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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. 

 

 

Abstract  

The subject of this bachelor thesis is the case study of U.S-China trade disputes 

under the World Trade Organization (WTO) after China´s accession to the WTO. 

Firstly I will briefly outline the US-China relations from 1949 to 2001. I will then focus 

on China‘s incentives of becoming a part of the multilateral system and the impact of 

China‘s accession to the WTO on US-China trade. Second part concentrates on the 

development of foreign trade between the US and China as well as on the structural 

problems of Chinese economy that prevents China from doing smooth business with the 

US.  Appreciation of China‘s currency renminbi, huge trade deficit of the US, 

complicated access to the Chinese market and many others are all among the 

problematic areas. Even though China has pledged to fulfill a whole range of 

commitments, it doesn’t always abide by the rules. Some of the cases mentioned often 

cause friction between China and its trading partners, including the US, which are often 

brought to the Dispute Settlement (DS) under the WTO. Following a brief outline of the 

DSM, I will then focus on the China´s evolution in the Dispute settlement system. 

During the first years of China‘s membership in the WTO, the members rarely 

challenged China before the court. However, after the end of China´s five-year 

transitional period, China often became a subject of complaints raised by its significant 

trade and business partners, including the USA. In my thesis I will deal with the 

disputes concerning the intellectual property rights, lack of health and security standards 

of goods and in general, insufficient fulfillment of obligations that China has committed 

to. On these particular cases I would like to analyze to what extent China complied with 

its obligations and what impacts has China´s behavior on its trade relations with the 



 

USA. In the end I reach a conclusion that although China has implemented a whole 

range of commitments resulting from its entry into WTO, there is a lot to be improved. 

United States should continue to pursue China to adhere to the WTO rules not only to 

eliminate trade frictions in the future, but also because China´s sustainable economic 

growth will strengthen American exports and therefore boost global economic growth.  
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Úvod 

Čína patří v současnosti k nejdůležitějším světovým ekonomikám, jelikož během 

posledních 30 let dosahuje největšího hospodářského růstu na světě. Čína je v dnešní 

době druhou největší světovou ekonomikou (po USA), druhým největším exportérem 

zboží a jako jediná z předních světových ekonomických velmocí zaznamenala 

kontinuální růst HDP i během finanční krize. Přechod z centrálně plánované ekonomiky 

k tržní spolu s dalšími reformami vyvolal rychlý rozmach čínského zahraničního 

obchodu a příliv investic. Od zahájení reforem a politiky otevírání Číny premiéra Teng 

Siao-pchinga v roce 1978 se z ekonomicky zaostalé Číny stala jedna z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících ekonomik na světě. Po celá 80. i 90. léta dosahovala Čína vysokého tempa 

růstu HDP a značně rostl i zahraniční obchod. Za rychlým ekonomickým vývojem stojí 

dostatečné vytěžení svých komparativních výhod. Změnila se rovněž komoditní 

struktura vývozu, kde se snížil podíl výrobků těžkého průmyslu ve prospěch 

zpracovatelského průmyslu. Hlavní zásluha na tomto dramatickém zvýšení podílu Číny 

na světovém exportu bývá připisována jednak obrovskému přílivu přímých zahraničních 

investic do jejího zpracovatelského průmyslu, jednak vstupu Číny do Světové obchodní 

organizace, neboť členstvím v této organizaci se uvolnil přístup čínským podnikům na 

trhy rozvinutých států.1  

Členství Číny ve WTO přispělo k velkému nárůstu mezinárodního obchodu a 

investic mezi Čínou a jejími obchodními partnery, včetně Spojených států. Vstup Číny 

do Světové obchodní organizace ale vyžadoval mnoho ústupků a systémových změn, 

které se nakonec po zdlouhavém vyjednávání podařilo naplnit. Jedním z důvodů, proč 

Spojené státy podpořili Čínu v jejím vstupu do WTO v roce 2001, bylo mimo jiné i to, 

že by země mohly efektivněji řešit své bilaterální obchodní spory na půdě WTO. 

Přestože Čína v přístupových smlouvách přislíbila vyhovět řadě závazků, ne 

všechny v současnosti dodržuje. Problematickými oblastmi jsou zejména práva 

duševního vlastnictví, průmyslové politiky či role státních podniků v čínské ekonomice, 

které významně narušují mezinárodní obchod a bezesporu přispívají ke vzniku 

obchodních napětí. Následkem toho vzniká řada obchodních sporů mezi Spojenými 

                                                 
1Jana Sereghyová, „Čínská konkurence včera, dnes a zítra“, Sciatica ET Societal 6, č. 3 (Praha: NEWTON Books, a. 

s., 2010) 122. 
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státy a Čínou, které jsou řešeny na půdě WTO. Systém řešení sporů (tzv. Dispute 

Settlement; dále jen DS) byl vytvořen členskými státy v rámci Uruguayského kola s 

přesvědčením, že vnese do obchodního systému WTO stabilitu a předvídatelnost. DS je 

založen na zcela jasně definovaných pravidlech včetně harmonogramu, který stanoví 

lhůty pro uzavření případu. 

V této práci se budu nejprve stručně věnovat počátkům čínských snah o 

připojení se k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT), jimž bude předcházet 

historický přehled vývoje čínsko-amerických obchodních vztahů ve druhé polovině 20. 

století. V tomto období jsou klíčové zejména tzv. „čtyři modernizace,“2 které byly 

předstupněm reforem nutných k přijetí do GATT, respektive WTO. Část této kapitoly se 

věnuje motivům, které vedly k znovu vstoupení do GATT a následně do WTO. Je 

vhodné se podívat na to, proč Čína usilovala o vstup do WTO do té míry, že byla 

ochotna uzavřít i pro ni velmi nevýhodné smlouvy s jednotlivými členskými zeměmi.  

V předposlední kapitole se budu věnovat sporům v rámci WTO, jakým prochází 

vývojem, jaké jsou spory povahy (proč a v jakých oblastech) a jak jsou řešeny. Od 

svého přistoupení k WTO se Čína stala terčem 34 sporů WTO, z nichž největší podíl 

(17) připadá na Spojené státy. Mezi stížnosti ze strany Spojených států patří například 

otázka polovodičů, autodílů, práva duševního vlastnictví, obchodní práva, obnovitelné 

zdroje energie či přístup ke zdrojům. I přes všechny tyto problémy je však přijetí Číny 

do WTO důležité, neboť ovlivňuje nejen Čínu, ale i její obchodní partnery a celou 

světovou ekonomiku. Závěrečná kapitola bude zaměřena na plnění závazků, ke kterým 

se Čína zavázala. 

V závěru budou shrnuty a zhodnoceny veškeré poznatky vyplývající z této práce 

a budou zodpovězeny výzkumné otázky. Vzhledem k tématu mé bakalářské práce jsem 

převážně používala metodu založenou na analýze. Mým cílem je zanalyzovat účast Číny 

v procesu řešení sporů v případové studii čínsko-amerických obchodních sporů. K tomu 

mi bude sloužit následující hypotéza: Po uplynutí přechodného období k implementaci 

závazků vyplývajících z dohod o vstupu do WTO se Čína stala aktivním hráčem v 

procesu řešení sporů WTO.  

                                                 
2 Program tzv. Čtyř modernizací zahrnoval zemědělství, průmysl, armádu, vědu a techniku. Pozornost byla věnována 

reformě domácí ekonomické struktury, uvolňování individuálního podnikání a kultivaci obchodních a kapitálových 

vazeb s ostatním světem. 
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To se pokusím dokázat analýzou sporů, které Čína vedla se Spojenými státy 

během posledních let. Spolu s testováním hypotézy bych v závěru ráda zodpověděla pár 

doplňujících výzkumných otázek: 

– Jakým způsobem přistupují Spojené státy a Čína k řešení sporů předložených k 

WTO? 

– Lze vysledovat nějakou tendenci v obchodních sporech mezi Čínou a USA? Pokud 

ano, přibývá nebo ubývá sporů mezi Čínou a Spojenými státy v posledních letech? 

– Do jaké míry se Číně podařilo implementovat závazky vyplývající z WTO a mají tyto 

kroky nějaký vliv na obchodní vztahy se Spojenými státy?  

V této bakalářské práci budu využívat odborné literatury i celé řady odborných 

článků a primárních zdrojů s převahou cizojazyčných zdrojů. Při volbě literatury také 

zohledňuji, aby byly použity akademické zdroje jak od amerických, tak i čínských 

autorů, aby byla práce co nejobjektivnější. Jedním z významných autorů zabývajících se 

americko-čínskými obchodními vztahy je profesorka Dong Wangová. Ve svém článku 

China’s Trade Relations with the United States in Perspective3, který vyšel v roce 2010 

v rámci Journal of Current Chinese Affairs, analyzuje obchodní vztahy Číny a USA 

v letech 1949 a 2007.  

Ka Zengová je profesorkou politologie na univerzitě v Arkansasu a autorkou 

článku “High Stakes: U.S.-China Trade Disputes under the World Trade Organization 

(WTO),” 4 který vyšel v periodiku International Relations of the Asia-Pacific. Tento 

článek se zabývá tématem obchodních sporů mezi Čínou a Spojenými státy v rámci 

Světové obchodní organizace a argumentuje, že obě země se stále více uchylují k 

mechanismu řešení sporů v rámci WTO. Zatímco Spojené státy mají tendenci napadat 

čínskou průmyslovou politiku, čínské stížnosti proti Spojeným státům v rámci WTO se 

týkají případů uvalení antidumpingových a vyrovnávacích cel na její zboží.  

Mezi hlavní akademické zdroje, ze kterých budu čerpat, patří také kniha „On 

China’s Trade Surplus“5 od Tao Yuana, který se zabývá obchodními spory mezi Čínou 

                                                 
3Dong Wang, “China’s Trade Relations with the United States in Perspective“, Journal of Current Chinese Affairs 

39, č 3, 165-210. 
4Ka Zeng, „High Stakes: United States–China Trade Disputes Under the World Trade Organization” International 

Relations of the Asia-Pacific 13, no. 1 (January 2013): 33-63. 
5Tao Yuan, On China’s Trade Surplus (Berlin, Heidelberg: Springer Briefs in Business, 2014), 96. 
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a Spojenými státy v souvislosti s podhodnocení čínské měny a čínského přebytku 

obchodní bilance s USA.  

Z českého akademického prostředí se strukturálním aspektům čínské ekonomiky 

věnuje Dr. Jana Sereghyová, DrSc., jež pravidelně přispívá do společenskovědního 

časopisu Scientia et Societas. Z internetových zdrojů bych ráda vyzdvihla zprávu 

Kongresového výzkumného centra (Congressional Research Service) vytvořenou 

Waynem A. Morrisonem s názvem „U. S.- China Trade Issues,“6 která nabízí 

komplexní pohled na problematiku obchodních vztahů Spojených států a Číny za 

poslední rok (k prosinci 2015). Jako mimořádně přínosnou shledávám i zprávu "On 

China’s WTO Compliance,"7 kterou každoročně vydává americký Kongres k 

analyzování čínského dodržování závazků a práv v řadě oblastí od jejího vstupu Číny do 

WTO v roce 2001. 

Při psaní práce budu využívat i primární zdroje, za které lze považovat statistiky 

ministerstva zahraničí USA, ekonomické studie zpracované pro americký Kongres, 

oficiální stránku WTO či internetové stránky Americko-čínské obchodní rady (US 

China Business Council) apod. Tyto podklady mi především poslouží ke sběru 

faktografických dat a oficiálních číselných údajů týkajících se čínsko-amerického 

obchodu.  Kromě další odborné literatury a statistických přehledů vychází práce také z 

vybraných časopisů a odborných periodik. Převážná většina těchto publikací je dostupná 

prostřednictvím elektronických databází SSRN, EBSCO či Jstor.  

1 Problematika přístupu ČLR do WTO 

1.1 Vývoj vztahů USA a ČLR v letech 1949 - 2001 

Po druhé světové válce v Číně propukla občanská válka mezi Komunistickou 

stranou Číny a nacionalisty (Kuomintang). V roce 1949 vyhlásil Mao Ce-tung na 

pekingském náměstí Nebeského klidu Čínskou lidovou republiku (ČLR) poté, co se 

komunisté ujali vlády nad pevninskou Čínou a nacionalistická vláda generalissima 

Čankajška se uchýlila do exilu na Tchaj-wan. USA však odmítly uznat nově založenou 

ČLR za reprezentanta Číny a namísto toho pokračovaly v udržování diplomatických 

                                                 
6Wayne M. Morrison, „China-U.S. Trade Issues“, (Studied, Congressional Research Service – Washington DC, 2015), 

1–57. 
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styků s vládou Čínské republiky, která sídlila na Tchaj-wanu.  Následkem toho byly 

přerušeny diplomatické a obchodní vztahy mezi Pekingem a Washingtonem. Dalším z 

mezníků, který vyostřil vzájemné vztahy ČLR a USA byla angažovanost ozbrojených 

sil obou států v Korejské válce letech 1950–1953. Vedlejším efektem tohoto konfliktu 

bylo zintenzivnění americké podpory Čínské republice na Tchaj-wanu. 

V rozmezí let 1949–1971 se ČLR ocitla v politické izolaci a globální 

ekonomické instituce považovala za „nástroje kapitalistického vykořisťování“.8  Situace 

se začala postupně zlepšovat začátkem 70. let sérií pokusů USA o uvolnění vztahů díky 

politice prezidenta Nixona, známé též jako pingpongová diplomacie.9  V červenci 1971 

se Nixonův poradce pro otázky národní bezpečnosti Henry Kissinger tajně sešel s 

premiérem Čou En-lajem v Pekingu. Jednání se týkalo hlavně plánované návštěvy 

Nixona v Číně a kolem Tchaj-wanu, nad kterým USA držely ochrannou ruku. V červnu 

1971 prezident Nixon oficiálně ukončil obchodní embargo vůči Číně a odstranil právní 

překážky, které bránily ekonomické výměně mezi oběma státy od roku 1950.  Dne 21. 

února 1972 navštívil Nixon Čínu a při této příležitosti bylo mezi USA a ČLR podepsáno 

tzv. Šanghajské komuniké, které symbolizovalo pokrok v normalizaci vzájemných 

vztahů. 

Přesto až rok 1979 přinesl oboustranné obnovení diplomatických a obchodních 

styků. Spojené státy vyjednaly s Čínou otevření svých trhů prostřednictvím četných 

bilaterálních obchodních dohod, včetně dohody z roku 1979, která schválila vzájemný 

status doložky nejvyšších výhod.10  To osvobodilo čínský vývoz do Spojených států od 

vysoké celní sazby stanovené Smoot-Hawleyho zákonem.11  

Mezníkem v ekonomickém rozmachu Číny bylo nastartování reforem koncem 

70. let. Po smrti čínského komunistického vůdce Mao Ce-tunga v roce 1976 se ujal 

vedení Komunistické strany Číny Teng Siao-pching. Po ničivém dopadu Maovy 

kulturní revoluce na hospodářské dění se opět otevřel prostor ekonomickému rozvoji, 

když začal od roku 1978 v Číně provádět ekonomické reformy, známé jako „politika 

                                                                                                                                               
7„2015 USTR Report to Congress on China´s WTO Compliance, “United States Trade Representative, 

https://ustr.gov/sites/default/files/2015-Report-to-Congress-China-WTO-Compliance.pdf (staženo 25. 1. 2016) 
8Rudolf Fürst, „Čína na cestě od izolacionismu k plíživé globalizaci,“ Mezinárodní vztahy 2/2002,20. 
9Impulsem k navázání vzájemných konzultací mezi diplomatickými sbory obou zemí bylo spontánní pozvání 

amerického reprezentačního týmu ve stolním tenise do čínského Pekingu v dubnu 1971.  
10MFN (Most Favoured Nation status), tzv. doložka nejvyšších výhod je ustanovení, v rámci kterého si smluvní 

strany dohodnou, že se na ně budou vztahovat všechny výhody, které jedna nebo druhá strana poskytla či do 

budoucna poskytne třetí straně.    
11Wang, “U.S.-China Trade, 1971–2012: Insights into the U.S.-China Relationship”, 2. 
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otevřených dveří" za účelem liberalizace zahraničního obchodu.12 Tengova vláda si 

uvědomovala, že je nutné přilákat do země západní technologie a investice a z toho 

důvodu Čína otevřela své trhy zahraničnímu kapitálu. Přímé zahraniční investice se 

soustřeďovaly zejména v pobřežních oblastech, v tzv. zvláštních ekonomických zónách 

(Special Economic Zones - SEZs), kde bylo umožněno podnikání západním 

investorům.13  

Na začátku roku 1971 oznámila administrativa prezidenta Nixona svůj plán na 

odstranění omezení cestování mezi oběma zeměmi. Spojené státy americké začaly 

vydávat víza čínským občanům cestujícím do USA a občanům Spojených států bylo 

umožněno posílat peníze čínským občanům nebo organizacím bez nutnosti vyžádat si 

povolení od Ministerstva financí USA.14 

 V dubnu 1984 zavítal na oficiální návštěvu Číny prezident Reagan. V červenci 

1985, dva roky po svém zvolení prezidentem, navštívil Li Sien-nien jako vůbec první 

prezident ČLR USA. V průběhu let 1979–1989 navštívil USA i Teng Siao-pching a 

vyjednal množství bilaterálních smluv, zejména v oblasti vědy, technologií, kultury a 

obchodních vztahů. Čínsko-americká spolupráce fungovala až do roku 1989, kdy 

vzájemné vztahy narušily události na náměstí Nebeského klidu, když čínská armáda 

násilně potlačila lidové povstání prodemokratických příznivců. Vláda USA uvalila na 

Čínu ekonomické sankce a ukončila vojenskou spolupráci.  

Až do roku 2001 byly bilaterální vztahy nestabilní. Napětí gradovalo především v 

letech 1995–96 v průběhu třetí tchajwanské krize, avšak již v roce 1997 navštívil USA 

prezident ČLR Ťiang Ce-min (poprvé od roku 1985) a v roce 1998 naopak prezident 

USA Bill Clinton absolvoval delší návštěvu ČLR. Dalším impulzem k nárůstu 

politického napětí mezi oběma zeměmi bylo bombardování čínské ambasády v 

Bělehradu v květnu 1999 ozbrojenými silami USA. Zásadní změna ve vzájemných 

vztazích nastala až s teroristickými útoky v New Yorku 11. září 2001. Čína, která se 

dlouhodobě potýkala s nepokoji v autonomní oblasti Sin-ťiang se stala významným 

                                                 
12„Politika otevření se světu“, Ambasáda Čínské lidové republiky http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/t126980.htm 

(staženo 20. 3. 2016). 
13Zóny, v nichž se uplatňuje speciální ekonomická politika (volný trh). Cílem je přilákání více zahraničních investic 

(FDI, Florigen Direct Investment). O jejich zřízení bylo rozhodnuto na 3. plenárním zasedání 11. období Ústředního 

výboru KS Číny v roce 1978. První SEZ vznikly v roce 1980: Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan. 
14Dong Wang, „China’s Trade Relations with the United States in Perspective“, Journal of Current Chinese Affairs, 

169. 
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podporovatelem USA v boji proti terorismu a extremismu i americké invaze do 

Afghánistánu.  

1.2 Vznik WTO 

Světová obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) je 

mezinárodní institucí sídlící ve švýcarské Ženevě, jejíž zřízení představovalo významný 

milník v historii mezinárodních obchodních vztahů. Její vznik se datuje do roku 1994, 

kdy se během tzv. Uruguayského kola vyjednávání v rámci GATT (General Agreement 

on Tariffs and Trade, česky Všeobecná deklarace o clech a obchodu) účastníci jednání 

dohodli na vytvoření inovovaného mnohostranného obchodního systému. Cílem WTO 

zůstala liberalizace světového obchodu a odstraňování obchodních bariér (včetně 

necelních), jako jsou antidumpingová opatření, kvóty, byrokratické průtahy a další.15 

 Oproti GATT, WTO specifikuje smluvně závazná pravidla a rozšířila je i na 

obchod se službami a na obchodní aspekty práv duševního vlastnictví.16 K novým 

úkolům WTO se řadí prosazování globálně uplatňovaných norem a pravidel obchodu, 

řešení sporů mezi členskými zeměmi, harmonizace rozdílů v národních regulačních 

mechanismech a eliminace praktik omezujících volnou soutěž.17 Ačkoli WTO 

přezkoumává obchodní politiku svých členů, neexistuje žádný centrální policejní 

mechanismus - vynucování je výhradně výsledkem členských iniciativ. WTO podává 

národům podněty k úloze, když porušují pravidla, ale zároveň respektuje jejich 

suverenitu.18  

1.3 Od GATT až ke vstupu do WTO 

Kuomintangská Čína patřila k zakládajícím signatářům dohody GATT, předchůdce 

Světové obchodní organizace, avšak toto členství bylo vázáno na režim, který ztratil své 

pozice na pevninské Číně a uchýlil se na Tchaj-wan. Po čínské revoluci v roce 1949 

vláda na Tchaj-wanu oznámila, že v roce 1950 Čína GATT opustí. Vláda v Pekingu 

                                                 
15Jiří Fárek, “Čína ve Světové obchodní organizaci,“ Mezinárodní politika 1 (2002): 20-22. http://www.dokumenty-

iir.cz/MP/MPArchive/2002/MP012002.pdf (staženo 30. 4. 2016)  20. 
16Robert Z. Lawrence, „The United States and the WTO Dispute Settlement System“, Council Special Report No. 25, 

(březen 2007): http://i.cfr.org/content/publications/attachments/WTO_CSR25.pdf (staženo 21. 4. 2016), 6. 
17Fárek, „Čína ve Světové obchodní organizaci“, 20.   
18Robert Z. Lawrence, „The United States and the WTO Dispute Settlement System“, 14. 
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rozhodnutí o odstoupení nikdy neuznala, a o téměř 40 let později, v roce 1986, 

informovala GATT, že má zájem pokračovat ve svém postavení jako smluvní strana.19 

Úspěšné završení bilaterálních jednání mezi Čínou a členskými zeměmi WTO bylo 

podmínkou přijetí ČLR do Světové obchodní organizace. Významnou roli v přijímacím 

procesu měla pracovní skupina GATT, ustanovena v roce 1987. V červnu 1989 měla 

pracovní skupina zasedat ve švýcarské Ženevě v otázce schválení členství ČLR, avšak 

tato jednání byla na základě událostí z náměstí Nebeského klidu z června 1989 

přerušena do roku 1992.20 

Mezi hlavními diskutovanými body v rámci přístupových jednání byly mimo jiné 

požadavky ČLR, aby si vzhledem ke svému postavení rozvíjející se ekonomiky mohla 

zachovat určitá protekcionistická opatření.21 Naopak Spojené státy tlačily na Čínu, aby 

se co nejvíce a co nejdříve otevřela volnému trhu. Až v listopadu 2001 bylo přijetí ČLR 

úspěšně odsouhlaseno.22 Přístupová jednání probíhala téměř patnáct let, a byla 

historicky nejdelším jednáním v celé historii GATT, respektive WTO.23 Ve stejnou 

dobu byl do WTO přijat i Tchaj-wan, byť s respektovaným přáním Číny se tak stalo až 

o den později.24  

1.4 Motivy přistoupení ČLR do WTO 

Probíhá bohatá diskuze o tom, co přesně motivovalo Čínu přistoupit do WTO, 

respektive co ji přimělo obnovit své členství v GATT, které bylo v roce 1950 

suspendováno. Jedním z motivů Číny o členství ve WTO byla snaha o rozšíření přístupu 

na světové trhy a reciproční rušení cel a kvót na čínské exporty zejména u pracovně 

náročných statků zpracovatelského průmyslu. Dalším motivačním faktorem byla 

bezesporu stimulace dalších investic ze zahraničí spolu s moderními technologiemi a 

                                                 
19Jeffrey L. Gertler, What China´s WTO Accession is all About,“ in eds. Deepak Bhattasali, Shantong Li and Will 

Martin, China and the WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction Strategies (Washington, DC: World 

Bank, 2004) 21. 
20Ibid., 21. 
21Ibid., 26. 
22Rudolf Furst, „Čína na cestě od izolacionismu k plíživé globalizaci,“ Mezinárodní vztahy 2/2002, 20. 
23Gertler, “What China´s WTO Accession is all about”, 6. 
24Fárek, „Čína ve Světové obchodní organizaci“, 20.   
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podnikatelským know how.25 Ty začaly narůstat již v roce 2001, kdy se příliv přímých 

zahraničních investic zvýšil na 47 mld. USD.26 

Pro Čínu znamenal vstup do WTO více než jen uzavření sérií mezinárodních smluv 

na podporu čínského obchodu. Členství ve WTO je podstatným politickým ziskem, 

který Číně umožnil vyhnout se dříve nutné každoroční licitace s USA o doložku 

nejvyšších výhod. Na podporu žádosti Číny o členství Kongres nakonec schválil 

obchodní dohodu s Čínou a poskytnutí statutu stálých normálních obchodních vztahů 

(Permanent Normal Trade Relations - PNTR).27 Zastánci volného obchodu tvrdili, že 

vývoj právního obchodního práva v Číně se nakonec odrazí i do zacházení s 

individuálními a politickými právy. 

Pro Čínu, stejně jako pro USA a EU, je motivací dodržovat mnohostranná pravidla 

a závazky plynoucí z dohod WTO jako způsob, jak si zajistit přístup k dalším trhům za 

nediskriminujících podmínek.28 Schopnost členů prosazovat pravidla WTO 

prostřednictvím mechanismu pro řešení sporů (DSM) je ceněným rysem 

mnohostranného obchodního systému. Na rozdíl od většiny jiných mezinárodních 

organizací, nedodržení dohodnutých pravidel může mít za následek uvalení sankcí. To 

byl důvod, proč bohaté země podpořily vstup Číny do WTO, neboť řada čínských 

opatření shledávají v rozporu se základními pravidly WTO, a také pro Čínu samotnou, 

která čelila rostoucímu počtu diskriminačních opatření uvalených na její vývoz..29 

1.5 Dopady vstupu ČLR do WTO 

Vstup Číny do Světové obchodní organizace byl jedním z hlavních cílů 

obchodní politiky USA v pozdních 90. letech. Mnoho amerických politiků, včetně 

bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, v té době zastávalo názor, že členství 

Číny ve WTO by přispělo k prohloubení tržních reforem, prosazení právního státu, 

snížení role vlády v čínské ekonomice, k integraci Číny do světového hospodářství, a 

                                                 
25Rudolf Fürst, „Čína na cestě od izolacionismu k plíživé globalizaci“, Mezinárodní vztahy 2/2002, 20. 
26FDI Inflows into China 1984 – 2015, Chinability, http://www.chinability.com/FDI.htm (staženo 11. 5. 2016); 

Během deseti let se příliv PZI zvýšil celkem desetkrát, v roce 1991 přiliv PZI činil „pouhých“ 4,4 mld. dolarů.  
27Kent H. Hughes, „Remarks on China´s Accession to the WTO“, in Kent Hughes, Gang Lin, and Jennifer L. Turner, 

“China and the WTO Domestic Challenges and International Pressures,“ (Washington, D. C Woodrow Wilson 

International Center for Scholars, 2002) 21. 
28Glenda Mallon a John Whalley, „China‘s Post-accession WTO Stance“, National Bureau of Economic Research 

(Working Paper prepared for the Beijing Forum, 23-25. srpna 2004) http://www.nber.org/papers/w10649 (staženo 18. 

4. 2016). 23. 
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umožnilo Spojeným státům sáhnout k použití Mechanismu řešení sporů u WTO k 

urovnání hlavních obchodních překážek. V důsledku toho se očekávalo, že se Čína stane 

spolehlivějším a stabilnějším obchodním partnerem Spojených států. 

Po vstupu do WTO Čína přijala a implementovala závazky, které jdou za 

hranice ústupků většiny rozvojových zemí.30 Odstraněním vzájemných obchodních 

bariér došlo mezi Čínou a členy WTO k otevření trhů, které umožnilo zvýšit obraty 

exportů i importů. Zintenzivnění obchodu a výroby přineslo Číně pracovní příležitosti, 

investice, moderní technologie, zdravou konkurenci a přizpůsobení legislativy obecné 

mezinárodní úrovně. Požadavky podmiňující vstup do WTO donutily čínské politiky 

konfrontovat politicky nejvýznamnější otázky. Jednalo se například o reformu domácích 

bankovních ústavů, podrobení státních podniků tvrdším rozpočtovým omezením a 

povolení soukromým firmám svobodně se zapojit do mezinárodního obchodu. Vstup do 

WTO také mobilizoval domácí firmy k větší konkurenceschopnosti prostřednictvím 

restrukturalizace, získávání nových technologií a formování nových aliancí a fúzemi s 

domácími i zahraničními firmami.31 

Na základě smlouvy o přistoupení k WTO se Čína zavázala: 

 Snížit průměrná cla pro průmyslové zboží ze 17 % na 8,9 % a průměrné sazby 

na prioritní americké zemědělské produkty z 31 % na 14 %.  

 Omezit dotace pro zemědělskou výrobu na 8,5 % hodnoty zemědělské produkce, 

odstranit vývozní subvence zemědělských produktů, a pravidelně informovat 

WTO o všech vládních dotacích. 

 Do tří let od vstupu udělit plná obchodní a distribuční práva zahraničním 

podnikům (s výjimkou například u některých zemědělských produktů, vzácných 

kovů a pohonných hmot). 

                                                                                                                                               
29James Scott a Rorden Wilkinson, „China Threat? Evidence from the WTO,” Journal of World Trade 47, č. 4 (2013): 

779.  
30Robert Z. Lawrence, „China and the Multilateral Trading System,“ (Working Paper 12759 Prepared for a 

conference on "China and Emerging Asia: Reorganizing the Global Economy?" NATIONAL BUREAU OF 

ECONOMIC RESEARCH (December 2006): http://www.nber.org/papers/w12759 (staženo 2016) 9. 
31Lawrence, „China and the Multilateral Trading System“, 9. 
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 Zajistit nediskriminační zacházení se všemi členy WTO, zejména pro obchodní 

účely při zacházení se zahraničními firmami v Číně a ukončení diskriminační 

obchodní politiky vůči zahraničním firmám se zahraničním kapitálem v Číně. 

 Implementovat obchodní aspekty k Dohodě o právech duševního vlastnictví 

(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - 

TRIPS), která stanovuje základní standardy v oblasti ochrany práv duševního 

vlastnictví a upravuje pravidla pro jejich vymáhání. 

 Zcela otevřít svůj bankovní systém zahraničním institucím do konce roku 2006. 

 Umožnit vytváření společných podniků v oblasti pojišťovnictví a 

telekomunikací (s různým povoleným stupněm zahraničního vlastnictví).32 

Od té doby co se stala členem WTO v roce 2001, přijala Čína nejen celou řadu 

opatření k harmonizaci svých domácích právních předpisů s předpisy WTO, ale také se 

aktivně podílela na řadě aktivit v rámci této mnohostranné obchodní instituce, včetně 

účasti na řešení sporů (Dispute Settlement - DS), mnohostranných obchodních jednání v 

rámci rozvojové agendy z Dohá a procesu kontroly obchodu.33 Tyto a další kroky 

nesporně prohloubily integraci Číny do mezinárodního obchodního systému založeného 

na pravidlech Světové obchodní organizace, a zároveň posílily probíhající ekonomické 

reformy. 

Dá se říct, že přistoupení Číny k WTO zvýšilo jak bezpečnost a předvídatelnost 

obchodu s Čínou, tak nastolení rovných podmínek pro čínské vývozce. Bez přistoupení 

k WTO by se celkový podíl Číny na světovém trhu nezdvojnásobil od roku 2001 a v 

roce 2009 by se Čína nestala největším světovým vývozcem.34 Členství ve WTO 

současně Čínu opravňuje k aktivní participaci na rozhodování o otázkách obchodní 

politiky na bázi mezinárodní instituce.   

                                                 
32Morrison, „China-U.S. Trade Issues“, 42. 
33Zeng, „High stakes“, 34. 
34Bryan Mercurio a Mitali Tyagi, „China’s Evolving Role in WTO Dispute Settlement: Acceptance, Consolidation 

and Activation “in C. Herrmann and J.P. Terhechte (eds.), European Yearbook of International Economic Law 

(EYIEL) (Springer-Verlag: Berlin Heidelberg: 2012), 89-123, http://ssrn.com/abstract=1987287 (staženo 27. 4. 

2016)”, 90. 
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1.6 Státní podniky v čínské ekonomice 

Veliký problém brzdící obchod dle pravidel WTO představují státní podniky, skrze 

které čínská vláda drží přímou kontrolu nad čínskou ekonomikou. Podle Úřadu 

nejvyššího obchodního představitele USA (United States Trade Representative – USTR) 

pramení většina obchodních sporů USA s Čínou z neúplného přechodu Číny na tržní 

hospodářství. Před vstupem do WTO zahrnovaly čínské počáteční domácí reformy 

opatrné kroky k zavedení tržního systému.35 Podniky, které hrály vedoucí úlohu v těchto 

reformách, však byly vlastněné zahraničními investory a místními čínskými vládami a 

nikoli soukromými podnikateli.36  

Kromě ekonomických přínosů, hrají státní podniky důležitou roli při stabilizaci 

společnosti.37 Mnoho čínských státních podniků má ze zákona nárok na různé výsady 

nebo mají dokonce monopol na domácím trhu, což by mohlo narušit efekt zapojení 

čínských státních podniků do mezinárodních obchodních aktivit. Manjiao Chi 

argumentuje, že čínská politika státních podniků je v rozporu s právními předpisy WTO 

a vzhledem k tomu byla často zpochybněna v řadě jejích sporů.38  

Státní podniky v letech 1998 až 2003 prošly restrukturalizací, jejímž výsledkem 

bylo propuštění 28 milionů lidí. Vládu v Pekingu tehdy tento krok vyšel na 73,1 

miliardy Juanů (277,2 miliardy korun) v nákladech na přesídlení. Čína se snaží 

zreorganizovat nevýkonné státní podniky kvůli posílení ekonomiky, která směřuje k 

nejpomalejšímu ekonomickému růstu za poslední čtvrt století.39  

2 Obchod USA a ČLR 

Od té doby co Čína otevřela svou ekonomiku zahraničnímu obchodu a investicím, 

stala se významným obchodním partnerem Spojených států. Investice a technologie 

však proudily do Číny nejen ze Spojených států, ale i dalších průmyslových zemí. 

Obousměrný obchod se zbožím se podstatně zvýšil bezprostředně po vstupu Číny do 

                                                 
35Lawrence, „China and the Multilateral Trading System“, 4. 
36Ibid., 9. 
37Manjiao Chi, „Trade-Plus Effects of WTO Dispute Settlement on China: An Ideal or Illusion? “ Journal of World 

Trade 47, č. 6 (2013): 1359. 
38Ibid, Str. 1360; citováno dle: Julia Ya Qin, „WTO Regulation of Subsidies to State-Owned Enterprises (SOEs)“ 
39„Světová banka: Čína největší ekonomikou už v roce 2030“, Aktuálně, 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/svetova-ekonomika/svetova-banka-cina-nejvetsi-ekonomikou-uz-v-roce-

2030/r~i:article:734812/ (staženo 13. 4. 2016). 
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WTO v roce 2001 dosahoval hodnoty 129 miliard dolarů.40 Následkem toho proudily na 

čínský trh špičkové technologie, zatímco řada čínského spotřebního zboží putovala na 

americký trh.41  

Čína je v současnosti druhým největším obchodním partnerem USA (po Kanadě), 

třetím největším americkým exportním trhem (po Kanadě a Mexiku), a největším 

dovozcem z USA.42 Obchod USA s Čínou prudce vzrostl poté, co oba národy navázaly 

v lednu 1979 diplomatické styky, podepsaly bilaterální obchodní smlouvu a vzájemně si 

počátkem roku 1980 poskytly doložku nejvyšších výhod.43  

2.1 Americký export do Číny 

Čína se díky dlouhodobému vysokému ekonomickému růstu stala atraktivním 

odbytištěm pro americké exportéry. V současnosti je Čína třetím největším odběratelem 

amerického zboží a služeb. V průběhu posledního desetiletí rostl americký export do 

Číny rychleji než vývoz do jakékoliv jiné země, ročně v průměru o téměř 13 % v 

průběhu posledních 10 let.44 Čína byla druhým největším americkým zemědělským 

exportním trhem v roce 2014 s obratem 24,5 miliard dolarů. Čína je také významným 

trhem pro americký export služeb s obratem 41,5 miliard dolarů v roce 2014, čímž se z 

Číny stal čtvrtý největší trh pro export amerických služeb.45 Mezi prvními pěti druhy 

zboží, které Spojené státy vyvážely do Číny v roce 2014, byla olejnatá semena a obilí, 

letadla a jejich díly, motorová vozidla, odpad a šrot, polovodiče a jiné elektronické 

součástky.46  

Nejen, že je export značně důležitý pro správné fungování amerického průmyslu, 

hraje zásadní roli v růstu počtu pracovních míst v USA. Dle Ministerstva obchodu 

Spojených států amerických podpořil globální export vytvoření 1,7 milionů amerických 

                                                 
40Gary Hufbauer a Jared Woollacott Peterson, „Three Tensions in Sino-US Economic Relations“ in „A   Decade in the 

WTO: Implications for China and Global Trade Governance, eds. Ricardo Meléndez-Ortiz, Christophe Bellmann a 

Shuaihua Cheng, (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2011), 31-3631 

http://ssrn.com/abstract=1599563 (staženo 11.5. 2016). 
41Kent H. Hughes, „Remarks on China´s Accession to the WTO“, 21. 
42Morrison, “China-U.S. Trade Issues”, 1-2. 
43Ibid., 1-2. 
44„US State Exports to China (2005-2014), The U.S. - China Business Council,  

https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%20State%20Export%20Report%202015_0.pdf (staženo 12. 4. 

2016) 
45Morrison, “China-U.S. Trade Issues“, 1-2. 
46Ibid., 1-2. 
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pracovních míst v roce 2014.47 V roce 2014 americký export do Číny podpořil celou 

řadu průmyslových odvětví spolu s vytvořením pracovních míst souvisejících s 

vývozem z amerických přístavních měst.  

Čínská ekonomika prochází významnými změnami, které způsobují zpomalení 

obchodního růstu a HDP. Současně se Čína snaží nastolit novou rovnováhu své 

ekonomiky směrem k spotřebitelem řízenému růstu. Modernizace infrastruktury, 

průmyslu, posílení sektoru služeb a zlepšení životních podmínek na venkově by mohlo 

v Číně vytvořit značnou poptávku po zahraničním zboží a službách. V tomto ohledu 

budou mít americké společnosti širší možnosti vyvážet zboží a služby, aby uspokojily 

potřeby rostoucí čínské střední třídy.48 

2.2 Čínský export do USA 

Na počátku 21. století byla největším importérem na amerických trzích Kanada a 

objem jejího importu byl více než 2x větší než import Číny, která zaujímala třetí pozici 

za Kanadou a Mexikem. V letech 2003 a 2007 však došlo k výměně pořadí největších 

importérů USA charakterizující čínskou expanzi zboží a služeb na americký trh. V roce 

2001 činil americký import zboží z Číny „pouhých“ 102 miliard dolarů kdežto v roce 

2015 byla Čína největším dovozcem smíšeného zboží do USA v hodnotě 481 mld. 

dolarů, což je čtyřikrát více, než v době vstupu do WTO.49 V minulosti byla Čína 

vnímána jako producent jednoduchého vývozního zboží, nicméně s nárůstem její 

ekonomické vyspělosti se během posledních několika let rovněž změnila i struktura 

vyváženého zboží.50  

V prvních poválečných desetiletích vyvážela Čína hlavně suroviny (zejména 

minerály a vzácné kovy) a spotřební zboží. Zatímco její export surovin se s postupující 

industrializací a souvisejícím nárůstem domácí spotřeby surovin postupně omezoval, 

vývoz spotřebního zboží rychle narůstal. Počátkem 90. let na spotřební zboží připadala 

zhruba polovina souhrnného čínského vývozu. Od té doby se Čína stala největším 

                                                 
47„US State Exports to China (2005-2014),“, The U.S. - China Business Council,  

https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%20State%20Export%20Report%202015_0.pdf (staženo 12. 4. 

2016) 
48Ibid. 
49„Trade in Goods with China,“ United States Census Bureau, http://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c5700.html (staženo 15. 12. 2015).  
50Morrison, „China-U.S. Trade Issues“, 9. 

https://www.uschina.org/sites/default/files/USCBC%20State%20Export%20Report%202015_0.pdf
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html
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dodavatelem celé škály levného spotřebního zboží na americkém trhu. Jednalo se 

převážně o hračky, obuv, spotřební elektroniku a počítače.51 Doménou čínského exportu 

v roce 2015 byla počítačová zařízení, jejichž výroba zaznamenává každoroční růst, 

následovaná telekomunikačními přístroji a různým průmyslově vyráběným spotřebním 

zbožím, oděvy, polovodiči a dalšími elektronickými částmi. 

2.3 Americko - čínské investiční vztahy 

Investice hrají významnou roli v obchodních vztazích USA a Číny.  Ve Spojených 

státech investuje Čína své prostředky dvojí formou. První je investice do státních 

dluhopisů, druhou formou investování jsou přímé čínské investice. Jejich účel je 

obdobný jako v případě přímých amerických investic v Číně – jsou prostředkem k tomu, 

aby čínské společnosti mohly expandovat i na americké trhy. Čínské investice ve 

veřejné a soukromé cenné papíry USA činily 1,8 bilionu dolarů k červnu 2014.52 Čínské 

obrovské zásoby amerických cenných papírů lze z velké části přičíst politice intervence 

na devizových trzích omezováním zhodnocování své měny. Čínská vláda se rozhodla 

investovat do amerických státních dluhopisů, protože jsou považovány za relativně 

bezpečnou investici.53  

2.3.1 Jednání o bilaterální smlouvě o investicích 

Takzvaná Bilaterální dohoda o ochraně investic (Bilateral Investment Treaty - 

BIT) patří k bilaterálním smlouvám dosaženým mezi dvěma zeměmi s cílem podpořit a 

ochránit vzájemné investice.54 Spojené státy americké s Čínou odstartovaly společná 

jednání o investiční dohodě ještě za vlády bývalého prezidenta George Bushe mladšího 

a jeho čínského protějšku Chu Ťin-tchaa. Když ho později vystřídal v Bílém domě 

Barack Obama, byly rozhovory pozastaveny, neboť Obamova administrativa měla po 

svém převzetí úřadu jiné ekonomické priority.55  

                                                 
51„The World Factbook“, Official Website of the CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html (staženo 15. 12. 2015). 
52Morrison, „China-U.S. Trade Issues“, 13. 
53Ibid., 13. 
54„Jednání o bilaterálních smlouvách o ochraně investic mezi Čínou a USA se vystoupilo do rozhodující fáze,“ CRI 

online, http://czech.cri.cn/811/2013/07/09/1s142484.htm (staženo 11. 4. 2016). 
55„Toward a US-China Investment Treaty,“ Peterson Institute for International Economics (February 2015): 

http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/us-china-bilateral-investment-dialogue/multimedia/papers/toward-

a-us-china-investment-treaty.pdf (staženo 12. 5. 2016). 3. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
http://czech.cri.cn/811/2013/07/09/1s142484.htm
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Spojené státy vedly s Čínou jednání o uzavření bilaterální investiční dohody s 

cílem rozšířit bilaterální investiční příležitosti. Americké firmy si od investičního paktu 

slibují snadnější vstup na čínský trh, kde mají státní podniky řadu konkurenčních výhod 

a ony tak nemohou v řadě odvětví čínské ekonomiky investovat stejně snadno jako 

čínské podniky v USA.56 V roce 2013 přistoupila Čína k obnovení pozastavených 

rozhovorů s USA během pátého Strategického a ekonomického dialogu.57  

2.3.2 Přistoupení ČLR k Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) 

Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA) je 

vícestranná mezinárodní dohoda, která je primárně zaměřena na zadávání veřejných 

zakázek. Politika veřejných zakázek je vyňata z pravidel WTO, s výjimkou těch členů, 

které podepsaly GPA.58 Dohoda upravuje základní práva a povinnosti, které je nutné 

dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran.  

Smluvní strany jsou zavázány zajistit rovné zacházení s dodavateli ostatních 

smluvních stran GPA jako s domácími dodavateli. Zároveň se strany zavazují, že se 

jejich zadavatelé budou chovat stejným způsobem k místním dodavatelům bez ohledu 

na druh a stupeň jejich provázanosti na zahraniční subjekt. Dohoda dále klade důraz na 

zakotvení principu transparentnosti v národní legislativě upravující oblast veřejných 

zakázek.59 

Během jednání o členství Číny ve WTO bylo dohodnuto, že se ČLR po svém 

vstupu stane pozorovatelem ve výboru GPA a co nejdříve také přímým účastníkem.  

Čína formálně vstoupila do jednání o přistoupení k GPA až v roce 2007 zatímco 

pozorovatelem je od února 2002. Do dnešního dne Čína nepředložila přijatelnou 

nabídku pro stávající členy GPA.60  Během červencových rozhovorů se v rámci 5. 

Strategického a ekonomické dialogu (S&ED) v roce 2013 Čína zavázala předložit 

revidovanou nabídku, která by zahrnovala snížení prahových hodnot a zvýšení pokrytí 

                                                 
56Morrison, „China-U.S. Trade Issues“, 28-29. 
57„Čína je opět ochotna otevřít své trhy americkým investorům,“ Česká televize (12. 7. 2013) 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1087178-cina-je-opet-ochotna-otevrit-sve-trhy-americkym-investorum 

(staženo 11. 4. 2016) 

Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 29. 
58Ibid.,“ 48. 
59„Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA,“ Portál o veřejných zakázkách a koncesích 

http://www.portal-vz.cz/getmedia/3360c97c-30de-4242-9070-61a4c10c24a4/Stanovisko-ke-GPA-2 (staženo 13. 4. 

2016).  

http://www.portal-vz.cz/getmedia/3360c97c-30de-4242-9070-61a4c10c24a4/Stanovisko-ke-GPA-2
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územní samosprávy. Poslední nabídka stávajícím členům v rámci WTO (5. v pořadí) 

byla učiněna v prosinci 2014. Během února 2015 byla nabídka posouzena stávajícími 

členy GPA jako nekomplexní, a to zejména v souvislosti s regionálními vládami a 

státními podniky, jimž by bylo umožněno krytí v rámci GPA. 

Přístup Číny k připojení se k Dohodě o vládních zakázkách taktéž brzdí rozvoji 

americko-čínských obchodních vztahů. Přistoupení Číny k GPA je hlavní prioritou 

USA, jež pokračují v tlaku na čínskou vládu, aby vytvořila podmínky pro 

transparentnost veřejných zakázek.61 Čína v současné době udržuje řadu omezujících 

praktik vládních zakázek a politik, které upřednostňují čínské domácí podniky. 

Vzhledem k rychle rostoucí ekonomice Číny a významné potřeby infrastruktury může 

mít přistoupení Číny k GPA pozitivní dopad na americké firmy.62 

2.4 Americký obchodní deficit 

V první řadě dochází k napětí mezi Čínou a Spojenými státy v důsledku 

obrovské obchodní nerovnováhy. Od roku 1985 mají Spojené státy s Čínou obchodní 

deficit. Během posledních několika let je obchodní deficit USA s Čínou podstatně větší, 

než s jakýmkoli jiným americkým obchodním partnerem. Jak argumentuje Wayne M. 

Morrison, někteří analytici tvrdí, že velký obchodní deficit USA svědčí o tom, že 

obchodní vztah mezi oběma zeměmi je „nevyvážený, nespravedlivý a škodí ekonomice 

USA.“63 Od vstupu Číny do WTO v roce 2001 se čínský vývoz a s tím i obchodní 

přebytek rychle zvětšil, což zvýšilo tlak na posílení juanu ze strany USA, Japonska a 

EU.64 Americký obchodní deficit vzrostl z 10 miliard dolarů v roce 1990 na 344 miliard 

dolarů v roce 2014.65 

2.5 Čínská měnová politika 

Dosud nejrychleji rostoucí ekonomice světa se podařilo vyhnout krizi, která 

pravidelně zasahuje rozvíjející se trhy. Podhodnocením své měny renminbi v roce 1994 

                                                                                                                                               
60Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 47. 
61„Mapa oborových příležitostí,“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/cina/ekonomika/financni_a_danovy_sektor.html (staženo 13. 4. 

2016) 
62Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 48. 
63Ibid., 1-2. 
64Yuan, „On China´s Trade Surplus,“ 34. 
65Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 1-2. 
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a zachováním kontroly kapitálu po celou dobu ekonomických reforem, Čína neutrpěla 

vážně škody měnové krize v letech 1997-98. Navíc Číňané trvali na zahraničním 

kapitálu v podobě přímých investic. Rozhodující však je, že převážná část čínských 

investic byla financována z vlastních čínských úspor (a čínské diaspory).66  

Od roku 1973 přešly Spojené státy a další rozvinuté země na plovoucí systém, v 

němž jsou směnné kurzy mezi libovolnými dvěma měnami určovány tržními silami - 

což je v souladu s nabídkou a poptávkou měny na devizových trzích. Na rozdíl od 

Spojených států Čína neudržuje plovoucí kurz. Již několik let je čínský juan fixován na 

americký dolar.67  

Jana Sereghyová argumentuje, že hospodářsky vyspělé státy jsou přesvědčeny, 

že manipulací své měny Čína napomáhá svým podnikům k nezaslouženému 

konkurenčnímu zvýhodnění. Většina ekonomů se mimo jiné domnívá, že posílením 

juanu by mohlo dojít k radikálnímu omezení čínského exportu, a oslabení čínské 

konkurenceschopnosti státních podniků.68 

Čínští představitelé argumentují tím, že účelem jejich měnové politiky není 

zvýhodnění vývozu nad dovozem, ale posílení ekonomické stability skrze stabilitu 

měny. Tato politika reflektuje použití exportu k vytváření pracovních míst pro čínské 

dělníky a přilákání přímých zahraničních investic s cílem získat přístup k západním 

technologiím a know-how.69 

Čínská intervenční politika podhodnocování měny renminbi (RMB) vůči dolaru a 

dalším měnám se stala hlavním zdrojem napětí Číny se Spojenými státy a dalšími 

obchodními partnery. Vědci z Peterson Institute for International Economics na základě 

své studie z roku 2012 argumentují, že podhodnocení čínské měny přispělo 

k výraznému rušení pracovních míst ve Spojených státech, zejména ve zpracovatelském 

průmyslu.70 

                                                 
66Niall Ferguson, “The Ascent of Money: A Financial History of the World,” (New York: The Penguin Press, 2008) 

333. 
67Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 48. 
68Jana Sereghyová, „Čínská konkurence včera, dnes a zítra“, Sciatica et Societal 6, č. 3 (Praha: NEWTON Books, a. 

s., 2010) 122. 
69Wayne M. Morrison a Marc Labonte, „China's Currency Policy: An Analysis of the Economic Issues,“ (Studie, 

Congressional Research Service: Washington D.C.) 32. 
70Ibid., 1 
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2.5.1 Vliv na americké exportéry a importní konkurenty 

 

Když kurzová politika způsobí, že RMB bude levnější, než kdyby byl stanoven 

nabídkou a poptávkou, je čínský vývoz poměrně levný a americký vývoz do Číny 

poměrně nákladný. Důsledkem toho vývoz USA a produkce amerických výrobků a 

služeb, které soutěží s čínskými dovozy v krátkodobém horizontu klesá.  Mnoho z 

postižených firem je ve zpracovatelském průmyslu. To způsobuje růst obchodního 

deficitu a snižuje celkovou poptávku v krátkodobém horizontu, za jinak stejných 

podmínek. Tržní směnný kurs by mohl zvýšit vývoz USA a poskytnout určitou úlevu 

pro americké firmy, které přímo soupeří s čínskými firmami.71 

 

3 Multilaterální řešení obchodních sporů 

Systém řešení sporů (Dispute Settlement, dále DS) byl vytvořen členskými státy za 

účelem vnést do obchodního systému WTO stabilitu a předvídatelnost, kterou postrádal 

předchozí systém GATT.72 WTO představuje mnohostranný obchodní systém založený 

na pravidlech a v důsledku toho globalizuje ekonomickou regulaci. Jeho 

prostřednictvím mohou členové WTO podat žalobu proti ostatním členům, kteří poruší 

závazky vyplývající z dohod WTO. Každý členský stát se může domáhat svých práv 

u Orgánu pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, dále DSB), vytvořeného na 

základě dohody o zřízení systému urovnávání sporů, tzv. Ujednání o řešení sporů 

(Dispute Settlement Understanding, dále DSU), které bylo vyjednáno v rámci 

Uruguayského kola v roce 1995.  

 Světová obchodní organizace si zakládá na transparentnosti, a proto je průběh 

řešení sporů vymezen jasně danými pravidly a důsledně dodržovaným časovým 

rozvrhem. Každý spor je řešen prostřednictvím několika fází, které jsou časově 

vymezené, a do určité doby musí byt spor vyřešen. Formální urovnání sporů WTO je 

čtyřstupňový proces skládající se z konzultací (až 60 dní), panelového procesu (až 45 

dní na jmenování panelu a asi půl roku na uzavření panelu), odvolání (maximálně 90 

dnů) a implementační fáze. První etapou v procesu urovnání sporu je podání žádosti o 

                                                 
71Ibid., 1 
72“UNDERSTANDING THE WTO: SETTLING DISPUTES: A unique contribution.” World Trade Organization 

(2012), http://www.wto.org/english/thewto e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm (staženo 20. 3. 2016). 
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konzultace žalující stranou. Tato etapa zahrnuje důvěrná diplomatická jednání. 

Konzultace zaměřené na dosažení vzájemně uspokojivého řešení jsou před ustavením 

panelu povinné, musí však začít do 30 dní od podání žádosti.73  

V případě, že strany nejsou schopny dospět k řešení v počátečním stádiu 

konzultací, požádá žalující strana o vytvoření panelu k projednání celé záležitosti. 

Panely se skládají ze tří odborníků s ekonomickým, právním a / nebo diplomatickým 

vzděláním. Na rozdíl od jiných soudů si členy panelu vybírají samy strany sporu. Pokud 

se strany nedohodnou, jmenuje účastníky panelu generální ředitel WTO.74  

Strany se mohou odvolat proti rozhodnutí panelu před Odvolacím orgánem. 

Jakmile jsou zprávy panelu a Odvolacího orgánu přijaty Orgánem pro řešení sporů 

(DSB), jsou závazné pro všechny strany a postižená země může zakročit proti 

porušovateli, pokud nejsou doporučení panelu implementována.75 DSB sleduje 

provádění přijatých doporučení nebo rozhodnutí. Pokud ve stanovené době neučiní 

dotčený stát kroky k nápravě, musí začít jednat se stěžovatelem o vzájemně přijatelné 

kompenzaci. Nedodržení pravidel nebo neposkytnutí náhrad může mít za následek 

pozastavení koncesí.  Kompenzace a pozastavení výsad jsou však pouze dočasná 

opatření, dokud příslušný člen plně neimplementuje doporučení DSB.76 Kompenzace je 

obecně chápána jako požadavek obžalovaného k poskytnutí dalších ústupků, typicky 

formou snížením jiných obchodních bariér v zájmu žalobce. Kompenzace je však 

dobrovolná a vzácná.77 

Je nutné zmínit, že pouze minimum sporů dospěje až do fáze rozhodování 

panelu či zavádění sankci. Pouze přibližně 1/3 podaných případů projde celým 

procesem řešení sporů (je to trochu více v případě USA). Systém je nastavený tak, aby 

byla příležitost k urovnání sporu zúčastněných stran dohodou. Díky takto efektivnímu a 

                                                 
73“Přijetí dohod o WTO,” EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Ar11010 

(staženo 2.5.2016) 
74Generálním ředitelem WTO je v současnosti Roberto Azevêdo. Byl jmenován 1. září 2013 na čtyřleté funkční 

období. (Údaj ke květnu 2016) 
75Aditi Sara Verghese, „The Evolution of China as a WTO Disputant“, Briefing Paper CUTS Centre for International 

Trade, Economics & Environment 1, (2010) 1. 
76“Přijetí dohod o WTO,” EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3Ar11010  
77Robert Z. Lawrence, „The United States and the WTO Dispute Settlement System,“ Council Special Report No. 25, 

(březen 2007): http://i.cfr.org/content/publications/attachments/WTO_CSR25.pdf (staženo 21. 4. 2016), 6-7 
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transparentnímu systému přispívá Světová obchodní organizace k bezpečnosti, stabilitě 

a předvídatelnosti mezinárodního obchodu.78  

3.1 Bilaterální jednání na nejvyšší úrovni 

Kromě Orgánu pro řešení sporů v rámci WTO existují také další instituce či 

bilaterální fóra zabývající se spory mezi oběma státy. Významný vliv v této oblasti má 

především bývalý Strategický ekonomický dialog (Strategic Economic Dialogue, dále 

SED), který vznikl z iniciativy obou zemí v roce 2006. V rámci dialogu byly na nejvyšší 

úrovni diskutovány klíčové ekonomické otázky týkající se bilaterálního obchodu.79  

Při návštěvě summitu G-20 v Londýně o globální finanční krizi 1. dubna 2009 se 

prezident Obama a čínský prezident Chu Ťin-tchao dohodli na pokračování fóra na 

vysoké úrovni vytvořením tzv. americko-čínského Strategického a ekonomického 

dialogu (US-China Strategic and Economic Dialogue, dále S&ED) k projednávání celé 

řady globálních, ale i regionálních strategických a ekonomických otázek. Strategický 

dialog je veden státním tajemníkem USA a zaměřuje se na politické a strategické 

otázky, zatímco hospodářský je v režii amerického ministra financí a zaměřuje se na 

finanční a ekonomické otázky.80 

Hlavní přínos S&ED spočívá v tom, že pravidelně sdružuje špičkové 

ekonomické úředníky obou stran, což oběma stranám umožňuje identifikovat své hlavní 

pozice a priority v různých otázkách a rozvíjet tak dlouhodobé obchodní vztahy. Oblasti 

diskuse zahrnují ekonomické a obchodní otázky, boj proti terorismu, vymáhání práva, 

vědu a technologie, vzdělání, kulturu, zdravotnictví, energetiku, životní prostředí 

(včetně změny klimatu), nešíření jaderných zbraní či lidská práva. Do dnešní doby 

proběhlo dohromady sedm kol S&ED. Na posledním zasedání, které se konalo 22. - 24. 

června 2015 ve Washingtonu, D. C., se Čína zavázala, že zvýší svou transparentnost a 

bude se Spojenými státy konzultovat návrhy ke zlepšení v oblasti informačních a 

komunikačních technologií. Obě strany rovněž potvrdily, že dosažení Bilaterální 

investiční dohody zůstává prioritou a slíbily zintenzivnit jednání mezi oběma zeměmi.81 

                                                 
78“UNDERSTANDING THE WTO: SETTLING DISPUTES: A unique contribution.” World Trade Organization 

(2012), http://www.wto.org/english/thewto e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm (staženo 20. 3. 2016). 
79Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 52. 
80„U.S.-China Strategic and Economic Dialogue“, U.S. Department of State http://www.state.gov/e/eb/tpp/bta/sed/ 

(staženo 11.4.2016). 
81Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 52. 
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Kromě toho se obě strany setkávají na každoročním jednání v rámci americko-

čínské Společné komise pro otázky obchodních vztahů (U.S.-China Joint Commission 

on Commerce and Trade - JCCT), která vznikla v roce 1983 a zaměřuje se především na 

bilaterální obchodní a investiční otázky. JCCT udržuje 16 pracovních skupin, které 

zasedají po celý rok a řeší otázky, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, informační 

technologie, farmaceutické a zdravotnické prostředky, statistiky, obchodní právo či 

zemědělství.82 

 

4 Periodizace chování Číny v rámci DSM 

Během patnáctiletého členství Číny ve Světové obchodní organizaci došlo k 

radikálnímu posunu v jejím zapojení do procesu urovnávání sporů (a obecněji WTO). V 

prvním desetiletí ve WTO Čína vyrostla z nového hráče k častému uživateli 

mechanismu řešení sporů k prosazení svých obchodních zájmů.83 K dubnu 2016 byla 

Čína zapojena do 139 sporů WTO v nejrůznějším postavení - ve 13 případech jako 

žalující strana, 34 jako respondent a 130 jakožto třetí strana.84 

 

4.1 Čína jako pozorovatel 

Analyzováním účasti Číny v systému řešení sporů lze vypozorovat několik fází. V 

prvních letech (2001-2008) si Čína zvenku udržovala "nízký profil", neboť tento přístup 

reflektoval čínskou zdrženlivost převzít vedoucí úlohu nebo přepsání existujících 

pravidel za každou cenu.85 Tato počáteční doba relativního klidu se očekávala vzhledem 

k tomu, že bylo nezbytné projít procesem institucionálního učení a přizpůsobení.86  

 Od svého přistoupení do začátku roku 2006 přistupovala Čína vůči sporům WTO 

obezřetně. Jako nováček neobeznámený s právními předpisy WTO kladla Čína větší 

                                                 
82Ibid., 52. 
83Henry Gao, „China in the WTO Dispute Settlement System: From Passive Rule-taker to Active Rule-maker in „A 

Decade in the WTO: Implications for China and Global Trade Governance, eds. Ricardo Meléndez - Ortiz, 

Christophe Bellmann a Shuaihua Cheng, (Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 

2011), 21. 
84“Disputes by Country/territory” Světová obchodní organizace 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm (staženo 11.4.2016) 
85Scott a Wilkinson, “China Threat?” 771.  
86Ibid., 773 
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důraz na seznámení se s pravidly WTO, než na vítězství jednotlivých případů. Čína 

nahlížela na urovnávání sporů jako na politicko-diplomatický mechanismus k vyřešení 

sporů prostřednictvím kompromisu a smíru.87 V období po svém přistoupení Čína 

zodpovědně přijala pravidla mnohostranného obchodního režimu a obvykle rychle 

urovnala případné spory se stěžovatelem, jakmile byl případ předložen, i když mohla 

mít dobré argumenty na obranu svých akcí. Ve spojení s tímto pragmatismem byl fakt, 

že Čína hromadí obrovské obchodní přebytky, nejvíce s USA, a nechtěla ji dráždit k 

vyrovnání svých účtů.88 Na jedné straně se však řešení sporů zdálo nevyhnutelné s 

ohledem na rychle rostoucí ekonomickou sílu Číny a vzhledem k množství právních 

závazků spojených s přistoupením Číny k WTO.89  

 V letech 2001 až 2008 byla Čína odpůrcem ve třinácti sporech, z nichž šest bylo 

zakončených vzájemně přijatelným řešením. Z těch zbývajících šlo pět k arbitráži DS 

panelu a Odvolacího orgánu a Čína implementovala jejich rozhodnutí, zatímco další dva 

spory jsou stále ve fázi konzultace. Tento vzorec chování předznamenal zdrženlivý 

postoj Číny v DSM ve snaze urovnat spory, aniž by se uchýlila k využití rozhodčího 

řízení třetí strany.90 Například v případu týkající se slevy na dani z přidané hodnoty na 

integrovaných obvodech podaly USA žádost o konzultace v březnu 2004 a spor byl 

urovnán o čtyři měsíce později.91 Existuje však jedna výjimka z tohoto obecného tvrzení 

– v roce 2002 se Čína připojila k dalším sedmi členům při napadení amerických záruk 

na ocel, které byly uložené v období těsně před volbami v USA.92 Jako spoluúčastník v 

případě ocelových záruk byla Čína vystavena DSM po boku zkušených odpůrců.93  

4.2 Čína jako třetí strana 

Krátce po svém přistoupení se Čína začala aktivně podílet na procesu řešení sporů 

jako třetí strana a získala tak nedocenitelné povědomí o řešení sporů v rámci systému. 

Čína se aktivně podílela na řešení sporů WTO jako třetí strana v téměř každém sporu 

                                                 
87Razeen Sally, Chinese Trade Policy a Decade After WTO Accession  in „A Decade in the WTO: Implications for 

China and Global Trade Governance, eds. Ricardo Meléndez - Ortiz, Christophe Bellmann a Shuaihua Cheng, 

(Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2011), 23 
88Mercurio and Mitali Tyagi, China’s Evolving Role in WTO Dispute Settlement Str. 93 
89Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement, Marcia Don Harpaz, s. 4 
90Scott a Wilkinson, “China Threat?” 779. 
91Gao, „China in the WTO Dispute Settlement System,“ 17. 
92Mercurio a Tyagi, „China’s Evolving Role in WTO Dispute Settlement,“ 93. 
93Viz. DS252 www. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds252_e.htm (staženo 11. 5. 2016). 
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vzneseném po srpnu 2003.94 K dubnu 2016 se tak zúčastnila 130 případů.95 Jednání, ke 

kterým se připojila, pokrývají celou škálu obchodních záležitostí. Některé z těchto 

případů se bezprostředně týkaly čínských zájmů, nebo by jejich urovnání mohlo ovlivnit 

čínskou domácí politiku. Čína tak nejlépe možným způsobem využila příležitosti 

k získání zkušeností od ostatních účastníků a osvojení argumentace panelů a Odvolacího 

orgánu.96 Prostřednictvím participace jako třetí strana Čína získala svou sebedůvěru v 

podílení se na systému jako aktivní hráč.97 

 

4.3 Čína jako aktivní člen 

Až do roku 2006 se administrativa George Bushe trvale bránila odpůrcům v 

Kongresu, kteří hlasovali pro zavedení právních kroků proti hospodářské politice Číny, 

včetně zahájení soudního sporu v rámci WTO jako prostředku sankce. Republikáni 

vnímali Čínu jako důležitý zdroj levného spotřebního zboží a jako příhodný trh pro 

americké exportéry. Nicméně s většinovým zastoupením demokratů v obou komorách 

po volbách roku 2006, byla Bushova administrativa nucena přehodnotit svou politiku. 

Jak argumentuje Aditi Sara Verghese, náhlý nárůst sporů vznesených proti Číně tak 

může být jak důsledkem tohoto posunu moci, tak jako paralelně probíhajícími 

neúspěšnými mezinárodními jednání obou zemí.98  

Po skončení pětiletého přechodného období začali hlavní čínští obchodní 

partneři, zejména USA a EU vnímat Čínu jako "vyzrálého obchodního partnera", který 

by měl nést zodpovědnost za své činy, a začali uplatňovat svá práva u WTO 

agresivněji.99 Čína se rychle stala nejčastějším terčem jejich stížností u WTO. Například 

šest z celkového počtu 21 stížností u WTO zahájených v roce 2006 bylo podáno proti 

Číně. Podobně v roce 2007 byla Čína terčem čtyř ze 13 stížností podaných v rámci 

WTO a v roce 2008 iniciovala pět stížností z 18.100  

                                                 
94Han Liyu a Henry Gao, China’s experience in utilizing the WTO Dispute Settlement Mechanism in ed. Gregory C. 

Shaffer a Ricardo Melendez-Ortiz „Dispute Settlement at the WTO: The Developing Country Experience“ (New 

York: Cambridge University Press, 2010) www.cambridge.org/9780521769, 679 
95Disputes by Country/territory”, Světová obchodní organizace 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm (staženo 11.4.2016) 
96Han Liyu a Henry Gao, China’s experience in utilizing the WTO Dispute Settlement Mechanism 160 
97Gao, „China in the WTO Dispute Settlement System“, 18. 
98Verghese, „The Evolution of China as a WTO Disputant“, 2 
99Mercurio a Tyagi, „China’s Evolving Role in WTO Dispute Settlement, “ 111. 
100Han Liyu a Henry Gao, „China’s experience in utilizing the WTO Dispute Settlement Mechanism,“153. 

http://www.cambridge.org/9780521769
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 Čína si udržela relativně nízký profil ve srovnání s ostatními velkými 

rozvojovými zeměmi (zejména Indií a Brazílií) během let bezprostředně po svém 

přistoupení. Bylo by však chybou se domnívat, že se Čína aktivně nezapojovala. V roce 

2003 Čína podala třetí největší počet písemných návrhů k WTO.101 Od roku 2006 však 

dramaticky pozměnila své reakce na hrozby řešení sporů.  

Změna v čínském postoji je viditelná po náporu sporů cílených na její citlivé 

oblasti, jako například domácí automobilový průmysl. V březnu 2006, Evropská 

společenství, USA a Kanada vznesli spor proti Číně ohledně opatření, která byla 

uložena na dovoz automobilových dílů. Případ autodílů představuje změnu v postoji 

čínské vlády vůči DSM a jasně demonstruje začátek nové ochoty přijmout autoritu 

WTO panelu.102 Od té doby čínská asertivita při řešení sporů neustále rostla.  

Od konce roku 2007 Čína zaujala ofenzivní postoj k urovnávání sporů a od té 

doby čím dál tím více využívá DS k obraně svých obchodních zájmů.103 Čína se stala 

aktivním hráčem v procesu řešení sporů, podílející se na polovině ze 14 sporů 

zahájených v roce 2009 a téměř 40 % ze sporů iniciovaných v roce 2010. To dokazuje 

čínskou ochotu používat DSM, pokud spor nelze vyřešit prostřednictvím bilaterálních 

konzultací. Přijetím autority mezinárodního tribunálu, jako je panel WTO, prokázala 

Čína svou ochotu řídit se západními právními normami stejně tak dodržovat 

mezinárodní pravidla na úkor své suverenity.104 Kromě toho Čína začíná vnímat WTO 

jako legitimní instituci k prolomení bariér zahraničního obchodu.105  

Yuan například argumentuje, že k více obchodním sporů mezi Čínou a členy 

WTO dochází v případě, kdy se světová ekonomika otřásá v základech. Od prosince 

2001 do srpna 2007, před vypuknutím americké hypoteční krize, došlo k devíti 

obchodním sporům mezi Čínou a členy WTO, z nichž tři byly vzneseny v roce 2007. 

Oproti tomu během čtyř let v období od září 2007 do září 2011 bylo vzneseno 22 

obchodních sporů mezi Čínou a členy WTO, téměř 2,5 krát tolik než během šesti let od 

prosince 2001 do srpna 2007.106 Přesto Čína zůstává mnohem méně aktivním 

                                                 
101Scott a Wilkinson, “China Threat?” 773. 
102Harpaz, „Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement,“, 33. 
103Mercurio a Tyagi, „China’s Evolving Role in WTO Dispute Settlement”, 112. 
104Harpaz, „Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement“, 3 
105Ibid., 35. 
106Yuan, “On China´s Trade Surplus,“ 72. 
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stěžovatelem než ostatní velké rozvojové země, jako jsou Brazílie (29 stížností) a Indie 

(22 stížností).107  

Posun v zapojení Číny do systému DSM je třeba chápat v kontextu procesu 

přistoupení k WTO, a jednak v kontextu procesu učení a socializace, kterými si jakýkoli 

nový člen mezinárodní organizace musí projít. Dle Harpazové se jedná o určitou formu 

socializace Číny po svém vstupu do západem vytvořeného mezinárodního systému.108 

4.3.1 Čína jako odpůrce 

Od svého přistoupení k WTO se Čína stala terčem 34 sporů WTO, přičemž největší 

podíl těchto stížností připadá na Spojené státy.109 Spojené státy proti Číně vznesly v 

rámci DSB dohromady 17 sporů, které se týkaly řady problémových oblastí, mezi které 

patří například:   

 Rozsáhlá síť průmyslových politik, podpora a ochrana domácích sektorů a 

podniků 

 Cílené vyšetřování zahraničních firem za účelem omezit zahraniční podíl v 

různých průmyslových odvětví v Číně. 

 Nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví a (údajně) čínskou vládou 

řízené kybernetické útoky proti americkým firmám. 

 Nedostatečné záznamy o plnění závazků z dohod plynoucí z přistoupení ke 

Světové obchodní organizaci (WTO) a selhání připojení se k Dohodě o 

veřejných zakázkách (GPA). 

 Intervence Číny na měnových trzích s cílem zamezit zhodnocování renminbi 

(juanu) vůči dolaru (a dalším hlavním měnám), aby byl čínský vývoz 

konkurenceschopnější.110 

                                                 
107DISPUTE SETTLEMENT: Disputes by country/territory,” Světová obchodní organizace 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm (staženo 22.11.2015) 
108Harpaz, „Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement,“ 3. 
109“DISPUTE SETTLEMENT: Disputes by country/territory,” Světová obchodní organizace 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm (staženo 22.11.2015) 
110 Morrison, „China-U.S. Trade Issues,“ 30. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
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 Až do roku 2006 byl proti Číně vznesen pouze jeden spor ze strany USA. V 

tomto případě se jednalo o částečné navrácení daně z přidané hodnoty na integrované 

čipy vyráběné nebo navržené v Číně. USA podaly žádost o konzultace v březnu 2004 

(Spor DS309)111, ale případ byl ukončen předtím, než byl přijat k panelu pro arbitráž, 

když obě strany dosáhly oboustranně přijatelného řešení ve fázi konzultací jen o čtyři 

měsíce později.112 

 Kromě toho existovaly tři případy, ve kterých země pohrozily Číně vznést spor 

před WTO. V takových situacích se Čína raději rozhodla vyjednávat, než aby byla vzata 

před soud. Například 6. ledna 2006, USA hrozily vznést spor týkající se 

antidumpingových cel stanovených Čínou na americké sulfátové kartony v září 2005. 

Čína stáhla svá antidumpingová cla opatření na základě správního přezkoumání o tři 

dny později.113 

 V roce 2011 podaly USA na Čínu stížnost, že porušuje pravidla WTO uležením 

antidumpingových cel na části amerických kuřat. Čína se bránila tím, že dovoz kuřat z 

USA je nespravedlivě dotovaný, což způsobuje podstatnou újmu čínskému domácímu 

průmyslu. V tomto dlouhotrvajícím obchodním sporu Panel rozhodl ve prospěch USA, 

neboť čínské uvalení cel bylo v rozporu s nastaveným pravidly WTO.114 

 V roce 2010 Čína zavedla kvóty na vývoz vzácných kovů ze země. Peking v 

posledních letech snižoval vývozní kvóty, aby uspokojil narůstající domácí poptávku. V 

reakci na to stouply ceny těchto kovů o stovky procent. Dne 13. března 2012 požádaly 

Spojené státy o konzultace s Čínou v případě čínských opatření vedoucích k omezení 

vývozu prvků vzácných zemin, konkrétně wolframu a molybdenu.115 Čína na zasedání 

DSB uvedla, že není schopna přijmout ustanovení panelu. Hájila se tím, že svou 

politikou nesměřuje k ochraně domácího průmyslu ale snahou o ochranu životního 

prostředí. Těžba vzácných kovů je totiž ekologicky velmi náročná. 

I přes omezení exportu cenných kovů ale země zvýhodňovala čínské výrobce a 

porušila tím pravidla Světové obchodní organizace. Tato opatření Činy výrazně narušují 

mezinárodní obchod a vytvářejí konkurenční výhodu čínskému zpracovatelskému 

                                                 
111 Viz DS309: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds309_e.htm 
112 Gao, „China in the WTO Dispute Settlement System,“ 17. 
113 Ibid., 2 
114 Tom Miles a Charles Abbott ,“U.S. wins trade dispute with China over chicken parts,” Reuters (2013-08-03) 

http://www.reuters.com/article/us-usa-china-trade-idUSBRE9710S920130803 (staženo 21.1.2016) 
115Těmito bariérami exportu jsou uvalená vývozní cla, vývozní kvóty, požadavek minimálních vývozních cen, 

vývozní licence a jiné.  
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průmyslu na úkor zahraniční konkurence. Jedním z argumentů Spojených státu byl, že 

omezení vývozu je snahou Pekingu přinutit zahraniční firmy, aby přesunuly svou 

výrobu do Číny.  

Čína se z 97 % podílí na celosvětovém vývozu 17 vzácných kovů, které jsou 

nezbytné pro technicky vyspělé produkty, jako jsou čočky do optických přístrojů, 

mobilní telefony, baterie elektromobilů, větrné turbíny anebo zbraně.116 Čína se 

zavázala, že k 1. květnu 2015 zruší veškeré obchodní restrikce, které uplatňovala proti 

pravidlům WTO. Nicméně Spojené státy nesdílí čínské přesvědčení, že by veškerá 

opatření již byla uvedena do souladu s pravidly WTO. USA stále vnímají udělování 

licencí pro export jako značně omezující opatření. 

 

4.3.2 Role americké domácí politiky v americko - čínských 

obchodních sporech 

V roce 2007 Spojené státy uvalily embargo na dovoz čínské drůbeže, protože 

nesplňovala hygienické normy. Dne 17. dubna 2009, Čína formálně požádala o 

konzultace argumenty, že americká opatření porušila dohody Uruguayského kola o 

sanitárních a fytosanitárních opatření, stejně tak jako zásadu nediskriminace, že s 

dovozem a vývozem z jedné země má být zacházeno stejně jako z jiné země.117 

V září 2009 se ozvala Unie amerických ocelářů (United Steelworkers Union), 

že obrat z dovozu pneumatik vyrobených v Číně prudce vzrostl ze 453,3 milionů dolarů 

v roce 2004 na 1,8 miliardy dolarů v roce 2008 a přispěl tak ke ztrátě 7000 pracovních 

míst pro americké tovární dělníky. Poté co Washington zvýšil cla na dovoz pneumatik 

vyrobených v Číně podle § 421 obchodního práva Spojených států, zahájila Čína svá 

vlastní předběžná (antidumpingová) šetření amerických drůbežářských produktů, která 

ukázala, že kuřecí dovezené z USA se na čínském trhu prodává za nepatřičně nízkou 

cenu, která poškozuje domácí konkurenci.118 Tento případ přichází v době, kdy se obě 

země navzájem obviňují z protekcionismu, který může poškodit snahy o oživení 

ekonomiky a dále zvyšuje napětí mezi oběma státy. 

                                                 
116“Čína se podvolila WTO a zrušila omezení vývozu vzácných kovů”, Novinky, 

http://www.novinky.cz/ekonomika/357806-cina-se-podvolila-wto-a-zrusila-omezeni-vyvozu-vzacnych-kovu.html 

(staženo 11. 5. 2016)  
117Zeng, „High Stakes“, 53. 
118Ibid., 53. 
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Předběžná šetření vedla k uvalení antidumpingových cel na dovoz kuřecího v 

rozmezí 43,1 % pro společnosti, které spolupracovaly při šetření a až 105,4 % pro ty, 

které nespolupracovaly. Čína představovala největší exportní trh pro americký 

drůbežářský průmysl s obratem 722 milionů dolarů v roce 2008. Podíl Spojených států 

představoval téměř 73 % na čínském trhu s kuřecím v roce 2008. Rozhodnutí Číny 

pohrozit odvetnými opatřeními vůči drůbežářskému průmyslu je důkazem narůstající 

schopnosti Číny s možnými ekonomickými ztrátami s cílem ovlivnit americkou 

obchodní politiku mobilizovat svůj trh.119 

Čína je pro americké producenty kuřecího velmi lukrativní trh. Spojené státy se 

na celkovém dovozu kuřecího do země podílejí více než třemi čtvrtinami.  Největším 

americkým vývozcem je firma Tyson Foods z Arkansasu, jejíž vývoz činil asi 200 

milionů dolarů ročně. Z části díky své aktivní opozici k uvaleným clům na pneumatiky 

a spoluprací s čínským šetřením byla firmě Tyson Foods přiřazena nejmenší anti-

dumpingová cla na 50,3 % v porovnání s 105,4 % společnostem, které při šetření 

nespolupracovaly. Celkově však tento případ ilustruje, že čínské úřady jsou schopny 

zaměřit se na americké společnosti s obchodními a investičními vazbami s Čínou s 

cílem ovlivnit výstupy z WTO související s obchodními spory se Spojenými státy.120 

4.3.3 Čína jako žalobce ve sporech v rámci WTO 

Pokud jde o čínské obchodní spory se Spojenými státy, velké procento žalob se 

týká amerických antidumpingových (AD) a vyrovnávacích (Countervailing duties, dále 

jen CVD) cel a ochranných opatření vůči Číně. Podle amerického statutu je Čína v 

současné době klasifikována jako netržní ekonomika a vyžaduje si přísnější uplatňování 

antidumpingových postupů. Přibližně 15 % antidumpingových žalob po celém světě se 

týká Číny, neboť její vývoz v posledních letech dynamicky roste. Čína tak v reakci na 

tuto rostoucí tendenci začala zintenzivňovat své vlastní využití antidumpingových 

cel.121 

                                                                                                                                               
Jednalo se zejména o kuřecí vnitřnosti, které jsou v Číně považovány za delikatesy. 
119Ibid. 54.  
120Ibid., 54 - 55. 
121Mallon a Whalley, „China’s Post Accession WTO Stance“, 13. 
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Výjimkou je případ DS392, ve kterém Čína napadla americké sanitární a 

fytosanitární opatření týkající se dovozu drůbeže.122 Z obav z ptačí chřipky ukončily v 

roce 2004 USA s Čínou obchod s kuřaty. Poté co znepokojení z nákazy zmizely, 

rozhodla se Čína zákaz dovozu odstranit, zatímco USA nikoli. Poté, co se nebyly obě 

strany schopné dohodnout ve fázi konzultací, obrátila se Čína na DSB. USA se bránily, 

že dovoz drůbeže zakázala z hygienických a bezpečnostních důvodů, kdežto Čína 

oponovala faktem, že její drůbež odebírají i další státy. Panel rozhodl ve prospěch Číny, 

neboť drůbeží maso z Číny nepředstavuje žádnou hrozbu a nebylo nutné přijmout žádná 

protekcionistická opatření z bezpečnostních důvodů.123 

5 Implementace 

V roce 2006, po uplynutí pětiletého přechodného období, kdy Čína podnikala 

poslední kroky k implementaci svých klíčových závazků vyplývajících z přistoupení k 

WTO, můžeme sledovat posun ve vládní strategii Číny. V této době začal Úřad pro 

obchodního představitele USA vydávat zprávy týkající se souladu praktik a politik 

čínské vlády s pravidly WTO, demonstrující silné přijetí státního kapitalismu, trendu, 

který pokračoval až do roku 2012. Mezi problematické oblasti patří například: 

 

–problémy s vynucováním práv duševního vlastnictví 

–průmyslové politiky čínské vlády a preference státních podniků a tzv. čínských 

„národních šampionů“124  

–problémové agrární politiky, které blokují přístup amerických statků na čínský trh 

–nedostatečná transparentnost v obchodování s Čínou125 

5.1 Ochrana práv duševního vlastnictví  

 

Od svého přistoupení k WTO provedla Čína rozsáhlou revizi svého rámce 

zákonů a předpisů zaměřených na ochranu práv duševního vlastnictví domácích i 

                                                 
122 Zeng, „High Stakes“, 43. 
123“WTO Panel Backs China in Poultry Dispute with US,” Bridges 13, č. 34 http://www.ictsd.org/bridges-

news/bridges/news/wto-panel-backs-china-in-poultry-dispute-with-us (staženo 23.04.2016) 
124Pojem, který čínská vláda používá k uznání podpory domácím společnostem, které jsou schopny se prosadit 

v globální konkurenci. 
125Timothy Webster, „Paper Compliance: How China Implements WTO Decisions,“ Mich. J. Int'l L. 525  (2014), 

http://repository.law.umich.edu/mjil/vol35/iss3/2  (staženo 11. 5. 2016), 35. 

http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-panel-backs-china-in-poultry-dispute-with-us
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-panel-backs-china-in-poultry-dispute-with-us
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zahraničních držitelů práv, tak jak je požadováno v Dohodě WTO o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví (The Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights  - TRIPS).126 

I přes probíhající revize právních předpisů týkajících se práv duševního 

vlastnictví však v čínské ochraně a vymáhání práv k duševnímu vlastnictví přetrvávají 

klíčové nedostatky, zejména v oblasti obchodního tajemství. Držitelé práv duševního 

vlastnictví čelí nejen nejistému prostředí k vymáháním svých práv ale také tlaku na 

přesun práv duševního vlastnictví podniků obchodujících v Číně. Vymáhání práv navíc 

brání nedostatečná koordinace mezi čínskými ministerstvy a agenturami, nedostatek 

odborné přípravy, omezené zdroje, nedostatek transparentnosti v procesu vymáhání a 

jeho výsledcích, místní protekcionismus a korupce. Nedostatečné prosazování práv 

duševního vlastnictví v Číně i nadále představuje vážné překážky pro vývoz a investice 

v USA.127 

 

5.2 Průmyslové politiky 

 

Co se průmyslových politik týče, Čína se i nadále uchyluje k průmyslovým 

praktikám, jimiž se snaží omezit přístup na trh pro dovážené zboží, zahraniční výrobce a 

poskytovatele služeb, a zároveň nadále poskytuje celou řadu dotací svým domácím 

průmyslovým odvětvím, z nichž některé z dotací nejsou v souladu s pravidly WTO.  

Spojené státy tyto dotace adresuje jak prostřednictvím vyrovnávacích cel v řízení 

vedených ministerstvem obchodu tak prostřednictvím Mechanismu řešení sporů v rámci 

WTO, jak lze vypozorovat z nově vzneseného případu v roce 2015. Spojené státy a další 

členové WTO budou i nadále naléhat na Čínu aby o svých dotacích informovala WTO. 

Od svého vstupu do WTO před 14 lety Čína dosud nepředložila WTO úplný záznam 

dotací, které udržuje ústřední vláda. 

Přestože již několik let probíhají intenzivní rozhovory mezi Spojenými státy a 

Čínou ohledně přistoupení k Dohodě o veřejných zakázkách, při zadávání zakázek 

čínská vláda stále upřednostňuje domácí subjekty.128 

                                                 
126„2015 USTR Report to Congress On China´s WTO Compliance“, 9. 
127Ibid., 120. 
128„2015 USTR Report to Congress - On China´s WTO Compliance“, 120. 
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5.3 Služby 

Vyhlídky pro americké dodavatele služeb v Číně jsou slibné, vzhledem k velikosti 

čínského trhu a záměru čínského vedení podpořit růst služeb. Spojené státy i nadále těší 

značný přebytek v obchodu se službami s Čínou, jejichž obrat činil 43 miliard dolarů v 

roce 2014. Přestože Čína úspěšně implementovala většinu ze svých závazků v odvětví 

služeb, v některých odvětvích se stále objevují nedostatky. 

Čína učinila řadu kroků, aby uskutečnila své závazky plynoucí z oblasti 

bankovních služeb, i když některé z těchto případů nadále vyvolávají znepokojení, 

neboť se objevují případy, ve kterých Čína stále plně neimplementovala konkrétní 

závazky. Čína nadále neodůvodněně omezuje zahraniční firmy, které dodávají 

elektronické platební služby bankám a dalším podnikům, které vydávají či přijímají 

kreditní a debetní karty. Spojené státy zvítězily v případě těchto omezení v soudním 

řízení WTO a Čína se zavázala, že vyhoví rozhodnutí WTO do července 2013, ale do 

dnešní doby ještě neučinila potřebné kroky ke schválení přístupu zahraničních 

dodavatelů na svůj trh. Spojené státy aktivně tlačí Čínu, aby dodržela rozhodnutí WTO 

a rovněž zvažují podniknout další kroky u Světové obchodní organizace.129 

5.4 Transparentnost 

Jedním ze základních principů vyplývající z celé dohody Číny v přistoupení k 

WTO je transparentnost. Čínské závazky WTO transparentnost v mnoha ohledech nutná 

zásadní historický posun v čínské politiky. Ačkoli Čína učinila kroky ke zlepšení 

transparentnosti po jeho přistoupení k WTO, je stále nevyhnutelné podstoupit rozsáhlou 

řadu systémových změn.130 

 

5.5 Obchodní práva 

Co se týče obchodních práv, Čína je v souladu se svými závazky ve většině oblastí. 

Výjimku tvoří omezení práv na dovoz divadelních filmů, které si Čína vyhrazuje pro 

státní obchodování. V roce 2012 vznesením případu Spojenými státy ke zpochybnění 

těchto omezení, uzavřely Spojené státy s Čínou Memoranda o porozumění zajišťující 

výrazné každoroční zvýšení počtu dovážených a distribuovaných amerických filmů v 

                                                 
129Ibid., 19. 
130“2015 USTR Report to Congress on China´s WTO Compliance“,. 16. 
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Číně a dodatečné příjmy producentům za zahraniční filmy, přesto Čína dosud plně 

neimplementována své závazky plynoucí z Memorand.131 

 

5.6 Regulace exportu a importu 

Čína vydala zákony a předpisy k přizpůsobení svého právního režimu v oblasti 

antidumpingových a vyrovnávacích cel, aby byla do značné míry v souladu s pravidly 

WTO, ačkoli je stále potřeba vydat další procesní pokyny, jako jsou například pravidla, 

jimiž se řídí hodnocení ukončení platnosti použití těchto opatření. Čína navíc potřebuje 

eliminovat použití obchodních nápravních vyšetření jako odvetný nástroj.132 

5.7 Nediskriminace 

Aby mohla přistoupit k WTO, musela Čína podniknout konkrétní kroky k 

odstranění obchodních překážek a otevřít své trhy zahraničním společnostem a jejich 

vývozu v téměř každém sektoru a široké škále služeb. Zatímco Čína revidovala řadu 

zákonů, předpisů a jiných opatření, týkající se doložky nejvyšších výhod a národního 

zacházení, aby byly v souladu s pravidly WTO, obavy ohledně dodržování těchto 

pravidel v některých oblastech stále přetrvávají.133 

Do budoucna budou Spojené státy dohlížet na to, aby Čína snížila překážky 

přístupu na trh, jednotně dodržovala zásadu nediskriminace a transparentnosti, výrazně 

snížila úroveň vládních zásahů do ekonomiky, plně institucionalizovala tržní 

mechanismy, vyžadovala od státních podniků, aby soutěžili s ostatními podniky za 

rovných a nediskriminačních podmínek a aby plně přijala principy právního státu.  

Zlepšení ochrany práv k duševnímu vlastnictví v Číně a poskytnutí 

nediskriminačního zacházení cizím firmám by pravděpodobně podpořilo ještě větší 

inovace a přilákalo více přímých zahraničních investic do vyspělých technologií, než k 

čemu došlo v rámci současné politiky.134 

                                                 
131Ibid., 23. 
132Ibid., 47 – 52. 
133Ibid., 56. 
134Webster, „Paper Compliance: How China Implements WTO Decisions“, 
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Závěr 

Z práce vyplývá, že přistoupení Číny k WTO zvýšilo jak bezpečnost a 

předvídatelnost obchodu s Čínou, tak nastolení rovných podmínek pro čínské vývozce. 

Stejně jako ostatní členové WTO se i Čína naučila formulovat stížnosti v rámci WTO. 

Dnes běžně používá fráze typu "porušuje základní pravidlo,” “podle doložky nejvyšších 

výhod" a "diskriminační opatření”. Kromě toho nyní Čína jasně vnímá WTO jako 

legitimní prostředek pro napadení bariér zahraničního obchodu.  

Studie sporů a zvyšující se ochota Číny zapojit se do řešení sporů WTO 

prokázala, že Čína pomalu ale jistě přijala právní kulturu WTO. Větší využívání DSM je 

podníceno sílícím přesvědčením čínských politiků, že tento mechanismus je běžným 

nástrojem obchodních vztahů, a ne prostředkem politického útoku ze strany žalujícího. 

Dalším logickým krokem se pro Čínu jeví přijmout zásadní změny své strukturální a 

zahraniční politiky, aby se stala úspěšným aktérem obchodních sporů a chránila své 

obchodní zájmy. Jak Spojené státy, tak Čína předvedly, že jsou ochotny spolupracovat 

při uplatňování pravidel světového obchodu, které bude i nadále třeba dodržovat v 

důsledku vzniku nových sporů plynoucích z nových obchodních příležitostí. 

Když se podíváme na obchodní spory mezi Čínou a WTO členy od vstupu Číny 

do WTO zjistíme, že k obchodním sporům došlo převážně u nenáročných, low-tech 

průmyslových výrobků nebo zemědělských produktů s nízkou přidanou hodnotou. 

Kromě toho došlo k některým obchodním sporům určitou politikou, zákony a předpisy.  

Obecně lze říci, že Spojené státy používaly ve vztahu k Číně možnost řešení sporů v 

rámci WTO k prolomení obchodních omezení, oproti tomu Čína využívala možnosti 

konfrontace ve WTO zejména k prosazení spravedlivé obchodní a investiční příležitosti 

na amerických trzích. 

S ohledem na nepřetržitý růst čínského vývozu do zbytku světa, zejména do 

Spojených států, se obě země častěji uchylovaly k DSM WTO jakožto hlavnímu nástroji 

řešení dvoustranných obchodních sporů. Schopnost členů prosazovat pravidla WTO 

prostřednictvím mechanismu pro řešení sporů bývá kladně hodnoceným rysem 

mnohostranného obchodního systému. Posun od bilaterálního k mnohostrannému 

vymáhání pomáhá zabezpečit legitimitu obchodního systému a snižuje politické náklady 

spojené s bilaterálním urovnáváním sporů. Systém řešení sporů je obecně úspěšný a 
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pomáhá členům vyřešit spory a vymáhat dodržování pravidel v případě porušení. Ve 

skutečnosti je velké procento sporů vyřešeno konzultacemi.135 Mechanismus pro řešení 

sporů se osvědčil jako účinná instituce, která se dokáže vypořádat s většími problémy v 

příštím desetiletí. Jedním z největších úspěchů DS bylo zřízení Odvolacího orgánu. Ten 

pomáhá zajistit určitou konzistentnost napříč rozhodnutími. Aktivní účast Číny 

v procesu řešení sporů napomáhá posílení autority mechanismu, který poskytuje jistotu 

otevřeného, spravedlivého a stabilního obchodního systému. DSM je nedílnou součástí 

systému WTO a důležitou složkou zahraničně-obchodní politiky. I když stále existuje 

prostor pro jeho zlepšení, systému pro řešení sporů by měl být dále posilován.  

Rychlý hospodářský růst a rozmach ekonomické síly dali čínskému vedení 

zvýšenou důvěru v její ekonomický model. Hlavním úkolem pro Spojené státy je Čínu 

přesvědčit, že má zájem na zachování mezinárodního obchodního systému, který je z 

velké části zodpovědný za její hospodářský růst, a že další hospodářské a obchodní 

reformy jsou nejlepším způsobem, jak by Čína mohla modernizovat svou ekonomiku. 

Čínské netržní hospodářství a stranicko-státní režim, kterému dominuje komunistická 

strana, jsou hlavními důvody čínské zranitelnosti a citlivosti vůči obchodním účinkům 

z procesu sporů WTO. Pokud bude současný trend pokračovat, pak je pravděpodobné, 

že Spojené státy a další členové WTO budou i nadále používat DSM ke zpochybnění 

čínské průmyslové politiky a vládní podpory pro státní podniky.  Z analýzy 

angažovanosti Číny ve sporech WTO vyplývá, že ačkoli si Čína systém řešení sporů 

osvojila, je nezbytné učinit ještě spoustu opatření aby byla považována za úspěšného 

uživatele DSM WTO.  

Summary 

 

In the end, I come to conclusion that China's accession to the WTO has 

increased both the security and predictability of trade with China, thus leveling the 

playing field for Chinese exporters. Chinese complaints against foreign trade barriers 

began to appear more frequently, and like other members of the WTO, China also 

learned to formulate complaints at the WTO by commonly using phrases like "violates 

basic rule," "MFN status" and “discriminatory measures". In addition, China clearly 

sees the WTO as a legitimate institution for challenging foreign trade barriers.  

                                                 
135Harpaz, „Sense and Sensibilities of China and WTO Dispute Settlement“, 13. 
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The case study and the increasing willingness of China to join the WTO Dispute 

Settlement show that China slowly complies with the legal culture of the WTO regime. 

Greater use of DSM is prompted by a growing belief among Chinese officials that the 

mechanism is a common tool of trade resolutions, and does not necessarily mean a 

political attack by the plaintiff. China must make fundamental foreign policy and 

structural changes to become a successful disputant in order to protect its own business 

interests. Both the US and China have demonstrated that they are willing to cooperate in 

adhering to the rules of world trade, which will arise in connection with emergence of 

new conflicts and business opportunities. 

By analyzing the trade disputes between China and the WTO members from 

China's entry into WTO, we can see a pattern that trade disputes occurred mainly in 

low-end, low-tech industrial products and agricultural products with low added value. 

On top of that some trade disputes were caused by China’s certain policies, laws and 

regulations. Generally it can be said that the United States pursued a dispute settlement 

in the WTO to break down trade restrictions, and China exploited the possibilities of 

confrontation to promote fair trade and investment opportunities for US and global 

markets. 

Ability of members to enforce rules through the WTO dispute settlement 

mechanism is a positively evaluated feature of the multilateral trading system. Given the 

continuous growth of Chinese exports to the rest of the world, especially the United 

States, both countries are increasingly resorting to the DS as a primary instrument for 

resolving bilateral trade disputes. The shift from bilateral to multilateral enforcement 

helps to ensure the legitimacy of the trading system and reduces the political costs 

associated with bilateral settlement of disputes. The Dispute Settlement system is 

generally successful and helps members to resolve disputes and enforce rules in case of 

their infringement. In fact, high percentage of disputes is resolved through 

consultations. Therefore, DS has proved to be an effective institution that can deal with 

larger problems in the next decade. One of the biggest achievements was the 

establishment of the Appellate Body that provides consistency across rulings. Active 

participation of China in the dispute resolution process has helped to strengthen the 

authority of the mechanism, which provides assurance of an open, fair and a stable 

trading system. DS is an integral part of the WTO system and an important component 

of foreign trade policy. Although there is still room for improvement, the dispute 

settlement system should be further strengthened. 
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Rapid economic growth and the emergence of China as a major economic power 

gave the Chinese leaders increased confidence in its economic model. The main task for 

the United States is to convince China that it is interested in maintaining the 

international trading system, which is largely responsible for China´s economic growth 

and that further economic and trade reforms are the best way to modernize its economy. 

Chinese non-market economy and a party-state regime, dominated by the Communist 

Party, are the main reasons for China's vulnerability and susceptibility to the effects of 

trade settlement process of the WTO. If the current trend continues, then it is likely that 

the United States and other WTO members will continue to use the DS to challenge 

China's industrial policies and government support for state enterprises. 

By analyzing China's participation in WTO disputes we can argue that although 

China has mastered the Dispute Resolution system, a lot more needs to be done to 

consider China to be a successful WTO disputant.  
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Seznam použitých zkratek 

 

AD  Antidumping 

BIT   Bilateral Investment Treaty 

  Bilaterální investiční smlouva 

CVD  Countervailing duties 

  Vyrovnávací cla 

ČLR   Čínská lidová republika 

DS  Dispute Settlement 

  Řešení sporů 

DSB  Dispute Settlement Body 

  Orgán pro řešení sporů      

DSM  Dispute Settlement Mechanism 

  Mechanismus řešení sporů 

DSU  Dispute Settlement Understanding 

  Ujednání o řešení sporů 

EU   Evropská Unie 

ES   Evropské společenství 

GATT   General Agreement on Tariffs and Trade 

  Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

GPA  Government Procurement Agreement 

  Dohoda o veřejných zakázkách 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IPR   Intellectual Property Rights 

  Práva duševního vlastnictví 

JCCT  Joint Commission on Commerce and Trade 

Společná komise pro otázky obchodních vztahů 

MFN   Most Favoured Nation 

  Doložka nejvyšších výhod 

PNTR   Permanent Normal Trade relations 

  Trvalá doložka nejvyšších výhod 

PZI   Přímé zahraniční investice 

S&ED  Strategic and Economic Dialogue 
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  Strategický a ekonomický dialog 

TRIPS  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

USA   United States of America 

  Spojené státy americké 

USTR  United States Trade Representative 

  Úřad nejvyššího obchodního představitele Spojených států 

USD   Americký dolar 

WTO   World Trade Organization 

  Světová obchodní organizace 
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