
Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Vstup Číny do Světové obchodní organizace: 

případová studie americko – čínských obchodních sporů se zabývá vývojem 

obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou během let 2001 - 2015. V první části 

nejprve zmíním historický kontext čínsko-amerických vztahů během posledních 50 let 

do roku 2001, kdy Čína vstoupila do WTO. Poté se zaměřím na hlavní motivy Číny k 

vstupu do WTO a jaké měl čínský vstup do WTO dopady na obchodní vztahy se 

Spojenými státy. Ve druhé části se budu stručně věnovat vývoji zahraničního obchodu 

Číny a USA a mimo jiné nastíním některé strukturální problémy čínské ekonomiky, 

které brání bezproblémové obchodní výměně se Spojenými státy. Mezi tyto 

problematické oblasti mezi Čínou a jejími obchodními partnery se řadí například 

podhodnocená čínská měna, velké deficity obchodní bilance dosahované v obchodě s 

Čínou, komplikovaný přístup na čínský trh a další. To vše má za následek vznik řady 

obchodních sporů mezi Spojenými státy a Čínou, které jsou často řešeny na půdě 

WTO. Po stručném nastínění Mechanismu řešení sporů v třetí kapitole této práce, se 

budu hlouběji věnovat periodizaci účasti Číny na řešení sporů WTO. Během prvních 

let po vstupu Číny do WTO, členové WTO jen zřídka napadali Čínu v soudním řízení 

v rámci WTO. Nicméně po skončení pětiletého přechodného období se Čína stala 

nejčastějším terčem stížností významných obchodních zemí, včetně Spojených států. 

Práce mapuje rozepře týkající se zejména ochrany práv duševního vlastnictví, 

zdravotních a bezpečnostních standardů výrobků a nedostatečného plnění závazků 

stanovených WTO. Na konkrétních případech budu zkoumat, jak se Čína vyrovnává 

s dodržováním svých četných závazků ve WTO a jaký vliv má účast Číny v tomto 

multilaterálním obchodním systému na její obchodní vztah se Spojenými státy. 

Nakonec docházím k závěru, že ačkoli se Čína vyrovnala s mnoha závazky 

vyplývajících z dohod o přistoupení k WTO, stále má v řadě oblastí obrovské mezery. 

Vynucování pravidel je silně v zájmu Spojených států, nejen protože intervenční 

praktiky čínské vlády a velká role státních podniků v čínské ekonomice způsobují 

obchodní třenice, ale také protože udržitelný čínský rozvoj posílí americký export a 

pomůže nastartovat globální ekonomický růst. 


