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Abstrakt
Tato práce se zabývá strukturou a účinností ekonomických sankcí na poli mezinárodní 

politiky. V první teoretické části se ukazuje, že velkým problémem, proč jsou sankce neúčin

né je role třetí strany. To znamená, že sankcionovanému státu pomůže další stát, který vyrov

ná jejich ekonomické ztráty. Tato teorie je demonstrována na případové studii ekonomických 

sankcí uvalených na Kubu Spojenými státy po roce 1959. Roli třetí strany zde zastalo tehdejší 

SSSR, které pomohlo Kubě nepodlehnout nárokům Spojených států.

Abstract
This bachelor thesis focuses on how economic sanctions work and also on their 

effectivness in a field of internation relations. The first part of the thesis shows an issue which 

makes the sanctions inefficient. The issue is a third party meaning that the third party can 

economically help to the sanctioned country. The theory is demonstrated on a case study of 

Cuban embargo imposed by the United States after 1959. The third party was the former 

USSR who helped Cuba from their economical problems so Cuba did not have to surrender to 

American conditions.
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Úvod
Technický vývoj dnešní doby je nezastavitelný. Každý den vznikají nové objevy, které 

posouvají lidstvo dopředu. S vývojem nových technologií, které mají lidstvu pomoci ve všech 

aspektech života, přichází i temná stránka věci. Technologie dokáží lidstvu pomáhat, ale také 

jsou schopné ho v nesprávných rukách poškodit anebo dokonce zcela zničit.

Právě kvůli hrozícímu nebezpečí je důležité věnovat pozornost alternativním možnos

tem řešení konfliktů, které nezahrnují invazivní donucovací prostředky, jako jsou například 

vojenské útoky a intervence. Jedním z těchto méně razantních řešení jsou ekonomické sankce.

I přesto, že se sankce používaly již v historii, tak četnost jejich používání stále stoupá, 

a proto je důležité se jimi zabývat.

Nejčastěji je v dnešní době používají Spojené státy, díky jejich silným ekonomickým 

vztahům s velkou většinou světa a jejich silnému postavení na poli mezinárodních vztahů, 

a proto na ně bude také kladen největší důraz.

Jako příklad použití ekonomických sankcí v praxi bude použita první vlna ekonomic

ký sankcí uvalených Spojenými státy na Kubu po revoluci v roce 1959. Tento příklad je důle

žitý pro vývoj sankcí, protože Kuba byla ekonomicky závislá na Spojených státech v první 

polovině 20. století, ale i přesto sejí podařilo ekonomickým sankcím ubránit.

Sankce se dají dělit do několika skupin. Nejčastěji se dělí podle toho, kterou část eko

nomiky cílového státu chce vysílající stát postihnout nejvíce. Aby bylo možné sankce úspěšně 

uvalit, je důležité, aby státy v konfliktu měly vztahy na mezinárodní úrovni, které stát uvalují

cí sankce přeruší. Tím začne sankcionovaný stát přicházet o ekonomické prostředky jako jsou 

peníze z vývozu, produkty dovozu anebo také obnosy peněz, které jsou uloženy v bankách 

sankciujícího státu, který je může zmrazit. V určitý moment by se měl sankcionovaný stát 

vzdát a podrobit podmínkám, které si klade stát vysílající sankce.

Tento teoretický model se ovšem často nedobere předpokládaných výsledků. Na téma, 

proč ekonomické sankce nefungují a propadají, je publikováno spoustu knih a studií, jako 

například kniha Busted Sanctions: Explaining Why Economic Sanctions Fail od autora Brya- 

na R. Earlyho, který v osmi kapitolách popisuje, proč ekonomické sankce nefungují.

Na druhé straně existují i rozsáhlé studie, které popisují ekonomické sankce z širšího 

hlediska než jen jako nástroj zahraniční politiky a dokazují, že se jedná o velice rozsáhlý 

komplex mnoha zákonů a nařízení, které upravují nový řád vztahů mezi danými státy, jako je 

například kniha Economic Sanctions Reconsidered od kolektivu autorů G. C. Haufbauer, 

J. J. Schott a K. Elliott. Zároveň ale poukazují na to, že sankce postihují také stát, který sank

ce vysílá a jejich obyvatele. V určitých případech mají sankce i globální dopad, protože někte

ré třetí státy se zapojují do sankcí přímo anebo to na ně má vedlejší dopad. Například v knize
9



Economic Sanctions Reconsidered jsou sankce rozebrané podle jejich cíle, rozsáhlosti 

a dalších měřítek. Vše je doplněné o číselné statistiky.

Pro účely této práce je důležité podotknout, že zastánci i odpůrci se vždy shodují na 

jednom. Velkým nepřítelem účinnosti sankcí je třetí strana, která slouží jako podpůrný prvek 

sankcionovanému státu. Postižený stát díky tomu nemá potřebu se podrobit nátlaku sankcí. 

V ten moment se sankce stávají nefunkčními.

Aby bylo možné se pokusit argumentovat tomu, že sankce j sou neúčinným způsobem 

řešení konfliktů, tak bude v teoretické části vysvětleno, že pouze snaha ovlivnit protivníka 

není vždy jediným cílem sankcí.

Tato práce reálně dokáže teorii třetího účastníka na případu nejdéle trvajících sankcí 

v historii, což jsou sankce Spojených států uvalených na Kubu v roce 1962.1 Roli třetího 

účastníka zde zastalo tehdejší SSSR, které nabídlo ekonomickou pomoc Kubě, která díky to

mu nepodlehla rozsáhlým sankcím uvaleným Spojenými státy.2

Na případu Kuby bude teoretická část implikovaná do praxe se zaměřením na roky 

1959-1962, kdy zahraniční vztahy Kuby a USA prošly rapidními změnami. Informace získané 

z případové studie jsou nepostradatelné k formulování závěru, zda byly ekonomické sankce 

uvalené Spojenými státy na Kubu na přelomu 60. let 20. století účinné a zda je opravdu role 

třetí strany tolik důležitá.

1 Prezident Kennedy vydal 3. února roku 1962 prohlášení s názvem Proclamation 3447—Embargo on All Trade 
with Cuba
2 Leyva de Varona, Adolfo. Propaganda and Reality: a look at the U.S. embargo against Castro’s Cuba (Florida: 
Cuban American National Foundation, 1994).
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1. Teoretická východiska ekonomických sankcí

Sankce jsou velice komplexní strategie. Proto musí být vzato v potaz mnoho faktorů, 

jako je například ekonomická provázanost daných států, cíl sankcí, ztráty, které musí obětovat 

vysílající stát, možnost, že postiženému státu pomůže stát jiný a další, abychom dokázali po

soudit, co to vlastně znamená úspěch a neúspěch sankcí. V této části práce bude přiblíženo, co 

všechno je důležité zkoumat, aby bylo možné posuzovat úspěch sankcí správně a v celém 

rozsahu.

1.1. Historie

Aby bylo možné pochopit, proč a jak se sankce používají, je důležité se nejdřív podí

vat na jejich vývoj a historii. I přesto, že nejvíce se v diplomacii začaly používat sankce po 

první světové válce, tak jsou známy už z doby před válkou. Již před naším letopočtem jsou 

viditelné náznaky sankcí, kdy se jedna strana pokusila dosáhnout svého bez použití vojenské 

síly. To můžeme pozorovat například v době periklově v antickém Řecku.3 Perikles zavedl 

ekonomické embargo na město Megara. Všichni megarští obchodníci měli zakázáno obcho

dovat v Aténách. Pravým důvodem, proč Perikles sankce uvalil bylo to, že Megara byla spo

jencem Sparty a Perikles se pokusil Megaru izolovat od Sparty. Sparťané byli nepřítelem 

Atén.4 I přes Periklovu snahu se nepodařilo zabránit válce mezi Athénami a Spartou, ale i tak 

to může být považováno za pokus řešit konflikt pomocí sankcí.

Dalším historickým příkladem jsou americké kolonie a Velká Británie. Američtí osad

níci bojkotovali lodě, které přivážely výrobky z Británie v 18. století. V podstatě se dá mluvit 

o zastavení mezinárodního obchodu ze strany Ameriky. Pokus sankcionovat protivníka nevy

šel a vše skončilo v podobě velice známého konfliktu, který je nazývaný Bostonské pití čaje. 

Mezi další příklady patří Rusko, které přestalo kupovat produkty, jako byla například rýže 

z Japonska v roce 1904, což Japonsku způsobilo peněžní ztráty, které ho měly donutit, aby 

přistoupilo na podmínky Ruska. Ani zde se nepodařilo situaci uklidnit pomocí sankcí. Japon

sko v roce 1904 zaútočilo na přístavy Port Arthur a Čemuplho, čímž začala válka mezi Japon

skem a Ruskem.5

3 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott a Kimberly Elliott, Economic Sanctions Reconsidered (Washington 
DC: Peterson Institute for International Economics, 2007), 9.
4 Kenneth Rogoff „Jak dobře fungují sankce? V minulosti rozpoutaly násilí i diplomatická jednání” (18. 1. 
2015), https://ekonom.ihned.cz/ (staženo 2. 2. 2018).
5 Jan Klecanda, Válka rusko-japonská: slovem i obrazem (Praha: Unie b. r., 1904).

11

https://ekonom.ihned.cz/


Všechny zmíněné konflikty mají jedno společné. Ani jeden pokus sankcionovat pro

tivníka nezabránil ozbrojenému konfliktu. Takže se dá říct, že sankce nebyly úspěšné. Tyto 

příklady považuji za nerelevantní v dnešní době lined z několika důvodů. Prvním důvodem je, 

že měli pouze jeden cíl. Tím cílem bylo získat jasné vítězství nad druhou stranou bez zvážení 

alternativ jako například kompromis, kterého se například v americkém případě nepodařilo 

dosáhnout. Druhým důvodem může být, že v době před první světovou válkou neexistovaly 

světové organizace, které by zaručovaly, že více států bude bojovat za určitý cíl. To mohlo 

být také jedním z důvodů, proč sankce nebyly příliš úspěšné.

Například v roce 1921 Společnost národů uvalila sankce proti tehdejší Jugoslávii, kte

rá chtěla obsadit půdu Albánie. Díky sankcím Jugoslávie ustoupila. Dalším příkladem 

z minulého století je rok 1975, kdy Jižní Korea chtěla koupit nukleární palivo od Francie. 

Nukleární palivo může být použito na výrobu nukleárních zbraní, což se nelíbilo USA, které 

pohrozilo sankcemi. Ve výsledku Jižní Korea palivo nikdy neodkoupila.6 Případem 

z posledních let jsou sankce uvalené na Irán. Důvodem pro uvalení byl iránský jaderný pro

gram. Na sankcích se podílelo USA, Evropská unie, Indie, Čína, Japonsko a Korea. Tyto ze

mě zastavily obchod s palivem a také zamrazily iránské účty a převody peněz s iránskými 

bankami. Výsledkem těchto silných opatření bylo, že Irán ustoupil od silného nukleárního 

programu.7

V době před druhou světovou válkou sice bylo nahlíženo na sankce jako na samostat

nou strategii zahraniční politiky, ale k jejich použití se dostalo jen zřídka. Účinným příkladem 

použití sankcí je rok 1925, kdy probíhaly spory o hranice mezi Bulharskem a Řeckem. Spo

lečnost národů vyřešila incident sankcionováním Řecka, které se nakonec stáhlo z území Bul

harska. Na druhé straně se například nepodařilo sankcemi donutit Itálii, aby opustila Etiopii. 

Ve třicátých letech minulého století okupovala Itálie Etiopii, proti čemuž se pokusila bojovat 

Společnost národů tím, že uvalila embargo na vývoz ropy a uhlí. Itálie si ale našla Německo 

jako odbytiště a Etiopii držela ještě několik let.8

Z historie je tedy patrné, že pokusy o řešení konfliktů pomocí sankcí byly vždy pří

tomné. Zároveň nebylo možné je vždy považovat za účinné z důvodu nedostatečného propo

jení světa, kde by země spolupracovaly, aby dosáhly společného cíle. Značný vývoj sankcí 

pozorujeme ve 20. století. V té době přišla na svět myšlenka, že by bylo možné sankcemi zce-

6 Adam Taylor, „13 times that economic sanctions really worked“ The Washington Post (28.4.2014), 
https://www.washingtonpost.com/ (staženo 11.4.2018).
7 Euljin Jung, „Iran Sanctions: A Successful Episode“ Peterson Institute of International Economics (29.1.2016), 
https://piie.com/ (11.4.2018).
8 Ibid, 10.
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la zamezit ozbrojeným konfliktům místo toho, aby jim pouze předcházely.9 V dávné minulosti 

byly sankce viděny spíše jen jako nástroj oslabení státu před vypuknutím války. Ve dvacátém 

století došlo kvůli světovým válkám ke kolektivnímu uvědomění si, že ozbrojené konflikty se 

s pomocí rychle se rozvíjejících technik mohou stát zkázou pro celý svět. A proto začalo do

cházet ke snaze hledat nová, nevojenská řešení problémů, jakou jsou například embarga, 

sankce, diplomatická vyjednávání a další.

V druhé polovině 20. století došlo k přerozdělení světa. Začala studená válka a svět se 

rozdělil na východní a západní blok. Také došlo ke vzniku institucí jako je Evropská unie, 

OSN nebo NATO. Tím se na světové scéně objevili mnohem silnější hráči, kteří byli (teore

ticky) zavázáni usilovat o společný cíl. Najednou proti sobě nestál stát proti státu, ale napří

klad celý západní blok proti SSSR.

Z historie je patrné, že ekonomické sankce byly v historii považovány za nefunkční 

a neúspěšné z mnoha důvodů. Tyto faktory se ovšem změnily v průběhu 20. století a dnes 

můžeme spekulovat o tom, zda jsou sankce účinné či ne. V dalších podkapitolách vysvětlím 

druhy sankcí, jejich dopady, klady a zápory, které uvalení sankcí přináší.

Od druhé světové války se trend sankcí rozmohl nejvíce. Nejčastěji se k jejich použití 

uchylují Spojené státy americké, což vyplývá ze statistiky, která ukazuje, že za posledních 

100 let USA (samo nebo se spojenci) uvalilo sankce 109krát ze 174 případů. Dále 20krát uva

lilo sankce OSN, lókrát Velká Británie a Evropská unie 14krát.10 Proto se tato práce bude 

nejvíce odkazovat na sankce uvalené Spojenými státy.

1.2. Druhy sankcí

V zahraniční politice je několik druhů sankcí, které mohou být použity proti jinému 

státu. Jedná se o sankce vojenské, diplomatické a v neposlední řadě o ekonomické. Tato práce 

se bude soustředit na ekonomické sankce. Hlavním motivem, proč se zaměřit na ekonomické 

sankce, je bývalý americký prezident Wilson, který věřil, že ekonomické sankce jsou funkční 

strategií.

9 Haufbauer, „Economic Sanctions Reconsidered”, 10.
10 Ibid, 17.
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„Národ, který je v bojkotu, je národ, který je v předstihu kapitulace. Použijte tento 

ekonomický, mírový, tichý a smrtící prostředek a nebude žádná potřeba použít vojenskou sílu. 

Je to strašný nástroj. Nestojí to žádné lidské životy mimo bojkotovanou zemi, ale přináší to 

nátlak postiženému státu, kterému, podle mého názoru, nemůže odolat žádný moderní stát.”11

Indianapolis 1919, President W. Wilson

Ve většině případů se státy nebo organizace rozhodnou uvalit kombinaci několika 

sankcí, aby docílily co nejlepšího výsledku.

V první řadě můžeme rozdělit ekonomické sankce na obchodní a finanční. Nejčastější 

jsou limitace exportu a importu, zamražení finančních prostředků, nad kterými má kontrolu 

strana vydávající opatření, zákaz investování v dané zemi a zvýšení cen výrobků. Přerušení 

obchodních vztahů mezi zeměmi může mít dopad i na třetí strany, které nejsou přímým účast

níkem konfliktu, jako se tomu stalo za studené války. Spojené státy uvalily sankce na SSSR, 

což se zároveň dotklo států v západní Evropě. K tomu došlo během Suezské krize v roce 

1956, kdy tehdejší americký prezident Dwight Eisenhower uvalil embargo na vývoz americké 

ropy do Evropy. To se dotklo také států západní Evropy, především Francie a Anglie jakožto 

členů západního bloku.12 Z toho vyplývá, že ekonomické sankce mohou mít i postranní dopa

dy na aktéry neúčastnící se konfliktu.

1.3. Motivy pro uvalení sankcí

Důvody použití ekonomických sankcí jsou rozlišné. Nejčastěji se používají jako ná

stroj zahraniční politiky. Jak bylo řečeno již v přechozí kapitole, některé sankce jsou použity 

samostatně a jiné zase společně s použitím vojenské síly. Jako podklad pro toto tvrzení může 

sloužit studie Hafbauera a Schotta. Podle jejich výzkumu byly ekonomické sankce použity na 

řešení mezinárodních problémů minimálně 91krát jen mezi lety 1945 a 1984.13 Od té doby se 

toto číslo ještě několikanásobně zvětšilo.

Proto je prvním a zároveň nejznámějším důvodem, proč se vlády uchylují k ekono

mickým sankcím, snaha ovlivnit rozhodování sankcionovaného státu.

11 Veškeré překlady citací v práci z anglických originálů jsou vlastní.
12 Ibid, 43-48.
13 Ibid, 56-60.
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Zde jsou hlavní důvody:

I. Snaha změnit zákony v daném státě anebo změnit přímo vládu (důvody jsou často 

boj za lidská práva, boj s terorismem, změna jaderných zákonů).

II. Snížit šance, že se sankcionovaná země bude bránit vojensky (například zákazem 

obchodování se zbraněmi a materiály na výrobu zbraní)

III. Potrestat zemi za její chování.

IV. Demonstrovat nesouhlas s politickými kroky, které země učinila nebo se chystá 

učinit.

V. Varovat danou zemi, že druhá strana je připravena podstupovat kroky (tato strate

gie často vede k ozbrojenému konfliktu později, když se sankcionovaný stát ne

vzdá).14

Dalším méně známým důvodem ekonomických sankcí je domácí politika. V některých 

případech je hlavním motivem sankcí uklidnit vlastní obyvatele a získat jejich sympatie tím, 

že jim vláda dá pocit, že situaci řeší. Tato strategie většinou není široké veřejnosti na první 

pohled zřetelná, proto je často účinná.

Právě z toho důvodu v roce 1935 sankcionovala Velká Británie Itálii. Podle slov Da

vida Lloyda George už bylo pozdě, aby ekonomické sankce zachránily Etiopii od nadvlády 

Itálie. Ale ještě nebylo pozdě zachránit tehdejší vládu v Británii a udržet si volební preference 

lidu.15 Sankcionováním Itálie si tehdejší vláda naklonila britské obyvatelstvo, které kladně 

přijalo demonstraci síly bez krveprolití.

Názory občanů a hlas lidu jsou v demokratických zemích důležité. Kvůli vlastním li

dem chtějí státy nej častěji demonstrovat jinému státu jejich sílu do budoucna anebo pomstít 

křivdy z minulosti.

Zároveň je použití vojenské síly často hodnoceno záporně v očích lidu, protože ve 

válkách umírají jejich blízcí. Proto se politici snaží řešit určité konflikty způsobem sankcí 

především proto, aby si naklonili vlastní obyvatele a utišili tím jejich hlas.

Třetí hlavní důvod k použití ekonomických sankcí je těsně spjat s faktem, že nejčastěji 

se k sankcím uchylují Spojené státy. Spojené státy se touto cestou snaží demonstrovat celou 

světu jejich sílu a vedoucí pozici na poli mezinárodních vztahů a zároveň to dává ostatním 

státům záruku určité ochrany.16

14 Barry E. Carter, International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime (George
town University Law Centre, 1999),1170.
15 Haufbauer, „Economic Sanctions Reconsidered”, 6.
16Ibid, 7.
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Motivů ekonomických sankcí je tedy několik. Cíle sankcí zahrnují zastrašení nepřítele, 

snahu změnit protivníkovo chování. Zároveň slouží jako prostředek, který uklidní vlastní ob

čany a dá jim pocit bezpečí, že jejich vláda je připravená mezinárodní problém řešit. 

V neposlední řadě uvalení sankcí demonstruje sílu celému světu. Neaktivnost v konfliktech 

by mohla vládu Spojených států stát důvěru obyvatel a celého okolního světa. I přesto, že 

kvůli ekonomickým sankcím tratí i země uvalující je, tak je tato cena stále přijatelnější než 

cena, kterou by zaplatily ve formě ztráty vedoucího postavení ve světě.

1.4. Cena ekonomických sankcí

Ze zatím zmíněných informací vyplývá, že sankcionovaný stát ztrácí mnoho peněz 

a ekonomických zdrojů. V předchozí podkapitole bylo naznačeno, že tratí i stát vysílající 

sankce. V této části se tedy zaměříme především na cenu, kterou musí zaplatit všechny strany, 

které jsou součástí konfliktu a také aktéři, kteří se přímo konfliktu neúčastní.

Nejdříve je důležité objasnit ztráty, kterými jsou postiženy země vysílající sankce. Je 

nemožné vyčíslit obecné sumy, protože každý případ je specifický, co se použitých druhů 

sankcí týče a také států, které proti sobě stojí. Některé státy mají větší množství obchodních 

vztahů a jiné menší. Podle toho se ztráty také odvíjí.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že ve většině případů sankciuje ekonomicky 

silný stát jako je USA. Takto velký stát stojí proti ekonomicky mnohem slabšímu státu, proto 

jsou ztráty často považovány skoro za zanedbatelné.17 A když vezmeme v potaz, že dalším 

způsobem řešení zahraničního problému by byla vojenská intervence, tak jsou sankce ekono

micky mnohem výhodnější. I přesto je důležité držet v paměti, že i “útočící” stát má cenu, 

kterou musí zaplatit za své kroky.

Zde je názorně ukázáno, kde Spojené státy a jejich podnikatelé tratí, když se USA rozhodne 

uvalit sankce.

I. ztráta bilaterárních programů (ztráta zahraniční pomoci ze sankcionovaného státu)

II. ztráty výdělků ze zahraničních půjček, peněžních transakcí

III. úplný nebo částečný zákaz importu z dané země

VI. zákaz exportu produktů a materiálů do sankcionované země (má větší dopady na 

domácí trh než zákaz importu, protože okamžitě dochází ke ztrátě prodejů a pra

covních míst)18

17 Carter, „International Economic Sanctions”, 1180.
18 Ibid, 1180-1183.
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Kvůli tomu, že se většinou jedná pouze o konflikt mezi dvěma státy, je možné si hle

dat obchodní partnery jinde a vzniklé díry na trhu tím nahradit. Problém exportu se dá vyřešit 

nalezením nových odbytišť pro domácí produkty a problém importu zase nalezením nových 

dovozců. Oba problémy se většinou vyřeší, ale nese si to sebou daň v podobě vyšší ceny nebo 

méně kvalitních výrobků v případě importu a potřeby snížit ceny v případě exportu, aby vý

robky uspěly na jiném trhu. V obou případech dochází ke ztrátě, která je předem vypočítaná 

tak, aby pro uvalující stát nebyla devastační. 19

Na druhé straně je sankcionovaný stát. Vzhledem k tomu, že ekonomické sankce jsou 

cílené na to, aby finančně potrestaly tento stát, tak zde již nemůžeme mluvit o zanedbatelných 

ztrátách v případě, že sankce byly uvaleny správně. V ideálním případě jsou sankce nastaveny 

tak, aby dokázaly dostatečně poškodit cílený stát. Ten se pak teoreticky vzdá a podrobí se 

přání druhého státu.

Realita není tak lehce zmapovatelná. Jako tomu bylo u ztrát sankciujícího státu, ani 

zde nemůžeme mluvit o přesných sumách, které by zničily sankcionovaný stát, a to z jediného 

důvodu. Suma, která je neunesitelná například pro slabou Nikaraguu, by byla zanedbatelná 

pro tehdejší SSSR. Ale jako příklad může sloužit statistika, kdy sankce uvalené Spojenými 

státy proti Iráku stály Irák po roce 1990 186 milionů Amerických dolarů a sankce proti Jižní 

Africe v roce 1986 pouze 2 miliony Amerických dolarů.20

Zde je důležité podotknout, že cena se zároveň rovná úspěchu ekonomických sankcí. 

Pokud je cena příliš nízká, stát se dokáže bránit. Pokud je cena nastavena příliš vysoko, stát 

může často dostat pomoc od jiného státu, který má nějakým způsobem zájem na funkci sank

cionovaného státu. A v neposlední řadě zde máme fenomén tzv. černého rytíře, což je ozna

čení pro třetí stranu, která pomůže sankcionovanému státu vyvážit jeho ekonomické ztráty, 

a tím sankce zcela znehodnotí.21

1.5. Účinnost sankcí

Z výše uvedených informací vyplývá, že ekonomické sankce mohou mít až tři různé 

důvody, proto se často liší názory na jejich účinnost. Možným problémem je, že se nenahlíží 

na důvod, proč byly uvaleny v první řadě. V mnohých případech se zcela vypouští možnost, 

že sankce uspěly na poli domácí politiky. Proto je jejich úspěšnost v mnoha studiích nízká.

19 Ibid, 1180-1183.
20 Haupfbauer, „Economic Sanctions Reconsidered”, 33.
21 Ibid, 47.
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Na to, aby bylo možné dojít k závěru otázky, zda jsou nebo nejsou sankce účinné, je důležité 

si vytvořit několik kategorií, jako tomu bylo například ve studiích Haufbauera a Schotta.22

I přesto, že sankce jsou často hodnoceny jako nefunkční, tak Spojené státy uspěly 

v osmi z devíti případů, kdy použily sankce za účelem destabilizace politického systému 

v sankcionovaném státě.23 Jedním z nejznámějších případů, kdy se americké vládě nepodařilo 

destabilizovat druhou vládu, byl případ Kuby, který bude podrobně rozebraný ve druhé části 

práce.

Na začátku je důležité si uvědomit, jak velké šance na úspěch jsou. Pokud se jedná 

o státy, které spolu nemají skoro žádné obchodní vztahy, tak pak je šance na úspěch malá. 

Pokud jde o státy s větší provázaností trhu, tak je větší šance, že pokud se jeden stát rozhodne 

rozpustit tyto vztahy, tak druhý na tom bude tratit a podlehne tlaku sankcí.

Dále je důležité vzít v potaz, co stát uvalující sankce očekává. Pokud je cílem pouze 

donutit druhý stát k menším změnám, je větší pravděpodobnost, že sankce zafungují. V přípa

dě, že požadavky na sankcionovaný stát jsou vysoké a druhá strana očekává například rezig

naci celé vlády a změnu politického systému, tak se pravděpodobnost úspěchu zmenšuje. To 

ale neznamená, že je nereálná. Pokud mají státy silné obchodní vztahy, tak je stále pravděpo

dobnost, že dojde ke změně vlády, protože jinak by se stalo, že stát utrpí příliš velké ztráty, 

které by zabránily jeho samostatnému fungování. Toho je ale velice krajní situace, která je ve 

většině případech vyvážena jinou stranou.

V některých situacích, kdy je jeden stát sankcionován jiným dochází k tomu, že jiný 

stát se rozhodne ekonomicky pomoci. V tomto případě dochází k znehodnocení účinnosti 

sankcí z psychologického i praktického hlediska.24 Sankcionovaný stát je stále ve ztrátě, ale 

nyní má pocit pomoci od třetí strany. V některých případech ze studené války se dokonce 

výše pomoci vyšplhala na vyšší částky, než byly ztráty způsobené sankcemi. Příkladem může 

být boj proti komunismu, kdy americká vláda posílala peníze do Řecka a Turecka, které chtě

lo SSSR sankcemi dostat pod vlastní vládu.25 V dnešní době se tento fenomén dostává čím dál 

tím více do pozadí především kvůli globalizovanému světu. Státy jsou propojeny nespočtem 

organizací, které zaručují, že budou jednat ve stejném zájmu. Dalším důvodem je, že málokte

rý stát má dostatek zdrojů, aby se mohl ekonomicky postavit proti státu uvalující sankce 

a pomoci tak sankcionovanému.

22 Ibid, 43- 63.
23 Carter, „International Economic Sanctions”, 1173. 
24Haupíbauer, „Economic Sanctions Reconsidered”, 60. 
25 Ibid, 60.
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Na první pohled zajímavým, ale zároveň logickým faktem je, že ekonomické sankce 

jsou více úspěšné, pokud jsou uvaleny na stát s přátelskými vztahy. Důvodem je, že většinou 

mají právě více propojený obchod. Na druhé straně se ale nestává často, aby stát uvalil sankce 

na spojence.26

1.6. Klady a zápory sankcí

Jak již bylo zmíněno několikrát, ekonomické sankce jsou viděny spíše záporně v očích 

většiny. Na jednu stranu se není čemu divit. Negativní většina má pro toto stanovisko pádné 

argumenty. Mezi nej častější názory patří to, že sankce nikdy nefungují, jsou příliš drahé 

a ubližují americké ekonomice.27 V neposlední řadě jsou nehumánní, protože postihují oby

čejné lidi místo elit, které řídí stát a dělají rozhodnutí. Všechny tyto argumenty jsou do jisté 

míry pravdivé. Ale smyslem této práce není smířit se s obecnými názory, ale najít i další fak

ty, a tím dojít k co nej objektivnějším názorům.

1.6.1. Názory kritiků

V této podkapitole budou nastíněny argumenty proti sankcí v jiném, pozitivním světle. 

Mnohokrát se stane, že jsou opomíjeny případy, kdy sankce fungovaly. Proto je důležité ná

zorně demonstrovat, že v úspěšných případech jsou výše ostře vyhraněné argumenty jednodu

še diskutabilní.

1. Ekonomické sankce nikdy nefungují, protože mají moc velké a nereálné cíle.

Ve skutečnosti je vědecky dokázáno, že ze studovaných 116 případů z dvacátého sto

letí byla úspěšná jedna třetina, neúspěšná jedna třetina a poslední část byla částečně úspěš

ná.28 Po rozpadu SSSR se úspěšnost ještě zvýšila díky zmiňované globalizaci, která spojuje 

státy dohromady pro vyšší dobro.

2. Sankcionování států ubližuje americkému obchodu.

Kritici tvrdí, že američtí obchodníci jsou postaveni do nevýhody proti ostatním ob

chodníkům, protože Amerika uvaluje velké množství sankcí. Příkladem jejich teorie je země

dělské embargo na SSSR. Americké zemědělství přišlo o obrovské odbytiště a ztráty ještě

26 Daniel W. Drezner, Serious about sanctions - positive and negative aspects of economic sanctions (National 
Affairs, Inc., 1998), 66-74.
27 Robert A. Pape, Why Economic Sanctions Do Not Work (Cambridge: MIT Press, 1997), 90-136.
28 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey Schott a Kimberly Ann Elliott, Economic Sanctions Reconsidered: History’ and 
Current Policy, 2nd ed. (Washington: Institute for International Economics, 1990).

19



narůstaly, protože SSSR i v pozdějších letech kupoval zemědělské produkty hlavně od ne

amerických dovozců.29

Kritici opomněli pár faktů při vytváření tohoto argumentu. SSSR nechtěl brát země

dělské produkty od Spojených států z politických důvodů, protože se jednalo o dobu studené 

války a SSSR si uvědomoval, že nákupem obohacuje Ameriku. Zároveň již odpůrci neukáza

li, že americké zemědělství si našlo odbytiště v Číně a Mexiku, kde se jim v součtu podařilo 

vydělat více.30

3. Ekonomické sankce jsou nemorální, protože postihují obyvatele.

Tvrzení je zde založeno na případu amerických sankcí proti Iráku od roku 1990. Sank

ce trvaly po dobu osmi let, což je mnohem déle než většina sankcí, které v průměru trvají ma

ximálně tři roky. Dalším faktorem je, že se jednalo o zákaz vývozu ropy, proto se ztráty vy

šplhaly na mnohem vyšší sumy než obvykle. Údajně v Iráku přišlo o život 567 tisíc lidí.31 

Ale nejsou žádné nezávislé záznamy o celkovém počtu obětí, proto může být číslo smyšlené. 

Zároveň je zde opomenut fakt, že ve stejné době probíhala Irácko Iránská válka, která měla na 

svědomí většinu obětí.32

V dnešní době je snaha používat nevojenská řešení konfliktů, aby se zabránilo obětem 

na životech. Je pravda, že kvůli sankcím populace daného státu může zchudnout. Důležitější 

ale je, že jsou mířeny především proti vládnoucím elitám. Postižení elit se dá dosáhnout na

příklad pomocí zmražení jejích zahraničních účtů v bankách sankciujících států.33 Vzhledem 

k tomu, že sankce většinou netrvají více než tři roky, je nepravděpodobné, že obyvatelstvo 

země pocítí velké životní změny. Pravda je ale i taková, že kdyby nedošlo k použití diploma

tického řešení, mnoho z nich by přišlo o život a na ekonomickém stavu země by se válka pro

jevila také. Proto je třetí argument zavádějící a není úplně pravdivý.

29 Drezner, „Serious about sanctions”.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
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1.6.2. Názory zastánců

Nebylo by objektivní pouze ukázat, že kritici se ve všem mýlí. Proto v této podkapito

le bude nastíněno, že argumenty na podporu sankcí také nejsou vždy jednoznačně pravdivé.

1. Sankce jsou náhrada vojenské síly a jsou neškodné.

Zastánci tvrdí, že sankce jsou náhradou vojenské síly. Ano, sankce možná zachraňují 

lidské životy, které by byly ztraceny ve válkách. Sankce se ale nedají považovat za neškodné.

V některých případech je jejich uvalení velice nebezpečné, protože můžou vyprovokovat vá

lečnou odezvu.

2. Uvalení sankcí nic nestojí.

Podle sympatizantů jsou nevojenské kroky mnohem levnější než válka. A v případě, 

že sankce neuspějí, tak nikomu neuškodí a nestojí žádné peníze. Tento argument je mylný. 

Sice je pravda, že válka by byla mnohem nákladnější, ale v případě, že jsou sankce uvaleny, 

tak stát většinou rozvazuje politické vztahy a pozastavuje obchodní styky s druhou stranou.

V tom případě není možné tvrdit, že sankce nic nestojí.

Rozhodně se nedá říct, že státy by měly uvalovat sankce na každodenní bázi, ale z ar

gumentů jasně vyplývá, že mohou mít větší přínosy než negativní dopady, kterým se ovšem 

nedá vyvarovat.

1.7. Selhání teorie

Dalo by se říct, že z teorie sankcí vyplývá pár jasných závěrů. Prvním z nich je, že je 

velice komplikované určit, jestli jsou jejich výsledky kladné, nebo ne. Politici mají několik 

motivů pro jejich uplatnění. Motivy jako udržení si silné pozice na světové scéně nebo naklo

nění si vlastních obyvatel nejsou rozpoznatelné na první pohled, proto lidé často dochází 

k názoru, že sankce jsou neúčinné. Dalším závěrem je, že neexistuje jednotný návod, jak 

sankce nastavovat, protože každý případ je velice specifický.

Od jedinečnosti každého případu se také odráží cena a šance na úspěch. Pokud je oče

kávání nastaveno nereálně vysoko a není možné těchto cílů dosáhnout, tak sankce budou opět 

hodnoceny záporně. Ale chyba nebude na straně sankcí, ale na straně politiků, kteří špatně 

nastavili cíle.

Co z teorie rozhodně nevyplývá, jsou jasné závěry, jestli ekonomické sankce jsou 

funkčním nástrojem zahraniční politiky, nebo selhávajícím nástrojem. Jediné, co může být 

řečeno s jistotou je, že jsou vysoce diskutabilní. Cílem této práce je částečně diskutovat
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o možnostech, ale hlavním cílem je dojít k závěru, jestli sankce uvalené na Kubu po tamní 

revoluci v roce 1959 byly anebo nebyly účinným nástrojem řešení konfliktu, který nastal mezi 

Kubou a Spojenými státy po nástupu F. Castra do čela Kuby.

Z toho důvodu bude hlavní část práce rozebírat první vlnu ekonomických sankcí, kte

rou uvalily Spojené státy americké na Kubu začátkem 60. let minulého století. Sankce na Ku

bu přetrvávají až do dnešní doby. Hlavním důvodem, proč je pozornost soustředěna pouze na 

období přelomu 60. let je především snaha dokázat, jak důležitou roli sehrál třetí účastník, 

který byl naprosto klíčovým v případě sankcí na Kubu. Právě role třetího účastníka neboli 

černého rytíře totiž vysvětluje, proč sankce přetrvaly celou studenou válku.
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2. Případová studie Kuba
Ekonomické sankce, nebo jak tomu říkají Kubánci el bloqueo (blokáda), uvalené na 

Kubu Spojenými státy americkými jsou nejdéle uvaleným sankčním režimem, který ve světo

vé historii nastal.34

Američtí prezidenti uvalili na Kubu během celého půlstoletí komplexní sadu sankcí 

a zákonů. Hlavním cílem prezidentů bylo potrestat kubánského vůdce Fidela Castra za jeho 

nedemokratický režim a škody, které Castro způsobil Američanům. Jiní zase viděli sankce 

jako laskavost, protože proti Kubě používají pouze soft power místo hard power.35 V každém 

případě se oba názory shodují, že pozitivním výsledkem sankcí by byla situace, kdy by Kuba 

vrátila zkonfiskovaný majetek Američanům a zároveň by ustoupila od nedemokratické vlády.

Bývalý americký prezident Barack Obama ve spojitosti s účinností embarga na Kubu prohlá

sil:

„Pokud něco děláme padesát let a nefunguje to, tak je načase zkusit něco nového.“

Barack Obama, 17.12.2014

Z jeho tvrzení jasně vyplývá, že důvodem, proč sankce přetrvaly více než půl století, 

je fakt, že nebyly zcela úspěšné.

2.1. Nezávislost Kuby

Aby bylo možné pochopit ekonomickou situaci Kuby před rokem 1959, je důležité 

zmínit politická fakta první poloviny dvacátého století. Kuba bojovala za nezávislost se Špa

nělskem na přelomu tisíciletí. Američané se přidali na stranu Kubánců, což vyústilo v kubán

skou samostatnost a vznik republiky v roce 1902.36 Reálná situace ale byla taková, že se Kuba 

dostala pod silnou nadvládu USA.

Americké vládě se podařilo prosadit zákon, který se nazýval Platt Amendment 

(1902-1934) a Kuba s ním souhlasila. Zákon zaručoval Američanům právo zasáhnout na Ku

bě v případě, že dojde k ohrožení nezávislosti nebo pokud by kubánská vláda nebyla schopna 

ochránit životy, vlastnictví a osobní svobodu obyvatel. Zákon zároveň zaručoval právo Ame-

34 William M. Leogrande, „A Policy Long Past Its Expiration Date: US Economic Sanctions Against Cuba“, 
Social Research, č. 4, (2015), (939-966), http://eds.a.ebscohost.com (staženo 18.2.2018).
35 Hard power-znamená použití vojenské síly k donucení nepřítele, aby změnil chování v prospěch strany, která 
hard power vysílá. Soft power je na druhé straně způsob, který nezahrnuje vojenský zásah.
36 José Alvarez, Cuban Agriculture Before 1959: The Political and Economic Situations, (University of Florida), 
http://edis.ifas.ufl.edu (staženo 18. 2. 2018)
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ričanů na pronájem půdy na území Kuby. Pronajatá půda byla využívána jako námořnická 

základna a místa pro těžbu uhlí a jiné podnikání.37 Zákon Platt Amendment byl celá léta veli

ce kontroverzní otázkou, jelikož dovoloval Američanům samovolně připlouvat na Kubu 

a obchodovat na jejím území.

Kuba se během let po osamostatnění dostala pod ekonomickou nadvládu Spojených 

států. Hlavními důvody, proč Američanům bylo povoleno se ekonomicky angažovat na Kubě, 

byla pomoc, kterou Američané poslali Kubáncům v době jejich boje za samostatnost a později 

také zákon Platt Amendment, který si Spojené státy prosadily.38

Podrobněji se budou kubánskému zahraničnímu obchodu věnovat další kapitoly.

2.1.1. Americké investice na Kubě před rokem 1959

Po válce, kterou Kuba vedla se Španělskem skoro deset let, se její ekonomika začala 

rapidně zhoršovat.39 Toho využili američtí investoři a začali kupovat nemovitosti a další vý

dělečné podniky na Kubě za velice nízké ceny.40 To mělo za následek, že Američané měli 

sílící vliv na kubánskou ekonomiku.

V tabulce 1 je naznačeno, jak Američané investovali na Kubě v průběhu let.

37 Alvarez, „Cuban Agriculture Before 1959”.
38 Ibid.
39Ibid.
40 Leland H. Jenks, Our Cuban Colony: A Study in Sugar, (New York, NY: Vanguard Press, 1928).
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Tabulka 1: Objem amerických investic na Kubě

Období Objem peněz investovaných na 
Kubě Američany v Amerických 
dolarech

před 1894 50 milionů

1898-1902 30 milionů

1902-1906 80 milionů

1909-1913 205 milionů

1929 919 milionů

1936 666 milionů

1950 642 milionů

1953 686 milionů

1954 713 milionů

Zdroje: Leland H. Jenks, 1928. Cuban Information Archives, 1958.

Podle uvedené tabulky 1 je vidět, že objem peněz investovaných na Kubě ze Spoje

ných států měl rostoucí tendenci až do doby před politickým převratem v roce 1959. Data, 

která v tabulce nejsou uvedena, jsou roky, kdy se investice příliš neměnily nebo byla tendence 

spíše klesající. Největší investice se na Kubu dostaly v roce 1929 a od té doby byla tendence 

klesající. Hlavním důvodem bylo to, že postupem let se měnila odvětví, do kterých bylo nej

více investováno. Jak Američané přestávali investovat do jednoho odvětví, tak se celkový 

objem zmenšoval, ale v roce 1958 se investice zase vyšplhaly nahoru, ovšem už ve změněném 

rozložení investic podle odvětví.

V následujících kapitolách jsou popsané nej důležitější složky tehdejší Kubánské eko

nomiky.
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2.1.2. Cukr a zemědělství

Jako prvním a nej důležitějším zdrojem obchodu byl kubánský cukr a zemědělství 

(kromě cukru také tabák, ovoce a dobytek) 41

Do roku 1906 bylo jen do cukru investováno 30 milionů dolarů, což bylo 18,7 % cel

kového objemu investic. Do zemědělství 96 milionů dolarů, což bylo 60 % peněz, které prou

dily na Kubu z USA. Mezi lety 1909 a 1913 se objem vykupovaného cukru zvedl až na

24.4 %, což přišlo na 50 milionů amerických dolarů a poměr ostatního zemědělství klesl jen 

na 10 milionů dolarů.42

Největší propad je pozorovatelný mezi rokem 1929, kdy se podíl zemědělského vývo

zu z Kuby vyšplhal až na 67 %, a rokem 1958, kdy podíl zemědělských investic klesl na

26.5 %.431 přesto, že 26,5 % v roce 1958 bylo poklesem v procentuálním podílu celkově in

vestovaných peněz Američany na Kubě, tak v realitě to znamenalo 265 milionů investova

ných z USA do kubánského zemědělství.44 Z toho vyplývá, že objem investic proudících na 

Kubu z USA stále rostl.

V roce 1939 vlastnili američtí investoři celkem 55 % celkové produkce a v roce 1950 

už jen 47 % produkce.45 Na druhé straně se kubánský podíl vyšplhal z 22,4 % na 49,5 % 46 

Důvodem poklesu investic do cukru byl zákon, který upřednostňoval malé pěstitele cukrové 

řepy před velkými manufakturami 47 To vedlo k nižším výdělkům, a proto se USA i další za

hraniční investoři jako Spanělé, Francouzi a Holanďané rozhodli viditelně zredukovat podíly, 

které vlastnili. Kanada a Anglie prodaly své podíly úplně.48 Odchod ostatních investorů ze 

zemědělského sektoru vedl k tomu, že Kuba se stala méně závislou na Spojených státech a od 

třicátých let minulého století svou výrobu posilovala.49

2.1.3. Mezinárodní obchod

Jak je patrné z předchozí kapitoly, Kuba byla zemědělsky orientovaná na výrobu cuk

ru. Proto i hlavním produktem vývozu byl cukr a cukrové produkty.

Podle IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) byla Kuba ži

votně závislá na vývozu. Mezi lety 1940-1949 dělal vývoz celkem 40 % hrubého domácího

41 Jenks, „Our Cuban Colony”.
42 Ibid.
43 Alvarez, „Cuban Agriculture Before 1959”.
44Ibid.
45 Alvarez, „Cuban Agriculture Before 1959”.
46Ibid.
47 IBRD. International Bank for Reconstruction and Development, Report on Cuba, (Washington, DC, 1951)
48Alvarez, „Cuban Agriculture Before 1959”.
49Ibid.
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produktu. Nejen, že Kuba byla závislá na vývozu jednoho produktu, ale hlavně byla závislá 

na vývozu do Spojených států, což dalo Americe sílu ovlivňovat ekonomický vývoj Kuby 

a také to otevřelo cestu k lehké manipulovatelnosti Kuby právě pomocí ekonomických sankcí.

V roce 1959 měla Kuba téměř 80 % komerčních transakcí jen se Spojenými státy, pro

to není divu, že Spojené státy dominovaly v ekonomice Kuby.50

Kuba je izolovaný ostrov soustředící se na výrobu jediného produktu, proto nikdy ne

byla schopná si vypěstovat a vyrobit vlastní potraviny. Z toho důvodu bylo hlavním a nej dů

ležitějším dovozním artiklem pití a jídlo.51

2.1.4. Turismus

Díky geografické poloze v Karibském oceánu se ostrov Kuba rychle stal velice láka

vou destinací pro dovolené v první polovině minulého století. Ostrov leží jen pár desítek ki

lometrů od břehů Floridy, což z něho dělá lukrativní destinaci pro americké turisty.

Z této výhody se v době před revolucí snažila kubánská vláda vytěžit maximum a také 

se jí to podařilo. V roce 1930 navštěvovalo ostrov 80 tisíc turistů ročně.52 Největším láka

dlem hlavně pro turisty z Ameriky byla tehdejší prohibice ve Spojených státech, proto mnozí 

přijížděli na Kubu za alkoholem. To ale nezůstalo pouze u alkoholu a na Kubě se rychle roz

mohla prostituce a kasina, která byla často zakazována americkými státy na jejich území.53 

I proto se mnozí podnikatelé ze Spojených států rozhodli přesídlit na Kubu, kde se z nich 

utvořila místní mafie.54

Místní mafie silně podporovala průmysl s kasiny a prostitucí. I kvůli tomu se turismus 

dále rozrůstal a mezi lety 1948-1957 stoupl o 94 % od začátku století. Z celkového počtu 

272 tisíc návštěvníků bylo zhruba 86 % turistů ze Spojených států, což opět přinášelo velké 

peníze do kubánské ekonomiky.55

50 Lisa Reynolds Wolfe, „American Business in Cuba 1898-1959: A Brief Overview”,
http://www.havanaproject.com (staženo 20. 2. 2018)
51 Alvarez, „Cuban Agriculture Before 1959”.
52 Richard E. Feinberg a Richard S. Newfarmer, Tourism in Cuba: Riding the Wave Toward Sustainable Pros
perity, (Kimberly Green Latin American and Caribbean Center 2016), 6.
53Feinberg a Newfarmer, „Tourism in Cuba ”, 6.
54 Ibid, 5.
55 Henry Louis Taylor Jr. a Linda McGlynn, International tourism in Cuba: Can capitalism be used to save 
socialism? (Buffalo, Center for Urban Studies, 2009), 2.
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Graf č. 1 ukazuje procentuálně, kolik turistů z Ameriky (modrá) a z ostatních míst světa 

(zelená) vycestovalo na Kubu před uvalením embarga a po uvalení.

Graf 1: Národnostní složení turismu na Kubě

= Američané ě Ostatní

Zdroj: H.L. Taylor Jr., L. McGlynn / Futures

Z grafu jasně vyplývá, že američtí turisté měli velký podíl na celkovém počtu turistů, 

kteří navštívili ostrov v roce 1957.

2.1.5. Finanční sektor a bankovnictví

Aby Američané byli schopni financovat rychle se rozrůstající podnikání na Kubě, mu

seli tam držet značný objem peněz, který měli uložený v bankách. Na Kubě až do roku 

1950 nebyla centrální banka, byly tam pouze soukromé komerční banky a pobočky zahranič

ních bank.

Velice přívětivý pro ně byl fakt, že do roku 1914 bylo na Kubě i v jejich zahraničním 

obchodě převážně obchodováno v Americkém dolaru. To do značné míry usnadňovalo Ame

ričanům podnikání na ostrově. Další používanou měnou byly francouzské a španělské mince.

V roce 1914 vznikl nový měnový zákon, který založil novou místní měnu Kubánské 

peso. Od té doby se používalo pouze peso a americký dolar. I přes změny měnového systému
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si dolar udržel svou sílu na Kubě. To dokazuje fakt, že ještě 10 let po zavedení zákona měl 

dolar 87 % veškerého měnového oběhu na Kubě.56

Ve dvacátých letech minulého století silně klesla cena cukru a mnoho výrobců cukru 

na Kubě zkrachovalo a s nimi zkrachovaly i některé místní banky, protože podnikatelé si 

u nich vypůjčili peníze, které nebyli schopni splácet. Tím se na Kubě dostaly do čela zahra

niční banky, které odkoupily vše od zkrachovalých firem a bank. Kubánská vláda neudělala 

nic, aby zabránila krachu vlastních obyvatel, a tak ze situace vytěžily zahraniční banky, které 

měly silné základny v domovských státech.

V 50. letech se situace změnila se zavedením centrální banky na Kubě, která sloužila 

jako banka bank, kubánské banky tedy měly podporu, a díky tomu zesílily.

V roce 1959 se na Kubě udržely už jen tři americké banky - National City Bank of 

New York, First National Bank of Boston a Chase National Bank.57

2.2. Ekonomická závislost Kuby na USA v předvečer 
revoluce

Kuba byla od roku 1902 svobodným státem. Ale podle předchozích kapitol je vidět, že 

se Američané dostali do prakticky každého sektoru kubánské ekonomiky, díky čemuž měli 

Kubánci přístup i do silné americké ekonomiky. Zároveň se stali závislí na investicích a ob

chodu, který přicházel ze Spojených států, což dokazují statistiky. Před revolucí vlastnily 

americké společnosti 80 % služeb, dolů, rančů a olejových rafinérií, 40 % cukrového průmys

lu a 50 % železnic.58

Kuba měla nezávislost, kterou jí Američané pomohli získat a za odměnu mohli Ame

ričané díky zákonu Platt Amendment, který si po osvobození prosadily, investovat na Kubě 

bez zábran.

Vše se ale změnilo, když na Kubě v roce 1959 vypukla revoluce. Revolucionáři 

svrhli tehdejší vládu a nastolili mnohé změny, které také kompletně změnily a poznamenaly 

vztahy se Spojenými státy na minimálně dalších 60 let.

2.3. Znárodnění Amerického majetku na Kubě

Změny ve vedení Kuby se drasticky odrazily na vztazích s okolním světem. 

A právě tato revoluce byla počátkem ekonomických sankcí Spojených států proti Kubě.

56 Raúl M. Shelton, The Historical Development of the Cuban Banking System, https://ascecuba.org//c/wp- 
content/uploads/2014/09/v04-she lton.pdf
57 Ibid.
58 Salim Lamrani, „Cuba Politics News: History of US interest in Cuba”, Cuban History(17. 7. 2005), 
http://havanajoumal.com (staženo 20. 2. 2018).
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Dá se jen spekulovat, jestli Spojené státy uvalily sankce kvůli změně v politice Kuby, která už 

nebyla v souladu se smýšlením Američanů nebo to bylo kvůli novému režimu Fidela Castra 

a tomu, co začal prosazovat 7. února 1959.59

V tento den tehdejší revolucionář a nový vůdce Kuby Castro vydal zákon, který zná

rodňoval veřejný majetek ve prospěch státu. To nejvíce postihlo zahraniční investory. Jako 

odůvodnění uvedl, že zahraniční investoři se pouze přiživovali na kubánské ekonomice v do

bě Batisty60.61 Toto tvrzení šlo v souladu s jeho politickou vizí, která v době revoluce hlásala 

samostatnost a svobodu.62 Podle Castra nešlo o ideologický krok, ale o snahu navrátit hlavní 

sektory ekonomiky do rukou Kubánců.63

V průběhu roku 1959 Castro a jeho vláda stále přitvrzovali podmínky a znárodňovali 

více a více majetku zahraničních investorů, který dávali do rukou místních obyvatel. Revolu

cionáři postupně vyvlastnili půdu, která byla velice důležitá pro cukrový průmysl. Dalším 

velkým krokem bylo zvýšení daní na nikl a ostatní hornické produkty, které byly ve velké 

míře vlastněny cizími majiteli.64

Dalším důležitým rokem se stal květen 1960, kdy bylo přikázáno firmám v ropném 

průmyslu, aby zpracovaly surovou ropu od sovětského zdroje. To bylo pro americké firmy 

nepřípustné vzhledem k době, kdy probíhala studená válka, a tak nařízení odmítly.65 Jako tres- 

tem za neplnění nařízení bylo znárodnění firem a jejich výdělků.66

Po tomto aktu se ozvala Americká vláda. Američtí politici už nevěřili, že Castro zná

rodňuje majetek pouze z důvodu ekonomického osamostatnění Kuby. Na to konto Kuba sou

hlasila, že bude podnikatelům kompenzovat jejich znárodněné podniky, aby uklidnila situaci. 

Ale podle názorů poškozených podnikatelů jim nikdy nebyla vyplacena férová částka.67

Vláda USA musela vydat nějaká opatření, aby ochránila svoje zájmy a podnikatele. 

V reakci na znárodňování snížila americká vláda kvóty dovozu cukru z Kuby, které zaručoval 

zákon s názvem Sugar Act z roku 1948, který zaručoval Kubě, že může prodávat určité množ-

59 Satch Ejike, Cuba Begins Expropriating Foreign Property, (Salem Press Encyclopedia, 2013) 
http://eds.a.ebscohost.com (staženo 25. 2. 2018).
60 předchozí vůdce Kuby, který spolupracoval s USA
61 Ejike, „Cuba Begins Expropriating Foreign Property”.
62 Richard E. Feinberg, Reconciling U.S. Property Claims in Cuba: Transforming Trauma into Opportunity, 
(Brookings: Latin America Initiative, 2015), 1.
63 Feinberg, Reconciling U.S. Property Claims in Cuba, 1.
64 Ibid, 1
65 Ibid, 2.
66Ibid, 2.
67Ibid, 2.
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ství cukru do USA v cenně vyšší, než je cena světového trhu68. To silně poškozovalo kubán

skou bilanci, protože export cukru pro ně byl velice důležitým prvkem v národní ekonomice.

V tu chvíli se američtí podnikatelé ocitli uvězněni uprostřed konfliktu, protože Castro 

řekl, že jim bude kompenzace vyplacena z výdělků z vývozu cukru.69 Na druhé straně stála 

jejich vlastní vláda, která bránila dovozu cukru z Kuby, takže vidina kompenzace se jen vzda

lovala.

Do dnešního dne je evidovaných asi 6 tisíc stížností, že nebyla vyplacená kompenzace 

v celkové ceně asi 1,9 bilionu dolarů tehdejším majitelům statků na Kubě. Ve výsledku byly 

americkým investorům zabaveny továrny, firmy, služby, rezidenční nemovitosti i bankovní 

účty.70

68 Dwight D. Eisenhower, Proclamation 3355—Determination of Cuban Sugar Quota, 6. 7. 1960.
69 Feinberg, Reconciling U.S. Property Claims in Cuba.
70Ibid, 2.

31



3. Začátek konce ekonomických vztahů USA a Kuby

Na jedné straně se dá tvrdit, že Castro překročil hranice, když znárodnil majetek za

hraničním investorům, kterými byli z největší části Američané. Na druhé straně se dá také 

tvrdit, že Castro měl pravdu s tvrzením, že zahraniční investoři pouze nelegálně bohatli na 

zdrojích Kuby v době Batistovi vlády. Toto tvrzení se dá dokázat na faktu, že americký vy

slanec na Kubě v roce 1957 byl E. T. Smith. Člověk se zkušenostmi z obchodování na ame

rické burze Wall Sheet, ale bez jakýchkoli diplomatických zkušeností a bez znalosti španěl

štiny.71 Je tedy prokazatelné, že před revolucí měl Castro důvody být podezřívavý k americ

kým zájmům na Kubě.

Nic to ale nemění na skutečnostech, že Castro zabavil zahraniční majetek bez řádné 

náhrady původním majitelům, čímž porušil mezinárodní zákony72 a na jeho protiprávní cho

vání musela přijít odpověď.

Ta se nejdříve dostavila v podobě postupného rušení kvót na dovoz cukru do USA 

(podle zákona vykupovali 635 029,318 tun cukru ročně) a souběžně dějícími se debatami 

s vedoucími politiky USA, kteří se snažili situaci společně řešit. Snahy ovšem vedly 

k opačnému. Po schůzce viceprezidenta Nixona a Castra v roce 1959 ve Washingtonu, D.C. 

Nixon prohlásil, že Castro je buď velice naivní a nebo přesvědčený komunista.73 Toto tvrzení 

jistě muselo vyvolat jisté obavy v USA uprostřed studené války a vedlo k ochlazení vztahů 

s Kubou.

Do října 1960 byla pouze odmítnuta kubánská nařízení na nákup sovětské ropy a silně 

omezené kvóty na dovoz cukru.74 Eisenhower tehdy zrušil dovoz 635 029,318 tun cukru 

z Kuby, což bylo množství domluvené podle Sugar Act z roku 1948.75 V následujícím roce 

ještě přerušil veškeré diplomatické vztahy s Kubou a limitoval obchodování s nimi.76

Tehdejší prezident Spojených států Eisenhower si byl vědom, že tyto opatření nejspíš 

nedokážou dostat Castra od moci, ale zároveň potřeboval zaujmout silné stanovisko a ukázat 

vlastním obyvatelům i světu, že Amerika je dost silná a bude bojovat proti komunismu za

71 Patrick J. Haney a Walt Vanderbush, The Cuban Embargo: Domestic Politics of American Foreign Policy, 
(Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, 2005), 13.
72 Haney a Vanderbush, „The Cuban Embargo”, 13.
73 Ibid, 14.
74 Ibid, 15.
75 Ike Slashes, „Sugar Quota”, Chicago Trubune (7.7. 1960), http://chicagotribune.newspapers.com (staženo 
2.3.2018).
76 Haney a Vanderbush, „The Cuban Embargo”, 16.
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každou cenu.77 Na chování Eisenhowera je vidět, že embargo se dá opravdu použít jako ná

stroj domácí politiky, jak bylo teoreticky popsáno v první části práce.

Období let 1960-1961 můžeme považovat za zrození nejdéle trvajícího ekonomického 

embarga moderní historie.

3.1. Ekonomické embargo

Embargo uvalené na Kubu se nedá datovat k jednomu samostatnému aktu, protože 

vznikalo během několika let. Možná právě kvůli tomu se dostalo do tolik komplexní podoby, 

která postihovala prakticky všechny sféry kubánské ekonomiky do roku 1970.

Některé části embarga již byly popsány, ale je důležité si zmapovat celý průběh a při

pomenout nej důležitější momenty.

První omezení obchodu začalo už před revolucí v roce 1959. Americká vláda totiž 

v roce 1958 zakázala dovážet na Kubu výbušné a střelné zbraně po ozbrojeném konfliktu me

zi rebely vedenými Fidelem Castrem a tehdejším vůdcem Kuby Fulgeciem Batistou.78

Pak přišla revoluce a nástup Fidela Castra k moci, což s sebou přineslo i socialismus 

a znárodňování. Revoluce velice zasáhla americké podnikatele, kteří hojně podnikali na Kubě. 

V reakci na znárodňování byl v roce 1960 zrušen Sugar Act z roku 1948, čímž byl dovoz cuk

ru z Kuby zredukován z 3 119 655 tun cukru na pouhých 700 tisíc tun cukru a postupně byl 

dovoz snížen o 95 %.79

V následujícím roce vydal Eisenhower Proclamation 3383 (Prohlášení 3383) viz pří

loha 1. Eisenhower přitvrdil vlastní snížené kvóty na cukr, které zavedl rok předtím do takové 

míry, že z množství 3 119 655 tun cukru dováženého před rokem 1961 nebyl najednou dová

žený žádný cukr.

Další velice zásadní krok přišel od prezidenta Jolma F. Kennedyho. Kennedy se dostal 

do složité situace po selhání vojenského útoku v zátoce Sviní a po několika neúspěšných po

kusech sesadit Castrův režim, který se stále více orientoval na východní blok. Proto se vláda 

USA uchýlily k rozhodnutí, že je potřeba změnit strategii boje proti jedinému socialistickému 

režimu na západní polokouli. Embargo proti Kubě už nebylo viděno jen jako slabý a neúčinný 

nástroj, aby vláda uklidnila vlastní podnikatele, kteří tratili na kubánském znárodnění, nyní už 

šlo o rozsáhlý boj proti Castrovi a komunistickému režimu, který nastolil.

77 Ibid, 16.
78 Warner Wiskari, U.S. Embargo Set on Arms to Cuba; Shipment Halted, The New York Time, (3.4.1968), 
www.latinamericanstudies.org (staženo 2.3.2018).
79 Castro-Marino, Soraya and René Femández-Tabío, Luis René, „The Unites States and Cuba: Possibilities for 
Trade Relations in the Nineties?”, (Austin: Institute of Latin American Studies, 1992), 4.
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Prezident Kennedy vydal 3. února roku 1962 prohlášení s názvem Proclamation 

3447—Embargo on All Trade with Cuba (Prohlášení 3447- Embargo na veškerý obchod 

s Kubou), (viz příloha 2)

Druhý paragraf Prohlášení 3447:

„Dovoz produktů kubánského původu a produktů dovezených z nebo přes kubánské území do 

Spojených států je přísně zakázáno.”

John F. Kennedy: "Proclamation 3447—Embargo on All Trade with Cuba," 3.2.1962.

Prohlášení 3447 se týkalo všeho, co Kuba vyvážela do USA. To muselo být bezpo

chyby pro Kubu obrovským ekonomickým šokem, když v té době 65 % celkového kubánské

ho vývozu bylo do USA.80

Třetí paragraf Prohlášení 3447:

„Zakazuji veškerý vývoz produktů ze Spojených států na Kubu.”

John F. Kennedy: "Proclamation 3447—Embargo on All Trade with Cuba," 3.2.1962.

Třetí paragraf, kde se mluvilo o zrušení dovozu ze Spojených států, byl další silnou 

ranou pro ekonomiku Kuby vzhledem k tomu, že 74 % veškerých dovážených věcí bylo právě 

ze Spojených států v době před revolucí mezi lety 1954-1958.81

Kennedy ještě přitvrdil politiku proti Kubě v roce 1963, kdy vyhlásil zákaz cestovat na 

Kubu, čímž silně utrpěl kubánský turismus, který byl jednou z nej důležitějších složek ekono

miky. Zároveň ve stejném roce tehdejší prezident zakázal veškeré finanční transakce z ostro

va, což bylo primárně mířeno na emigranty z Kuby žijící na území Spojených států, kteří kaž

doročně posílali peníze příbuzným na ostrov.82

Embargo vzniklo za Eisenhowerova prezidenství jako nástroj domácí politiky, aby 

prezident dokázal, že jeho vláda bude chránit vlastní podnikatele v době znárodňování jejich 

majetku na ostrově a aby ukázal světu americkou sílu v boji proti socialistickému státu v době 

studené války.

80 Castro-Marino a René, „The United States and Cuba”, 3.
81 Ibid, 3.
82 Haney a Vanderbush, „The Cuban Embargo”, 18.
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Ale později se přetransformovalo ve velice komplexní a propracovaný celek, který 

měl za úkol viditelně poškodit ekonomiku Kuby.

Zajímavé ale je, že ani jedno z prohlášení vydané americkou vládou v šedesátých le

tech dvacátého století se nezmiňuje o tom, že by embargo proti Kubě měly dodržet i další 

státy. Pokud jde o takhle rozsáhlá embarga, tak se často zapojuje větší množství států, jak 

bylo popsáno v teoretické části práce, protože pak má embargo mnohem větší účinnost. 

V případě zapojení více států do embarga se sankcionovaný stát nemůže obrátit na ostatní pro 

pomoc.

Možná právě tato skutečnost, že USA nezapojily další státy do embarga, vedla 

k tzv. selhání ekonomických sankcí proti Kubě, které trvají do dnešního dne bez dosažení 

výsledku, kterým bylo především svrhnutí Castra a jeho komunistickému režimu.

3.2. Navázání vztahů se SSSR

Z výčtu embarga, které na Kubu uvalilo USA, je celkem jasně viditelné, že Kuba mu

sela být v těžkých ekonomických problémech, proto by se na první pohled mohlo zdát, že 

komplexnost embarga byla dostačující. Castro by se tedy v ideálním světě měl vzdát, změnil 

by se politický režim na Kubě a zároveň by byl americkým investorům vrácen jejich majetek 

na Kubě, anebo by získali náhradu.

Nečekaná rána pro USA přišla v podobě ekonomické pomoci ze strany tehdejšího vý

chodního bloku, ze Sovětského svazu.

Po tom, co USA uvalily embargo a přerušily veškeré diplomatické vztahy s Kubou, 

využil situace SSSR. Jeho hlavním cílem byla podpora komunistického režimu v době stude

né války, který Castro na Kubě budoval, a proto se SSSR rozhodl ekonomicky selhávající 

Kubě pomoci.

Jako první bylo Kubě nabídnuto, že do SSSR bude odkoupen cukr, který byl předtím 

vyvážen do Spojených států amerických v reakci na snižování dovozu cukru za prezidenta 

Eisenhowera. V roce 1960 se Sověti a Kubánci domluvili na odkoupení 425 000 tun cukru 

a následně na odkoupení 1 milionu tun cukru každý nadcházející rok.83 V roce 1960 mělo 

SSSR platit cenu podle tehdejší ceny světového trhu, kdy 20 % částky bylo vyplaceno v Ame

rických dolarech a zbylých 80 % tak, aby za ně kubánská vláda mohla nakoupit pouze pro-

83 Robert S. Walters, „Soviet Economic Aid to Cuba: 1959-1964”, (Oxford: Oxford University Press, 1966), 74.
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dukty z východního bloku.84 Postupem let ale sovětský blok začal vykupovat cukr z Kuby 

hluboko pod cenou světového trhu, což bylo pro Kubu méně výhodné.85

Zároveň se do odběru cukru přidaly ostatní socialistické státy, které slíbily odkoupit 

4 miliony tun cukru v roce I960.86 Za peníze z prodaného cukru mohla Kuba nakoupit pouze 

věci ze států, které se zapojily do obchodu s cukrem ve Východním bloku.87

V tabulce 2 je naznačený vývoj vývozu z Kuby před rokem 1959 a po něm.

Tabulka 2: Vývoj vývozu z Kuby

Rok 1955-1958 1960 1965 1970

Celkové množství v $ 700,4 milionu 618 milionu 690,6 milionu 1043,4milionu

Socialistické země % 0,3 24,2 77,7 74,5

Z toho SSSR 3,8 16,7 46,7 50,7
Čína 0,0 5,2 14,6 7,8

Zbytek světa % 95,9 75,8 22,3 26,3

Z toho USA 63,8 52,8 0 0

Zdroj: A. M. R. Ritter, The Cuban Economy - Revolution 1959-1990

Z tabulky vyplývá, že USA byly před revolucí 1959 nej důležitějším místem vývozu 

z Kuby. Na počátku 60. let se situace začala měnit, protože Castro zavedl socialismus, který 

sebou přinesl zmiňované znárodnění amerického majetku na Kubě. Zlomový rok byl 1962, 

kdy prezident USA Kennedy uvalil totální embargo, a Kuba tím přišla o největšího odběratele 

jejich zboží. Nej důležitější změna nastala mezi lety 1960-1965. V té době se kubánský export 

přeorientoval na socialistické země v čele se SSSR a Čínou.88

Cukr nebyl jediný vyvážený produkt. Mezi další důležité vývozní produkty patřil ta

bák, nikl a ovoce.89

Tohle nově se rýsující spojenectví vedlo k pomalému přesměrování kubánské ekono

mické závislosti ze Spojených států na komunistický svět, a především na Sovětský svaz.

Kromě vývozu do SSSR se postupem času také zvedal dovoz.

84 Walters, „Soviet Economic Aid to Cuba”, 74.
85 Ibid, 74.
86 Ibid, 75.
87 Ibid, 75.
88 Archibald R. M. Ritter, „The Cuban Economy: Revolution, 1959-1990”, Economical and 
International Affairs (Ottawa, Carleton University, 7.10.2010).
89 Walters, „Soviet Economic Aid to Cuba”, 76.
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V tabulce 3 je naznačený vývoj vývozu ze SSSR na Kubu mezi lety 1959-1963.

Tabulka 3: Vývoj vývozu z SSSR na Kubu

Období Vývoz ze SSSR v Amerických dolarech

1959-1961 65,3 milionu

1962 136, 6 milionu

1963 235, 1 milionu

Zdroj: Walters, Soviet Economic Aid to Cuba: 1959-1964

V roce 1961 byla na Kubě druhá nej lepší sklizeň cukru v historii, proto se v tom roce 

relativně dobře dařilo i ekonomice. Ale v průběhu dalších let se úroda zhoršila a Kuba ne

zvládala vyvážet dostatečné množství cukru a potřebovala větší asistenci. Proto se množství 

dovezených produktů rapidně zvedlo (viz tabulka 2). Mezi hlavní dovážené produkty v obdo

bí mezi lety 1959-1963 patřily především surové kovy, palivo, vybavení továren a jídlo, které 

si Kuba nebyla schopná vypěstovat a vyrobit sama.90

Zahraniční obchod nebyl jediná cesta, jak se SSSR rozhodl asistovat Kubě. Druhým 

způsobem pomoci byly půjčky, které Kuba dostávala každý rok.

Tabulka 4 ukazuje půjčky v milionech Amerických dolarů, které Kuba obdržela od SSSR.

Tabulka 4: Půjčky ze strany SSSR Kubě

Období Půjčka v Amerických dolarech

1960 100 milionů

1961 100 milionů

1962 100 milionů

1963 100-150 milionů

1964 159 milionů

Zdroj: Walters, Soviet Economic Aid to Cuba: 1959-1964

90 Ibid, 77.
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Z tabulky 3 vyplývá, že celková půjčená částka do roku 1964 byla 559-609 milionů 

dolarů, z čehož půlka byla na ekonomický rozvoj a druhá půlka na financování obchodu.91

Podle zdrojů byla půjčka úročena vždy 2,5% úrokem na dobu pěti let.92

Z evidence je tedy zcela jasné, že Kuba byla závislá na ekonomické pomoci ze Sovět

ského svazu, který si vybíral svou vlastní daň na tvrdých podmínkách, které kladl. Nejen vý

dělky z cukru, ale i půjčené peníze mohla Kuba využívat pouze na sovětském trhu.93

Kuba se sice ekonomicky udržela kvůli pomoci z ostatních států a nepodlehla ekono

mickému embargu ze Spojených států, ale na druhé straně tomu tak bylo na úkor ekonomické 

svobody a nezávislosti, kterou zcela ztratila ve prospěch komunistického bloku v čele se So

větským svazem.

9IIbid, 88.
92 Donna R. Kaplowitz, Anatomy of a Failed Embargo, (Boulder: Lynne Rienner Pub, 1998), 37.
93 Leyva de Varona, Adolfo. Propaganda and Peality: a look at the U.S. embargo against Castro’s 
Cuba (Florida: Cuban American National Foundation, 1994),11.
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Závěr
V roce 1919 vystihl v projevu tehdejší americký prezident Woodrow Wilson ekono

mické sankce jako silný a nebezpečný nástroj, který tiše zničí soupeře.94 A právě jeho projev 

byl předlohou a inspirací pro tuto práci, která si dala za cíl posoudit, jestli jeho slova mohou 

být pravdivá, či nikoliv.

Podle mého názoru docházejí mnozí autoři k závěru, že sankce jsou neúčinné, protože 

posuzují pouze jeden aspekt. Většinou je posuzováno, jestli sankce donutily sankcionovaný 

stát se vzdát a přistoupit na podmínky druhého státu. Po jednoduché úvaze přicházejí k rych

lému závěru, že tomu tak nebylo.

Pro vyvrácení této teze bylo důležité si ekonomické sankce rozdělit podle několika ka

tegorií. Jako první na druhy sankcí. Aby sankce mohly být úspěšné, musí se zaměřit na správ

nou oblast vztahů dvou států. Například pokud dva státy mají slabý zahraniční obchod, tak 

nejspíš nebude příliš účinné se na něj zaměřit, pokud chce jeden z účastníků sankcionovat 

druhého. Na druhé straně může mít daný stát velké množství peněz uložených v bance druhé

ho státu a pokud sankce vysílající stát zamrazí tyto účty, tak tím poškodí cílený stát a vznikne 

větší pravděpodobnost úspěchu. Z toho vyplývá, že sankce nemohou být účinně použité mezi 

všemi státy a institucemi světa, protože některé nemají dostatečné ekonomické propojení.

To ovšem nebyl případ sankcí USA proti Kubě v polovině minulého století. V té době 

byla Kuba ekonomicky závislá na Spojených státech. Hlavní kubánskou vývozní surovinou 

byl cukr, který byl dokonce ošetřený zákonem Sugar Act z roku 1948. Sugar Act zaručoval, 

že USA vykoupí každý rok určité množství cukru z Kuby.95 Dále USA investovaly velké 

množství peněz do podnikání na Kubě a také držely velký objem peněz na jejich území. To 

otevíralo Spojeným státům ideální cestu k tomu, aby účinně použily sankce proti kubánské 

vládě.

Dalším důležitým faktorem je motiv jednoho státu nebo instituce sankcionovat protiv

níka. Motivace je spojená s cílem. Pokud jsou motivy a cíle předem správně a realisticky 

nastavené, tak je větší pravděpodobnost, že dojde k jejich dodržení. Hlavním motivem, proč 

USA sankcionovaly Kubu, byla změna ve vedení vlády, která na Kubě nastala po revoluci 

v roce 1959. Kubánská vláda znárodnila americké bohatství na Kubě, s čímž nesouhlasili 

Američané. Jejich cílem bylo donutit vůdce Kuby F. Castra, aby dal americkým podnikatelům 

kompenzaci za jejich ztracené podniky a investice.96 Pokud by se k sankcím přidaly i spoje-

94 Indianapolis 1919, President Wilson
95 Sugar Act of 1948., CQ Almanac 1947, 3rd ed., (Washington, DC: Congressional Quarterly, 1948), 
http://library.cqpress.com (staženo 20. 3. 2018).
96 Feinberg, Reconciling U.S. Property Claims in Cuba, 2.
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necké státy, tak by sankcionovaný stát přišel o další důležité zdroje. A zde přichází první 

možný problém, který mohl vést k neúspěchu sankcí proti Kubě. USA v roce 1962 vydaly 

úplné embargo na Kubu97, kde se ale nezmiňovaly o tom, že by měly embargo dodržet i další 

státy.

Co možná není na první pohled viditelné, je cena sankcí, která je občas vysoká pro obě 

strany. Z práce vyplývá, že sankce uvalující strana musí být ochotná také zaplatit určitou daň, 

například v podobě hledání nových zdrojů a odbytišť, když dojde k přerušení obchodních 

vztahů se státem. To, jestli je stát ochotný danou cenu zaplatit, je další faktor, který musí být 

brán v potaz při nastavování sankcí. V případě Spojených států začaly sankce pozvolně. 

Nejdříve byl přerušen pouze dovoz cukru. To se na první podle může zdát jako slabý donuco- 

vací prostředek. Na to ale navazuje další důležitá věc týkající se ekonomických sankcí. Sank

ce totiž nejsou vždy používány jen proto, aby donutily druhou stranu změnit chování. Politici 

je používají i proto, aby ovlivnili obyvatele vlastního státu. Přesně to udělal tehdejší prezident 

Eisenhower, aby uklidnil vlastní poškozené obyvatele, kteří přišli na Kubě o majetek a aby 

demonstroval světu, že Spojené státy jsou dost silné a dokážou problém řešit.98

Všechny tyto faktory jsou ovlivnitelné státem, který sankce vysílá. Kdyby vše mohlo 

fungovat jen podle toho, co si nastaví vysílající stát, tak by jistě byla velká šance, že by eko

nomické sankce měly při dodržení zmíněných kritérií vysokou účinnost. Všechny tyto body 

Spojené státy splňovaly. Měly velké množství ekonomických vztahů s Kubou a měly i dobrý 

motiv v podobě poškození vlastních obyvatel.

Důležitým faktorem se ale čím dál tím častěji stává role třetí strany, která vstupuju na 

pomoc sankcionovanému státu. Tím se vyrovná ekonomická ztráta, kterou stát utrpěl a sankce 

se stanou neúčinnými. A právě to nastalo i v případě Kuby. Roli třetího státu zde zastal teh

dejší Sovětský svaz, který nabídl Kubě v roce 1960 odkoupení přebytečného cukru a také 

další ekonomickou pomoc v podobě půjček, které Kuba mohla využít pouze na sovětském 

trhu.99 Kubě se tedy podařilo nepodlehnout nátlaku Spojených států díky ekonomické pomoci 

ze Sovětského svazu, a to i přes nevýhodné podmínky, které od SSSR dostala.

Ekonomická pomoc z Východního bloku pomohla Kubě přečkat až do rozpadu SSSR, 

který tehdy velice zasáhl i sankcionovanou Kubu. Obchod se SSSR, který byl pro Kubu ži

votně důležitý klesl o 70 % mezi lety 1989 a 1991.100 V 90. letech stoupal tlak ze strany USA, 

které opět přitvrdily sankce. Zároveň USA přidalo další podmínku, že embargo nebude zruše-

97 J. F. Kennedy, Proclamation 3447—Embargo on All Trade with Cuba, (3. 2. 1962).
98 Haney a Vanderbush, „The Cuban Embargo”, 16.
99 Walters, „Soviet Economic Aid to Cuba”, 74.
100 Coha, „Cuba-Russia now and then“, Council on Hemispheric Affairs (14.2.2010), http://www.coha.org/ (sta
ženo 11.4.2018).

40

http://www.coha.org/


no, dokud se Castrovi bratři nevzdají moci.101 Situace vyústila v ekonomickou krizi v roce 

1993.102 Přestože pomoc z tehdejšího SSSR klesla na minimum a situace na Kubě se rapidně 

zhoršila, tak se Castro stejně udržel u moci. Postupem let Kuba opět navázala blízké vztahy 

s Ruskem a jeho zástupci, což vedlo ktomu, že do dnešní doby neměly sankce požadovaný 

výsledek kvůli třetí straně, která celé roky ekonomicky podporovala Kubu.103

Tato práce dochází k závěrům, že ekonomické sankce jsou dobrou alternativou použití 

vojenské síly, které na rozdíl od války nemají přímé ztráty na lidských životech. U ekonomic

kých sankcí mohou nastat rizika jako úbytek potravin v sankcionované zemi. Především zde 

ale nastává velké riziko, že sankcionovanému státu pomůže jiný stát, který ho ekonomicky 

podpoří, a tím zmírní plánované dopady. V případě války může také bránícímu se státu přijít 

na pomoc jiný stát a nezabrání se tomu, že válka konflikt vyřeší. V tomto případě, ale přijde o 

život mnoho vojáků, často i civilistů, a ztráty budou na obou stranách vysoké. Z toho prame

ní, že i když ekonomické sankce nemají vysokou úspěšnost, tak můžeme pozorovat z historie, 

že od Perikla prošly značným vývojem, a i přes překážky je dobré pokračovat v jejich zdoko

nalování, protože v 21. století je to méně razantní a levnější způsob řešení konfliktů než nasa

zení vojenských sil.

101 Jose Santiago, „A timeline of the Cuban embargo“, World Economic Forum (19.2.2016), 
https://www.wefomm.org (staženo 11.4.2018).
102 Coha, „Cuba-Russia now and then“.
103 Ibid.
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Summary
Economic sanctions started as a tool to weaken enemies before a war. However, it 

shifted its aim when the globalisation started and technical progress brought weapons capable 

of destroying the whole world. Ever since then people started to look for less violent means of 

solving international problems.

Since the 20th century economic sanctions have been used more and more frequently. 

Very offten people came to the conslusion that economic sanctions are not effective. The ma

in reason why sanctions seemed to be useless is that it is not always very obvious what their 

actual target is. Sometimes their main aim is to make the enemy surrender but sometimes 

governments want to comfort their own citizens and to show the world that the country has 

enough power to solve the problem.

Neverthless, no one can deny that there have been issues with effectivness of sanctions 

and that scholars and politicians have reasons to worry while implementing sanctions. The 

biggest issue was found to be a third party actor. This means that some third country or an 

organisation usually comes to economically rescue the sancioned country. It means that the 

third country buys goods or lends money to the sanctioned country.

The third party theory is demonstrated on the longest lasting economic sanctions 

in history. The United States have been sanctioning Cuba since 1962 without coming to an 

agreement.

It all started during the Cold War when Cuba was economically dependent on the US. 

The situation changed when F. Castro came to power. He turned Cuba into a comumist coun

try and nationalized properties and land from American investors. The US did not agree with 

what he did and so they imposed sanctions on Cuba in 1962 in order to acquire American 

property back. It left Cuba alone. It seems to be a good plan which could work. However, 

former USSR and whole Eastern Bloc came to help Cuba economically. It ended in an allian

ce between Cuba and the Eastern Bloc which lasted till the end of the Cold War. Not only 

it made the new alliance but it also saved Cuba from surrending to the US.

This thesis comes to the conclusion that economic sanctions are a less violent way of 

solving international conflicts but the biggest reason why sancions do not work and also did 

not work in the case of Cuba is that there can always be a third party which can help 

the sanctioned country.
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Přílohy
Příloha č. 1

Dwight D. Eisenhower, Proclamation 3383- Determination of Cuban Sugar Quota to Supple 
ment Proclamation, (16. 12. 1960).

1000 PROCLAMATION 3383—DEC. 16, 1960 [75 St a t .

December 16, 1960 
[No. 3383]

DETERMINATION OF CUBAN SUGAR
QUOTA TO SUPPLEMENT PROCLA
MATION NO. 3355

By the President of the United States 
of America

A Proclamation

Anti, p. 40.
7 USC 1158.

WHEREAS section 408(b)(1) of the
Sugar Act of 1948, as amended by the 
act of July 6, 1960 (Public Law 86-592;
74 Stat. 330), provides that the Presi
dent shall determine, notwithstanding

7 USC 1111.
any other provision of title H of the
Sugar Act of 1948, as amended, the 
quota for Cuba for the balance of the 
calendar year 1960 and for the three- 
month period ending March 31, 1961, in 
such amount or amounts as he shall find 
from time to time to be in the national 
interest, and further provides that in 
no event shall such quota exceed such 
amount as would be provided for Cuba 
under the terms of title II of the Sugar
Act of 1948, as amended, in the absence 
of section 408(b); and

WHEREAS section 408(b)(1) of the
Sugar Act of 1948, as amended, further 
provides that determinations made by 
the President thereunder shall become 
effective immediately upon publication 
in the Fe d e r a l  Re g is t e r ; and

74 Stat. c72.

WHEREAS section 408(b) (2) and sec
tion 408(b) (3) of the Sugar Act of 1948, 
as amended, authorize the President, 
subject to certain requirements, to 
cause or permit to be brought or im
ported into or marketed in the United
States a quantity of sugar not in excess 
of the amount by which the quotas 
which would be established for Cuba 
under the terms of title II of such act 
exceed the quotas established for Cuba 
by the President pursuant to section
408(b) of the act; and

WHEREAS, by Proclamation No. 3355 
of July 6,1960, the President determined 
the quota for Cuba for the balance of the 
calendar year 1960; and
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WHEREAS, pursuant to section 
408(b)(1) of the Sugar Act of 1948, as 7uscii58. 

amended, I find it to be in the national 
interest that the amount of the quotas 
for sugar and for liquid sugar for Cuba 
under the Sugar Act of 1948, as amended, 61 Stat 922 
for the three-month period ending 
March 31, 1961, should be zero:

NOW, THEREFORE, I, DWIGHT D. 
EISENHOWER, President of the United 
States of America, acting under and by 
virtue of the authority vested in me by 
section 408(b) of the Sugar Act of 1948, 
as amended, and section 301 of title 3 
of the United States Code, and as Presi
dent of the United States:

1. Do hereby determine that in the 
national interest the amount of the 
quotas for sugar and for liquid sugar for 
Cuba pursuant to the Sugar Act of 1948, 
as amended, for the three-month period 
ending March 31, 1961, shall be zero; 
and

2. Do hereby continue the delegation 
to the Secretary of Agriculture of the au
thority vested in the President by section 
408(b)(2) and section 408(b)(3) of the 
Sugar Act of 1948, as amended, such au* 
thority to be continued to be exercijřd 
with the concurrence of the Secretary 
of State.

This proclamation shall become effec
tive immediately upon publication in the 
Fe d e r a l  Re g is t e r .

IN WITNESS WHEREOF, I have here
unto set my hand and caused the Seal 
of the United States of America to be 
affixed.

DONE at the City of Washington this 
sixteenth day of December in the year 

of our Lord nineteen hundred
[s e a l ] and sixty, and of the Independ

ence of the United States of
America the one hundred and eighty- 
fifth.

Dw ig h t  D. Eis e n h o w e r

By the President:
Do u g l a s Dil l o n ,

Acting Secretary of State.
64207 0-62—66

Zdroj: Dwight D. Eisenhower, 1960
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Příloha č. 2

John F. Kennedy, Proclamation 3447—Embargo on All Trade with Cuba, (3. 2. 1962).

F»*ru«ry J.I962

Proclamation 3447 

EMBARGO ON ALL TRADE WITH CUBA
■y the President of the United States of America 

A Proclamation
WHEREAS the Eighth Meeting of Consultation of Ministers of 

Foreign Affairs, Serving as Organ of Consultation in Application of 
the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, in its Final Act 
resolved that the present Government of Cuba is incompatible with 
the principles and objectives of the Inter-American system; and, in 
light of tne subversive offensive of Sino-Soviet Communism with 
which the Government of Cuba is publicly aligned, urged the memlier 
states to take those steps that they may consider appropriate for their 
individual and collective self-defense;

WHEREAS the Congress of the United States, in section 620(a) of 
the Foreign Assistance Act of 1961 (75 Stat. 445), as amended, has 
authorized the President to establish and maintain an embargo upon 
all trade between the United States and Cuba; and

WHEREAS the United States, in accordance with its international 
obligations, is prepared to take all necessury actions to promote na
tional and hemispheric security by isolating the present Government

the communist powers:
NOW, THEREFORE, I, .JOHN F. KENNEDY, President of the 

United States of America, acting under the authority of section 620(a) 
of the Foreign Assistance Act of 1961 (75 Stat. 445), as amended, do

1. Hereby proclaim an embargo upon trade between the United 
States and Cuba in accordance with paragraphs 2 and 8 of this 
proclamation.

2. Hereby prohibit, effective 12:01 A.M., Eastern Standard Time, 
February 7, 1962, the importation into the 1'nited States of all goods 
of Cuban origin and all goods imported from or through Cuba; and 
I hereby authorize and direct the Secretary of the Treasury to carry 
out such prohibition, to make such exceptions thereto, by license or 
otherwise, as he determines to be consistent with the effective operation

AUTHENTICATEO 
US COS'tIINMINT 

WfOSMATION >

CPOy
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of the embargo hereby proclaimed, and to promulgate such rules and 
regulations as may be necessary to perform such functions.

3. AND FURTHER, I do hereby direct the Secretary of Commerce, 
under the provisions of the Export Control Act of 1949, as amended 
(50 U.S.C. App. 2021-2032), to continue to carry out the prohibition 63 “** 7 
of all exports from the United States to Cuba, and I hereby authorize 
him, unaer that Act, to continue, make, modify or revoke exceptions 
from such prohibition.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and 
caused the seal of the United States of America to be affixed.

DONE at the City of Washington this third day of February, in 
the year of our Lord nineteen hundred and sixty-two, and of

[s e a l ] the Independence of the United States of America the one 
hundred and eightv-sixth.

Jo h n  F. Ke n n e d y
By the President:

De a n  Ru s k ,
Secretary of State.

Zdroj: John F. Kennedy, 1962
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