na vyjednávání o přístupu do 

WTO. Druhá, teoreticko-metodologická část, definuje teoretické přístupy, které byly zmíněny 

výše, a aplikuje na ně taktéž již vyslovené hypotézy. V této kapitole se nachází 

operacionalizace pojmů délka přístupového procesu, nekompatibilita zájmů a moc. Poslední 

část se věnuje detailnímu popisu metodologie práce s daty, na níž navazuje třetí hlavní část – 

empirická zjištění. Zde jsou interpretovány výsledky výzkumu a závěrečné zhodnocení 

platnosti teorií. V případě první hypotézy nebude uplatněno porovnání zápisů vyjednávání 

pracovní skupiny z hlediska data uskutečnění se, které bylo původně nadefinováno v tezích. 

Pro účely této práce byl výzkum upraven, aby byl lépe aplikovatelný a uchopitelný.
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1. Proces přijímání nových členů do WTO 

Světová obchodní organizace vznikla v roce 1995 jako nástupce GATT. Jedná se o 

organizaci, která zprostředkovává mezinárodní smlouvy platné pro všechny její členy. Dále 

má na starosti multilaterální vyjednávání mezi státy v oblasti obchodních a ekonomických 

otázek. V neposlední řadě WTO disponuje mechanismem pro řešení konfliktů mezi státy, 

případně má možnost udělovat sankce (Åslund, 2007). Poslední jmenovanou pravomoc 

vykonává prostřednictvím Orgánu pro řešení konfliktů (Dispute Settlement Body) a 

mechanismem pro řešení sporů (Dispute Settlement Mechanism).  

V první části kapitoly, předtím než budou představeny teoretické rámce a empirická 

zjištění, je nutné nastínit obecně přístupový proces potenciálního člena do WTO, který je 

poměrně komplikovaný a má svá pravidla a postupy. Vyjednávání probíhají ve třech rovinách 

– bilaterální, multilaterální a plurilaterální. Na konci dlouhých a často vyčerpávajících 

vyjednávání proběhne ratifikace přijímacího balíčku oběma stranami a kandidát se tak stává 

právoplatným členem WTO. Tím na jednu stranu získá přístup na trhy ostatních členských 

států, na druhou stranu se tím zavazuje dodržovat dohody WTO. Pokud dohody nedodržuje, 

na řadu přichází zmíněný Orgán pro řešení konfliktů. 

Druhá polovina kapitoly se zaměří konkrétně na přístupový proces Ruska do WTO. 

Tento proces trval téměř dvacet let a za tu dobu se několikrát změnila politická situace 

v Rusku, která měla za následek proměnlivé postoje země k vyjednávání. Závěr této kapitoly 

bude prezentovat vybranou literaturu týkající se zkoumané problematiky a na jejím základě se 

pokusí zodpovědět otázku ohledně faktorů, které mohly ovlivnit proces přijetí Ruska do 

struktur WTO.  

1.1. Obecná charakteristika procesu přijímání nových členů do WTO 

Na základě článku XII. Dohody o WTO může o vstup do organizace zažádat každý 

územní celek disponující autonomií v oblasti zahraničně-ekonomických otázek. Přijímací 

proces začíná ve chvíli, kdy žadatel doručí formální písemnou žádost generálnímu řediteli 

WTO. Následně tuto žádost posoudí Generální rada WTO, která zváží, zda je adept vhodným 

kandidátem. Pokud rada žádost schválí, je ustanovena pracovní skupina. Účast v pracovní 

skupině není pro členské státy povinná, většinou se do ní zapojují státy, které udržují 

s žadatelem časté obchodní styky. Společně s žádostí je žadatel povinen poskytnout tzn. 

Memorandum o zahraničně-ekonomickém režimu (Memorandum on the Foreign Trade 
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Regime), ve kterém sdělí detailně svoji politicko-ekonomickou situaci. Toto memorandum 

posoudí pracovní skupina a před prvním zasedáním má možnost doplňujících otázek.  Prvním 

zasedáním jsou zahájená tzv. multilaterální vyjednávání. Tato vyjednávání jsou vedena 

formálně a zápisy z nich jsou následně zveřejněny. V průběhu těchto vyjednávání žádá 

pracovní skupina Sekretariát WTO o vypracování Factual Summaries (shrnutí diskuzí 

pracovní skupiny), které slouží jako podklad k závěrečnému reportu pracovní skupiny (Report 

of The Working Party). Ten je součást tzv. přístupového balíčku (Accession package). Kromě 

závěrečného reportu pracovní skupiny se v tomto balíčku nachází návrh přijímacího protokolu 

(Draft Protocol of Accession). 

Paralelně k tomu jsou vedena bilaterální vyjednávání, která se odehrávají mezi 

žadatelem a konkrétním členským státem. Tato vyjednávání nejsou organizovaná WTO, jsou 

neformální a často se odehrávají v tajnosti. Výsledkem těchto vyjednávání jsou Listiny 

závazků ve zboží a službách. Tyto listiny jsou taktéž součástí přijímacího balíčku. 

V neposlední řadě dochází k plurilaterálním vyjednávání, jež fungují jako doplněk 

předchozích dvou. Zde se projednávají dílčí problémy (například v oblastech zemědělství, 

SPS, TBT, TRIPS), kterých se neúčastní všichni členové pracovní skupiny. 

Výsledkem vyjednávání je již zmíněný přístupový balíček, který musí být schválen 

pracovní skupinou. Následně je předán Generální radě a Ministerské konferenci k posouzení 

(WTO, 2018a). Po schválení dochází ke zveřejnění těchto dokumentů a zároveň je vydáno 

Rozhodnutí Generální rady a Rozhodnutí o přijetí (Decision on the Accession), který mimo 

jiné stanoví oficiální datum přijetí žadatele do WTO (WTO, 2018b). V momentě, kdy je 

podepsán Přístupový protokol (The Protocol of Accession) a proběhne ratifikační proces, 

žadatel se stává plnohodnotným členem (WTO, 2018c).  

1.2. Proces přijímání Ruska do WTO 

Ruská federace podala žádost o vstup do GATT v roce 1993, krátce po zániku 

Sovětského svazu. Proces přijímání trval mnoho let, během nichž organizace přijala desítky 

jiných žadatelů o vstup. Po téměř dvaceti letech byl proces přijímání dokončen a v srpnu roku 

2012 se Rusko stalo 156. členem WTO. Otázkou však zůstává, z jakých důvodů se tento 

proces přijímání protáhnul na neobvyklou dobu devatenácti let? Jak je možné, že například 

Čína byla přijata do WTO o jedenáct let dříve?  

Jak bylo zmíněno výše, Ruská federace požádala o vstup v roce 1993, do té doby 

zastávala pouze status pozorovatele. O ten zažádala (jako SSSR) už v roce 1986 tehdejší 
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GATT, následně začala pozorovatelský status uplatňovat až v roce 1990.  Pracovní skupina 

pro přístup Ruska byla ustanovena záhy po podání žádosti o vstup, poprvé však zasedla až o 

dva roky později. Možným důvodem mohlo být pozdní odevzdání Memoranda o zahraničně-

ekonomickém režimu Ruska. To bylo zasláno k připomínkám v březnu 1994 (WTO, 2018d). 

Od prvního zasedání pracovní skupiny bylo během prvních dvou let vyjednávání položeno 

Rusku přibližně 3500 otázek (Åslund, 2007, s. 291) týkajících se jejich obchodního režimu. 

Až po vyřešení této agendy přišla na řadu v roce 1998 bilaterální vyjednávání. Bilaterálních 

vyjednávání se obvykle účastní 10-20 členů, v případě Ruska se jich zúčastnilo více než 60. 

(Åslund, 2010, s. 52).  

Obrat v dosavadním, ne až tak efektivním vyjednávání, přišel po roce 2000, kdy se stal 

Vladimir Putin ruským prezidentem. Mezi jeho priority v oblasti zahraniční politiky patřil 

právě vstup do WTO. Putin plánoval dokončit přístupová vyjednávání do konce roku 2003. 

Motivací mu byl nejspíše případ Číny, která si v rámci vyjednávání vedla velmi dobře a o rok 

později – v roce 2001 – vstoupila do struktur organizace. Rusko bylo zároveň tlačeno 

postoupit ve vyjednáváních i z obchodních důvodů, zejména kvůli vývozu ocele do EU a 

USA, jenž byl jinak omezen přísnými kvótami. Tento tlak byl vytvořený především skupinou 

ruských obchodníků, kteří by ze situace, kdy by bylo Rusko ve WTO, profitovali. K tomu 

využili platformu Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP). Na druhou 

stranu se zde našli i tací, kteří vstup do WTO odmítali. Mezi ně patřil Oleg Deripaska, ruský 

miliardář vlastnící hliníkárnu Rusal či automobilku GAZ.  Nesouhlas dále projevil bývalý 

premiér Jevgenij Primakov a bývalý ministr zemědělství Aleksey Gordeyev. Jak bylo 

zmíněno, v roce 2003 se zdálo, že Rusko má přijetí do WTO téměř na dosah, přesto se tak 

nakonec nestalo (Åslund, 2007, s. 295-297).  

Se znovuzvolením Putina prezidentem na jaře roku 2004 přišlo mnoho reforem, jež 

ovlivnily přístupová vyjednávání. Situace se změnila i v ruském parlamentě, ve kterém 

zastávala Putinova strana Jednotné Rusko většinovou pozici. V neposlední řadě došlo 

k dosazení prezidentovi oddanému Michaila Fradkova na post premiéra. Těmito 

autoritativními kroky způsobil Putin oslabení tehdejší vlády a tím zpomalil přístupová jednání 

(Åslund, 2007, s. 298). 

Jednání byla obnovena až v roce 2008, kdy byl zvolen nový prezident Dmitrij 

Medvěděv. Avšak problém nastal o rok později, kdy Rusko ústy tehdejšího premiéra Putina 

oznámilo obnovení Celní unie, která chtěla vstoupit do WTO jako celek. Jinými slovy, Rusko, 

Bělorusko a Kazachstán měly vstoupit do organizace jako jeden celek v rámci jednoho 
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vyjednávání. Tento krok negativně ovlivnil celou situaci -  bylo naprosto vyloučené, aby tři 

státy vstupovaly v rámci jednoho přístupového procesu, zároveň opět došlo k zmrazení vztahů 

mezi Ruskem a pracovní skupinou. Není vyloučeno, že toto nebylo Putinovým záměrem. 

(Åslund, 2010, s. 59-60).  

V rámci bilaterálního vyjednávání nastal problém s Gruzií. Ta začala situaci týkající se 

přístupu Ruska do WTO sledovat již od roku 2000, kdy sama vstoupila do organizace. 

V rámci vyjednávání měla mnoho požadavků, které proces negativně ovlivňovaly. Nakonec, 

za pomoci Švýcarska, obě strany uzavřely dohodu (The Messenger, 2011). I přes výše 

jmenované překážky dokázalo Rusko svoji pozici v rámci WTO obhájit a v srpnu roku 2012 

bylo oficiální přijato jakožto formální člen organizace.  

Problematice přístupových vyjednávání do WTO i faktorům, které tyto vyjednávání 

ovlivňují, se věnuje mnoho odborné literatury. Například Balding (2010) se ve svém článku 

zabývá tím, zda členství ve WTO ovlivňuje pozitivně či negativně obchod dané země. Ve 

svých poznatcích dospěl k výsledku, že organizace sice ovlivňuje export a import členského 

státu, velmi však záleží na ekonomickém rozvoji státu. Dále zjistil, že státy, které se ucházejí 

o členství ve WTO, mají na prvním místě spíše export, tedy prodej svých výrobků do 

zahraničí. Třetím důležitým poznatkem byl fakt, že pokud spolu obchodují dvě země, které 

jsou zároveň členy WTO, celý proces obchodu probíhá daleko jednodušeji, než když je 

v organizaci pouze jedna z nich.  

Krzysztof Pelc (2011) zkoumá, čím jsou determinovány ústupky, jež instituce vyžadují 

po státech, které u nich žádají o členství. Dále se ptá, jak je možné, že některé země získají 

vstupem více benefitů, nežli jiné? V závěru Pelc dochází k vysvětlení, kdy záleží na 

ekonomické vyspělosti daného státu: čím víc může stát nabídnout, tím víc po něm bude 

požadováno. 

Britští ekonomové Connolly & Hanson (2012) popsali svůj výzkum, ve kterém se 

zabývali aspekty související s procesem přijetí Ruska do WTO z ekonomického hlediska. 

Taktéž popisovali důvody, které vedly k prodloužení procesu na základě historických 

poznatků. Zajímalo je, jaké krátkodobé i dlouhodobé důsledky přinesl vstup Ruska do WTO 

nejen na státní úrovni, ale i na regionální. Podle nich faktorů, jež v tomto případě hrály roli, 

bylo skutečně mnoho, jak na straně Ruska, tak na straně členských států WTO. Dle nich 

situace mohla být situace významně ovlivněna Ruskem, které v roce 2009 oznámilo uzavření 

zmiňované Celní unie s Běloruskem a Kazachstánem. Významnějším problémem byla však 

paradoxně naprosto zřejmá věc: Rusko je velkou, důležitou a komplexní zemí. Zároveň 
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upozorňují na možnost ovlivňování postojů státu zespoda zejména firmami, které si hlídají 

své zájmy. Neopomíjejí při tom ani případ Gruzie.  

David Tarr (2007) se zaměřuje ve své studii na požadavky, které má WTO vůči Rusku. 

Zkoumá, zda nejsou tyto požadavky příliš náročné a pokud ano, zda tu hrají roli spíše 

politické důvody. David Dyker (2004) publikoval článek zaměřující se na důvody, které 

ovlivnily přístupový proces Ruska do WTO. Vyzdvihuje zde myšlenku, že někteří členové 

WTO mohly tuto situaci využít k tomu, aby prosazovaly vlastní obchodní politiku vůči 

Rusku. Upozorňuje však na to, že největší překážkou pro vyjednávání může být domácí 

politika Ruska, která se neslučuje s principy organizace (Dyker, 2004). Maurel & 

Babeetskaia-Kukharchuk (2004) se ve své práci snaží odhadnout, jak velkým přínosem bude 

Rusko pro organizaci. Abdur Chowdhury (2003) popisuje tehdejší pozici Ruska v rámci 

vyjednávání.
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2. Teoretická a metodologická část 

V této části práce bude definovaná výzkumná otázka a hypotézy. Dále budou nastíněny 

teoretické přístupy, ze kterých bude výzkum vycházet. Bude představeno několik teorií -  

neoliberální institucionalismus, realismus a teorie vyjednávání jakožto doplněk k prvním 

dvěma zmíněným přístupům. Ve druhé části bude detailněji popsána konceptualizace a 

operacionalizace pojmů, závěr se bude zabývat hlubším popisem využité metodologie a práci 

s daty.  

2.1. Teoretická východiska a stanovení hypotéz 

Hlavní výzkumná otázka této práce zní: „Jaké faktory ovlivnily délku procesu vstupu 

Ruské federace do Světové obchodní organizace?“. Na výzkumnou otázku dále navazují dvě 

hypotézy, jež rozdělují zmíněné faktory na zájmové a mocenské. První hypotéza, která 

vyplývá ze vzájemné nekompatibility (nesouladu) zájmů států, pracuje s teorií neoliberálního 

institucionalismu (Drulák, 2013) a  teorií vězňova dilematu v pojetí Roberta Keohanea 

(Keohane, 1984). Druhá hypotéza, která staví na mocenských faktorech, se opírá o 

realistickou teorii Kennetha Waltze (Waltz, 2001). Dále se zaměřuje na teorie Josepha Grieca, 

Roberta Gilpina a Stephena Krasnera. V rámci těchto teorií budou představeny hypotézy 

práce. Teoretická část bude zároveň obohacena o vyjednávací teorii Abhinaye Muthooa 

(Muthoo, 1999 a 2000), jejíž účel bude detailně uveden v příslušné kapitole.  

2.2.1. Neoliberální institucionalismus  

První hypotéza je podložena teorií neoliberálního institucionalismu, jehož 

představitelem je Robert Keohane. Výzkum je také podepřen teorií vyjednávání Abhinaye 

Muthooa, která bude rozebrána v příslušné kapitole. 

 Ve svém díle After Hegemony (Keohane, 1984) se Keohane snažil o syntézu realismu a 

liberalismu, avšak v 90. letech začal teorii neoliberálního institucionalismu označovat za 

samostatnou a rovnocennou s ostatními přístupy – tím vzniknul tzv. institucionalismus 

(Karlas, 2004, s. 9). Podle teorie neoliberálního institucionalismu je hlavním aktérem 

mezinárodních vztahů stát, který je autonomní, unitární a racionální. Základním 

předpokladem teorie je, že chování každého aktéra je racionální a egoistické. To znamená, že 

každý stát se snaží získat pro sebe maximum zisku, nehledě na zájmy ostatních aktérů 

(Keohane, 1984, s. 25-26). Zájmy aktérů, které Keohane označuje jako společné zájmy, 

mohou být ovlivněny mezinárodními institucemi (jedná se o jednu ze šesti rolí mezinárodních 
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institucí). Tím dochází Keohane k závěru, že základem pro vzájemnou kooperaci aktérů jsou 

již zmíněné mezinárodní instituce (Keohane, 1989, s. 11).  

Důležitost mezinárodních institucí je podepřena konceptem vězňova dilematu. Tento 

koncept pracuje s předpokladem vzájemné nedůvěry mezi státy. Aktéři mají zájem o 

kooperaci, k té však nedochází z důvodu obavy o to, že se ostatní aktéři budou chovat stejně 

(tedy racionálně a egoisticky), nedodrží uzavřené smlouvy a vložená snaha se jim nevyplatí. 

Obecně platí, že čím častěji spolu státy kooperují, tím spíše odbourají vzájemnou nedůvěru 

mezi sebou (Keohane, 1984, s. 67–69). 

Teorie úzce souvisí s konceptem vzájemné závislosti, která je popsaná v knize Power 

and interdependence (Keohane a Nye, 1977).  Aby mohla mezi dvěma aktéry fungovat 

vzájemná závislost, musí mít oba aktéři z této kooperace zisk. Platí, že čím větší je vzájemná 

závislost mezi aktéry, tím vyšší je jejich zájem o vzájemnou spolupráci (Keohane – Nye, 

1977, s. 8-9). 

H1: Mezi Ruskem a členskými státy WTO nastala nekompatibilita zájmů. 

Teorii neoliberálního institucionalismu je možné aplikovat na první hypotézu. 

Předpokládáme, že Rusko a členské státy WTO jednaly racionálně a egoisticky. Jinými slovy, 

každý stát chtěl vytěžit maximum pro sebe ve chvíli, kdy by Rusko vstoupilo do organizace. 

Zájmy ostatních aktérů nebyly prioritní, a proto nastala nekompatibilita zájmů. Tato situace 

následně negativně ovlivnila délku přístupového procesu. Aplikace vězňova dilematu je 

možná v případě, kdy by výsledky výzkumu potvrdily, že mezi Ruskem a členy WTO 

fungovala od začátku vzájemná nedůvěra. Jinými slovy, Rusko by mělo obavy, že členům 

WTO jde pouze o své zájmy (a opačně) a tím by opět nastala situace nesouladu zájmů. 

Zároveň zde rezonovaly obavy obou stran z toho, že ze situace nebudou profitovat. Tím se 

opět snížila snaha o spolupráci a i vzájemná závislost aktérů. Celou situaci doplňuje fakt, že 

WTO, jakožto mezinárodní instituce, která měla zajišťovat potřebnou kooperace států mezi 

sebou, by v tomto případě selhala.  

2.2.2. Realismus 

H2: Tradiční mocnosti ve WTO - zejména USA a EU - považovaly Rusko za hrozbu 

z mocenského hlediska a z tohoto důvodu vstup této mocnosti do WTO oddalovaly. 

Hypotéza staví na dvou teoretických přístupech. Prvním z nich je realistickém pojetí 

mezinárodních vztahů Kennetha Waltze, Josepha Grieca, Roberta Gilpina a Stephena 
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Krasnera. Dále pak využívá negociační analýzu, konkrétněji teorii vyjednávání v pojetí 

Abhinaye Muthooa, která bude více rozebrána v navazující kapitole. 

Realistický přístup (podobně jako neoliberální institucionalismus) předpokládá 

anarchické prostředí v mezinárodních vztazích, ve kterém si státy navzájem nedůvěřují. Tato 

vzájemná nedůvěra plyne z představy, kdy si aktéři připadají v neustálém ohrožení ze strany 

ostatních aktérů. Na základě realistické představy spolu státy kooperují jen v případě 

společného nepřítele a po jeho zničení spolupráce mezi aktéry končí. Zároveň zde funguje 

princip rovnováhy moci, kdy se proti hegemonovi spojí slabší aktéři, aby vyrovnaly jeho 

silnější pozici (Waltz, 1979, s. 120-129). Principy neorealistického přístupu (realismus 

obohacený o prvky scientismu) interpretoval Kenneth Waltz v knize Theory of international 

politics (1979). Aplikace realistického přístupu připomíná koncept vězňova dilematu, jenž byl 

definován v kapitole výše zabývající se neoliberálním institucionalismem. Keohane využil 

právě realistické teorie týkající se nedůvěry států vůči sobě a aplikoval ji ve své teorii.  

Členské státy WTO a Rusko k sobě chovaly od počátku nedůvěru, jelikož 

předpokládaly možnost, že by je mohla druhá strana kdykoliv konfrontovat. Přirozeně pak 

zaujaly negativní postoj a tím mohly vyjednávání protahovat. Rozdíl oproti neoliberálnímu 

institucionalismu je v tom, že v realistickém přístupu hrají zásadní roli mocenské prvky, se 

kterými budeme následně pracovat v empirické části. Ačkoliv je teorie Kennetha Waltze pro 

tento výzkum vhodná, není dostatečná.  

Využijeme proto teorii Josepha Grieca, který prezentuje tzv. moderní realismus. Podle 

této teorie spolu státy dokážou kooperovat, přesto se zde mohou objevit komplikace, které 

spolupráci narušují. Identifikuje tři faktory, které mohou omezit spolupráci mezi aktéry. 

Prvním z nich je možnost podvádění. Ta nastává v momentě slabé autority, jenž není schopná 

dodržet vyjednané podmínky. Podle dalšího faktoru mohou mít státy obavy z kooperace 

z důvodu ztráty své bezpečnosti a nezávislosti. Poslední faktor neúspěchu spolupráce souvisí 

s tzv. relativními výnosy. Pro lepší vysvětlení pojmu se Waltz se k této problematice 

vyjadřuje následovně: „V momentě, kdy státy stojí před otázkou možnosti kooperace mezi 

sebou, některé státy se budou ptát, jakým způsobem budou dané společné zisky rozděleny 

nebo kdo získá víc“ (Grieco, 1997, s. 175). Tento stát se může cítit v ohrožení, protože 

v momentě, kdy jeho zisk bude například poloviční, ostatní aktéři, jejichž zisky budou větší, 

by je následně mohli použít proti němu (Grieco, 1997, s. 174-175). Problém relativních 

výnosů (a jejich snižování) podle realistů řeší mezinárodní instituce, které tím napomáhají 

kooperaci států mezi sebou (Grieco, 1998). 



15 

 

 Robert Gilpin se společně se Stephenem Krasnerem snaží vysvětlit problematiku 

kooperace na poli mezinárodního politického hospodářství.  Podle nich je nezbytnou 

podmínkou pro vznik a udržení mezinárodní spolupráce ochota všech států poskytnout své 

zdroje a zároveň dodržovat smluvené podmínky (Grieco, 1997, s. 176). Gilpin vidí nesoulady 

mezi státy kvůli ekonomickým zdrojům jako něco všudypřítomného a naprosto přirozeného. 

Podle něho státy využívají svoji sílu a uplatňují politiku ke změně svých pozic v rámci 

ekonomiky, které jsou pro ně příznivé. Tyto pozice pozitivně ovlivňují jejich zisky v oblasti 

národních zájmů a zájmu svých občanů. Tím, že si stát uchová své národní zájmy, posilují 

svoji pozici v rámci autonomie. Grieco v tomto kontextu vnímá autonomii podobně – podle 

něj státy usilují o to, aby byly schopni posílit svoji autonomii vůči ostatním státům (Grieco, 

1998). Avšak, jak bylo zmíněno výše, tento postoj narušuje možnou vzájemnou kooperaci 

mezi státy.  

2.2.3. Teorie vyjednávání 

Na začátku objasnění této teorie je nutné zdůraznit následující: teorie vyjednávání 

neslouží jako alternativní teoretický rámec a tedy není samostatnou teorií v rámci výzkumu, 

na níž navazuje hypotéza, která by byla následně zkoumána. Teorie vyjednávání v tomto 

případě slouží jako doplněk k oběma výše zmíněným teoriím, tedy neoliberálnímu 

institucionalismu a realismu, které rozvíjí. Jelikož obě velké teorie (liberalismus a realismus) 

se snaží o zodpovězení otázky „jaké by měli mít aktéři požadavky?“, teorie vyjednávání toto 

doplňuje otázkou „jak se tito aktéři v případě vyjednávání budou chovat?“.  

Vyjednávání se dá na té nejjednodušší úrovni vysvětlit jako situace, kdy mají dva nebo 

více aktérů společný zájem o kooperaci, neshoda mezi nimi však nastává v momentě, kdy se 

neshodují na způsobu dané spolupráce (Muthoo, 2000, s. 146). Zároveň zde můžeme sledovat 

prvek Keohanovy teorie neoliberálního institucionalismu – zájmy. Jinými slovy, aktéři se 

prostřednictvím vyjednávání snaží obhájit své zájmy (Keohane, 1984) a tím dosáhnout 

dohody s ostatními aktéry. Zároveň se aktéři přirozeně snaží o to, aby uzavřená dohoda byla 

pro ně co nejvýhodnější (Muthoo, 2000, s. 147-148). Muthoo se ve svém díle zaměřuje na 

faktory, které mohou ovlivnit průběh vyjednávání mezi aktéry. Předtím je však nutné 

definovat si základní pojem, s nímž Muthoo pracuje – síla vyjednávání (bargaining power). 

Síla vyjednávání určuje pozici aktéra během vyjednávání, prostřednictvím níž pak může 

dosáhnout větších zisků, než aktér, jehož pozice je slabší. Muthoo definuje faktory, které 

mohou vyjednávání ovlivnit. V následující části budou tyto faktory představeny.  
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Faktor netrpělivosti úzce souvisí s uvědoměním si hodnoty vloženého času do 

vyjednávání. Jinak řečeno, obě strany si uvědomují, že proces (jakéhokoliv) vyjednávání trvá 

dlouho a čas má pro ně různě vysokou hodnotu. V našem případě může hodnota záviset 

například na tehdejší politické situaci (v Rusku nebo států WTO) či situaci na trhu. Obecně 

platí, že čím více je aktér netrpělivý, tím nižší bude mít zisk (surplus). Jinými slovy, síla 

vyjednávání (bargaining power) aktéra je dána mírou jeho trpělivosti. V rámci vyjednávání na 

mezinárodní úrovni Muthoo uvádí, že chudší státy budou přirozeně méně trpělivé při 

vyjednávání (budou chtít uzavřít smlouvu co nejdříve), a proto přistoupí na podmínky, které si 

kladou bohatší státy. I přes to, že docílí uzavření dohody, podmínky dohody nemusí být pro 

ně až tak výhodné (Muthoo, 2000, 190-192). Prvek netrpělivosti můžeme uplatnit při snaze o 

zodpovězení druhé hypotézy, ale aplikujeme ho naprosto opačným způsobem. Vyjednávání 

mezi Ruskem a WTO trvalo téměř dvacet let. Na základě této premisy můžeme usoudit, že 

obě strany k této situaci zaujaly spíše pasivní postoj, který proces prodlužoval. Hodnota času 

nehrála pro obě strany až tak velkou roli, tedy Rusko či WTO předpokládaly, že pokud budou 

dostatečné trpěliví, z vyjednávání si odnesou největší zisk (surplus).  

Druhým faktorem je riziko neúspěchu vyjednávání (risk of breakdown). Během 

vyjednávání může dojít k situaci, kdy aktéři jednoduše nabydou dojmu, že se s druhou stranou 

nedohodnou. Stát se může také to, že do procesu vyjednávání zasáhne třetí strana, jenž svým 

zásahem vyjednávání naruší, pozastaví nebo jej dokonce skončí. Obecně zde platí, že čím déle 

spolu aktéři vyjednávají, tím se zvyšuje riziko neúspěchu vyjednávání. Tímto tvrzením se 

opět dostáváme k faktorům netrpělivosti a hodnotě času, které byly zmíněné v předchozím 

odstavci (Muthoo, 2000, s. 152-154). Členské státy WTO (tak i Rusko) mohly nabýt během 

vyjednávání dojmu, že jednání ztrácí smysl, a tím pádem mohly zaujmout k celé situaci 

pasivní přístup, který vyjednávání prodlouží. Faktorem, jenž ovlivnil jednání, mohla být 

například politická situace v Rusku – konkrétně pak znovuzvolení Vladimira Putina v roce 

2004 prezidentem, jehož postoj k vstupu Ruska do WTO byl poté spíše negativní (Åslund, 

2010). Jeho zvolení mohl být impuls pro WTO, že se vyjednávání stanou obtížnější.  

Další faktory, jež Muthoo ve svém díle uvádí, jsou vnější a vnitřní alternativy (outside 

& inside options).  Faktory vnější alternativy můžeme definovat jako případný aktérův zisk, 

pokud by selhala vyjednávání (Parízek, 2014, s. 6). V našem případě se faktorem vnější 

alternativy nebudeme zabývat, jelikož ve vyjednávání šlo primárně o to, aby se Rusko stalo 

členem WTO. Pro Rusko by v případě selhání vyjednávání neplynul větší zisk z toho, že se 

stane součástí jiné organizace a naopak WTO by nic nezískala v momentě, kdy by přijala jiný 
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podobně ekonomicky vyspělý stát. Vnitřní alternativa naopak souvisí se ziskem aktéra 

v případě, že by vyjednávání pokračovalo. Platí tedy, že čím jsou vnitřní (vnější) alternativy 

pro aktéra atraktivnější (hodnotnější), tím silnější je jeho vyjednávací síla (Muthoo, 2000, s. 

157). Předpokládejme tedy, že by pro členy WTO bylo výhodné proces vyjednávání úmyslně 

protahovat a tak získat například lepší přehled o ekonomické situaci Ruska (v momentě, kdy 

se podepíše dohoda, je těžké vyjednávat případné změny). Zároveň pro Rusko by bylo 

atraktivní pokračovat ve vyjednávání v případě, pokud by chtělo pro sebe získat co nejlepší 

podmínky.  

Vyjednávání prostřednictvím taktiky závazků (commitment tactics) je spojeno s tím, že 

aktéři si před nebo během vyjednávání strategicky zvolí pozici, kterou budou během procesu 

zastávat. Jinými slovy, aktér úmyslně zaujme slabší pozici a tím získá na síle vyjednávání 

(Muthoo, 2000, s. 161). S touto myšlenkou se můžeme setkat v knize Thomase Schellinga 

The Strategy of Conflict (1960). Zde se nabízí předpoklad, že WTO se mohlo snažit využít 

ekonomické vyspělosti Ruska a tím pádem po něm požadovat prostřednictvím této taktiky 

více, než od ostatních států. Tento přístup mohl opět prodloužit vyjednávací proces, protože 

Rusko se přirozeně podvolit nechtělo. S myšlenkou toho, že po ekonomicky vyspělejších 

státech požadují instituce daleko více, než u méně vyspělých států, se můžeme setkat v díle 

Krzysztofa Pelce Why do some countries get better WTO accession terms than others? (2011). 

K zajištění hladkého průběhu vyjednávání a následnému uzavření dohody mezi oběma 

stranami je potřeba mít dostatek informací o tom, jak velkého zisku aktéři dosáhnou. Problém 

nastává v situaci, kdy se aktéři v této oblasti neshodnou (asymmetric information). Jinými 

slovy, každý aktér má jiné představy o tom, jaký je účel uzavření dohody. Tyto premisy 

vznikají na základě špatné komunikace mezi oběma stranami, které si nestanoví hranice, kam 

až jsou ochotni zajít nebo co konkrétně od případné spolupráce očekávají. Na druhou stranu, 

aktéři se musí snažit o to, aby bylo jasné, že ze své pozice neustoupí, i kdyby to proces 

vyjednávání ukončilo (Muthoo, 2000, s. 162). V našem případě mohlo dojít k situaci, kdy 

jediným účelem států WTO byla potřeba získat plnou kontrolu nad Ruskem a dostat se na 

jeho trh, zatímco Rusko nemuselo být s těmito záměry seznámeno. Jeho představy byly jiné a 

tím se vyjednávání narušilo. Důležitou roli ve vyjednávání hraje také reputace aktérů. Členům 

WTO bylo od začátku jasné, že proces vyjednávání s Ruskem nebude jednoduchý. Rusko 

bylo bráno jako silný hráč, a proto bylo přirozeně vyjednávání bráno důsledněji, než by tomu 

bylo u jiných států, jejichž reputace je nižší. 
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Teorie vyjednávání pracuje s mnoha faktory - trpělivost, ochota riskovat, vnější a vnitřní 

alternativy, taktiky závazků, asymetrické informace a reputace. Tyto faktory ovlivňují sílu 

aktérovi pozice ve vyjednávání (bargaining power). Obecně platí, že čím vyšší je aktérova 

síla vyjednávání, tím větší bude mít z vyjednávání zisk. 

V neposlední řadě je důležité zdůraznit práci Amrity Narlikar, která se taktéž zabývá 

faktory ovlivňující vyjednávání. Konkrétně pak řeší průběh vyjednávání kola z Dohá1. Zde 

vyzdvihuje faktor nejistoty přejatý z teorie vyjednávání. Podle ní panuje nejistota již od 

začátku vyjednávání, kdy si aktéři nejsou jisti pozicí druhé strany. Tato nejistota se týká 

především společných zájmů a cílů. Narlikar následně přidává další faktor signálů, které 

právě ovlivňují faktor nejistoty. Signály, které vydává aktér druhé straně, mohou pozitivně i 

negativně ovlivnit vzájemnou důvěru mezi nimi a správnou výměnou informací. 

Narlikar dále pracuje s faktorem asymetrických informací. Ve vyjednávání platí, že 

aktér, jenž nemá dostatek informací o pozici svého protihráče, si nemůže být jist, zda 

momentálně vyjednává se silným nebo slabým hráčem. Tím pádem aktér nabývá na nejistotě 

k protistraně. Následně mohou nastat dvě situace – obě strany odmítnou dělat ústupky nebo 

naopak podvolit se, uzavřít kompromis a uzavřít dohodu. V případě, že protihráčova pozice je 

silná, strany kompromis neuzavřou. Naopak, pokud je protihráč slabý, vyjednávání se úspěšně 

dokončí. Jinými slovy, mohou nastat čtyři situace: kompromis, uzavření výhodných podmínek 

pro jednu nebo druhou stranu, nebo přerušení vyjednávání. Přirozeně, poslední zmíněná 

situace je nejhorší možnou variantou pro obě strany. Jak bylo již zmíněno, přerušení 

vyjednávání může nastat na základě vzájemné nejistoty, špatné komunikaci informací a 

špatném vysílání vzájemných signálů (Narlikar, 2010, s. 142-154).   

2.3. Konceptualizace, operacionalizace, metodologie 

V předchozí kapitole zabývající se teoretickými přístupy byly zmíněny koncepty, které 

budou využity v empirické části výzkumu. Mezi ně patří délka přístupového procesu, 

nekompatibilita zájmů a moc. Ty budou v následující části podrobněji specifikovány. Druhá 

část tohoto oddílu se bude zabývat metodologií, kde bude nastíněn detailnější postup 

výzkumu.  

                                                 
1 Kolo z Dohá (někdy taktéž Katarské kolo) je současné kolo multilaterního vyjednávání v rámci WTO, které bylo zahájeno 

v listopadu 2001 v katarském městě Dohá (Narlikar, 2010, s. 123). 
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2.3.1. Konceptualizace, operacionalizace 

Jako závislou proměnnou analýzy můžeme označit délku přístupového procesu. Pojem 

délka přístupového procesu v sobě zahrnuje období od roku 1993, kdy Rusko podalo žádost o 

vstup do WTO (tehdy ještě GATT) až roku 2012, kdy se Rusko stalo oficiálním členem 

WTO. Samotný pojem přístupový proces v sobě zahrnuje proces vyjednávání, ve kterém, na 

základě schůzí pracovní skupiny WTO, se společně rozhoduje o přijetí nového člena do 

organizace. Tento proces je doprovázen mnoha schůzemi, jež se týkají dojednávání 

konečných smluv a pravidel. 

Mezi nezávislé proměnné můžeme zařadit, v návaznosti na již zmíněné hypotézy, 

nekompatibilitu zájmů, převážně ekonomických. Tento nesoulad zájmů budeme posuzovat na 

základě analýzy zápisů schůzí pracovní skupiny od roku 1993 do roku 2012 týkající se 

přístupového procesu Ruska do WTO. Pro tento nesoulad by mohla být typická neochota 

Ruska poskytnout druhé straně informace, které byly po něm vyžadovány. Na druhou stranu 

členské státy mohly požadovat po Rusku nadbytečné nebo detailní informace, jež Rusko 

přirozeně nechtělo poskytnout. Tento nesoulad mohl být také způsobený jedním nebo více 

konkrétních témat, které se v procesu přijímání opakovaly a u nichž státy nemohly dojít ke 

konsenzu. Nekompatibilita zájmů bude ve výzkumu reflektována body sporu – spornými 

tématy vyjednávání, jež proces ovlivnily. 

Další nezávislá proměnná je v tomto případě moc v realistickém pojetí, resp. vnímání 

Ruska jako hrozby tradičními mocnostmi ve WTO.  Pod tímto pojmem si můžeme představit 

zájmy Ruska, které je součástí BRICS. Toto uskupení nemuselo podporovat stejné liberální 

hodnoty jako WTO, naopak se proti nim mohlo vymezovat (dokládá to již zmiňované 

propojování státu a ekonomiky). Zároveň tato proměnná souvisí s tzv. mocenským posunem, 

který byl již vysvětlený. Rusko bylo tedy bráno jako mocenská hrozba, a proto zde existovaly 

tendence neumožnit mu vstup do WTO. 

2.3.2. Metodologie 

Základním zdrojem, ze kterého budu čerpat v rámci první hypotézy, jsou zápisy z 

multilaterálních schůzí pracovní skupiny. Ty jsou k nalezení v databázi WTO (WTO, 2018e). 

Jednalo se téměř o 300 dokumentů (tyto dokumenty jsou označeny jako WT/ACC/RUSS/…). 

Zbylé dokumenty, kterých čítalo přibližně 100, nebylo možné podrobit analýze, jelikož nejsou 

veřejné dostupné. Získané dokumenty jsem nejprve roztřídila podle kategorií: kód 

dokumentu, datum (vydání), název dokumentu, přibližný počet strana, stručný obsah. Na 
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základě tohoto rozdělení se mi podařilo získat základní přehled o struktuře dat. V následující 

části výzkumu se nabízela možnost pracovat s dokumenty typu Questions and Replies a 

Communication. V těchto cca padesáti dokumentech se nacházely zápisy ze schůzí formou 

dialogu mezi oběma stranami, proto byly pro tento výzkum použity. Zbylé dokumenty se 

nezaměřovaly na přímou komunikaci, a proto jsem se jimi dále nezabývala. Na základě 

analýzy jsem získala nejčastější témata, která byla diskutována. Získání témat proběhlo na 

základě názvů jednotlivých kapitol kopírujících obsah textu. Dokumenty obsahovaly dvacet 

kapitol, z toho devět se vyskytovalo v textu výjimečně. Ze zbylých jedenácti kapitol jsem 

vyfiltrovala ty, které se opakovaly minimálně desetkrát. Cílem této fáze výzkumu bylo získat 

obecný přehled o tématech, jež se nejčastěji projednávala.  

V další části výzkumu jsem se snažila jít hlouběji v analýze, proto jsem využila 

závěrečný report (WTO, 2011a)2 pracovní skupiny pro přístup Ruska do WTO. Tento 

dokument jsem vybrala záměrně – jsou zde k dohledání všechny body projednávání mezi 

pracovní skupinou a Ruskem. Aby bylo možné s dokumentem pracovat, bylo nutné tento 

rozsáhlý dokument zprvu rozčlenit do několika bloků a následně v nich provést výzkum. 

Rozčlenění dokumentu bylo provedeno na základě již předem zpracovaných kapitol a 

podkapitol, a proto nebylo nutné z mé strany členit dokument manuálně. Relevantními 

kapitolami, se kterými jsem následně pracovala, zde byly: Economic Policies, Internal 

Policies Affecting Foreign Trade in Goods (dále jen Internal) a Trade-Related Intellectual 

Property Regime.  Zbylé části textu nebyly zahrnuty do výzkumu, jelikož buď obsahovaly 

výčet zákonů, které byly aplikovány nebo nově vytvořeny, nebo se jednalo o přílohy apod. 

V kapitole Economic Policies  je možno dohledat záznamy týkající se fiskální a měnové 

politiky či kapitoly o privatizaci a obecně státem vlastněných podnicích. V částech týkajících 

se STE´s jsem předpokládala rozsáhlou diskuzi vzhledem k politicko-ekonomické situaci 

země.  

Kapitola Internal byla nejrozsáhlejší z celého dokumentu. Byly zde k nalezení části 

popisující regulace importu a exportu. Závěrečná část této rozsáhlé kapitoly se zaměřovala na 

vnitřní politiku, která ovlivňuje zahraniční obchod země se zbožím. Jsou zde kapitoly 

popisující technické regulace obchodu (TBT), sanitární a fytosanitární opatření (SPS), 

investiční opatření související s obchodem (TRIMS), zemědělskou politiku obchodu a zbylá 

                                                 
2 WT/ACC/RUS/70         
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část je věnovaná státním zakázkám. Trade-Related Intellectual Property Regime se věnuje 

právu duševního vlastnictví.  

Výzkum byl proveden sečtením slov v jednotlivých kapitolách výše zmíněných oddílů a 

následného vypočítání podílu na celý dokument. Vzhledem k velikosti dokumentu jsou 

procentuální zjištění velmi nízká, proto pro vystižení relevantních témat byla stanovena 

hranice procentuálního podílu alespoň 1 %.  

V závěrečné části výzkumu bylo potřeba dokázat, že témata, která nám vykrystalizovala 

během výzkumu, byla skutečně nestandardní. Jinými slovy, aby náš výzkum byl relevantní, 

bylo nutné poukázat na to, že témata, která řešilo Rusko, byla netypická pro ostatní 

kandidátské země. K zjednodušení komparace byly zvoleny dvě země: Čína a Taiwan. Čína 

byla zvolena na základě podobné ekonomicko-politické situace jako Rusko a tudíž zde byl 

předpoklad podobného rozsahu dokumentu a podobného procentuálního podílu témat jako u 

Ruska. Taiwan byl vybrán z  opačného důvodu. Politicko-ekonomická situace je zde naprosto 

odlišná, a proto by zde měl probíhat vstřícnější přístup ze strany WTO během procesu 

přijímání. Podstatným argumentem pro zvolení těchto zemí byl také fakt, že během 

přístupového vyjednávání Ruska vstoupilo do WTO přibližně třicet států, jednalo se však 

převážně o země LDC´s (Least Developed Countries) s velmi nízkou ekonomikou. Čína a 

Taiwan jako jediné disponovaly srovnatelnou ekonomikou.  

K potřebné komparaci bylo potřeba zpracovat závěrečné reporty Číny (WTO, 2001a) a 

Taiwanu (WTO, 2001b) stejným způsobem, jako tomu bylo u Ruska. Dokumenty byly opět 

rozčleněny na kapitoly a podkapitoly, kde byla následně provedena obsahová analýza. 

Dokumenty si byly v zásadě velmi podobné, kapitoly čínského a ruského reportu byly téměř 

identické. Taiwanský report byl o něco méně přehledný, avšak pro náš výzkum postačil a 

potřebné kapitoly byly nakonec vyjmuty bez větších problémů. V rámci této komparace jsem 

porovnávala data získaná z ruského reportu s ostatními zeměmi, jinými slovy, hledala jsem 

témata, která se znatelně procentuálně lišila od ostatních.  

V závěru výzkumu budou data potvrzena i kvalitativní metodou. To znamená, že po 

zpracování kvantitativní části, prostřednictvím níž získám sporná témata vyjednávání, 

vyhledám články, které tuto spornost potvrzují. Zdrojem této části výzkumu jsou informace 

získané z deníků (The Washington Post, The New York Times, The Telegraph apod.), think-

tanků, zpráv z Evropské komise, WTO atd. V rámci výzkumu první hypotézy nakonec nebude 

uplatněno srovnání zápisů pracovní skupiny z hlediska data uskutečnění se vyjednávání, jak 
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bylo nadefinováno v tezích. Výzkum byl částečně upraven, aby byl lépe aplikovatelný pro 

tuto práci a potvrzení hypotézy H1.   

V rámci zkoumání druhé hypotézy budu pracovat s kvalitativními daty. Metoda 

výzkumu bude vyhledávání v internetových zdrojích. Jako zdroj budou použity deníky (The 

Washington Post apod.) a think-tanky (př. ICTSD). Zároveň prohledám zpravodajství 

Evropské komise, USTR, WTO, Congressional research service. Ve výše jmenovaných 

zdrojích se budu snažit vyhledat výroky ze strany WTO (zejména tedy představitelů USA a 

EU), které podporují hypotézu H2. Tyto výroky by měly obsahovat prvky označení Ruska 

jako mocenské hrozby. Jinými slovy, předpoklad je takový, že někteří reprezentanti/aktéři 

viděli v Rusku mocenského nepřítele, jenž se snaží organizaci rozložit zevnitř, nebo alespoň 

poškodit. Na to reagovali většinou prostřednictvím veřejných prohlášení. Je zde předpoklad, 

že výroky na toto téma budou rezonovat těsně před vstupem Ruska do WTO, a proto se 

zaměřím hlavně na období 2010-2012.  

V neposlední řadě bude zmíněn speciální případ Gruzie, který vyjednávání značně 

ovlivnil. Nepředpokládáme, že Gruzie považovala Rusko za mocenskou velmoc a svými 

kroky se snažila vyjednávání přerušit. Avšak díky velmi špatným vztahům s Ruskem 

(podpořené válkou v Jižní Osetii v roce 2008) můžeme předpokládat, že chtěla pozici Ruska 

ve vyjednávání alespoň ztížit. Jakožto oficiální člen měla Gruzie právo veta, a proto se snažila 

ze situace, kdy má navrch, vytěžit co nejvíce a Rusku (když už ne zabránit) tak alespoň 

znesnadnit přístupová jednání do WTO.  
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3. Empirická zjištění 

Kapitola prezentuje výsledky výzkumu, který se zakládal na stanovených hypotézách. 

První hypotéza H1 se snažila potvrdit fakt, že dlouhé přístupové vyjednávání Ruska do WTO 

bylo zapříčiněno nekompatibilitou zájmů mezi členskými státy WTO a Ruskem. Jinými slovy, 

vyjednávání se pozdržela na jednom nebo více stěžejních tématech, která se neustále 

diskutovala, což prodloužilo celý přístupový proces. Hypotéza také pracovala s opačnou 

situací, tedy pasivním přístupem obou stran, které problém nechtěly řešit a tak nastalo období 

ticha. Toto pasivní chování můžeme prezentovat na příkladu Ruska, které chtělo vstoupit do 

WTO jedině jako Celní unie společně s Kazachstánem a Běloruskem. O tomto tématu byly 

vedeny dlouhé diskuze a nakonec byl návrh zamítnut (Gwertzman, 2011). 

Další předpokládané téma, které mohlo ovlivnit nekompatibilitu zájmů, souviselo 

s tématem STE´s. Mnoho autorů obviňuje za situaci, kdy stát vlastnil (především) průmyslové 

podniky a řídil jejich činnost, bývalého prezidenta Borise Jelcina a jeho politiku laissez-faire 

(Vanteeva a Hickson, 2016, s. 335). Jeden z klíčových problémů mohl nastat ve chvíli, kdy 

WTO požadovalo po Rusku přehled o aktivitách těchto podniků. Rusko však nepřiřazovalo 

této záležitosti související se státními podniky takovou váhu (Cottier a Mavroidis, 1998, s. 

303).  Je možné, že informace o podnicích nechtělo WTO poskytnout nebo je nevlastnilo. 

V neposlední řadě nemuselo mít Rusko zájem o privatizaci těchto podniků, které byly pro 

zemi zdrojem bohatství.  

Hypotéza H2 staví na mocenské převaze Ruska nad ostatními. Tento fakt mohl postavit 

Rusko do nevýhodné pozice, kdy mohlo být bráno ostatními jako hrozba. Špatný stín mohlo 

vrhnout na Rusko také to, že jeho vstup do organizace podporovala Čína, jejíž proces přijetí 

trval taktéž dlouho. Jako člen skupiny BRICS, tedy států s nejrychleji rostoucí ekonomikou na 

světě, bylo Rusko poslední zemí, která nebyla do WTO přijata. Rusko se s ostatními státy 

BRICS pojí s teorií tzv. power transition (Stephen, 2014), podle které se z těchto států 

postupně stává ekonomické centrum, za které bylo dřív považováno USA a Západ. 

V závislosti na tomto faktu, mohlo být Rusko považováno za hrozbu, která by mohla narušit 

chod organizace.  

3.2. Nekompatibilita zájmů mezi členskými státy s Ruskem 

Primárním zdrojem pro hledání prvků nekompatibility zájmů mezi tehdejšími členskými 

státy WTO a Ruskem byla v tomto případě veřejně přístupná databáze WTO. Z té bylo nutno 



24 

 

získat a následně identifikovat pro nás relevantní dokumenty vztahující se k zadané 

problematice. Z počátku se jednalo o zpracování všech dostupných dokumentů, které se 

zabývaly přístupovým procesem Ruska do Organizace.  

3.2.1. Definování bodů sporu  

Po zpracování všech dostupných dokumentů se nabízelo využít dokumenty z kategorie 

Questions and Replies a Communication. V tomto typu dokumentů jsou k nalezení zápisy 

z formálních schůzí pracovní skupiny a Ruska – většinou formou dialogů mezi oběma 

stranami.  Zbývající dokumenty se nezaměřovaly na přímou komunikaci mezi pracovní 

skupinou a ruskou stranou, proto nebyl důvod se jimi zabývat. Cílem analýzy těchto 

dokumentů bylo získat obecný přehled o tématech, která opakovaně mezi oběma stranami 

rezonovala. Kritéria pro výběr témat jsou uvedena v kapitole Metodologie. Tuto podmínku 

splňovala níže uvedená témata (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1 

Výběr témat z dokumentů Communication a Questions and replies (vlastní zpracování) 

Téma 

TRIMS 

TRIPS 

STE´s 

TBT 

SPS 

Market Access 

Investment policy 

 

 

V další části výzkumu fázi byl využit závěrečný report (WT/ACC/RUS/7) pracovní 

skupiny (WTO, 2011), jenž je opět volně přístupný v databázi WTO. Tento typ dokumentu 

byl relevantní, protože obsahoval souhrn veškerých témat, která se během téměř dvacetiletého 

vyjednávání projednávala. Už na první pohled bylo v dokumentu zřejmé, že se zde nacházejí 

témata, jež rezonovala mezi oběma stranami více než ostatní. Tento fakt je možné doložit 

délkou těchto témat, kterou převažovaly nad ostatními částmi dokumentu. V Tabulkách 2-4 
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jsou zmíněny všechny kapitoly a jejich procentuální podíl v rámci celého dokumentu. Kritéria 

výběru témat jsou uvedena v kapitole Metodologie. Jak bylo též zmíněno v metodologické 

části, výzkum byl proveden sečtením slov v jednotlivých kapitolách a následného vypočítání 

podílu na celý dokument. 

Tabulka 2 

Přehled témat a jejich procentuální podíl v kapitole Internal Policies Affecting Foreign Trade in 

Goods (vlastní zpracování) 

 Procentuální podíl 

Název kapitoly  

Sanitary and Phytosanitary Measures  13,3 % 

Technical Barriers to Trade  7,2 % 

Special Economic Areas  2,4 % 

Trade-Related Investment Measures  1,6 % 

Regulation of trade in transit 1,1 % 

Industrial Policy, including Subsidies  0,9 % 

Government procurement 0,9 % 

Agricultural Policies  0,8 % 

Trade in Civil Aircraft  0,5 % 

Barter trade 0,1 % 

Celkem  28,8 % 

 

 

Tabulka 3 

Přehled témat a jejich procentuální podíl v kapitole Economic Policies (vlastní zpracování) 

 Procentuální podíl 

Název kapitoly  

State trading enterprises  2,6 % 

Pricing Policies 1,4 % 

Foreign Exchange and Payments 1,1 % 

Investment Regime 0,9 % 

Monetary and Fiscal Policy 0,6 % 

Trade in Civil Aircraft  0,5 % 

Competition Policy 0,2 % 

Non-Discrimination  0,2 % 

Celkem  7,0 % 
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Tabulka 4 

Procentuální podíl kapitoly Trade-Related Intellectual Property Regime (vlastní zpracování) 

 Procentuální podíl 

Název  

Trade-Related Intellectual Property Regime  7,1% 

Celkem  7,1 % 

 

Graf 1 odkazuje na výše zmíněné tabulky, avšak znázorňuje pouze kapitoly, které 

dosáhly procentuálního podílu většího jak 1 %. Nejvyšší procentuální část tvoří kapitola SPS 

(13,3 %), dále pak TBT (7,2 %) a na třetím místě TRIPS (7,1 %). Zřejmě tedy tato témata 

nejčastěji rezonovala během vyjednávání, a proto mohla být nejvíce problematická.  

 

Během zpracovávání dat obsahové analýzy, kterou jsme aplikovali na závěrečný report 

pracovní skupiny pro Rusko, jsme předpokládali, že značnou část textu bude představovat 

téma týkající se státem vlastněných podniků Výsledek byl překvapivý, téma STE´s zabíralo 

pouze 2,6 % celého dokumentu. Je tedy možné, že by tomuto tématu bylo věnováno tak málo 

prostoru? Nabízí se možné řešení, že téma STE´s bylo dostatečně prodiskutováno v rámci 

bilaterálních vyjednávání. Avšak server ICTSD informuje v článku z roku  2011 (rok před 

vstupem Ruska do WTO) o tom, že Gazprom, státem vlastněná firma, tvoří 60 % ruských 

rezerv a téměř 85 % ruské produkce. Zároveň má monopol v oblasti vývozu plynu (Laan, 

2011). Z toho vyplývá vysoká pravděpodobnost toho, že vyjednávání v oblasti státních 

podniků stále nebyla dokončena. 
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3.2.2. Komparace výsledků s reporty Číny a Taiwanu 

Aby mohla být potvrzena H1, a tedy, aby bylo dokázáno, že zde byla skutečně určitá 

témata projednávána nestandardně dlouho, bylo zapotřebí získaná data porovnat s reporty 

pracovních skupin ostatních kandidátů. Jak bylo zmíněno v metodologii, k výzkumu byly 

vybrány dvě země: Čína a Taiwan. V Tabulce 5 je identifikován rozdílný rozsah všech tří 

dokumentů. Na první pohled je zřejmé, že ruský přístupový proces byl pravděpodobně 

komplikovanější, což dokládá několikanásobný rozsah textu oproti ostatním.  

 

Tabulka 5 

Přehled závěrečných reportů Ruska, Číny a Taiwanu  

 Datum vydání Počet stran  

Typ dokumentu 

WT/ACC/RUS/70         

WT/ACC/CHN/49 

 

17. 11. 2011 

01. 10. 2001 

 

612 

180 

 

WT/ACC/TPKM/18 11. 11. 2001 83  

    

 

 

U Číny byl předpoklad stejného rozsahu kapitol týkajících se vnitrostátní politiky 

regulací zahraničního obchodu (Internal) a práva duševního vlastnictví (TRIPS). Nutno dodat, 

že kapitola Internal a TRIPS představovala u Číny i Ruska na první pohled značnou část 

celého dokumentu. V Tabulce 6 je možné si povšimnout, že kapitola Internal pokryla přesto 

v ruském reportu skoro třikrát více prostoru. Co se týče kapitoly TRIPS, ta se u obou 

dokumentů liší pouze o necelá 4 %, je tedy téměř srovnatelná. Další analyzovanou zemí byl 

Taiwan. Jak bylo zmíněno, přístup Taiwanu do WTO byl vstřícnější a bezproblémovější, 

z toho důvodu bylo očekáváno, že dokument nebude tak rozsáhlý a budou zde probírána jiná 

témata, než tomu bylo u Ruska a Číny. Výzkum však překvapivě ukázal, že reporty Ruska a 

Taiwanu si jsou v tomto směru velmi podobné, což vyvrací náš předpoklad. Tato skutečnost 

je přinejmenším zajímavá, v následující části se zaměřím na srovnání podkapitol v rámci 

všech tří reportů. 
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Tabulka 6 

Srovnání kapitol Internal a TRIPS (vlastní zpracování) 

 Rusko Čína Taiwan 

Název kapitoly 

Internal 

TRIPS 

 

28,8 % 

7,1 % 

 

10,5 % 

10,8 % 

 

23,6 % 

10,0 % 

Celkem 35,9 % 21,3 % 33,6 % 

 

Graf 2 prezentuje srovnání témat (podkapitol) v rámci všech tří reportu. Kritéria výběru 

témat jsou představena v rámci kapitoly Metodologie. Jak již bylo zmíněno, porovnávala jsem 

především ruský report s ostatními dvěma, a proto zde nebude představeno srovnání Čína – 

Taiwan, jelikož to nepatří do předmětu tohoto výzkumu. V grafu je možno si povšimnout, že 

na prvních třech místech jsou témata SPS, TBT a TRIPS – toto bylo zmíněno již v Grafu 1. 

Co je nutné si povšimnout v tomto grafu, je značný procentuální rozdíl v oblastech TBT a 

SPS v rámci všech reportů. Tato procentuální zjištění jsou dále uvedena v Tabulce 7.  
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Na základě zjištěných dat je možné sledovat největší procentuální podíl s ohledem na 

Čínu a Taiwan u témat Sanitary and Phytosanitary Measures a Technical Barriers to Trade. 

Znázorněno v Grafu 2 a v Tabulce 7, SPS tvořilo v procesu přijímání Ruska zásadní podíl – 

13,2 % celého reportu je tvořeno touto kapitolou (přibližně 70 stran), společně s TBT pak 

pětinu obsahu celého dokumentu. Naopak u Číny a Taiwanu si můžeme v Grafu 2 všimnout, 

že report se spíše věnuje problematice TRIPS (11 %), v případě Taiwanu pak STE´s.  

 

Tabulka 7 

Procentuální obsah témat SPS a TBT v reportech (vlastní zpracování) 

 RUS CHN TPKM 

Název tématu 

SPS 

TBT 

 

13,3 % 

7,2 % 

 

0,5 % 

3,2 % 

 

3,9 % 

3,1 % 

Celkem 20,5 % 3,7 % 7,0 % 

 

3.2.3. Kvalitativní potvrzení výsledků 

Témata SPS a TBT byla opravdu bodem sporu mezi tehdejšími členy WTO a ruskou 

stranou. Informoval o tom například web Office of the United States Trade Representative, 

který podotýká, že situace ohledně SPS v Rusku byla před vstupem do WTO „nekonzistentní 

a více striktní, než mezinárodní standardy“ a i přes založení Celní unie s Běloruskem a 

Kazachstánem, která se zasadila o přijetí jednotných regulací SPS, byly tyto regulace přesto 

daleko přísnější, než byly původně v Rusku. Nutno dodat, že ani z legislativního hlediska 

nebyly Rusko ani ostatní země Celní unie zpočátku na uplatňování pravidel SPS uzpůsobeny 

(USTR, 2010).  

V rámci regulací týkajících se obchodu (TBT) je možno dohledat informace popisující 

tehdejší situaci Ruska v počátku přijímacího procesu. Rusko – a ostatní státy CIS – byly 

považovány za země s velmi striktními technickými regulacemi obchodu a jedním z hlavních 

cílů vyjednávání bylo tyto regulace zmírnit. Hlavním problémem byla zpočátku naprosto 

odlišná ekonomická situace Ruska, jelikož zde neexistovaly důležité ekonomické sektory a 

spousty důležitých regulací nebyly právně zakotveny. Důsledek toho se projevil ve chvíli, kdy 

Rusko mělo pracovní skupině WTO tyto informace o regulacích poskytnout. V momentě, kdy 

nastala situace zavedení norem ze strany WTO, mnoho z nich nebylo právně vymahatelných. 
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Tento příklad mohl posloužit jako důvod k nedůvěře některých členských států v kredibilitu 

Ruska plnit další závazky do budoucna. Tyto okolnosti mohly v důsledku působit nepříznivě 

pro další proces vyjednávání (Yudaeva, 2002).  

Report vydaný ICTSD  krátce před vstupem Ruska do WTO popisuje situaci TBT 

v Rusku v letech 2008-2010, kdy údajně vysoké regulace neumožňovaly hladký průběh 

obchodu s Běloruskem. Regulace se týkaly, kromě Běloruska, států, které nebyly součástí CIS 

(Kiselev a Romashkin, 2012, s. 1). Někteří členové WTO se domnívaly, že ruské regulace 

obchodu s cukrem neodpovídaly pravidlům WTO a požadovaly řešení problému 

prostřednictvím mechanismu řešení sporů (DSM). Rusko se rozhodlo případnou reformu 

v budoucnu zvážit (Kiselev a Romashkin, 2012, s. 34). 

Stížnosti na Rusko je možné dohledat i několik let po vstupu do organizace. Na Rusko 

si stěžovalo mnoho států, například USA, Japonsko, Ukrajina nebo Taiwan. Zdůrazňují jak 

nedostatečnou implementaci sanitárních a fyto-sanitárních opatření, tak povinnosti týkající se 

regulací obchodu (ICTDS, 2014).  O dva roky později se opakovala podobná situace, kdy 

Rusko zakázalo dovoz vepřového z důvodu možné nákazy zvířat. Problém nastal ve chvíli, 

kdy zákaz platil i na import z oblastí, kde se nákaza nevyskytovala. Státy WTO si opět 

stěžovaly na přístup Ruska k TBT a SPS (ICTDS, 2016 a 2017). Tato záležitost se projednává 

dodnes v rámci DSM (WTO, 2018f). 

3.3. Rusko jako mocenská hrozba pro WTO 

Hypotéza H2 přepokládá fakt, že Rusko bylo bráno jako mocenská hrozba. Jinými 

slovy, hypotéza si klade za cíl potvrdit to, že členské státy WTO vnímaly Rusko jako velkého 

hráče, jehož jediným cílem bylo vstoupit do organizace za účelem využít ji pouze ve svůj 

prospěch a neohlížet se na zájmy druhých, nedělat kompromisy. Taktéž oddalování celého 

procesu mohly způsobit obavy členských států WTO (zejména tedy USA a EU) z možného 

záměru Ruska dostat se do organizace pouze za účelem rozložit ji zevnitř, třeba ve spolupráci 

s Čínou a ostatními státy BRICS. 

3.3.1. Data potvrzující vnímání Ruska jako mocenské hrozby   

V rámci výzkumu jsem se zaměřila na hledání výroků, které by podpořily hypotézu 

podle postupu uvedeného v kapitole Metodologie. Hledání tohoto typu výroků bylo poměrně 

obtížné. Reprezentanti převážně hovořili o Rusku jako o aktérovi, kterého je nutné mít ve 

WTO. Tato pozitivní reakce přicházela ze strany USA, konkrétně z projevu prezidenta 
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Baracka Obamy v roce 2011 (Office of the Press Secretary, 2011). Podobně se k situaci 

vyjádřil bývalý prezident George Bush během rozpravy s Vladimirem Putinem. Bush se 

vyjádřil, že „je v našem (americkém – pozn. autora) národním zájmu, aby bylo Rusko součástí 

WTO“ (Department of State, 2002). Ron Kirk, představitel USTR podotkl, že „Již jsme se 

několikrát vyjádřili, že Rusko jako člen WTO (…) obohatí nejen samotné Rusko, ale i WTO a 

USA“ (Wood, 2012).  Ze strany Evropské unie lze sledovat podobné reakce (Euraktiv, 2004; 

European Commission, 2018; Česká televize, 2011). Vstup Ruska do WTO taktéž podpořil 

generální ředitel WTO Pascal Lamy (WTO, 2011b). Podporu vstupu země do WTO vyjádřila 

i Česká republika prostřednictvím náměstka ministerstva průmyslu a obchodu Milana 

Hovorky (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2012) či bývalého premiéra Petra Nečase (Vláda 

České republiky, 2013).  

Ačkoliv USA vstup Ruska do WTO podporovaly, někteří jeho představitelé byli 

opačného názoru. Často zdůrazňovali naprosto odlišnou ruskou ekonomiku, která 

upřednostňovala státní podniky. Tehdejší viceprezident Dick Cheney obvinil Rusko z toho, že 

údajně omezuje práva svých občanů a využívá ropu a zemní plyn k vydírání či zastrašování 

sousedních států (Baker, 2006). USA dále znepokojoval přístup Ruska k tématu duševního 

vlastnictví (TRIPS) (Blustein, 2006).  Další problém spočíval v regulaci importu z USA, které 

úzce souvisel s tzv. Jackson – Vanikovým dodatkem, jenž hrál ve vyjednávání podstatnou 

roli. Spory nakonec skončily uzavřením bilaterální dohody v listopadu 2006 (ICTSD, 2006). 

Situace se však obrátila v momentě, kdy Rusko oficiálně vstoupilo do struktur WTO. 

V té chvíli sice začalo využívat všechny výhody organizace, bohužel, jak se dodnes ukazuje, 

nedodržuje mnoho dohod, které před vstupem uzavřelo. Kvůli mnohým sporům se dodnes 

vedou diskuze. Tyto spory jsou uvedené v Tabulkách 8 a 9, a je možné vyhledat v databázi 

WTO (WTO, 2018g). Tabulka 8 prezentuje spory, v níž Rusko figuruje v pozici 

obžalovaného, Tabulka 9 zobrazuje výčet sporů, kde Rusko žaluje státy WTO. Z tabulek se dá 

sledovat, že nejvíce sporů v současnosti vede Rusko s EU. Například ve sporu týkajícího se 

cla u užitkových vozidel dovezených z Německa a Itálie, podle Evropské Komise, Rusko 

porušilo mnoho pravidel WTO. Dodává, že tato situace byla jednou z mnoha. Komisařka pro 

obchod Cecilia Malmström následně vyjádřila spokojenost s postupy WTO v rámci zakročení 

vůči „nespravedlivým, protekcionistickým a nesoutěživým opatřením“ Ruska (European 

Commission, 2017). 

Další významný spor vznikl v oblasti SPS - týkající se regulací na import vepřového, 

jenž byl již zmíněn výše. Z deníku Politico (Burchard, 2018) je možné zjistit, že právě tento 
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spor mohl být spíše politickou hrou ze strany Ruska. Rusko se k situaci nepostavilo příliš 

aktivně, Evropská unie tedy opakovaně apelovala na to, aby byl problém vyřešen 

prostřednictvím Komisaře pro obchod Karla de Guchta (European Commission, 2014). I přes 

to, že se de Gucht vyjadřoval pozitivně ke vstupu Ruska do WTO, jen pár měsíců na to se 

situace otočila a de Gucht vyjádřil obavy: „Od doby, co vstoupilo Rusko do WTO , dělá 

přesný opak toho, co slíbilo“ (Chaffin, 2012). Můžeme taktéž narazit na články, kde se situace 

lehce vyostřuje. Například reprezentant USTR Robert Lighthize se vyjádřil následovně: „Byla 

chyba povolit Rusku vstup do WTO, pokud nebylo plně připraveno dodržovat jeho pravidla“ 

(např. AFP, 2018).  

 

Tabulka 8 

Přehled sporů ve WTO – Rusko z pozice obžalovaného (vlastní zpracování) 

Kód sporu Žalobce Datum Důvod 

DS462 EU 2013 Recyklační poplatek za motorová vozidla 

DS463 Japonsko 2013 Recyklační poplatek za motorová vozidla 

DS475 EU 2014 Import zvířat 

DS479 EU 2014 Antidumpingová cla u lehkých užitkových vozidel 

z Německa a Itálie 

DS485 EU 2014 Tarifní opatření 

DS499 Ukrajina 2015 Opatření týkající se železničního zařízení 

DS512 Ukrajina 2016 Opatření týkající se omezení převozu zboží přes 

Rusko  

DS532 Ukrajina 2017 Opatření týkající se importu klíčového zboží 

    

 

 

 

 

Tabulka 9 

Přehled sporů ve WTO – Rusko z pozice žalobce (vlastní zpracování) 

Kód sporu Obžalovaný Datum Důvod 

DS474 EU 2013 Antidumpingová opatření na import z Ruska 

DS476 EU 2014 Opatření týkající se energií 

DS493 Ukrajina 2015 Antidumpingová opatření na dusičnan amonný 

DS494 EU 2015 Antidumpingová opatření na import z Ruska 

DS521 EU 2017 Antidumpingová opatření týkající se ocelových 

výrobků z Ruska 
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DS525 Ukrajina 2017 Opatření týkající se obchodu se zbožím a službami 

DS474 EU 2013 Antidumpingová opatření na import z Ruska 

DS476 EU 2014 Opatření týkající se energií 

    

 

Nabízí se otázka, proč USA a EU nakonec s přístupem Ruska do WTO souhlasily? USA 

bylo jedním v důležitých vývozců masa a ruské regulace na tento produkt byly jedním 

z hlavních bodů bilaterálních vyjednávání. Výhodou vstupu Ruska do organizace bylo pro 

USA to, že Rusko muselo ze svých zásad o dovozu ustoupit a tím se otevřel prostor pro 

import ze Spojených Států. Změna regulací se netýkala jen dovozu masa, ale například také 

farmaceutických výrobků (Gwertzman, 2011). Evropská unie by získala vstupem Ruska do 

WTO lepší přístup na jeho trh díky snížení dovozního cla. Rusko mělo samozřejmě dodržovat 

pravidla WTO a díky tomu mělo být jeho chování v této oblasti předvídatelnější (Barry, 

2012).  

Reporty ICTSD informovaly ohledně 8. ministerské konferenci (MC8) v Ženevě, kde 

bylo Rusko, stejně jako Samoa, Vanuatu a Černá Hora, představeny jako další členské státy 

organizace. Pascal Lamy, v té době generální ředitel WTO, na této konferenci prohlásil, že: 

„Toto je historický moment pro Ruskou federaci (…) po osmnáctiletém maratonu. Co byste 

měli vědět o maratonech je to, že poslední míle je nejhorší a nejnáročnější, a nejlepší moment 

nastává ve chvíli, kdy překročíte cílovou čáru“. Ministryně pro ekonomický rozvoj Ruska se 

k situaci vyjádřila následovně: „Výsledkem přístupového vyjednávání není cílová čára, ale 

počáteční bod" (ICTSD, 2011). Z těchto výroků je možné usoudit fakt, že spolupráce 

s Ruskem byla vnímána jako náročná a tím, že vstoupí do WTO, proces vyjednávání 

neskončil. 

3.3.2. Gruzie jako specifický případ 

Speciálním případem, který nelze opomenout, je také případ Gruzie. Nutno na začátku 

podotknout, že Gruzie neměla obavy z případného členství Ruska v organizaci. Její 

sabotování během vyjednávání bylo spíše známkou snahy pomstít se Rusku za předchozí 

spory. Po roce 2008 se vztahy o to víc vyostřily kvůli válce v Jižní Osetii. Gruzie předložila 

několik podmínek, za kterých byla schopná akceptovat Rusko v organizaci. Jednou 

z podmínek bylo povolení Gruzie kontrolovat (nebo přinejmenším monitorovat) pohyb zboží 

na hraničních přechodech s Ruskem. Gruzínský politik Giorgi Arveladze se vyjádřil tak, že: 



34 

 

"Gruzie podpoří vstup Ruska do WTO pouze pokud Rusko splní své závazky z roku 2004 

týkající se zahraničních přechodů v Abcházii a odtrhnutí Jižní Osetie. Nic nemůže ovlivnit 

naše rozhodnutí,…“ Ruská strana tyto podmínky dementovala a prohlásila, že nepotřebuje 

souhlas Gruzie k tomu, aby mohla vstoupit do WTO (The Messenger, 2011).  

Jak již bylo zmíněno, obě strany se sešly v březnu roku 2011 ve Švýcarsku, aby spor 

ukončily. Vyjednávání kompromisů vyústilo v listopadu téhož roku, kdy strany uzavřely 

dohodu, která odstranila jednu z posledních překážek bránící vstupu Ruska do Organizace 

(Barry, 2011). Nutno zmínit, že Gruzie byla pod velkým tlakem ostatních členských států, 

které vstup Ruska podporovaly, a proto byla nucena k velkým ústupkům. Gruzie však nebyla 

jediná postsovětská země, která si vstup Ruska do WTO komplikovala. Negativní reakce 

přicházely z Moldávie (z důvodu ruské podpory Podněstří) a Estonska (Gidadhubli, 2011, s. 

1).  

V britském deníku The Guardian můžeme mocenské prvky identifikovat v článcích, 

které se opět týkají rozporů mezi Ruskem a Gruzií ohledně Jižní Osetie a Abcházie. Napjaté 

vztahy mezi oběma zeměmi potvrzuje článek z roku 2008, kdy Rusko obvinilo Gruzii 

z možného vojenského útoku na Abcházii (Harding, 2008). Podobné článek můžeme najít 

v americkém The New York Times – v tomto případě rozhovor týkající se Jižní Osetie a 

Abcházie v kontextu jejich dalšího působení na poli mezinárodní politiky (The New York 

Times, 2008).  

3.4. Interpretace výsledků a zhodnocení platnosti teorií 

Na základě teorie neoliberálního institucionalismu je možné tvrdit, že WTO, jakožto 

mezinárodní instituce, fungovala jako zaštiťující prvek kooperace mezi členskými státy a 

Ruskem. Předpokladem teorie je, že jak státy WTO, tak Rusko, zaujalo ve vyjednávání 

racionálně-egoistický postoj a tím proces vyjednávání protahovaly. Ačkoliv se obě strany 

snažily o vytvoření vzájemné závislosti, koncept vězňova dilematu jim tuto snahu narušoval. 

Výzkumem bylo potvrzeno, že vyjednávání o přístupu se prodlužovala z důvodu dlouhých 

diskuzí na téma TBT a SPS. Spornost těchto témat byla dokázána jak kvantitativně, tak 

kvalitativně.   

Na základě prezentovaných výsledků druhé části výzkumu je možné tvrdit následovné: 

Rusko bylo vnímáno jako aktér, kterého bylo nutné mít ve WTO. Tuto myšlenku podpořila 

Evropská komise jakožto zaštiťující prvek EU, tak USA prostřednictvím bývalých prezidentů 

Obamy a Bushe, dále pak reprezentanti USTR. V neposlední řadě vstup podporoval také 
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Pascal Lama, bývalý generální ředitel WTO. Provedený výzkum na základě prezentovaných 

výsledků hypotézu H2 vyvrací.  

Může se zdát, že velmoci reagovaly na situaci unáhleně a za každou cenu podporovaly 

vstup Ruska do WTO. Ačkoliv se vyjednávání prodlužovala, v konečném důsledku je možné 

potvrdit, že mnoho oblastí sporu nebyly dořešeny dodnes. Na druhou stranu, ať Rusko 

vstoupilo do WTO kvůli narušování její činnosti či nikoliv, stále rezonují obavy z toho, že 

přijetí této velmoci do organizace nebyl správný krok.  

Rusko bylo ze své podstaty bráno jako mocenská velmoc, s tímto předpokladem však 

začalo celé vyjednávání o přístupu země do WTO, reprezentanti organizace tedy museli mít 

povědomí o tom, že země si bude chtít své zájmy zajistit, a proto vyjednávání nebude 

jednoduché – například prezident Putin v roce 2005 vyjádřil přesvědčení, že: „Rusko hodlá 

pokračovat ve vyjednávání o přístupu do WTO za podmínek, které budou mít smysl pro 

Ruskou ekonomiku“ (President of Russia, 2005). Na vyjednávání měla velký vliv Gruzie. 

Právě přístup tohoto postsovětského státu mohl celému procesu uškodit a prodlužovat ho. 

Avšak nakonec byla Gruzie pod tlakem nucena podvolit se většině a najít s Ruskem 

konsenzus.  Rozhodně zde nerezonovaly názory týkající se toho, že se Rusko snaží dostat do 

WTO jen za účelem jejího vnitřního rozložení. Rusko samo vidělo nesčetně mnoho výhod, 

které mu vstup do organizace přinese.
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Závěr 

Proces přijímání Ruska do WTO patří mezi nejdelší vyjednávání, která jsme v historii 

této organizace mohli zaznamenat. Trvalo téměř dvacet let a i dodnes se můžeme setkat 

s faktem, že spousta agendy mezi Ruskem a WTO nebyla dořešena. Tato bakalářská práce si 

kladla za cíl zaměřit se na faktory, jež ovlivnily přístupová vyjednávání. Faktory byly 

rozděleny na zájmové a mocenské a následně se od nich odvíjelo stanovení hypotéz. První 

hypotéza považovala za hlavní faktor, který ovlivnil délku vyjednávání, nesoulad zájmů mezi 

oběma stranami, zatímco druhá hypotéza pracovala s pojetím Ruska jako mocenské hrozby. 

V rámci teoretické části byly využity pro první hypotézu poznatky neoliberálního 

institucionalismu Roberta Keohanea a jeho koncept vězňova dilematu. Pro druhou hypotézu 

bylo využito realistické pojetí mezinárodních vztahů Kennetha Waltze, Roberta Giplina, 

Josepha Grieca a Stephena Krasnera. Nakonec byla využita teorie vyjednávání Abhinaye 

Muthooa, která zastřešovala oba hlavní teoretické přístupy.  

V rámci výzkumu první hypotézy byla použita metoda obsahové analýzy. Ta byla 

následně aplikována na vybrané dokumenty týkající se přístupového procesu Ruska do WTO. 

Další část výzkumu využila metodu taktéž obsahové analýzy na závěrečné reporty Ruska, 

Číny a Taiwanu, jež byly následně komparované. Výsledky byly potvrzeny kvalitativně – 

dohledáním článků, které reflektují výsledky výzkumu. Druhá hypotéza byla zkoumána 

prostřednictvím článků, reportů apod., které se vztahovaly k problematice statusu Ruska jako 

mocenské hrozby.  

Výzkumem bylo zjištěno, že mezi Ruskem a WTO nastala nekompatibilita zájmů. 

Tento nesoulad zájmů platil v případě témat týkajících se technických regulací obchodu 

(TBT) a sanitárních a fyto-sanitárních opatření (SPS).  Výsledky výzkumu byly potvrzeny 

kvantitativně – obě témata zaujímala procentuálně největší obsah v závěrečném reportu 

pracovní skupiny a zároveň tvořila podstatně větší část oproti čínskému a taiwanskému 

reportu. Následně byl výzkum potvrzen i kvalitativně, tedy články, které vypovídaly o tom, že 

TBT a SPS byly skutečně body sporu. 

Druhá hypotézy, která staví do popředí mocenské faktory, byla vyvrácena. I přesto, že 

průběh vyjednávání byl narušován postsovětskými zeměmi, které si chtěly pro sebe sjednat co 

největší zisky, také tyto země ale nakonec musely ustoupit a Rusko se tak po dlouhém 

vyjednávání stalo členem WTO. Výzkum ukázal, že členské státy WTO podporovaly vstup 

Ruska do jeho struktur.  
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Faktorů, které ovlivnily vyjednávání, mohlo být samozřejmě více. Tato práce se 

zabývala pouze několika málo z nich. Faktorem, který byl v procesu přijímání pravděpodobně 

značně důležitý a zasloužil by si větší pozornost v dalších výzkumech, je již zmiňovaná 

problematika státem vlastněných podniků. Toto téma má přesah do současnosti a mohlo hrát 

důležitou roli ve vyjednávání. Problematika STE´s dodnes ovlivňuje vztahy mezi Ruskem a 

ostatními členy WTO.
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Summary  

The process of Russian accession into WTO structures could be marked as one of the 

longest ones that have been witnessed in the history of this organization. It took almost twenty 

years to finish the process and even to these days, a lot of the agenda between Russia and 

WTO has not been figured out yet. This bachelor thesis focuses on the factors that influenced 

negotiations leading to the accession. These factors have been divided into interest-based and 

power-based, thus laying the baseground for the stated two hypotheses. The first hypothesis 

considered the incompatibility of interests between both sides as the main factor, which then 

had a great influence on the length of negotiations. The second one operated with the concept 

of Russia being perceived as a threat in the area of political power. 

In terms of theoretical framework, Robert Keohane´s theory of Neoliberal 

Institutionalism and his concept of the prisoner´s dilemma have been used for the first 

hypothesis. For the second hypothesis, realism of Kenneth Waltz, Joseph Grieco, Robert 

Gilpin and Stephen Krasner has been used as controversy. Both theoretical approaches have 

been supported by the bargaining theory developed by Abhinaye Muthoo. 

 

The method of content analysis was used for examining the first hypothesis in the 

empirical section.  This method was then applied on selected documents, with relation to the 

process of Russian accession into WTO. The next section used the content analysis method on 

the Reports of Russia, China and Chinese Taipei, which were then compared. Furthermore, 

the results of the research were then confirmed qualitatively by newspaper articles findings 

that reflected the outcomes of the quantitative research done in prior to this utilization of this 

approach. The second hypothesis was examined through the articles, reports etc., which had a 

connection to the perception of Russia as a power threat towards other actors.  

The research found out that the incompatibility of interest between Russia and WTO has 

clearly occurred during the negotiations. This discrepancy especially noticeable in cases of 

Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitary and Fytosanitary Measures (SPS). The 

research results were confirmed primarily on quantitative level, for both themes covered the 

biggest part of the content in the final Report of the working party in terms of percentage and, 

secondarily, they constituted a substantially larger part in the Russian Report, compared to the 

Reports of China or Chinese Taipei. After that, the research was further validated qualitatively 

by the articles that confirmed TBT and SPS issues as the major points of dispute. 
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The second hypothesis, focusing on the power factors, was disproved. Despite the fact 

that the process of negotiations was disturbed by the post-soviet countries demanding higher 

benefits only to retreat in the very end, and letting Russia finally become a member of WTO. 

Overall, the research showed that the member states of WTO were actually in favour of 

Russian entrance into its structures. 

To sum up, the fact that there could be more factors influencing the negotiations 

between Russia and WTO is definitely possible. This bachelor thesis focused on only a 

selection of these. For example the factor that probably has had an important part within the 

process of accession and deserves more attention in the next research is the already mentioned 

issue of state owned enterprises. This topic has an overlap to these days and could potentially 

play an important role in the negotiations. The STE’s issue is still currently affecting the 

relationship between Russia and other WTO‘s member states.
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Teze závěrečné diplomové práce 

Katedra politologie IPS FSV UK 

Zdůvodnění výběru práce 

Pozice Ruska v mezinárodních organizacích paří mezi témata, která v poslední době 

často rezonují ve společnosti. Bez odezvy nezůstala ani jeho pozice v rámci Světové obchodní 

organizace. Však mnohem zajímavější, než samotné postavení Ruska v rámci WTO 

v současné době, je dlouhodobý proces jeho přijetí, který tomuto stavu předcházel. 

Proces přijímání trval mnoho let, během nichž organizace přijala desítky jiných žadatelů 

o vstup. Přesto, po téměř dvaceti letech, byl proces přijímání dokončen a v srpnu roku 2012 se 

Rusko stalo 156. členem WTO. Otázkou však zůstává, z jakých důvodů se tento proces 

přijímání protáhl na neobvyklou dobu téměř dvaceti let? Jak je možné, že například Čína byla 

přijata do WTO o jedenáct let dříve než Rusko?   

Od doby, kdy se Rusko stalo oficiálním členem WTO bylo sepsáno mnoho studií, které 

se tomuto tématu věnují. Však dle mých poznatků se jich málo z nich zabývá vnitřními 

faktory. Základem celého procesu přístupu byla pracovní skupina, na které celý přístupový 

proces stál. Vztahy mezi členy této pracovní skupiny a jejich postoje jsou výraznými aspekty 

v tomto procesu, které jsou často opomíjené. 

Předpokládaný cíl 

Faktorů a důvodů, které ovlivnily délku přijímání Ruska do WTO, bylo skutečně 

mnoho. Cílem této práce je se nad těmito faktory zamyslet a na základě primárního zdroje, tj. 

zápisů ze schůzí pracovní skupiny, posoudit, které ze zmíněných faktorů mohly celý proces 

přijímání zpomalit a kdo je zodpovědný za toto selhání procesu vyjednávání, které trvalo 

téměř 20 let. 

Výzkumná otázka zní: Jaké faktory ovlivnily délku procesu vstupu Ruské federace 

do Světové obchodní organizace?  

Hypotézy práce jsou: 

H1: Mezi Ruskem a členskými státy WTO nastala nekompatibilita zájmů. 
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H2: Tradiční mocnosti ve WTO  - zejména USA a EU - považovaly Rusko za 

hrozbu z mocenského hlediska a z tohoto důvodu vstup této mocnosti do WTO 

oddalovaly. 

Metodologie práce 

Při zkoumání faktorů, které mohly ovlivnit délku procesu přijímání Ruska do WTO 

využiji případovou studii vnitřní. Základním zdrojem, ze kterého bude můj výzkum vycházet, 

je oficiální databáze WTO. V této databázi je k nahlédnutí většina zápisů ze schůzí pracovní 

skupiny ohledně přístupu Ruska do WTO. Tyto zápisy podrobím analýze, ve které se zaměřím 

na dialog mezi Ruskem a ostatními členy pracovní skupiny. Vyhodnotím, zda pracovní 

skupina kladla na Rusko přílišné nároky, či zda naopak Rusko se k těmto schůzím stavělo 

neaktivně. 

Zároveň se budu snažit porovnávat zápisy z hlediska doby, kdy byly sepsány, tzn., 

pokud v té době došlo k událostem, které mohly postoj daných států ovlivnit, v zápisech by se 

tato skutečnost mohla projevit chováním aktérů mezi sebou. Mezi události, které mohly 

ovlivnit postoj členských států v procesu přijímání, mohla patřit Válka v Jižní Osetii - konflikt 

mezi Ruskem a Gruzií.  

Taktéž se budu v rámci analýzy daných zápisů snažit o nalezení kontextu a jeho 

promítnutí do teoretických přístupů, které ve své práci využiji, tedy neoliberálního 

institucionalismu a realistického pojetí mezinárodních vztahů. 

Základní charakteristika tématu 

Rusko bylo vždy významným hráčem na poli ekonomiky. Podání žádosti o vstup do 

GATT v roce 1993 mohly některé státy vnímat jako provokaci, některé mohly tuto událost 

považovat za pozitivní krok a podporovaly snahu Ruska vyrovnat se svým konkurentům ze 

Západu, nejen z ekonomického hlediska. Proč obecně mají státy tendenci vstupovat do WTO? 

Touto otázkou se ve svém výzkumu zabýval Asland (2010), který předpokládal posílení 

členského státu hlavně v rámci exportu.  

Proces přijímání se nakonec prodloužil na dobu téměř dvaceti let. Mnozí autoři se 

zabývali faktory, které ovlivnily proces přijímání Ruska do WTO. Britští ekonomové 

Connolly & Hanson (2012) ve svém článku popsali svůj výzkum, ve kterém se zabývali 

aspekty související s procesem přijetí Ruska do WTO. Podle nich mohla být situace 

významně ovlivněna Ruskem, které v roce 2009 oznámilo uzavření celní unie s Běloruskem a 
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Kazachstánem. Významnějším problémem byla však paradoxně naprosto zřejmá věc: Rusko 

je velkou, důležitou a komplexní zemí. Zároveň upozorňují i na možnost ovlivňování postojů 

států zespoda, tedy společnostmi, které si hlídají své zájmy. Neopomíjejí při tom ani případ 

Gruzie. Podobné téma ve své studii zkoumá Tarr (2007), Dyker (2004), Maurel & 

Babeetskaia-Kukharchuk (2004) a Chowdhury (2003). 

Předpokládaná struktura práce 

V úvodu své práce se budu věnovat představení vybraného tématu a jeho popisu v 

širším kontextu. Následně uvedu výzkumnou otázku doplněnou o hypotézy a zdůvodnění 

výběru. Na závěr úvodní části popíšu obecně přístupový proces do WTO a následně se 

zaměřím právě na proces přijímání Ruska. 

V teoretické části představím teorie, které jsou aplikovatelné na výzkumnou otázku a 

hypotézy této práce. Stěžejní teorie, které zde budou představeny, jsou neoliberální 

institucionalismus a realismus. Doplněné budou částečně negociační analýzou či vězňovým 

dilematem.  

V části metodologie provedu empirický výzkum založený na oficiálních dokumentech 

WTO, které se týkají přijímacího procesu Ruska prostřednictvím případové studie vnitřní. 

Dokumenty obsahují zápisy ze schůzí pracovní skupiny, která měla tuto záležitost na starosti.  

Závěrem zhodnotím výsledky analýzy zápisů a potvrdím platnost teorií. Na konec 

provedu závěrečné shrnutí.  


