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1 ÚVOD 

Mezinárodní obchod zastává v současném světě významnou pozici, představuje výraznou 

hybnou sílu vývoje světové ekonomiky. Obchodní vztahy vznikající mezi státy a regiony 

zvyšují vzájemnou hospodářskou provázanost a závislost zemí světa. Státy mezi sebou 

obchodují, budují obchodní vztahy za účelem rozvoje domácí ekonomiky, zvyšováním 

prosperity země a blahobytu jejich obyvatel. Mezinárodní obchod lze považovat za významný 

faktor ovlivňující, pozitivně i negativně, život v zemích po celém světě. Lze pozorovat, 

že v mnoha případech zastávají obchodní vztahy mezi zeměmi dominantní pozici 

při budování vztahů mezi zeměmi a mají z velké části vliv na situaci rozdělení sil ve světě. 

Uspořádání světového obchodního systému je v popředí zájmu států světa a debaty 

na téma organizace systému mezinárodního obchodu jsou vedeny již několik desetiletí. 

Otázkou vhodného přístupu k organizaci obchodního systému se ekonomové i představitelé 

zemí světa zabývají dodnes a lze říci, že jasná odpověď na tuto otázku stále nebyla nalezena. 

Lze pozorovat dva základní přístupy k možnému uspořádání systému mezinárodního 

obchodu. Na jedné straně existuje názor, že k zajištění fungujícího obchodního systému 

je zapotřebí intervence na národní či nadnárodní úrovni, je potřeba zásahu autority, 

na druhé straně pak existuje přesvědčení, že systém obchodu by měl být liberalizován, 

pozornost by měla být věnována odstranění překážek volného obchodu a zásahy státu či jiné 

autority do obchodu a ekonomiky celkově by měly být minimalizovány. Podíváme-li se 

na situaci v oblasti mezinárodního obchodu dnes, lze tvrdit, že se společnost přiklání k názoru 

vytvořit mnohostranný obchodní systém, který se zakládá na procesu postupné liberalizace 

obchodu prostřednictvím odstraňování bariér mezinárodního obchodu. 

 

Tato práce je věnována problematice společné obchodní politiky Evropské unie 

v souvislosti se členstvím EU ve Světové obchodní organizaci. Světová obchodní organizace 

se snaží svou činností aktivně se podílet na odstraňování překážek obchodu a napomoci 

tak procesu liberalizace mezinárodního obchodu. Evropská unie, člen Světové obchodní 

organizace, představuje sdružení evropských zemí, které vystupují společně v obchodních 

vztazích vůči třetím zemím a v rámci své společné obchodní politiky si dávají za cíl 

podporovat otevřený a spravedlivý obchod se všemi obchodními partnery. Evropská unie 

i Světová obchodní organizace tak v oblasti organizace obchodního systému sdílejí vizi 

spravedlivého obchodu bez překážek. Lze tedy předpokládat, že obchodní politika realizovaná 
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Evropskou unií je v souladu s obchodními pravidly sjednanými v dohodách Světové obchodní 

organizace. A lze též usuzovat, že zde existuje pravděpodobnost, že opatření uplatňovaná 

Evropskou unií v obchodních režimech v rámci společné obchodní politiky EU kopírují 

obchodní pravidla Světové obchodní organizace a že společná obchodní politika EU se ubírá 

směrem, jenž udává Světová obchodní organizace. 

 

Cílem této práce je zhodnotit míru nezávislosti společné obchodní politiky EU 

a suverénnosti Evropské unie při tvorbě a realizaci společné obchodní politiky, pokusit 

se zodpovědět otázku, zda a do jaké míry je tvorba a realizace společné obchodní politiky 

Evropské unie ovlivněna členstvím Evropské unie ve Světové obchodní organizaci. 

V posledních letech lze pozorovat ve světě sílící snahy o mezinárodní spolupráci 

v různých oblastech a právě například v oblasti obchodu si nelze nepovšimnout, že spolupráce 

na mezinárodní úrovni se stává více institucionalizovanou. Spolupráce na mezinárodní úrovni 

je však vždy dána tím, do jaké míry jsou národní vlády ochotny přijmout mezinárodně platná 

pravidla a rozhodují se na základě zvážení, zda jimi vynaložené náklady budou převyšovány 

výnosy, kterých bude dosaženo zavedením mezinárodních pravidel. Otázkou pak je, 

jak členství v mezinárodní organizaci ovlivňuje schopnost národních vlád provádět nezávislou 

politiku, ale zároveň politiku kompatibilní s pravidly stanovenými mezinárodní organizací, 

jíž jsou členem. 

Kvalitativně zaměřený výzkum v rámci této práce bude proveden formou případových 

studií. Podkladem pro výzkum budou zejména publikované zprávy orgánů Světové obchodní 

organizace a Evropské unie, dále také bude využito odborných článků a zpráv z médií 

týkajících se oblasti zájmu výzkumu. Po prostudování materiálů ve výzkumu budou zjištěná 

data analyzována, poznatky poté shromážděny, srovnány a zhodnoceny a následně tyto 

získané poznatky pak použity k porovnání s vyslovenou hypotézou a k vyvození závěru práce. 

 

Tato práce je členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole se autorka věnuje Světové 

obchodní organizaci. V kapitole je věnována pozornost historii a vzniku Světové obchodní 

organizace, její organizační struktuře a činnostem organizace a také jakým výzvám Světová 

obchodní organizace čelí do budoucna. Práce dále pokračuje kapitolou o společné obchodní 

politice Evropské unie. V kapitole autorka charakterizuje společnou obchodní politiku EU, 

používané nástroje obchodní politiky a na konci kapitoly se také hovoří o úpravách obchodní 

politiky EU Lisabonskou smlouvou. Ve třetí kapitole se již autorka věnuje otázce vlivu 

členství Evropské unie ve Světové obchodní organizaci na formování společné obchodní 
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politiky EU. V této kapitole se autorka zabývá hodnocením obchodní politiky Evropské unie 

Světovou obchodní organizací v rámci mechanismu přezkoumávání obchodních politik členů 

WTO a dále jsou čtenáři předloženy dvě případové studie - dvě kauzy, v nichž je řešen spor 

mezi Evropskou unií a jinými členy WTO prostřednictvím mechanismu řešení sporů 

u Světové obchodní organizace. V závěru práce pak autorka sumarizuje výsledky svého 

zkoumání a na základě zjištěných poznatků předkládá čtenáři odpověď na otázku vlivu 

členství Evropské unie ve Světové obchodní organizaci na formování společné obchodní 

politiky EU.  
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2 POSTAVENÍ A ÚLOHA SVĚTOVÉ OBCHODNÍ 

ORGANIZACE V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ 

Světovou obchodní organizaci (World Trade Organization, WTO) lze, 

dle Bohneho (2010), Hoekmana a Kosteckého (2009), Jacksona (1998) charakterizovat 

jako mezinárodní mezivládní organizací zabývající se problematikou mezinárodního obchodu. 

Jedná se o organizaci, jež si klade za cíl přispět svou činností k liberalizaci mezinárodního 

obchodu – odstranění tarifních i netarifních bariér obchodu a diskriminačního chování 

v mezinárodním obchodním styku a zároveň podpořit spolupráci a dobré obchodní vztahy 

mezi zeměmi, s cílem napomoci rozvoji a další liberalizaci mezinárodního obchodu. 

Světová obchodní organizace byla založena v roce 19951. Idea vytvořit instituci 

mezinárodního charakteru, jejímž úkolem by bylo spravovat, korigovat a dohlížet na oblast 

mezinárodního obchodu se objevila již na konci 50. let 20. století (Adamantopoulos, 1997; 

Bohne, 2010). Původním záměrem bylo založit tzv. Mezinárodní obchodní organizaci 

(International Trade Organization, ITO), instituci pod záštitou Organizace spojených národů, 

která by měla na starost problematiku mezinárodního obchodu. Jednání o vzniku této 

organizace však byla přerušena a k založení Mezinárodní obchodní organizace nikdy nedošlo 

(Hoeckman a Kostecki, 2009). Světová obchodní organizace se nestala specializovanou 

agenturou OSN, obě organizace však mezi sebou uzavřely dohody o spolupráci (OSN, 2010). 

2.1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu 

Během jednání o založení ITO však 23 států mezi sebou smluvně sjednalo snížení cel 

pro více než čtyři desítky tisíc položek a přijalo řadu pravidel a opatření, která budou 

provizorně platit do chvíle, než bude založena Mezinárodní obchodní organizace 

(Landau, 2005; Hoekman a Kostecki, 2009; Bohne, 2010). Toto smluvní ujednání o clech 

a pravidlech je známé pod názvem Všeobecná dohoda a o clech a obchodu 

(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Všeobecná dohoda o clech a obchodu, 

s účinností počínaje 1. lednem 1948, se nakonec stala na dlouhou dobu jediným nástrojem 

pro řízení mezinárodního obchodu (Šroněk, 1999). GATT si klad za cíl liberalizovat obchodní 

vztahy (odstraněním zejména tarifních překážek), ale zároveň zachovat dostatečnou národní 

suverenitu v domácí obchodní politice. 

                                                 
1 Dohodou o zřízení Světové obchodní organizace, jež byla podepsána 15. dubna 1994 v Marrákeši (Maroko) 
a vstoupila v platnost k 1. lednu 1995 
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Postupem času byla Všeobecná dohoda revidována a doplňována. Ke korekcím 

a aktualizacím Všeobecné dohody docházelo vždy formou mnohostranných jednání 

(konferencí), v tzv. kolech jednání. Z počátku se jednání na konferencích soustřeďovala 

na eliminaci tarifních překážek obchodu – snižování celních sazeb zboží. V prvních 5 kolech 

jednání (Ženeva 1947, Annecy (Francie 1949, Torquay (Velká Británie) 1951, Ženeva 1956 

a Ženeva 1960-1961 (tzv. Dillonovo kolo) členské státy jednaly výhradně o snižování cel. 

Od poloviny 60. let a tzv. Kennedyho kola (Ženeva 1964-1967) a poté i během 

tzv. Tokijského kola (Ženeva, 1973-1979) byla jednání postupně rozšířena o další 

problematiku – otázka dumpingu, oblast netarifních obchodních bariér, překážky obchodu 

se službami, otázka duševního vlastnictví apod. Hoekman a Kostecki (2009) uvádí, že v roce 

1947 dosahovala výše dovozního cla u zboží 40% dovozní ceny výrobku, zatímco v roce 2000 

už tvořilo dovozní clo jen asi 3 % z dovozní ceny produktu. 

Zvláště důležitým kolem jednání pak bylo tzv. Uruguayské kolo mnohostranných 

obchodních jednání, jež probíhalo v Ženevě v letech 1986 až 1994. Na jednáních tohoto 

v pořadí již osmého kola jednání v rámci GATT byla pozornost nově věnována obchodu 

službami a problematice duševního vlastnictví. Dalším bodem programu jednání byla také 

otázka institucionálního rámce mezinárodního obchodu – přeměny stávajícího provizoria 

mezivládní dohody ve více organizovanou formální instituci mezinárodního rozměru. 

Šroněk (1999) sumarizuje Uruguayské kolo následovně. Jednání trvala sedm let, zúčastnilo 

se jich 116 smluvních stran GATTu a další země. Bylo sjednáno celkem 28 dohod, 

jež společně s přílohami čítaly na 26 000 stran (Evennett a Hoekman, 2006). Jednání 

Uruguayského kola byla oficiálně uzavřena na Ministerské konferenci v Marrákeši (Maroko) 

v polovině dubna 1994. Součástí podepsaných dohod byla také Dohoda o zřízení Světové 

obchodní organizace (World Trade Organization, WTO). 

 

Světová obchodní organizace byla vybudována na základech organizační struktury 

Všeobecné dohody o clech a obchodu. GATT formálně nezanikl, stal se součástí Dohody 

o zřízení Světové obchodní organizace a WTO plní úlohu správce GATT a dalších dohod, 

například mimo jiné Všeobecné dohody o obchodu službami či Dohody o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví, které byly přijaty v Uruguayském kole jednání. 

Odborníci v oblasti mezinárodních obchodních vztahů, mezi jinými například Landau (2005) 

a Šroněk (1999), se shodují, že navzdory jisté podobnosti mezi GATT a WTO 

v určitých oblastech (např. cíle či základní principy GATT a WTO jsou si podobné), není 

na místě považovat Světovou obchodní organizaci za prosté rozšíření Všeobecné dohody 
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o clech a obchodu. Zatímco GATT se soustřeďuje na oblast ochodu zbožím, působnost 

Světové obchodní organizace se dotýká i jiných oblastí (služby, duševní vlastnictví, 

investiční opatření apod.). GATT je považován za mnohostrannou, spíše flexibilní dohodu, 

kde účastnícími subjekty byly smluvní strany a kde část dohod v rámci GATT byla závazná 

jen pro země, které se ke konkrétní dohodě přihlásily, kdežto WTO je již mezivládní 

organizací s mezinárodní právní subjektivitou, kde výrazně převládají mnohostranné dohody 

platné pro všechny členské země WTO bez rozdílu a taktéž soubor pravidel pro řízení 

mezinárodního obchodu je závazný pro všechny členy WTO a je předmětem procedur řešení 

sporů, které vznikají uplatňováním dohod mezi členy WTO. 

Jak již bylo řečeno dříve, Světová obchodní organizace, stejně tak jako Všeobecná 

dohoda o clech a obchodu, jež předcházela založení WTO, sledují obdobné cíle. Filozofie 

GATT i WTO se vyznačuje velmi podobnými rysy, již od počátku převažuje názor, 

že otevřenost trhů, průhlednost mezinárodního obchodního systému a nediskriminační 

obchodní politiky přispívají ke zvyšování životní úrovně a blahobytu ve světě. Hoekman 

a Kostecki (2009) věří, že existence Světové obchodní organizace je založena  

na přesvědčení, že pomocí oboustranného vyjednávání, v rámci nichž jsou definovány právně 

vynutitelné závazky a stanovena všeobecně platná pravidla fungování mezinárodního 

obchodu lze ovlivnit vnímání mezinárodního obchodu jako důležitého elementu ekonomik 

zemí světa a kooperací v rámci pravidel WTO přispět k tvorbě efektivních obchodních politik 

v členských státech. 

K plnění cílů WTO, jež jsou deklarovány v Dohodě o zřízení, dochází prostřednictvím 

dohod omezujících cla a další tarifní i netarifní překážky obchodu na území členských zemí. 

Součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace, ve formě příloh, jsou mnohostranné 

dohody o obchodu zbožím (zde je zařazen GATT), službami (General Agreement on Trade 

in Services, GATS) a dohoda ohledně práv duševního vlastnictví (Agreement 

on Trade-related Investment Measures, TRIPS) a také dohody týkající se otázky 

přezkoumávání obchodní politiky členského státu či řízení sporů mezi zeměmi. V Dohodě 

se také vyskytují vícestranné obchodní dohody, jež jsou platné a vynutitelné pouze pro země, 

které tyto dohody přijaly (tyto dohody byly častěji uzavírány před založením WTO, čtyři 

dohody pak byly převedeny jako příloha Dohody o zřízení WTO). 
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2.2 Světová obchodní organizace 

Hoekman (2009) charakterizuje primární funkci Světové obchodní organizace jako fóra 

pro mezinárodní spolupráci v oblasti obchodní politiky a s obchodem spojených politik, 

v rámci kterého jsou členským zemím ustanovována pravidla pro řízení mezinárodního 

obchodu. Dle Hoekmana lze WTO považovat za jakýsi barterový trh, na němž se střetávají 

vlády států světa za účelem směny, např. omezení tarifních bariér v jednom odvětví 

v konkrétní oblasti výměnou za redukování překážet obchodu v jiném odvětví. 

Soubor pravidel a dohodnutých závazků a ustanovení WTO pro mezinárodní obchod 

vyváří rámec pro zavádění obchodních politik v jednotlivých členských zemích. WTO je také 

aktivní v oblasti řešení obchodních sporů a přezkoumávání obchodních politik členských 

zemí. Tyto pravomoci Světová obchodní organizace nabývá z Dohody o zřízení WTO, 

jejíž součástí jsou dvě přílohy – Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů 

a Mechanismus přezkoumávání obchodní politiky. Prováděním těchto činností WTO sleduje 

dodržování stanovených pravidel obchodu a snaží se zajistit plynulý a co nejvíce 

bezproblémový chod mezinárodního obchodu. 

2.2.1 Principy (zásady) činnosti WTO 

Při jednáních Světové obchodní organizace není kladen důraz na utváření konkrétních 

obchodních politik, ale spíše na stanovení pravidel pro liberalizaci mezinárodního obchodu. 

Jak uvádí Landau (2005), Hoekman a Kostecki (2009), Šroněk (1999) a další, existuje několik 

základních principů - zásad, jimiž se WTO (a dříve i GATT) při jednáních řídí: 

• zásada nediskriminace (tzv. doložka nejvyšších výhod) – produktu z členské země 

nebo tam určenému mají být poskytnuty stejné výhody a osvobození jako podobnému 

výrobku pocházejícímu z kterékoliv jiné členské země nebo tam určenému, 

• zásada transparentnosti – členské státy WTO jsou povinny zveřejnit národní pravidla 

obchodu, umožnit dohled nad administrativními rozhodnutími týkající se obchodu, 

poskytnout informace jiným členům WTO na požádání apod. 

• zásada reciprocity – vzájemné poskytnutí výhody (liberalizace obchodu na jedné 

straně výměnou za lepší přístup na trh na straně druhé), 

• zásada vynutitelných závazků – dodržování uzavřených dohod a závazků 

je vynutitelné 

• zásada možnosti národní vlády intervenovat (omezit obchod) v případě ohrožení 

veřejného zdraví, bezpečnosti, ekonomické stability apod. 
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Sama Světová obchodní organizace proklamuje, že prosazováním nediskriminačního 

chování a jednání společně s rovným přístupem k domácímu i zahraničnímu produktu, službě 

či k duševnímu vlastnictví usilovat o volnější obchodování a zdravou konkurenci 

na mezinárodních trzích; vyjednáváním vytvářet pravidla, která budou podporovat 

transparentnost obchodu a napomáhat předvídat dění na mezinárodních trzích. Cílem 

je pak podpořit rozvoj obchodu a přispět k růstu hospodářského výsledku a rozvinu ekonomik 

ve světě (World Trade Organization, 2010). 

2.2.2 Smluvní rámec WTO 

Dohoda o zřízení WTO obsahuje několik dílčích úmluv, jež se dotýkají oblastí, 

ve kterých se Světová obchodní organizace pohybuje. Mimo vlastní dohody zřizující 

organizaci je součástí skupina tzv. mnohostranných obchodních dohod, v přílohách 1,2 a 3. 

Dodržování těchto mnohostranných obchodních dohod je povinné pro všechny členy WTO 

bez výjimky. V příloze 4 Dohody o zřízení WTO zůstaly v platnosti 4 vícestranné dohody 

z původní smlouvy GATT z roku 1947, jež jsou závazné pouze pro signatářské strany dohod. 

Příloha 1 se sestává ze tří částí. V první části je pozornost věnována oblasti obchodu 

zbožím. Z původních pravidel Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1947 vznikla opět 

Všeobecná dohoda o clech a obchodu, nyní označovaná jako GATT 1994, která zahrnuje 

veškerá ustanovení dohody staré, doplněná či revidovaná. Následuje 12 dohod týkajících 

se konkrétních aspektů obchodu zbožím (např. oblasti zemědělství, textilu, otázek ochranných 

opatření, pravidla původu zboží a další). Nově se na jednáních zástupci členů WTO zabývali 

také problematikou investičních opatření, u nichž je předpokládán ať už pozitivní 

nebo negativní vliv na obchod. Vzniklá Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření 

je jednou z 12 dohod v první příloze Dohody o zřízení WTO. Druhou částí je pak Všeobecná 

dohoda o obchodu službami (General Agreement on Trade in Services, GATS) 

zaměřující se na v mezinárodním obchodě novou, ale rychle se rozvíjející oblast služeb. 

Podle této úmluvy doložka nejvyšších výhod platí i v sektoru služeb. Účelem dohody 

je podpořit postupnou liberalizaci trhu služeb, zejména pak například v oblastech letecké 

dopravy, finančních služeb či telekomunikací. V třetí části přílohy se hovoří o Dohodě 

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights, TRIPS). Tato dohoda řeší otázky práv k duševnímu 

vlastnictví, jako např. autorská práva, ochranné známky, patenty nebo třeba obchodní 

tajemství. V rámci dohody je také řešena otázka padělání výrobků a boje proti této nelegální 

činnosti (Maskus, 2004). 
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V přílohách 2 a 3 jsou zahrnuty dvě dohody - Ujednání o pravidlech a řízení při řešení 

sporů a Mechanismus přezkoumávání obchodní politiky, o nichž bude řeč později v textu. 

2.3 Organizační struktura WTO 

Dle záznamů Světové obchodní organizace bylo členem této organizace k únoru 2011 

153 států a celních území. O členství ve WTO může požádat jakýkoli stát či celní území, 

jež jsou plně autonomní v řízení vlastních obchodních politik. Každá žádost o členství 

je individuálně posuzována podle stanovené procedury. Jsou dohodnuty podmínky 

mezi žadatelem o členství neboli pozorovatelem a WTO (resp. stávajícími členskými 

zeměmi), přistupující země či oblast souhlasí s přijetím veškerých platných závazků 

a ujednání WTO. K přijetí žadatele je nutné dosažení dvoutřetinové většiny v Konferenci 

ministrů.  

2.3.1 Konference ministrů 

Vrcholným orgánem Světové obchodní organizace je Konference ministrů, 

na níž se setkávají zástupci všech členských států. Konference ministrů se koná minimálně 

jedenkrát za dva roky. V dobách platnosti Všeobecné dohody se také konala zasedání 

Smluvních Stran GATTu, zdaleka však méně frekventovaně, než jak je tomu v současnosti 

u WTO. Závazkem scházet se v nejvýše dvouletém intervalu bylo zamýšleno podpořit 

pozitivní vnímání WTO v očích jednotlivých členských zemí a posílit kredibilitu vytvářených 

pravidel pro mezinárodní obchod. Tento orgán WTO se zabývá rozhodováním ohledně všech 

situací, které se jakkoli dotýkají mnohostranných obchodních smluv. Konference ministrů 

má také pravomoc jmenovat generálního ředitele WTO, který stojí v čele sekretariátu, 

definovat jeho povinnosti a rozhodovat o délce jeho mandátu (Šroněk, 1999). Od založení 

WTO se konalo sedm Konferencí ministrů v těchto místech a letech - Singapur 1996, 

Ženeva 1998, Seattle 1999, Dohá 2001, Cancún 2003, Hong Kong 2005 a Ženeva 2009. 

Významnou konferencí byla Konference ministrů v katarském Dohá v roce 2001, kdy byla 

zdůrazněna potřeba brát v úvahu otázky rozvoje málo rozvinutých ekonomik (Hohmann, 

2008). Započala zde jednání o tzv. Rozvojové agendě z Dohá, zabývající se problematikou 

zaintegrování málo rozvinutých zemí do světového obchodu, avšak tato jednání dosud nebyla 

ukončena, členské země WTO, konkrétně USA a EU na straně jedné a Čína s Indií na straně 

druhé nebyly schopny dosáhnout shody v některých oblastech a jednání o Rozvojové agendě 

pokračují nadále. 
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2.3.2 Generální rada 

Druhým neméně důležitým orgánem Světové obchodní organizace je Generální rada 

WTO. Generální rada řídí chod organizace v obdobích mezi konáním schůzkami Konference 

ministrů, dohlíží nad správou dohod WTO a v případě nutnosti má pravomoc řešit obchodní 

spory a přezkoumávat obchodní politiky členů WTO – v tu chvíli pak plní funkci Orgánu 

pro řešení sporů (Dispute Settlement Body, DSB), resp. Orgánu pro přezkoumávání obchodní 

politiky (Trade Policy Review Body, TPRB), o nichž bude blíže zmínka dále v textu. 

Generální rada se zpravidla schází dvanáctkrát v roce, setkávají se zde delegace jednotlivých 

členů WTO. Schůze Generální rady se účastní v průměru přibližně dvě třetiny všech členů 

WTO. Generální rada, stejně jako Konference ministrů disponují právem výkladu Dohody 

o zřízení WTO, včetně všech mnohostranných dohod. 

2.3.3 Nižší (podřízené) orgány 

Pod vedením Generální rady existují tři podřízené orgány - Rady, které pak vykonávají 

správu nad konkrétní dohodou – Rada pro obchod zbožím, Rada pro obchod službami a Rada 

pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Rady opět mohou zřizovat sobě podřízené 

pomocné orgány. Členské státy mají také možnost uplatnění ve Výborech, které plní 

Generální radou pověřené úkoly a podléhají Konferenci ministrů. V současné době v rámci 

WTO působí Výbor pro obchod a rozvoj, Výbor pro omezení, uplatňovaná z důvodů platební 

bilance, Výbor pro rozpočet, finance a správu, Výbor pro obchod a životní prostředí a Výbor 

pro regionální obchodní dohody (Macrory, Appleton a Plummer, 2005). 

Hoekman uvádí, že v roce 2000 fungovalo pod záštitou WTO přes 40 rad, výborů, 

podřízených výborů a pracovních skupin, v roce 2005 dosahoval počet 60 subjektů. Právo stát 

se členem podřízených orgánů Konference ministrů a Generální rady je poskytnuto všem 

členům Organizace, členské státy se o členství v jednotlivých orgánech rozhodují 

na základě národních zájmů a preferencí. 

Převážná většina jednání a schůzek orgánů WTO se koná v Ženevě, sídle Světové 

obchodní organizace nebo v její blízkosti. Jednání bývají z velké části vedena v anglickém 

jazyce, často je však také vyžadována interpretace také ve francouzštině a španělštině. 
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2.3.4 Sekretariát WTO 

Dle Hoekmana lze Světovou obchodní organizaci vnímat jako síť představitelů 

členských států a jejich delegací, pracovních skupin podporujících jejich činnost, ale také 

se zde objevují organizace a skupiny, které se snaží prosadit své zájmy při jednáních 

národních vlád na mezinárodní úrovni. Ve středu této sítě pak stojí sekretariát Světové 

obchodní organizace sídlící v Ženevě a jeho úředníci, kteří obstarávají výkon každodenních 

aktivit WTO, zajišťují spolupráci delegací členských zemí i státních úředníků členských států 

s orgány WTO, poskytují analýzy a informace o mezinárodním obchodu, nabízí technickou 

pomoc rozvojovým členským státům apod. (Shaffer, 2005). Zásadními pravomocemi 

(jako Konference ministrů či Generální rada) nedisponuje. V čele sekretariátu stojí generální 

ředitel, v současnosti jím je Francouz Pascal Lamy, který dříve vykonával funkci komisaře 

EU pro obchod. V roce 2005 nahradil Supatchaje Panitchpakdiho z Thajska a v roce 2009 byl 

zvolen do druhého funkčního období. 

2.4 Rozhodovací proces WTO 

Někteří, zabývající se studiem WTO poukazují, že Světová obchodní organizace nemá 

žádný výkonný orgán, který by se sestával pouze několika nejvýznamnějších členů organizace 

a disponoval právem rozhodování na základě jednání s menší reprezentativní skupinou 

členských států organizace, jak je tomu například u Mezinárodního měnového fondu 

či Světové banky. Dosažení konsenzu mezi všemi členy organizace, které bývá například 

při vytváření dohod vyžadováno, se může při velkém počtu členů stát poměrně problematické. 

Také rozdílné zájmy a preference členských zemí způsobují, že ne všechny země prosazují 

stejné požadavky a kladou důraz na akci ve stejných odvětvích a oblastech obchodu. 

Dle Hoekmana (2009) lze pozorovat, že existují země (regiony), které se účastní jednání 

na jakékoliv téma – Spojené státy americké, Kanada, Japonsko, státy Evropské Unie, 

ale zároveň jsou zde země, především pak rozvojové státy, které se, často sdružené ve skupinu 

zemí podobného zájmu, účastní zejména těch jednání, na nichž je rozebírána problematika jim 

blízká (např. otázky ohledně obchodu zemědělskými produkty apod.). 

Rozhodování v rámci WTO probíhá podobně, jak tomu byla i v době GATTu. 

V rozhodovacím procesu hrají významnou roli konzultace a následně hledání konsenzu. 

V případě, že není možné dosáhnout shody, funguje zde možnost hlasování, založená 

na principu „jedna země, jeden hlas“. Ke hlasování však bývá přistupováno velmi zřídka. 

V jednáních o úpravě základních principů a zásad WTO je vyžadována jednomyslnost, při 
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interpretaci smluvních ustanovení a rozhodnutí WTO je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny. 

V dalších případech je pak dostačující dvoutřetinová většina, případně i prostá většina. 

Dvoutřetinový souhlas na Konferenci ministrů je nezbytný při rozhodování o přijetí nových 

členů (Macrory, Appleton a Plummer, 2005). 

2.5 Pravidla a řízení při řešení sporů, Mechanismus přezkoumávání obchodní 

politiky 

Jak již bylo dříve v textu uvedeno, Světová obchodní organizace představuje nejen 

fórum pro vyjednávání pravidel mezinárodního obchodu, ale také zastává pozici instituce, 

jež aktivně vystupuje při řešení sporů mezi členskými státy. 

V případě, že se členská země (oblast) domnívá, že jiná členská jednotka porušuje 

pravidla obchodu a dochází tak k porušení dohod WTO a tyto zainteresované strany nejsou 

schopny problémy samy vyřešit, pak lze podat žádost u Světové obchodní organizace 

k posouzení sporu a získat návrh způsobu řešení. V době fungování Všeobecné dohody 

o clech a obchodu bylo také možno řešit obchodní spory podobnou cestou, ovšem proces 

řízení při řešení sporů byl zdlouhavý a obsahoval mnoho chyb, byl proto v rámci 

Uruguayského kola jednání přepracován. 

Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů, které je jednou z příloh Dohody 

o zřízení WTO patří k základům mnohostranného obchodního systému 

a týká se mnohostranných dohod (GATT, GATS, TRIPS) i vícestranných obchodních dohod. 

„Systém řešení sporů WTO je zásadním elementem pro zajištění bezpečnosti 

a transparentnosti mnohostranného obchodního systému, který poslouží ochraně práv 

a závazků, vyplývajících pro členy z dohod“ (čl. 3. odst. 2. Ujednání, 1994). Systém řešení 

sporů přináší členům WTO právo domáhat se svých práv vyplývajících 

z dohod WTO. Subjektem zodpovědným za řízení procesu řešení sporů je Orgán pro řešení 

sporů (Dispute Settlement Body, DBS), jež je tvořen zástupci všech členských států 

v Generální radě. Obrázek 2.1 znázorňuje zjednodušeně graficky proces řešení sporu. 
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Obrázek 2.1 – Proces řešení sporu 

       Podání stížnosti členem WTO 
↓ 

Dosažení řešení       ←     KONZULTACE 
                                             ↓                   Spor nevyřešen 

Zpráva přijata          ←     ZPRÁVA PANELU 
        ↓                               Odvolání    

Nedostatky napraveny ← ODVOLACÍ ORGÁN 
↓ 

Nebylo dosaženo vyřešení sporu. 
Právo stěžovatele požádat Orgán pro řešení sporů   

o souhlas s kompenzací nebo suspenzí koncesí 
Zdroj: Strange, 2009 

 

Proces řešení sporu začíná podáním stížnosti a v první fázi se tato stížnost řeší formou 

konzultací. Pokud nedojde k vyřešení sporů v 60 dnech od podání žádosti řešení sporu, 

je stěžující strana oprávněna požádat o ustavení tzv. panelu - Orgánem pro řešení sporů 

zřízené skupiny odborných pracovníků, jež posuzují konkrétní případ a vypracovávají zprávu. 

Na základě zjištěných poznatků v posuzovaném případu vyjadřuje panel doporučení 

("rozhodnutí" ve věci), které poté schvaluje (či zamítá) Orgán pro řešení sporů. DSB sleduje 

a vyhodnocuje realizaci nálezu a doporučení. V případě nesplnění doporučení může DSB 

povolit přijetí protiopatření vůči zemi porušující dohody (Macrory, Appleton 

a Plummer, 2005; Strange, 2009). 

Dle údajů z databáze řešení sporů v rámci WTO bylo zjištěno, že v období 

let 1995 – 2010 bylo řešeno 421 případů sporů mezi členy WTO (WTO, 2011). Jak dodává 

Ruggiero (2005), systém řešení sporů v rámci WTO je jedním ze základních rysů WTO 

(zmíněný autor dokonce tvrdí, že WTO je jedinou mezinárodní institucí s tak silným 

systémem pravidel a zároveň schopným tato pravidla a jejich plnění svou kapacitou prosadit) 

a posílení role systému řešení sporů WTO je jednou z priorit, na nichž hodlá WTO pracovat, 

zkvalitnit stávající systém odstraněním možných nedostatků. Souhlasný názor zastává 

i bývalý generální ředitel sekretariátu WTO Supachai Panitchpakdi, který vnímá systém 

řešení sporů WTO za jeden z pilířů organizace a vyjadřuje podporu úsilí zefektivnit tento 

systém, který dle Panitchpakdiho výrazně přispívá k celosvětové ekonomické stabilitě 

a jak Meagher (2005) dodává, je a i v budoucnu bude klíčovým prvkem WTO. 
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Další přílohu v Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace tvoří tzv. Mechanismus 

přezkoumávání obchodní politiky. Světová obchodní organizace na základě tohoto ujednání 

vykonává dohled nad obchodními politikami svých členů. Účelem této aktivity WTO 

je přispět k dodržování dohodnutých pravidel a závazků a zvýšit tak transparentnost 

obchodních politik a obchodních praktik členů WTO. Subjektem, majícím tuto oblast činnost 

na starost, je opět Generální rada, tentokráte však pod názvem Orgán pro přezkoumávání 

obchodní politiky. 

Členské státy mají povinnost podstupovat prověrku obchodní politiky. Zároveň 

je jim nabídnuta možnost nejen se účastnit na plenárním jednání Orgánu pro přezkoumávání 

obchodní politiky, ale mají také příležitost aktivně se podílet na průběhu procesu přezkumu 

obchodní politiky konkrétního člena kladením otázek, vyjadřováním stanovisek a připomínek 

k situaci apod. Stanovisko členské země se neopírá pouze o souhrnné poznatky národní 

obchodní politiky, často jsou brány v potaz různé postřehy a poznatky z praxe 

(např. informace poskytované obchodními asociacemi). Obchodní politika členské země 

je hodnocena na základě dvou dokumentů – zprávy, kterou předkládá samotný zkoumaný 

členský stát a zprávy, jež vypracovává sekretariát WTO. Zpráva sekretariátu zpravidla řeší 

nejen obchodní politiku zkoumané země a postupy tvorby politiky, ale v části zprávy 

se také věnuje celkové hospodářské situaci v zemi. Po přezkoumání v Orgánu jsou obě zprávy 

publikovány, doplněné ještě protokolem z jednání a názorem členů WTO na obchodní 

politiku přezkušovaného členského státu. K přezkumu obchodních politik členů WTO dochází 

v určitých intervalech, u několika nejvýznamnějších členů WTO z hlediska podílu na objemu 

mezinárodního obchodu (Spojené státy americké, Japonsko, Kanada, Evropská unie) 

je pak dohodnuto přezkoušení obchodní politiky každé dva roky. Na základě určení výše 

podílu na světovém obchodu pak členské země podstupují prověrku ve čtyřletých 

nebo šestiletých intervalech, nejméně rozvinutým zemím mohou být intervaly prověrky 

obchodní politiky ještě dále prodlouženy (Hoekman, 2009; Šroněk, 1999). 

2.6 Priority a výzvy WTO  

V roce 2005, u příležitosti 10 let existence Světové obchodní organizace byly mnohými 

(Meagher, Moore, Panitchpakdi a další) vypracovány zprávy shrnující fungování WTO 

v uplynulém desetiletí, mapující pozici a významnost této organizace v oblasti řízení 

mezinárodních obchodních vztahů. Neoficiální zprávu na téma budoucího vývoje WTO, 

jaké by mohly být výzvy a příležitosti pro WTO a mnohostranný obchod všeobecně vytvořil 
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také tehdejší generální ředitel sekretariátu WTO Peter Sutherland. Další zpráva byla 

vypracována Peterem Gallagherem, který svou pozornost věnoval nejen výsledkům činnosti 

WTO, kterých během desetileté historie dosáhla, ale také nastínil oblasti, kde se WTO potýká 

s problémy a bylo by nejspíše vhodné se v jednáních zaměřit také na odstranění možných 

nedostatků a problémů, jež by pak přispěly ke zvýšení efektivnosti, transparentnosti 

a kredibility organizace. 

2.6.1 Otázka rozhodování v rámci WTO 

Jedním z problémů zmiňovaných v této studii o Světové obchodní organizaci je otázka 

rozhodování ve WTO. Gallagher (2005) vypozoroval, že v rámci WTO se střídají období, 

kdy se v jednáních o důležitých otázkách mezinárodního obchodu dosahuje shody poměrně 

snadno a rychle, jiné oblasti vyžadují dlouhodobé vyjednávání, ale existují i případy, 

kdy v jednáních nastávají velké přestávky, které mohou vyústit v utlumení až přerušení 

jednání z důvodu nemožnosti jednajících stran se dohodnout. Dle Gallaghera toto zapříčiňuje 

řada překážek, jimž musí členové WTO v jednáních čelit a jak sám autor studie připouští, 

je málo pravděpodobné, že by bylo možné se výkyvům v jednáních vyhnout právě z důvodu 

přetrvávání překážek dosažení shody mezi členy WTO. Gallagher vyzdvihuje například 

vysoký počet členů, jejich rozdílné požadavky a nároky či právo členů účastnit se a ovlivnit 

diskuze a jednání na všech možných úrovních jako podstatné překážky, které pak mohou více 

či méně bránit v dosažení shody a uzavření dohod v určitých oblastech zájmu v mezinárodním 

obchodě. 

2.6.2 Otázka globálních, mnohostranných a preferenčních dohod 

Jiným případem pro diskuzi jsou tzv. globální dohody. Jak Gallagher (2005) blíže 

vysvětluje, otevřený mnohostranný obchodní systém je veřejným statkem, jehož benefity 

jsou sdíleny mezi všemi, ovšem financování správy tohoto statku jednotlivé ekonomiky 

podhodnocují a zejména pak u malých ekonomik může docházet k free-ridingu neboli efektu 

černého pasažéra2. Představitelé GATTu a později i WTO věří, že nejvíce výhod z dohod 

lze získat za předpokladu, že se na plnění budou podílet všechny ekonomiky světa, na základě 

tzv. globálních dohod. Ekonomiky světa by tak poté podléhaly povinnosti podílet 

se na pokrytí nákladů dohod, pokud chtějí získávat výhody z globálních úmluv. Otázkou však 

zůstává, jak budou jednotlivé ekonomiky světa a především pak ty méně rozvinuté země 

                                                 
2 subjekt těží výhodu z veřejného statku, ale nepodílí se na pokrývání nákladů tohoto statku 



16 
 

schopny pokrýt náklady dohod (např. náklady implementace dohod). V některých situacích 

je totiž pokrytí nákladů mimo kapacity rozvojové ekonomiky, což by následně vedlo k tomu, 

že rozvojové ekonomiky by pak nemohly získávat smluvené benefity z dohod. Rozvoj těchto 

zemí by se zpomalil, mohlo by nadále docházet k prohlubování rozdílů mezi rozvinutými 

a rozvojovými ekonomikami a tímto by nedocházelo ani k plnění hlavních cílu Světové 

obchodní organizace - zvýšit životní úroveň ve světě, podpořit světovou poptávku a posílit 

tak hospodářský růst zejména méně rozvinutých oblastí světa, napomoci intenzivnímu 

rozvíjení zaostalých ekonomik (Gallagher, 2005). 

Ovšem i další autoři se zabývají tematikou smluv a dohod, tentokráte však pohlížejí 

na tuto problematiku z pohledu vytváření dohod preferenčních, ať již bilaterálních 

či regionálních. Existují totiž dohody a stále k uzavírání podobných dohod dochází, jež svou 

podstatou (bilaterální, regionální) porušují zásadu nediskriminace. Jak Ruggiero (2005) 

upozorňuje, je nezbytné mít na paměti tuto zásadu nediskriminace při uzavírání dohod tak, 

aby bylo možné budovat spravedlivý multilaterální obchodní systém s pravidly platnými 

ve stejném rozsahu pro všechny členy bez výjimky. Ruggiero vyzdvihuje důležitost 

dodržování zásady nediskriminace především v jednáních z Dohá a celkově v jednáních 

týkajících se rozvojových zemích a jejich integrace do světového obchodního systému. 

Jednání z Dohá a jejich úspěšné dokončení představují dle Ruggiera (2005) jednu 

z nejdůležitějších priorit WTO, jež ovlivní budoucí vývoj multilaterálního obchodního 

systému a budoucnost instituce WTO. Pokud má být budován mnohostranný obchodní 

systém, založený na principu nediskriminace a vyjednávání a dohodě všech zúčastněných, 

je nezbytné omezit či až zastavit uzavírání preferenčních dohod. Ruggiero varuje, že pokud by 

jednání z Dohá selhala, preferenční dohody přestanou být výjimkou z nediskriminační zásady 

a jejich počet poroste, což dle Ruggiera bude mít za následek nejen změny v geografii 

obchodu, ale také se projeví v politických vztazích zemí a významně naruší mezinárodní 

obchodní systém, kde pravidla nebudou platná pro všechny stejně, ke sporům mezi 

zúčastněnými stranami bude docházet mnohem častěji a rozdíly mezi rozvinutým a 

rozvojovým světem se budou nadále prohlubovat. Ruggiero (2005) věří, že jednání v rámci 

kola z Dohá představují jednu z nejvýznamnějších výzev pro současný mezinárodní obchodní 

systém, jež určí směr budoucího vývoje světového obchodního systému. 
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2.6.3 Otázka podpory rozvoje nerozvinutých zemí světa 

V preambuli Marrákešské dohody si Světová obchodní organizace stanovuje za cíl 

přispět aktivně k podpoře rozvoje méně rozvinutých ekonomik, zajistit, aby v těchto zemích 

docházelo ke zvyšování hospodářského růstu, jenž by napomohl celkové rozvoji ekonomik, 

zvýšení životní úrovně obyvatel apod. Záměr zasazovat se o aktivní přístup WTO k otázkám 

rozvoje zaostalých ekonomik byl hlouběji vyjádřen pak také v rámci jednání v Dohá. 

Představitelé WTO věří, že prostřednictvím umožnění přístupu a podpory udržení těchto zemí 

na obchodních trzích ve světě, vytvářením vyvážených pravidel obchodu a poskytováním 

vhodně cílené finanční a technické asistence rozvojovým ekonomikám lze stimulovat 

ekonomický růst všeobecný rozvoj těchto zemí (Gallagher, 2005; Panitchpakdi, 2005). 

Otázkou v této chvíli zůstává, do jaké míry se WTO daří plnit tyto cíle rozvoje, 

zda v 15 letech existenci opravdu svou aktivitou v oblasti obchodu došlo ke zlepšení situace 

v rozvojových státech světa. Třebaže jednání v rámci Rozvojové Agendy z Dohá probíhají 

již dlouhou dobu a v některých bodech, jako například zvláštní a rozdílné zacházení 

vůči rozvojovým zemím (Special & Differential Treatment — SDT) stále nebylo dosaženo 

shody a tyto otázky tak zůstávají předmětem dalších jednání, Gallagher soudí, že WTO 

sleduje plnění rozvojových cílů svých členů zajišťováním příležitostí k obchodu, 

poskytováním cílené přímé technické pomoci, umožněním plynulejšího toku a sdílení 

informací přes hranice apod. Gallagher věří, že aktivity WTO přispěly k zlepšením 

zejména v oblasti exportu a následnému mírnému nárůstu hospodářského výsledku 

ekonomik – např. byl zaregistrován v průměru čtyřprocentní ekonomický růst v zemích 

Afriky a Středního Východu v roce 2004, šestiprocentní růst v Jižní Americe ve stejném 

období (Gallagher, 2005). Sutherland (2005) sice ne zcela zastává názor, že členství ve WTO 

by rozvojovým zemím přineslo výrazné zvýšení zahraničního obchodu a že WTO staví oblast 

rozvoje do přední pozice zájmu, ovšem připouští, že WTO tréninkové programy a programy 

technické pomoci napomohly zlepšit vyjednávací dovednosti rozvojových zemí 

v mnohostranných jednáních a umožnily jim lépe vidět, jaký zájem v oblasti obchodu by měly 

ekonomiky sledovat tak, aby mohl být zajištěn hospodářský rozvoj zemí. 

Představitelé WTO si jsou také vědomi, že pokud chtějí začlenit rozvojové ekonomiky 

do globální ekonomiky a ne je pouze stavět do pozice druhořadých subjektů v systému, 

je potřeba vytvářet koordinovaný a koherentní přístup k problematice rozvojových zemí mezi 

členskými vládami WTO (Panitchpakdi, 2005). Vlády členských států musí zajistit příslušné 

úpravy politik, zejména obchodní politiky, ale také obchodní praxe ve své zemi, 
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pokud má být umožněno integrovat rozvojové země do globálního ekonomického systému 

(Gallagher, 2005; Sutherland, 2005). 

Existuje všeobecné přesvědčení, že vstupem do Světové obchodní organizace si země 

automaticky zajistí boom zahraničního obchodu a tím i výrazné zlepšení svého ekonomického 

výsledku. Ovšem toto není přímým úkolem WTO. Posláním WTO je vytvářet vhodné 

prostředí pro obchod a hospodářský rozvoj ekonomik. WTO představuje fórum pro jednání 

o liberalizaci trhu a tvorbu pravidel pro řízení mezinárodního obchodu, poskytuje technickou 

asistenci a investováním do budování kapacit zemí k rozvoji napomáhá stimulovat 

ekonomické prostředí v různých regionech světa. Podle Gallaghera (2005) je největším 

úspěchem WTO její přispění k udržování míru v dobách ekonomických turbulencí spojených 

s liberalizací trhů. Lze si povšimnout, že mnohé konflikty v zemích byly vyvolány 

tzv. obchodními válkami. Zajištěním vhodných obchodních podmínek a pravidel, 

o což se WTO snaží, lze tedy, podle Gallaghera, v určité míře přispívat ke snížení možnosti 

(válečných) konfliktů a pravděpodobnosti řešení obchodních sporů cestou násilí. 

 

Následující kapitola se bude týkat problematiky společné obchodní politiky Evropské 

Unie. V rámci kapitoly bude pozornost postupně věnována nejen obecné charakteristice 

společné obchodní politiky a jejím cílům, ale podrobněji se autorka pozastaví i u nástrojů 

realizace politiky a jedna z podkapitol bude věnována také vývoji společné obchodní politiky 

nedávné době, konkrétně pak otázce změn ve společné obchodní politice v rámci Lisabonské 

smlouvy. 
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3 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

V této kapitole bude pozornost věnována společné obchodní politice Evropské unie. 

Mezi odborníky i laickou veřejností panuje přesvědčení, že Evropská unie představuje 

jednoho z nejdůležitějších hráčů na poli světové ekonomiky. Bretherton a Vogler (2006), 

Hix (2005), Týč (2006) a další považují Unii především právě za světovou ekonomickou 

velmoc a významného účastníka světového obchodu. Třebaže populace Unie představuje 

přibližně 7% populace světa, země Unie se podílí téměř pětinou na celkovém světovém 

dovozu i vývozu. V roce 2007 se Evropská unie podílela až 27% na světovém obchodu 

službami. Dominantní pozici si Unie vytvořila též v oblasti přímých zahraničních investic, 

kde země Unie představovaly v roce 2007 zároveň předního investora i příjemce přímých 

zahraničních investic (Evropská komise, 2009). Navzdory doznívající ekonomické krizi 

z nedávných let lze Evropskou unii stále počítat mezi světově ekonomicky i politicky 

význačné entity. 

Jak dále Bretherton a Vogler (2006) zdůrazňují, Evropská unie si postupem času 

vybudovala svou pozici v oblasti světového obchodu také prostřednictvím uzavírání 

bilaterálních i multilaterálních smluv a dohod s nečlenskými zeměmi EU. Soustavou smluv 

a preferenčních dohod, jež mají za cíl ošetřit přístup těchto zemí na jednotný trh EU tak Unie 

hraje také význačnou roli v oblasti korigování otevřenosti přístupu na jednotný trh Unie 

a ovlivňuje tak obchodní vztahy členských států Unie se třetími zeměmi. Nejen tedy svým 

podílem na světovém obchodu, ale také mírou vlivu své činnosti na vývoj obchodních vztahů 

mezi státy světa lze Evropskou unii vnímat jako významného aktéra, který svou aktivitou 

v oblasti obchodu značně přispívá k utváření a formování obchodnímu režimu ve světě. 

 

Autorka práce považuje za vhodné vysvětlit čtenáři používanou terminologii Evropská 

unie (Unie), Evropské společenství a Evropská společenství. V 50. letech minulého století 

započal proces integrace na evropském kontinentu. Cílem pak bylo v určitých oblastech 

zájmu započít a rozvíjet spolupráci evropských států. V roce 1952 vzniklo Evropské 

společenství uhlí a oceli (ESUO), o šest let později pak bylo založeno Evropské hospodářské 

společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM). Slučovací 

smlouvou uzavřenou na konci 60. let 20. století byly orgány jednotlivých společenství 

sjednoceny, tato tři společenství jsou pak označována jako Evropská společenství. 

Maastrichtskou smlouvou (Smlouvou o Evropské unii) z roku 1992 bylo Evropské 
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hospodářské společenství (EHS) transformováno v Evropské společenství a stalo se jádrem 

prvního ze tří pilířů nově založené Evropské unie. Termín Evropská unie označuje spolupráci 

v rámci společenství zemí Evropy. Mimo spolupráce v hospodářské oblasti (první pilíř 

Evropské (hospodářské) společenství) probíhá kooperace mezi státy Unie také v oblasti 

zahraniční a bezpečností politiky (druhý pilíř) a v oblasti justice a vnitřních věcí (třetí pilíř). 

Přijetím Lisabonské smlouvy bylo upuštěno od pilířové struktury Unie, jež byla uplatňována 

od Maastrichtské smlouvy a také byla upravena míra právní subjektivity Unie. Dřívějšími 

smlouvami byla právní subjektivita přiznávána pouze Evropským společenstvím (první pilíř) 

a nikoliv celé Evropské unii, nově je Lisabonskou smlouvou přiznána právní subjektivita 

Evropské unii jako celku. Termín Unie (Evropská unie) je užíván pro označení seskupení 

zemí s právní subjektivitou tak, jak byla Evropské unii udělena Lisabonskou smlouvou, 

zatímco pojmem Společenství je označeno Evropské společenství s právní subjektivitou před 

přijetím Lisabonské smlouvy a rozšířením právní subjektivity na celou Evropskou unii. 

3.1 Kompetence Evropské unie v oblasti obchodní vztahů 

Evropská unie disponuje určitou mírou pravomocí, které byly na orgány Unie výslovně 

delegovány členskými státy. Tyto tzv. unijní kompetence, jež upravují vztahy mezi Unií 

a členskými zeměmi, jsou explicitně charakterizovány ve Smlouvě (Lisabonské smlouvě). 

V rámci Smlouvy jsou rozeznávány unijní kompetence výlučné, kompetence sdílené 

a kompetence pro podpůrné, koordinační a doplňující kroky. Smlouvou jsou také stanoveny 

oblasti, v nichž Unie disponuje konkrétním stupněm kompetencí (viz obrázek 3.1). 
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Obrázek 3.1 – Kompetence Evropské unie 

výlučné kompetence EU sdílené kompetence 

kompetence pro podpůrné, 

koordinační a doplňující 

kroky 

• celní unie 
• měnová politika 

a eurozóna 
• společná obchodní 

politika 
• stanovení pravidel 

hospodářské soutěže 
nezbytných 
pro fungování 
vnitřního trhu 

• zachování 
biologických 
mořských zdrojů 
v rámci společné 
rybářské politiky 

• vnitřní trh 
• hospodářská, sociální 

a regionální 
soudržnost 

• sociální politika, 
v aspektech 
definovaných 
ve Smlouvě 

• zemědělství, rybolov 
• ochrana spotřebitele 
• životní prostředí 
• ochrana spotřebitele 
• doprava 
• energetika 
• oblast svobody, 

bezpečnosti 
a spravedlnosti 

• výzkum a vývoj 
• rozvoj a humanitární 

pomoc 

• kultura, sport 
• školství a vzdělání 
• průmysl 
• zaměstnanost 
• zdravotnictví 
• cestovní ruch 
• civilní ochrana 

Zdroj:Euroskop.cz (2005-2011) 

 

Na základě definování kompetencí orgánů Unie pak rozlišujeme politiky EU. 

Za stěžejní jsou považovány tzv. politiky společné, v nichž jsou orgánům Unie přiznány 

výlučné kompetence v přijímání a stanovení pravidel a členské země mohou přijímat 

rozhodnutí v těchto oblastech pouze se svolením Unie. Dále existují politiky koordinované 

(komunitární), jež se týkají oblastí sdílených kompetencí Unie. V rámci koordinovaných 

politik mohou členské země vydávat legislativu, ovšem pouze za předpokladu, 

že tak již neučinila Unie. V ostatních oblastech jsou pak ponechány kompetence orgánům 

členských zemí výlučně a Unie nemá pravomoc do těchto oblastí zasahovat či je orgánům 

Unie ponechána možnost podporovat politiku národních vlád. 

 

Oblast obchodu a vnějších obchodních vztahů Unie k ostatním zemím se vzhledem 

k postavení Unie ve světovém obchodě stala jednou z prioritních oblastí politik EU a řadí 

se do oblasti výlučné kompetence Unie. Zároveň je jednou z tzv. společných politik EU. 

Do této skupiny politik Unie se kromě společné obchodní politiky řadí také společná 
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dopravní, zemědělská, rybolovná, měnová politika pro členské země eurozóny3, společná 

zahraniční a bezpečnostní politika, nově také například společná energetická politika 

(European Parliament, 2010). 

Podstatou společných politik je harmonizace přístupu zemí v konkrétní oblasti 

a přenesení rozhodovacích pravomocí v dané oblasti z orgánů členských států Unie 

(na národní úrovni) na orgány Unie (Radu, Parlament a Komisi). Unijní orgány disponují 

tzv. výlučnou pravomocí v oblasti obchodu. Toto v praxi znamená, že země sdružené v Unii 

nejsou oprávněny uzavírat obchodní smlouvy na mezinárodní úrovni, ať se již jedná o běžné 

dvoustranné obchodní dohody, univerzální (celosvětové) dohody, jejichž předmětem bývají 

konkrétní komodity, preferenční dohody apod. Veškeré mezinárodní smlouvy týkající 

se obchodu pak sjednává pouze Unie (dříve Společenství). V případě, že nové členské státy 

před svým vstupem do Unie uzavřely obchodní smlouvu, je unijními předpisy vyžadováno 

bezodkladně takový smluvní akt vypovědět či jej upravit v rozsahu, v jakém se neslučuje 

se Smlouvou o Evropské Unii (Měsíčník EU aktualit, 2004). 

 

V minulosti se objevovaly pochybnosti o výlučnosti pravomoci Společenství v rámci 

společné obchodní politiky, neboť bylo obtížné stanovit, co vše spadá do obchodní politiky 

a co již nikoliv. Týč a Rozehnalová (2006) se ve své práci věnovali problematice výlučnosti 

pravomocí Společenství v oblasti obchodu. Dle těchto autorů disponovalo dříve Společenství 

výlučnou pravomocí v oblasti uzavírání mezinárodních smluv v oblasti obchodní a celní 

politiky, v otázkách celní unie, resp. jednotného vnitřního trhu a vytváření právních aktů 

v oblasti obchodní a celní politiky, zatímco otázky ochrany duševního vlastnictví, obchodu 

službami i tvorby práva spadaly do sdílené pravomoci, kdy Společenství sdílí pravomoc 

v souladu se zásadou subsidiarity s členskými státy. O nápravu této situace se postarala 

Lisabonská smlouva, v níž jsou charakterizovány a slovně přesněji vymezeny kompetence 

Unie v rámci společné obchodní politiky v oblasti obchodu zbožím a službami, obchodních 

aspektů duševního vlastnictví a přímých zahraničních investic jako výlučné pravomoci Unie 

(Bungenberg, 2008). 

  

                                                 
3 členské země Evropské unie, v nichž je oficiální měnou euro 
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3.2 Charakteristika společné obchodní politiky EU 

Za účelem posílení vlivu Společenství na mezinárodní obchodní scéně bylo rozhodnuto, 

že členské státy Společenství budou vystupovat v otázkách vnějších obchodních vztahů 

společně a jednotně v rámci společné obchodní politiky. O vytvoření společné obchodní 

politiky hovořili představitelé Společenství již od počátku vzniku Evropského hospodářského 

společenství na konci 60. let minulého století. Bylo dohodnuto postupovat v hospodářské 

integraci přes celní unii ke společnému trhu. 

Právní základy společné obchodní politiky jsou součástí Smlouvy o založení 

Evropského společenství (Hix, 2005). V článcích 110-116 Smlouvy o založení Evropského 

společenství z roku 1957, později ve Smlouvě o založení ES v článcích 131-4 této smlouvy, 

nyní ve Smlouvě o fungování Evropské Unie v článcích 206 - 207 jsou obsažena ustanovení 

o založení jednotné vnější obchodní politiky - společné obchodní politiky. Členské země Unie 

si v rámci společné obchodní politiky kladou za cíl „přispět ve společném zájmu 

k harmonickému rozvoji světového obchodu, postupnému odstranění omezení mezinárodního 

obchodu a k snižování celních překážek“ (článek 206 Smlouvy o fungování Evropské Unie), 

prostřednictvím uvolnění systému tarifních i netarifních bariér obchodu a vytvářením 

multilaterálních obchodních pravidel tak podpořit otevření se světových trhů pro liberální 

obchod a podnítit konkurenci v oblasti mezinárodního obchodu. Založení celní unie v rámci 

Společenství je datováno k roku 1968, od roku 1969 pak byly kompetence v oblasti obchodní 

politiky převedeny z orgánů členských států celní unie na orgány Společenství. 

 

Provádění společné obchodní politiky je předmětem článku 207 Smlouvy. 

Společná obchodní politika je postavena na jednotných zásadách týkajících se především 

„úprav celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod, sjednocování liberalizačních 

opatření, vývozní politiky a obchodní ochranná opatření, jako jsou např. opatření pro případ 

dumpingu a subvencování“ (článek 207 Smlouvy o fungování Evropské Unie). 

Země sdružené v celní unii se zavazují používat za každých okolností společný celní 

sazebník, nicméně existují výjimky – situace, které podléhající zvláštní smluvní úpravě, 

jež je dána ujednáním v rámci mezinárodních smluv uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi 

nebo mezinárodní organizací. Celní dohody, jež bývají spíše dočasného charakteru a dále 

obchodní dohody, které mívají zpravidla trvalejší trvání, jsou uzavírány všemi zeměmi 

v rámci celní unie jednotně a třetími zeměmi, a to bez rozdílu, které země se ve skutečnosti 

na obchodu s danou komoditou podílí (Fojtíková, 2007). 
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K otázce sjednocování liberalizačních opatření Fojtíková (2007) a Týč (2006) uvádějí, 

že se zpravidla jedná o proces postupného odbourávání necelních překážek obchodu, zejména 

pak omezení množství dovážené komodity na území Unie. Třebaže užití takových opatření 

je přípustné v situaci narušení trhu, na základě dohody zemí Světové obchodní organizace 

je směřováno k maximální restrikci netarifních obchodních opatření. 

Hovoříme-li o vývozní politice, pak tato politika se zabývá na jedné straně podporou 

exportu z Unie poskytováním vývozních subvencí či garancí, případně i jiných forem podpor, 

ale na druhé straně se také zaměřuje na omezení vývozu některých komodit a exportovaného 

množství a věnuje také pozornost, kam by měl export směřovat, disponuje též pravomocí 

uložit na určitou oblast obchodní embargo apod. 

Obchodní ochranná opatření, jak již bylo dříve krátce zmíněno, zahrnuje různé formy 

obchodních opatření, které mají za úkol čelit nekalým obchodním praktikám (dumping, 

subvencování vývozců ze třetích zemí) a jsou implementována v případě, že dochází 

k poškozování zájmů Unie (Janatka, Lukeš, Neubauer, 2004; Týč, 2006; Fojtíková, 2007). 

 

Vznik společné obchodní politiky je spjat se založením, resp. dosažením stupně 

hospodářské integrace na úrovni celní unie. Jak uvádí Týč (2006), celní unie má dvojí 

charakter - vnější a vnitřní. Z vnějšího pohledu představuje celní unie integrací zemí, 

jež společně vystupuje ve vztahu k nečlenským, tzv. třetím zemím. Z pohledu vnitřního 

pak celní unie funguje jako společenství zemí, v němž se členské státy dohodly mezi sebou 

navzájem odstranit překážky obchodu, resp. pohybu zboží, případně služeb. V rámci celní 

unie se členské státy zavazují nejen odstranit veškeré tarifní bariéry obchodu vůči sobě 

navzájem, ale zároveň přijímají jednotnou celní politiku vůči třetím zemím představovanou 

zejména společným jednotným celním sazebníkem vůči importu z třetích (nečlenských) zemí. 

Týč (2006) dále argumentuje, že existují dvě zásady, jimiž se orgány EU při provádění 

celní politiky řídí - zásada jednotnosti (uniformity) a zásada asimilace. Zásada jednotnosti 

(uniformity) spočívá v tom, že cla na importované produkty ze třetích zemí jsou placena 

ve stejné, předem stanovené výši bez ohledu na to, přes kterou členskou zemi byl produkt 

do unie importován. Zásada asimilace pak znamená, že po proclení a zaplacení cla je možné 

s produktem obchodovat mezi členskými státy v rámci unie, aniž by byl vystaven dalším 

celním procedurám při přechodu hranic mezi členskými státy uvnitř celní unie. 
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Rozehnalová (2006) ještě dále ve své studii věnuje pozornost jednomu aspektu 

společné obchodní politiky. Lze pozorovat, že společná obchodní politiky vykazuje 

tzv. víceúrovňovost – úroveň multilaterální, regionální a bilaterální. Tento víceúrovňový 

systém je postaven na multilaterálním stupni na tzv. doložce nejvyšších výhod a národním 

zacházení, systém regionální a bilaterální pak na preferenčním zacházení společně utváří 

jakýsi rámec pro uskutečňování společné obchodní politiky. 

Týč (2006) dále také upozorňuje na teritoriální rozměr celní unie. Ne všechny země 

Evropské unie jsou současně členskými zeměmi celní unie. Existují území (např. Grónsko 

a Faerské ostrovy, které jsou autonomními oblastmi Dánska, španělská či francouzská 

zámořská území), která nejsou součástí celní unie, přestože státy, k nimž tato území náleží, 

jsou členskými státy EU a naopak země jako Turecko, Monako či San Marino jsou 

zahrnovány do celní unie, přestože členy EU nejsou. Státy EFTA - Evropského sdružení 

volného obchodu (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island členy celní unie nejsou 

(Týč, 2006). 

3.3 Nástroje Společné obchodní politiky EU 

Principy společné obchodní politiky jsou prosazovány prostřednictvím nástrojů obchodní 

politiky a prostřednictvím uzavírání obchodní smluv a dohod (Hix, 2005; Nugent, 2006; 

El-Agraa, 2007). Existuje řada nástrojů obchodní politiky Unie, které se týkají mnoha oblastí 

obchodu. Lze pozorovat více způsobů, jak rozčlenit tyto nástroje určené k uplatňování zásad, 

principů a dohod v rámci společné obchodní politiky. 

Dle rozdělení nástrojů společné obchodní politiky EU, které nabízí Rozehnalová (2006) 

jsou rozlišovány nástroje 

• autonomní, zahrnující tzv. komunitární akty a 

• smluvní - mezinárodní bilaterální a multilaterální smlouvy. 

Využití nástrojů z obou skupin není nijak omezeno, lze používat různých nástrojů současně 

společně i samostatně. 

Také je možné další dělení nástrojů společné obchodní politiky, z hlediska omezení 

obchodu, a to na 

• tarifní nástroje (např. cla), kdy dochází k omezení obchodu z ekonomického hlediska a 

• kvantitativní nástroje (např. kvóty), které omezují obchod spíše administrativně. 
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El-Agraa (2007) pozoruje důležité nástroje obchodní politiky zejména v oblasti 

cel - existuje zde jednotný celní sazebník, v oblasti necelních (netarifních) překážek 

a regulačních opatření obchodu, v oblasti pravidel pro obchod službami a v neposlední řadě 

také v oblasti uzavírání preferenčních obchodních smluv a dohod. Dle Hixe (2005) 

mezi skupinou nástrojů obchodní politiky EU vynikají 4 hlavní nástroje obchodní 

politiky EU - jednotný celní sazebník vůči třetím zemím (Common External Tariff), importní 

kvóty, anti-dumpingová opatření a dobrovolně uzavíraná pravidla o dovozu mezi zeměmi. 

Je však na místě zde uvést, že používání nástrojů obchodní politiky EU je do značné míry 

předurčeno členstvím Společenství ve Světové obchodní organizaci. O vztahu obchodní 

politiky EU k obchodní politice Světové obchodní organizace bude věnována pozornost 

později v textu. 

3.3.1 Autonomní nástroje společné obchodní politiky EU 

Clo a celní politika Unie 

Clo představuje platbu do rozpočtu za produkci, která překročí hranici celního území. 

Clo mívá zpravidla ochranný charakter (účelem je ochránit domácí produkci a producenty 

před levnější produkcí z jiných oblastí), jedná o prostředek, který umožňuje omezení obchodu 

(Machková, Černohlávková, Sato, 2007). Uložení cla vůči určitému státu či produkci 

z určitého území také bývá považováno za ekonomický způsob vyjádření politického vnímání 

vůči dané oblasti. Rozehnalová (2006) nazývá cla „prvou generací překážek obchodu“. 

Zatímco v minulosti postupně docházelo k omezování cel za účelem liberalizace obchodu, 

vznikaly jiné, víceméně netarifní, překážky obchodu (tzv. druhá generace překážek). 

V rámci společné obchodní politiky je záměrem omezit cla, jakožto tarifní překážky obchodu 

a zároveň regulovat ostatní, netarifní (kvantitativní) omezení obchodu tak, aby bylo dosaženo 

co nejvyššího stupně liberalizace obchodu. Jak však Rozehnalová (2006) podotýká, právě 

Světová obchodní organizace preferuje ponechání cel jakožto možného nástroje k regulování 

ekonomických a politických zájmů před uplatňováním netarifních prostředků, které však 

mohou být za mimořádných podmínek a v krajní situaci použity také. 

Lze rozlišit více typů cel. Existují cla dovozní, cla vývozní a tzv. tranzitní cla 

(clo, kterému podléhá obchodovaná komodita při transferu přes území daného státu). 

Je důležité mít na paměti, že při rozhodování o výši cel je Unie omezena – vzhledem 

ke členství ve Světové obchodní organizaci je Unie vázána pravidly WTO při provádění 

obchodní politiky. Jak uvádí Fojtíková a Lebiedzik (2008) Unie se zaručila k absolutní 
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vázanosti cel v rámci Světové obchodní organizace, čímž se Unie dobrovolně vzdává 

teoretické možnosti upravovat cla. Toto však neznamená, že v praktickém životě Unie 

nemá možnost ovlivnit výši cel, Fojtíková a Lebiedzik (2008) pozorují, že lze zvýšit cla 

za předpokladu snížení jiných celních sazeb. 

 

Jak již bylo dříve uvedeno, součástí společné obchodní politiky je tzv. celní politika. 

Celní politika je spjata se vznikem celní unie v roce 1968. Celní unie představuje stupeň 

ekonomické integrace, kterého bylo Evropskými společenstvími dosaženo na konci 60. let 

minulého století. Založení celní unie bylo cílem stanoveným v zápětí po podpisu Římské 

smlouvy v roce 1957 (Evropská komise, 2009). Charakteristickým znakem celní unie je její 

dvojí rozměr – cílem je odstranit tarifní překážky obchodu mezi členskými zeměmi uvnitř 

unie a navenek pak působit jako jednotný celek ve vztazích ke třetím zemím, kdy je celní 

politika a celní unie součástí společné obchodní politiky. 

Celní politika Unie je pak naplňována na základě dvou předpisů – celního zákoníku 

a společného celního sazebníku (Cihelková, 2003; Fojtíková, 2007; Rozehnalová, 2006). 

V celním sazebníku byly postihnuty cla a jejich výše u jednotlivých komodit, ovšem 

zanedlouho po uvedení sazebníku do praxe bylo zjištěno, že existující národní celní předpisy 

členských zemí byly překážkou v uplatňování sazebníku a bylo tedy nutné harmonizovat také 

právní předpisy členů celní unie. V rámci celního zákoníku je již pozornost věnována 

nástrojům nezbytným k řádné aplikaci cel a jiných opatření (klasifikace, původ, celní hodnota 

zboží). Jednotný celní sazebník bývá vnímán jako nejvýznamnější prvek celní unie a zároveň 

společné obchodní politiky EU. Vznik celního sazebníku byl postupný, jeho tvorba započala 

ihned po založení celní unie v roce 1968. Jedná se o soupis dohodnuté výše cel pro více 

než deset tisíc produktů. Výše cla je stanovena podle míry relativní významnosti hodnoty 

konkrétního zboží na míře celkového dovozu jednotlivých členských zemí celní unie. 

Dle Svobody (1999) celní sazebník „funguje nejen jako nástroj provádění společné obchodní 

politiky, ale také představuje základnu pro získání statistických informací týkajících 

se mezinárodního obchodu“. Celní sazebník Unie se skládá z části nomenklaturní, v níž jsou 

rozepsány nomenklatury pro jednotlivé služby a zboží, dále obsahuje část sazební, ve které 

jsou stanovena cla smluvní, autonomní a součástí je také soupis měrných jednotek pro 

jednotlivé druhy zboží (Rozehnalová, 2006). Výběr cel každoročně přináší okolo 12 miliard 

eur do rozpočtu Unie. Pětina příjmů z importních cel je přednostně určena na pokrytí 

administračních nákladů spojených s výběrem cel (Evropská komise, 2009). 
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Kvóty, antidumpingová opatření a subvencování 

Unie využívá v rámci své obchodní politiky také nástroje netarifní, zejména 

za účelem omezení dovozu na území Unie. Příkladem netarifních překážek obchodu jsou 

importní kvóty, anti-dumpingová kontrola či prohibitivní opatření a standardy týkající 

se oblasti zdraví a bezpečnosti (Fojtíková, 2007). Užití netarifních bariér dovozu zahrnující 

zejména kvantitativní omezení dovozu a kontrolu cen je však omezeno především z důvodu 

členství Unie v Světové obchodní organizaci, jež si za jeden ze svých cílů klade právě 

limitovat používání restriktivních necelních opatření v mezinárodním obchodu. Jak uvádí 

Al-Agraa (2007), používání netarifních opatření k restrikci mezinárodního obchodu není 

v Unii dovoleno právě vzhledem ke členství Unie ve Světové obchodní organizaci. Pokud 

však již dojde k povolení použít tato omezení obchodu, zpravidla jsou u těchto opatření 

stanoveny lhůty platnosti opatření. Po ukončení stanovené doby dochází k přezkoumání, 

zda stále dochází k ohrožení trhu a na základě šetření je poté rozhodnuto, zda lze opatření 

zrušit či prodloužit, případně pozměnit. 

Ukládání kvót na dovoz zboží je povoleno při importu z nečlenských zemí Světové 

obchodní organizace, například z některých zemí z původního sovětského bloku, včetně 

Ruska (Al-Agraa, 2007). Při vstupu na trh Unie je povinností zajistit, aby dovážené produkty 

plnily stanovená pravidla a podmínky týkající se otázky zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti 

produktu a také otázku rizikovosti pro životní prostředí. 

Zatímco Unie vydává pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti apod., jejichž plnění 

je povinné a vynutitelné, existují také standardy, které jsou vydávány autorizovanými instituty 

pro standardizaci, u nichž plnění není povinné, ale poskytují spotřebitelům informaci 

především o kvalitě a původu daného produktu. I v případě regulačních opatření platí, 

že přijímaná pravidla musí být v souladu s politikou Světové obchodní organizace. 

Na základě členství ve WTO je vyžadováno, aby Unie aplikovala mezinárodní standardy 

užívané WTO ve všech oblastech, které jsou pravidly WTO pokryty (Rozehnalová, 2006). 

Problematika dumpingu a subvencování, nástrojů, které umožňují dosáhnout prodeje 

za uměle nižší cenu, se v posledních letech dostává do popředí zájmu aktérů účastnících 

se mezinárodního obchodu. Rozehnalová (2006) uvádí, že ačkoliv lze tvrdit, že v krátkém 

období mohou z těchto praktik těžit spotřebitelé a je také pravděpodobné, že krátkodobě 

by mohlo dojít i k omezené stimulaci domácího průmyslu, z dlouhodobého hlediska 

je dumping a subvencování považován za nepříznivý jev škodící domácí ekonomice. Je proto 

zjevné, že jsou vyvíjeny snahy v rámci obchodní politiky zamezit vlivu těchto praktik 
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na domácí hospodářství prostřednictvím implementování antidumpingových opatření 

a poskytování státních podpor (Fojtíková, Lebiedzik, 2008). Dumping je chápán z právního 

hlediska jako „způsob diskriminace, kdy je konkrétní produkt prodáván na zahraničním trhu 

za cenu nižší, než je obvyklá cena výrobce na jeho domácím trhu“ (Rozehnalová, 2006). 

Pokud není dumpingové chování subjektů v ekonomice kontrolováno, může pak docházet 

k poškozování ekonomiky a trhu. V rámci ochrany proti dumpingu bylo v roce 1996 

Společenstvím přijato nařízení Rady č.384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, 

které nejsou členy Společenství. Součástí tohoto nařízení je také právo provést šetření 

konkrétní situace dle stanovených pravidel, kdy vzniklo podezření, že dochází 

k nepovolenému dumpingovému chování ze strany nečlenské země EU (Rozehnalová, 2006). 

Státní podpory (subvence) bývají uplatňovány v různých oblastech hospodářství 

(zemědělství, podpora exportu apod.). Tak jako u dumpingu, i u subvencování lze vidět 

krátkodobě pozitivní vliv na spotřebitele, případně u rozvíjejících se nebo transformujících 

se ekonomik může stimulovat schopnost a rychlost dosahování ekonomických cílů, ovšem 

z dlouhodobého hlediska stejně jako dumping působí negativně na hospodářství země. 

Rozehnalová (2006) charakterizuje subvenci jako poskytování podpory státem pro výrobu, 

užití či prodej výrobku. Podpora může ovlivnit cenu produktu nejen na zahraničním trhu 

v případě, kdy se jedná o exportní subvenci, ale může stimulovat cenu zároveň na domácím 

i zahraničním trhu, pokud byla poskytnuta domácí subvence. Taktéž k otázce subvencování 

bylo Společenstvím přijato nařízení Rady č.2026/97 o ochraně před dovozem 

subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Společenství, na základě kterého může 

být uvaleno clo na zboží vyrovnávající poskytnutou subvenci při výrobě, přepravě, vývozu 

komodity, pokud dochází k újmě trhu Společenství. I v tomto případě je obsaženo ustanovení 

o možnosti provést šetření situace, u níž je podezření na porušení hospodářské soutěže 

poskytnutím domácí státní podpory importované produkci z nečlenských zemí Společenství 

(Rozehnalová, 2006; Fojtíková, Lebiedzik, 2008). 
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3.3.2 Smluvní nástroje SOP 

Obchodní vztahy Unie se třetími zeměmi jsou z velké části upravovány v rámci 

bilaterálních a multilaterálních smluv, případně dohod. Bilaterální smlouvy uzavírá Unie 

s konkrétní zemí nebo skupinou zemí, multilaterální smlouvy a dohody pak vznikají 

z mnohostranných jednání, například při jednáních Světové obchodní organizace. Předností 

upevňování vztahů na smluvním základu je zejména transparentnost vztahů a právní 

vynutitelnost dohodnutých podmínek a práv uvedených ve smlouvě. 

Lze si povšimnout různé hloubky vztahů Unie s třetími zeměmi či skupinami zemí. 

Ať již na bilaterální či multilaterální úrovní, Unie udržuje s některými státy úzké vztahy 

v ekonomické a často i politické rovině. Uzavírány jsou mnohdy také specifické dvoustranné 

dohody, ale i smlouvy s velkou skupinou zemí za účelem poskytnutí rozvojové pomoci 

(Cihelková, 2003; Týč, 2006; Fojtíková, 2007). 

Evropský hospodářský prostor 

Týč (2006) podporuje všeobecný názor, že Evropská unie udržuje nejužší vztahy 

s dalšími členy Evropského hospodářského prostoru (EHP). Evropský hospodářský prostor 

(European Economic Area, EEA) představuje sdružení zemí Evropského společenství 

a Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Tyto tři země spolu se Švýcarskem spolupracují 

v rámci Evropského sdružení volného obchodu (European Free Trade Area, EFTA). Ačkoliv 

se Švýcarsko odmítlo stát členem EHP, s Unií upevňuje vztahy na bázi bilaterálních dohod. 

Na základě blízké spolupráce a úzkých ekonomických vztahů mezi Unií a zeměmi EFTA 

narůstaly snahy zapojit země EFTA do jednotného vnitřního trhu Společenství. Spolu 

s Maastrichtskou smlouvou byla v roce 1992 podepsána také Dohoda o vytvoření EHP, 

s platností od roku 1994. Kromě Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou členy EFTA 

dodnes k nim v roce 1994 patřily také Švédsko, Rakousko a Finsko, které se o rok později 

staly členy Společenství (Rozehnalová, Týč, 2006; Fojtíková, Lebiedzik, 2008). 

„Podstatou vztahu zemí EFTA, které jsou členy EHP je zapojení těchto zemí 

do jednotného vnitřního trhu Unie, s výjimkou oblasti zemědělství a rybolovu, 

a to prostřednictvím komunitárního práva, jež se z velké části vztahuje i na tyto země. 

Hovoříme zde nejen o pravidlech obsažených v samotné Dohodě o EHP, ale také o veškerých 

sekundárních aktech, k jejichž plnění se Norsko, Island a Lichtenštejnsko samy zavázaly“ 

(Týč, 2006). Jak Týč dále vysvětluje, pro tyto státy jsou platné všechny čtyři svobody 

vnitřního trhu (volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu), ale také se mohou zapojit v rámci 
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oblastí ochrany hospodářské soutěže, státní podpory či veřejných zakázek. Naopak 

nedisponují rozhodovací pravomocí v legislativním procesu Unie. Společná obchodní politika 

není zde předmětem úpravy, neboť Evropský hospodářský prostor je z pohledu stupně 

ekonomické integrace pouhou zónou volného obchodu. 

Dohody o přidružení evropských zemí 

Bereme-li v úvahu intenzitu vztahů jako kritérium rozdělení typů smluvních vztahů, 

pak dle Týče (2006) v pořadí druhými jsou dohody o přidružení evropských zemí 

(tzv. evropské dohody, asociační dohody). Jedná se smluvní vztah, dohodu uzavřenou mezi 

Unií a evropskou zemí, která není členem EFTA o přidružení země k EU a možném 

budoucím členstvím v Unii. Podstatou takové dohody je příslib přidruženého státu podstoupit 

proces postupné přípravy a následného zapojování se do komunitární integrace s vidinou 

možného budoucího členství v Evropské unii (Týč, 2006, Evropská komise, 2010). 

V současné době je uzavřena tato dohoda s Chorvatskem (Evropská komise, 2010). 

Vztahy k rozvojovým zemím 

V rámci vztahů k rozvojovým zemím jsou zahrnuty vztahy ke třem oblastem: 

• zámořské (mimoevropské) země a území se zvláštním vztahem ke členským státům 

Unie, 

• země ACP (rozvojové země Afriky, Karibské oblasti a Pacifiku), 

• země středozemní oblasti a 

• ostatní 

Rozdíly mezi těmito zeměmi (historické, geografické, problematické oblasti) vyžadují 

rozčlenění těchto zemí do menších skupin. Vztahy mezi EU a specifickou skupinami států 

jsou pak smluvně ošetřeny. Přes jejich zjevnou odlišnost lze mezi všemi zeměmi pozorovat 

společné charakteristiky - hospodářská nevyspělost, v některých případech až chudoba 

a zaostalost, které představují výchozí body pro formování vztahů Unie s těmito státy. Vztahy 

s rozvojovými zeměmi jsou pak budovány především za účelem (hospodářské) pomoci těmto 

státům (Baar, 2003; Týč, 2006). 

Zatímco skupina závislých území víceméně podléhá obecnému režimu Unie, 

doplněnému však o řadu výjimek, vztahy Unie s dalšími skupinami zemí jsou více specifické 

pro každou skupinu. V rámci zemí ACP byly od 60. let minulého století, kdy koloniální území 

deklarovaly svou nezávislost a vznikaly tak nové státy, vztahy upravovány pomocí řady 



32 
 

úmluv (z Yaoundé, z Lomé I-IV, z Cotonou). V současné době, na základě platné Dohody 

z Cotonou se Unie snaží pomoci zemím ACP zejména v oblasti boje s chudobou, dodržování 

lidských práv a demokratických principů a rozvoje hospodářství, většinou prostřednictvím 

finanční výpomoci. Unie uvádí, že do budoucna se počítá s vytvářením partnerských dohod 

mezi zeměmi ACP a Evropskou unií za účelem zakládání zón volného obchodu a případně 

regionálních integračních uskupení (Týč, 2006). 

Co se týká vztahů Evropské unie se zeměmi středozemní oblasti4, pak tam jsou vztahy 

upraveny dvoustrannými dohodami o přidružení, částečně na bázi tzv. evropských dohod, 

ovšem v případě středozemní oblasti se jedná o volnější vztah, než jak je tomu u evropských 

dohod. Dohody se zakládají na vysoce preferenčním režimu s nízkými i nulovými cly 

a také upravují podmínky poskytování technické pomoci těmto zemím ve formě grantů 

a úvěrů (Týč, 2006; Fojtíková, 2007). 

Obchodní vztahy se Spojenými státy americkými 

Za zmínku jistě také stojí věnovat se krátce i vztahu Evropské unie a Spojených států 

amerických. USA jsou považovány za světovou hospodářskou velmoc a také představují 

hlavního obchodního partnera Unie. Jak uvádí Týč (2006), obchodní vztahy mezi EU a USA 

nepodléhají žádnému speciálnímu režimu, nejsou ošetřeny v žádné bilaterální smlouvě 

mezi Spojenými státy a Unií. Ačkoliv se v nedávné době jednalo o vytvoření široké dohody 

napomáhající liberalizaci transatlantického obchodu, překážkou k uskutečnění dohody 

je množství problémů a nesouhlasných postojů k problematikám řešeným v dohodě. 

V této chvíli se vzájemné obchodní vztahy řídí především právem Světové obchodní 

organizace (Týč, 2006). 

3.4 Obchodní vztahy vůči třetím zemím v rámci Společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU 

Obchod je mnohými považován za hybnou sílu světa, bývá nepostradatelným 

aspektem při politickém rozhodování zemí světa. Není proto překvapující, že obchodní 

opatření jsou v různých situacích využívána k vyjádření a poté i prosazení politických názorů 

a přesvědčení. V případě Evropské unie jsou opatření postihující obchod význačným 

prostředkem k prosazování politické vůle – nástroje obchodní politiky jsou využívány 

při dosahování cílů v jiných politikách, například v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky 

                                                 
4 Alžírsko, Tunisko, Maroko, Sýrie, Jordánsko, Egypt, Libanon, Izrael, autonomní palestinská území 
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Unie. Lisabonskou smlouvou se společná obchodní politika stala jednou z politik v rámci 

oblasti vnější činnosti Unie5 (Bungenberg, 2008). Nepředpokládá se však, že by mohla nastat 

situace, kdy by byly hospodářské, resp. obchodní cíle stavěny nad cíle jiných vnějších politik. 

Jak uvádí Štěrbová (2010), je pravděpodobné, že se bude spíše pokračovat v současné praxi 

sledování zahraničních a bezpečnostních cílů prostřednictvím uplatnění nástrojů obchodní 

politiky Společenství i v nadcházejících letech. 

Obchodní opatření omezujícího charakteru vůči třetím zemím se během nedávných let 

staly nástrojem k prosazování zejména politických zájmů Unie, především v otázkách 

porušování lidských práv, mezinárodního práva a nerespektování základních právních 

a demokratických principů v třetích zemích (Týč, 2006). Existuje široká škála opatření, 

vybírána bývají zpravidla taková, která odpovídají povaze protiprávního jednání. Hovoříme-li 

o opatřeních ovlivňujících obchodní vztahy, pak jedním z nejvýznamnějších je uvalení 

embarga na export zbraní a podobného zboží (munice, vojenské prostředky a zařízení 

a náhradní díly apod.). Ekonomické a finanční sankce pak také mohou být prováděny formou 

omezení exportu a importu určitých druhů zboží (ropa, diamanty), omezením pohybu 

kapitálu, odnětím celních preferencí. Těchto opatření však není doporučeno využívat 

v plné míře, neboť účinky opatření dopadají také na civilní obyvatelstvo (Týč, 2006; 

Fojtíková, 2007). 

Na seznamu zemí, na které byly uvaleny sankce v rámci Společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky EU, se k prosinci 2010 nachází celkem 28 států, mezi nimi například 

Čína, Irák, Írán, Libye či Severní Korea, ale také například Bosna a Hercegovina, Bělorusko 

či Chorvatsko a také USA. U Spojených států amerických se jedná pouze o odvetná opatření 

v čistě obchodních konfliktech, u jiných zemí je v nejvážnějších případech uvaleno exportní 

embargo na zbraně a finanční restrikce (Týč, 2006; Evropská komise, 2010). 

3.5 Společná obchodní politika EU v rámci Lisabonské smlouvy 

Záměrem Lisabonské smlouvy, jež vstoupila v platnost 1. prosince 2009, bylo zejména 

provést institucionální reformu EU a zajistit tak efektivnější fungování Unie v budoucích 

letech. Lisabonská smlouva mění stávající zakládající smlouvy EU (tj. Smlouvu o EU neboli 

Maastrichtskou smlouvu z roku 1992 a Smlouvu o založení ES neboli Římskou smlouvu 

z roku 1957), aniž by je nahrazovala. Lisabonská smlouva se dotýká mnoha oblastí Unie, 

společnou obchodní politiku nevyjímaje. 

                                                 
5 zahraniční a bezpečnostní politika, mezinárodní environmentální politika, rozvojová pomoc a ekonomická, 
finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi 
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Obecně je ve smlouvě kladen důraz na rozvíjení vztahů a partnerství se třetími zeměmi 

i mezinárodními, regionálními nebo světovými organizacemi a činností v rámci Unie usilovat 

o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů, tedy 

i v oblasti vztahů obchodních. Ve smlouvě je uvedeno několik cílů, které se více či méně 

přímo týkají obchodní politiky – např. „povzbuzovat zapojení všech zemí do světové 

ekonomiky, včetně postupného odstraňování překážek mezinárodnímu obchodu, podporovat 

mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné spolupráci a na řádné správě věcí 

veřejných v celosvětovém měřítku či podporovat udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální 

oblasti a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení 

chudoby“ (Lisabonská smlouva, Úřední věstník Evropské unie C 115, 2008). 

„Ustanovení smlouvy, především o fungování Evropské rady, která určuje strategické 

zájmy a cíle Unie či o fungování Rady, jež disponuje legislativní a rozpočtovou pravomocí, 

se taktéž dotýkají obchodní politiky Společenství“ (Štěrbová, 2010). Zatímco v dřívějších 

právních úpravách spadaly kompetence v rámci obchodní politiky mezi výlučné nebo sdílené 

pravomoci, jak uvádí Štěrbová (2010) Lisabonskou smlouvou, konkrétně v Článku 207 

Smlouvy o fungování EU byla potvrzena výlučná externí i interní pravomoc Unie 

v podstatných otázkách obchodu (úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod 

týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty duševního vlastnictví, přímé 

zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politika a opatření 

na ochranu obchodu - opatření pro případ dumpingu a subvencování). Lze tvrdit, 

že neexistence sdílených pravomocí v oblasti společné obchodní politiky tak prakticky vede 

k vyloučení národních parlamentů z rozhodování a schvalování jakýchkoli částí společné 

obchodní politiky. Pravomoc podílet se na procesu vytváření a realizaci společné obchodní 

politiky tak národním vládám zůstává pouze v podobě účasti ve Výboru pro obchodní politiku 

a prostřednictvím Rady, což jak Štěrbová (2010) podotýká, nemusí garantovat respektování 

jejich zájmů vzhledem k rozhodování v Radě způsobem kvalifikované většiny. 

Třebaže rozhodování kvalifikovanou většinou bylo ponecháno z předchozí právní 

úpravy, oblast rozhodování změn doznala také. Z výlučné rozhodovací pravomoci Rady byla 

vytvořena sdílená pravomoc Rady a Evropského parlamentu, kteří přijímají řádným 

legislativním postupem a formou nařízení, rámcová opatření pro realizaci společné obchodní 

politiky (Bungenberg, 2008). Dle Bungenberga (2008), Štěrbové (2010) i dalších lze říci, 

že celkově byla pravomoc Evropského parlamentu Lisabonskou smlouvou posílena. 

Pokud hovoříme o obchodní politice, pak platí, že rozhodnutí o dohodě smí Rada přijmout 

až po získání souhlasu v Parlamentu. Jak Štěrbová (2010) příhodně vysvětluje, 
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je v kompetenci Parlamentu odmítnout již sjednanou obchodní dohodu. Je tedy reálné, 

že by se Parlament mohl začít angažovat již ve stádiu zahájení jednání o dohodách v rámci 

Komise, což by umožnilo předejít komplikacím a případnému nesouhlasu EP při schvalování 

dohody. 

Závěrem této podkapitoly lze říci, že Lisabonská smlouva přinesla řadu změn 

a lze předpokládat, že tyto změny se budou nejen v otázkách obchodní politiky postupně 

projevovat, ať již v rozhodovacích nebo realizačních procesech. 

 

Následující kapitola bude věnována již samotnému výzkumu možného vlivu Světové 

obchodní organizace na tvorbu a realizaci společné obchodní politiky Evropské unie. 
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4 VLIV SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE 

NA SPOLEČNOU OBCHODNÍ POLITIKU EU 

Existuje literatura zabývající se problematikou ochoty národních vlád dodržovat 

pravidla stanovená mezinárodní organizací v různých oblastech, například v oblasti lidských 

práv (Risse a Sikkink, 1999), ochrany životního prostředí (Levy a kolektiv, 1993), či právě 

v oblasti obchodu (Cortell a Davis, 2005, Gill, 1992, Overbeek, 2000). Avšak jak zdůrazňuje 

Young (2009) lze nalézt již mnohem méně literatury, v níž by byla prodiskutovávána otázka 

vlivu mezinárodních organizací, konkrétně pak Světové obchodní organizace na politiku 

Evropské unie, a zejména pak na otázku, jakým způsobem reagovala Evropská unie 

na rozhodnutí Světové obchodní organizace o nekompatibilnosti obchodních pravidel EU 

s pravidly stanovenými WTO. Jednou z možných reakcí orgánů Evropské unie na rozhodnutí, 

připomínky a doporučení ohledně dodržování obchodních pravidel Světové obchodní 

organizace je změna prováděné obchodní politiky. 

Autorka této práce se pokusí v rámci svého výzkumu zjistit, zda Evropská unie reaguje 

na komentáře a výtky Světové obchodní organizace týkající se kompatibility společné 

obchodní politiky EU s pravidly WTO změnou své obchodní politiky a pokud tak Evropská 

unie činí, pak do jaké míry lze pozorovat vliv rozhodnutí Světové obchodní organizace 

na uskutečňování změn obchodní politiky Evropské unie. První část kapitoly bude zaměřena 

na společnou obchodní politiku EU v rámci systému přezkoumávání obchodní politiky 

Světovou obchodní organizací, v druhé části kapitoly budou představeny dva případy sporů 

Evropské unie s jinými členy WTO, které byly řešeny v rámci mechanismu řešení sporů 

Světové obchodní organizace. 

4.1 Přezkoumávání společné obchodní politiky EU Světovou obchodní 

organizací 

Světová obchodní organizace angažující se v oblasti tvorby pravidel v mezinárodním 

obchodním systému s cílem podporovat liberalizaci obchodu je považována za jednoho 

z nejvýznamnějších a nejvlivnějších hráčů na poli mezinárodního obchodu. Tématu Světové 

obchodní organizace a jejím aktivitám byla věnována pozornost v první kapitole této práce. 

Autorka práce se výše v textu zabývala mimo jiné oblastmi zájmu WTO, respektive aktivitám 

Světové obchodní organizace, prostřednictvím kterých se podílí na formování systému 

mezinárodního obchodu. Jednou z těchto činností Světové obchodní organizace, 
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jež je uvedena v příloze Dohody o zřízení Světové obchodní organizace je také pravomoc 

WTO vykonávat dohled nad obchodními politikami svých členů za účelem kontroly 

dodržování dohodnutých pravidel a závazků a tím tak zajistit vyšší transparentnost 

prováděných obchodních politik a obchodních praktik členů WTO. 

 

Evropská unie se řadí z hlediska výše podílu na světovém obchodu k nejvýznamnějším 

členům Světové obchodní organizace. Z tohoto důvodu je prováděn přezkum obchodní 

politiky EU každé dva roky (WTO, 2011). V rámci prověrky obchodní politiky 

jsou publikovány zprávy, první zpráva vypracovaná přezkušovaným subjektem a druhá 

zpráva vydána sekretariátem Světové obchodní organizace. Dále je hodnocení doplněné také 

protokolem z jednání Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky a názorem členů WTO 

na obchodní politiku přezkušovaného členského státu. Poznatky získané v rámci prověrky 

obchodní politiky členské jednotky WTO pak mohou přispět k identifikaci nedostatků 

obchodní politiky a opatření v rámci obchodní politiky, která mohou být v rozporu 

s obchodními pravidly stanoveným Světovou obchodní organizací. 

Podívejme se nyní na hodnocení obchodní politiky Evropské unie z pohledu zpráv 

vypracovaných sekretariátem Světové obchodní organizace od roku 1995. 

Na základě informací obsažených ve zprávách sekretariátu lze říci, že Světová obchodní 

organizace pozitivně hodnotí přístup Evropské unie k utváření obchodního systému. Evropská 

unie v tomto ohledu sdílí se Světovou obchodní organizací ideu mnohostranného obchodního 

systému, jenž má být budován pomocí uzavírání dvoustranných, regionálních 

a mnohostranných dohod. V otázce odstraňování bariér obchodu, např. snižování či rušení cel 

a kvót apod., dle hodnocení Světové obchodní organizace Evropská unie postupuje podle 

pravidel stanovených v rámci jednání WTO a směřuje, spíše však umírněným tempem, 

k postupné liberalizaci mezinárodního obchodu. Světová obchodní organizace v několika 

posledních zprávách vyzdvihovala angažovanost a aktivní přístup Evropské unie 

v mnohostranných jednáních o tzv. Rozvojové agendě z Dohá6 (Doha Development 

Agenda, DDA), nejen formou návrhů řešení konfliktních situací v různých oblastech 

obchodu, ale také prostřednictví poskytování příspěvků do (DDA) Globálního svěřeneckého 
                                                 
6 mnohostranná jednání o tzv. „Rozvojové agendě z Doha“, zahájena ke konci roku 2001. Předmětem jednání je 
problematika zlepšení přístupu na trh (vlastní liberalizace obchodu) s upřesněním, resp. sjednáním nových 
mnohostranných pravidel obchodu v různých oblastech. Mezi nejvýznamnější problematiky DDA patří agrární 
reforma, liberalizace obchodu se službami, problematika obchodu a životního prostředí, usnadňování obchodu 
(celní procedury), tzv. „implementační otázky“ (úpravy nebo výklad některých ustanovení stávajících dohod a 
ujednání WTO). Všechny problematiky společně prolíná tzv. „rozvojový aspekt“ – poskytnutí větších výhod 
rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím s cílem jejich urychlení jejich hlubšího zapojení do systému 
světového obchodu. 
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fondu Světové obchodní organizace7 a kofinancováním aktivit v rámci Rozvojové agendy 

z Dohá. 

Na druhou stranu nezůstalo bez povšimnutí Světové obchodní organizace, že Evropská 

unie staví své obchodní vztahy jak s rozvinutými, tak rozvíjejícími se zeměmi především 

na tzv. preferenčních obchodních dohodách a počet těchto dohod výrazně narůstal. 

V této souvislosti Světová obchodní organizace ve zprávách sekretariátu nabádala Evropskou 

unii k posouzení již existujících i nově vznikajících preferenčních obchodních dohod a možné 

míry jejich diskriminačního charakteru a také upozornil Unii na možné riziko neprůhlednosti 

celého systému preferenčních obchodních dohod, jež by obchodní režim EU spíše 

komplikovalo. Zároveň Světová obchodní organizace vybízí Evropskou unii ke zvážení 

možných výhod plynoucích z dohod uzavíraných na principu doložky nejvyšších výhod8. 

Světová obchodní organizace také ve svých zprávách zmiňuje, že Evropská unie 

je poměrně často účastníkem sporů ohledně porušení pravidel WTO s jiným členem 

či skupinou členů Světové obchodní organizace, a to ať již na straně stěžovatele či v pozici 

respondenta na stížnost, případně jako třetí strana. Dle údajů Světové obchodní organizace 

k roku 2011, Evropská unie podávala stížnost celkem v 82 případech, v 70 případech byla 

Unie v pozici respondenta na stížnost. Evropská unie se také v 98 případech podílela 

na proceduře řešení sporů u Světové obchodní organizace jako třetí strana ve sporu mezi 

jinými členy WTO (WTO, 2011). Evropská unie, dříve Evropská společenství, se zúčastnila 

v pozici stěžovatele, respondenta na stížnost či jako třetí strana ve sporu celkem 250 případů 

řešení sporu v rámci mechanismu řešení sporů Světové obchodní organizace v posledních 

15 letech a je tak za Spojenými státy americkými nejvíce se účastnícím členem řešení sporů 

u WTO. Právě Evropská unie společně se Spojenými státy americkými jakožto největší 

obchodní entity na světě jsou nejčastěji účastníky řízení sporů. Dle údajů Evropské komise 

a Světové obchodní organizace lze od roku 1995 do současnosti napočítat celkem 109 kauz 

řešení sporů (z celkových 421 případů sporů za období od roku 1995 k únoru 2011), v nichž 

současně vystupují Evropská unie a Spojené státy americké ať již na straně stěžovatele, 

respondenta na stížnost či v pozici třetí strany ve sporu vedených mezi jinými členy WTO. 

Evropskou unii lze pokládat za jednoho z nejvíce se angažujících se členů WTO v rámci 

mechanismu řešení sporů v mezinárodním obchodním systému. 

                                                 
7 Prostředky z Globálního svěřeneckého fondu jsou určeny k financování technické spolupráce a programů 
budování kapacit WTO na pomoc rozvojovým a nejméně-rozvinutým zemím. 
8 Dle ustanovení GATT z roku 1994, čl. 1 odst. 1, je doložka nejvyšších výhod definována jako všechny výhody, 
přednosti, výsady nebo osvobození poskytnuté kteroukoli smluvní stranou jakémukoli výrobku pocházejícímu 
z kterékoli jiné země nebo tam určenému budou ihned a bezpodmínečně přiznány obdobnému výrobku 
pocházejícímu z území všech ostatních smluvních stran nebo tam určenému.  
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4.2 Řešení sporů týkajících se společné obchodní politiky EU v mechanismu 

řešení sporů Světové obchodní organizace  

Řada akademických pracovníků zabývajících se oblastí mezinárodního obchodu, mezi 

jinými například Macrory, Appleton a Plummer (2005); Meagher (2005); Ruggiero (2005); 

či Strange (2009), považují mechanismus řešení sporů Světové obchodní organizace 

za význačný prvek WTO a věří, že prostřednictvím tohoto systému řešení sporů disponuje 

Světová obchodní organizace schopností ovlivnit a usměrnit obchodní režimy členů WTO, 

tak aby nedocházelo k porušování pravidel dohodnutých v úmluvách sjednaných v rámci 

Světové obchodní organizace. Pokud je zjištěno šetřením WTO, že některý z členů organizace 

uplatňuje v rámci své obchodní politiky opatření, která nejsou slučitelná se závazky 

stanovenými v obchodních dohodách Světové obchodní organizace, pak je Světovou 

obchodní organizací vyzván k nápravě situace a přizpůsobení svého obchodního režimu 

v takovém rozsahu, aby nebyla dále porušována sjednaná obchodní ustanovení v rámci WTO. 

V případě neuposlechnutí má pak Světová obchodní organizace právo potrestat člena 

porušujícího pravidla obchodu udělením sankcí či umožnit stěžovateli kompenzovat porušení 

pravidel obchodu formou protiopatření v rámci stejného sektoru obchodu. Od roku 1995 

k únoru 2011 bylo či stále je projednáváno 421 případů sporů. Řada z nich byla vyřešena 

již na počátku konzultacemi, další byly postoupeny panelu a zpráva panelu byla přijata. 

Většina případů byla uzavřena a sporná obchodní opatření byla na základě rozhodnutí o jejich 

neslučitelnosti s pravidly WTO upravena. 

Evropská unie je členem Světové obchodní organizace a má tedy za povinnost 

realizovat obchodní politiku v souladu s obchodními pravidly uzavřenými v rámci dohod 

WTO. Jak již bylo zmíněno výše v této kapitole, Evropská unie se často stává účastníkem 

sporů ohledně porušení obchodních pravidel, a to jak na straně stěžovatele, tak také jako 

respondent stížnosti. Lze však předpokládat, že to jsou spíše případy, kdy Unie vystupuje 

v pozici respondenta na stížnost, které pravděpodobně mohou vyvolat tlak na změny 

obchodního režimu Evropské unie. Autorka této práce se rozhodla v rámci této kapitoly 

věnovat pozornost vybraným případům sporů řešených v mechanismu řízení sporů Světové 

obchodní organizace, v nichž Evropská unie, resp. Evropská společenství figurují 

jako respondent stížnosti. Využitím případových studií se hodlá autorka práce pokusit zjistit, 

zda a do jaké míry mohou rozhodnutí Světové obchodní organizace v rámci mechanismu 

řešení sporů formovat obchodní politiku Evropské unie. Jestliže by byla brána v úvahu 

myšlenka, že členské země Světové obchodní organizace, pokud se chtějí vyhnout sankcím 
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z neuposlechnutí, jsou nuceny přijmout rozhodnutí Orgánu pro řešení sporů a tedy Světové 

obchodní organizace v kauze řešení sporu u WTO, revidovat opatření v rámci své obchodní 

politiky a upravit je na základě rozhodnutí WTO, pak je možné implikovat, že každá 

obchodní politika člena Světové obchodní organizace je ve své podstatě podřízena ideám 

a názorům Světové obchodní organizace na to, jak by měl mezinárodní obchodní systém 

vypadat, jakými pravidly by se měl řídit. Do jisté míry je pak tvorba obchodní politiky 

členské jednotky WTO omezena a regulována. Tento předpoklad je možné aplikovat také 

na případ obchodní politiky Evropské unie vzhledem ke členství Unie ve Světové obchodní 

organizaci. Pokud vezmeme v úvahu také to, že opatření v rámci obchodní politiky EU 

se poměrně často stávají předmětem sporů s dalšími členy WTO, vyvstává zde tak myšlenka, 

že v očích ostatních členů Světové obchodní organizace obchodní politika Evropské unie 

nesleduje stejné cíle, jaké si stanovuje Světová obchodní organizace, tedy především 

liberalizovat systém mezinárodního obchodu, a pokud by Světová obchodní organizace 

nedohlížela nad vývojem v některých oblastech obchodní politiky EU, směřovala 

by pravděpodobně obchodní politika Unie odlišným směrem. Otázkou tedy je, do jaké míry 

má Světová obchodní organizace vliv na tvorbu obchodní politiky Evropské unie? 

 

Evropská unie (dříve Evropská společenství) se v pozici respondenta na stížnost 

týkající se porušení obchodních pravidel podané u Světové obchodní organizace ocitla 

v období let 1995 - 2010 v 70 případech. Některé spory již byly uzavřeny, jiné jsou stále 

v procesu řešení. Světová obchodní organizace rozděluje kauzy do několika skupin 

podle stavu, v němž se spory k aktuálnímu datu nacházejí. 

Lze pozorovat celkem 16 skupin, resp. 16 stádií v procesu řešení sporů u WTO: 

1) v konzultaci - stěžovatel si vyžádal konzultace s respondentem stížnosti, panel 

nebyl ustaven, stížnost nebyla stažena ani nebylo dosaženo vzájemně přijatelného řešení, 

2) ustavení panelu odsouhlaseno, nebylo dosud rozhodnuto o jeho složení – Orgán 

pro řešení sporů rozhodl o ustavení panelu, avšak doposud nebyli vybráni panelisté, 

3) panel sestaven - panelisté vybráni, dosud nebyla přijata zpráva panelu, stížnost 

nebyla stažena ani nebylo dosaženo vzájemně přijatelného řešení, 

4) zpráva panelu předložena - výsledná zpráva z jednání panelu byla doručena stranám 

účastnícím se sporu, dosud však nebyla přijata ani nebylo podáno odvolání, 

5) odvolání proti zprávě panelu - zpráva panelu je přezkoumávána Odvolacím 

orgánem na základě podání odvolání zúčastněnou stranou ve sporu, 
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6) zpráva přijata, není nutná další aktivita - zpráva panelu a/nebo Odvolacího orgánu 

přijata, spor vyřešen bez nutnosti přijmout opatření respondentem stížnosti, 

7) zpráva přijata, s doporučením uvést opatření do souladu s pravidly 

WTO - panel a/nebo Odvolací orgán shledaly opatření v rozporu s pravidly WTO, doporučení 

uvést opatření do souladu s pravidly WTO je přijato Orgánem pro řešení sporů, 

8) oznámení respondenta sporu o implementování doporučení - respondent sporu 

oznámil, že sporná opatření byla na základě doporučení Orgánem pro řešení sporů uvedena 

do souladu s pravidly WTO, proces přezkoumání shody po úpravě opatření nebyl zahájen, 

9) oznámení o implementování vzájemně přijatelného řešení - strany zúčastněné 

ve sporu oznámily, že úprava opatření je dostatečná 

10) v procesu přezkoumání shody po úpravě opatření - pokud se některá ze stran 

ve sporu domnívá, že nebyla dostatečně upravena opatření tak, aby byla v souladu s pravidly 

WTO, je možné vyžádat si ustavení panelu, 

11) proces přezkoumání shody po úpravě opatření ukončen, bez zjištění další 

nekonzistentnosti s pravidly WTO - Odvolací orgán a/nebo panel přijal zprávu, že nebylo 

zjištěno porušení pravidel WTO po úpravě sporných opatření, 

12) proces přezkoumání shody po úpravě opatření ukončen, zjištěna další 

nekonzistentnost opatření s pravidly WTO - Odvolací orgán a/nebo panel přijal zprávu, 

že bylo zjištěno porušení pravidel WTO po úpravě sporných opatření, 

13) zažádáno o povolení uvalit odvetná opatření - stěžovatel zažádal o povolení uvalit 

na respondenta stížnosti v případě stálého porušování pravidel odvetná opatření 

či požadovat kompenzaci způsobené újmy, 

14) povolení uvalit odvetná opatření uděleno - Odvolací orgán a/nebo panel zjistil 

opětovné nedodržení pravidel WTO, Orgán pro řešení sporů odsouhlasil žádost stěžovatele 

užít odvetná opatření, 

15) panel promlčen - po přerušení jednání panelu na více než 12 měsíců byla 

kompetence panelu v kauze promlčena, 

16) spor vyřešen nebo ukončen - stížnost stažena, sporné opatření zrušeno, vzájemně 

přijatelné řešení oznámeno dříve než byla přijata zpráva panelu a/ nebo Odvolacího orgánu. 

 

Na následující straně je graficky znázorněno rozčlenění kauz Evropské unie u Světové 

obchodní organizace v období let 1995 - 2010 do výše zmíněných 16 skupin podle kritéria 

současného statusu případu v procesu řešení sporu, kdy došlo k podezření na porušení 

pravidel Světové obchodní organizace ze strany Evropské unie. 
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Obr. 4.1 - Rozdělení sporů EU v pozici respondenta dle kritéria současného statusu v procesu řešení sporu 

 
Zdroj: World Trade Organization, 2011, vlastní zpracování 

v konzultaci
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Evropská unie představuje v rámci procesu řešení sporů jednoho z nejvíce aktivních 

členů Světové obchodní organizace, často figuruje v pozici stěžovatele i respondenta 

na stížnost u WTO. V některých případech bylo dosaženo vyřešení sporu již ve stádiu 

konzultací či nalezením vzájemně přijatelného řešení pro obě strany sporu. Ovšem existují 

také více než dvě desítky sporů, v nichž byla na Evropskou unii podána stížnost upozorňující 

na nesoulad obchodních opatření EU s pravidly Světové obchodní organizace a kdy Orgán 

pro řešení sporů shledal, že tyto stížnosti jsou oprávněné a ve skutečnosti dochází ze strany 

EU k porušování obchodních pravidel dle Světové obchodní organizace. Evropské unii bylo 

doporučeno upravit sporná obchodní opatření do té míry, aby byla v souladu s pravidly WTO. 

Právě tyto případy, kdy jsou opatření v rámci společné obchodní politiky EU shledána 

v rozporu s obchodními pravidly Světové obchodní organizace a WTO doporučuje Unii 

upravit stávající obchodní pravidla, jsou vhodným vzorkem ke zkoumání možného vlivu 

Světové obchodní organizace na vývoj společné obchodní politiky Evropské unie. Autorka 

této práce uvažuje, že na základě posouzení způsobu reakce Evropské unie na rozhodnutí 

Světové obchodní organizace ve sporu - přijmout doporučení WTO a upravit sporná opatření 

a obchodní režim Unie či neuposlechnout doporučení WTO a dále využívat opatření beze 

změny - je možné analyzovat vztah mezi Světovou obchodní organizací a Evropskou unií 

v oblasti obchodu, zkoumat, zda činnost WTO působí na formování a realizaci společné 

obchodní politiky EU a pokud ano, tak do jaké míry ovlivňuje Světová obchodní organizace 

politiku Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu. 

 

V následujících podkapitolách bude pozornost věnována dvojici významných, 

dlouhodobě diskutovaných kauz u Světové obchodní organizace - sporu o banánech a sporu 

o hormonech. Oba tyto případy byly k únoru 2011 zařazeny do skupiny případů, kdy byl 

proces přezkoumání shody po úpravě opatření ukončen, avšak byla opětovně zjištěna další 

nekonzistentnost sporných opatření s pravidly WTO. Záměrem autorky práce je seznámit 

čtenáře podrobněji s průběhem obou sporů a výsledky procesu řešení sporů u Světové 

obchodní organizace. Tyto dvě kauzy byly vybrány záměrně, jedná se o jedny z nejdéle 

řešených a nejvíce komplikovaných případů v rámci procesu řešení sporů u Světové obchodní 

organizace, spory, které byly předmětem mnoha diskuzí a rozhodnutí v těchto sporech 

by případně mohly ovlivnit rozhodování v dalších podobných případech a jimž také média 

věnovala poměrně velkou pozornost. 
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4.2.1 Spor o banánech 

Při ohledně režimu dovozu, prodeje a distribuce banánů Evropské unie9 lze označit 

za jeden z nejdéle vedených obchodních sporů v rámci systému řešení sporů Světovou 

obchodní organizací. Počátek celé pře ohledně obchodního režimu Unie týkajícího se dovozu, 

prodeje a distribuce banánů sahá k roku 1993, kdy byl Společenstvím tento režim zaveden 

Nařízením Rady Evropského hospodářského společenství č. 404/93. Sporu v databázi řešení 

sporů vedenému pod označením DS27 (Dispute Settlement) předcházel spor týkající se stejné 

oblasti zájmu mezi Evropskými společenstvími a skupinou zemí zahrnující Guatemalu, 

Honduras, Mexiko a Spojené státy americké. Tyto státy podaly žádost o konzultaci (DS16) 

u Světové obchodní organizace již 28. září 1995. Později se k této skupině stěžovatelů připojil 

také Ekvádor a stížnost ohledně porušování obchodních pravidel Společenstvími byla 

opětovně podána, již pod označením DS27, 5. února 1996. Předmětem tohoto obchodního 

sporu byl režim Společenství pro dovoz, prodej a distribuci banánů, jež byl dle názoru 

stěžujících si zemí nekonzistentní se články I, II, III, X, XI a XIII GATTu a také 

s ustanovením v dohodách týkajících se celkově oblasti zemědělství, dovozních licencí 

a dalších. Prakticky se jednalo o situaci, kdy Evropská unie v rámci svého obchodního režimu 

zvýhodňovala své bývalé kolonie z Afriky, Karibiku a Tichomoří. Banány z těchto oblasti 

byly do zemí Evropské unie dováženy s nižším clem, než jaké bylo uvaleno na dovoz banánů 

ze zemí Latinské Ameriky. Sníženým clem na dovoz banánů se Unie snažila chránit méně 

efektivní pěstitele ovoce, kteří na území EU banány dováželi. 

Po neúspěšném průběhu konzultací byl na začátku června 1996 ustaven panel, který 

v květnu 1997 vydává zprávu o svém šetření. V této zprávě panel uvádí, že režim 

Společenství na dovoz banánů a licenční dovozní procedury, které jsou součástí tohoto 

režimu, nejsou v souladu se smlouvou GATT. V první polovině června 1997 oznamují 

Společenství svůj záměr odvolat se z důvodu otázek kolem právní interpretace náležitostí, 

které se objevují ve zprávě panelu. Na počátku září 1997 vydal svou zprávu také Odvolací 

orgán s konstatováním, že ze strany Společenství došlo k porušení pravidel obchodu. 

Na konci září 1997 pak Orgán pro řešení sporů přijal zprávy Odvolacího orgánu a upravenou 

zprávu panelu. Přijetím zpráv obou orgánů tak Světová obchodní organizace dala Evropským 

společenstvím na vědomí, že je nyní nutné upravit obchodní režim tak, aby byl v souladu 

                                                 
9 Režim Evropských společenství pro dovoz, prodej a distribuci banánů vstoupil v platnost 1. července 1993 
Regulací Rady 404/93. 
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se stávajícími obchodními pravidly dle WTO a byl stanoven termín do 1. ledna 1999 

k nápravě obchodní režimu Společenství. 

V lednu 1999 byl uveřejněn upravený režim na dovoz, prodej a distribuci banánů, 

který byl dle Společenství v souladu s pravidly WTO. Navzdory protestům Spojených států 

amerických byl upravený obchodní režim Společenstvím schválen a k 1. lednu 1999 vstoupil 

v platnost. Spojené státy americké spolu s Ekvádorem byly nadále přesvědčeny 

o nekompatibilnosti režimu s pravidly WTO. Na žádost Společenství postoupil upravený 

obchodní režim prověrku, při níž však bylo zjištěno, že také upravený obchodní režim 

Společenství stále není v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a uplatňováním 

tohoto upraveného režimu vznikla stěžujícím si zemím finanční újma. Ekvádoru a Spojeným 

státům byla poskytnuta možnost využít odvetných cel vůči Evropským společenstvím jako 

kompenzace újmy. V roce 2001 přistoupily Evropská společenství, Spojené státy a Ekvádor 

ke společnému řešení, v němž se Společenství zavázala ke změnám v celním režimu 

a systému licencování dovozů v rámci obchodu s banány (WTO, 2010). 

Rok 2005 se nesl v duchu arbitráží ohledně výše cla. I přes nesouhlas USA a zemí 

Latinské Ameriky byl v listopadu 2005 schválen nový celní režim pro obchod s banány, 

zaveden byl Nařízením Rady Evropských společenství č. 1964/2005 ze dne 24. listopadu 

2005. K neshodám ohledně obchodního režimu s banány docházelo i v dalších letech. 

Na základě žádosti Ekvádoru bylo na jaře 2007 rozhodnuto vyšetřit, zda nový režim 

Společenství je v souladu s doporučeními Orgánu pro řešení sporů navrženými ve zprávách 

z původního jednání panelu roku 1997. Na konci června 2007 se k ekvádorské žádosti 

o zvážení konformity nového režimu s pravidly obchodu WTO připojily opět také Spojené 

státy americké. V obou případech byl ustaven panel a v obou případech bylo šetřením 

zjištěno, že režim Společenství pro dovoz, prodej a distribuci banánů z roku 2005 není 

v souladu s doporučením a pravidly stanovenými Orgánem pro řešení sporů. Proti zprávám 

obou panelů, jež byly vydány v dubnu a květnu 2008, podala v srpnu 2008 Evropská 

společenství odvolání. Odvolací orgán vydal v listopadu 2008 zprávu, v níž shledává odvolání 

Společenství neoprávněné. V prosinci 2008 byly obě zprávy panelů, upravené Odvolacím 

orgánem přijaty Orgánem pro řešení sporů. Evropská unie byla tak opět žádána upravit režim 

pro obchod s banány tak, aby byl konzistentní s pravidly WTO(Horáček, 2009). Po téměř roce 

jednání bylo dosaženo 15. prosince 2009 dohody mezi všemi zúčastněnými stranami. 

Evropská unie se v rámci dohody zavázala k postupnému snižování importních cel v obchodu 

s banány se státy Latinské Ameriky (Gregorio, 2009; Miller, 2009). 
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Kauza režimu obchodu s banány trvala 16 let a je považována za jeden z nejdéle 

vedených sporů u Světové obchodní organizace. Za povšimnutí zajisté stojí situace, 

kdy Evropská společenství prostřednictvím svého obchodního režimu pro dovoz, prodej 

a distribuci banánů, který stanovuje nižší clo preferenčním oblastem - africkým, karibským 

a tichomořským zemím a zároveň bývalým koloniím členských států Evropských společenství 

a naopak na ostatní země, například právě na státy Latinské Ameriky je uvaleno vyšší clo 

při dovozu a prodeji banánů na území Evropských společenství. Lze zde tak pozorovat stopy 

protekcionismu, snahy protěžovat dovoz banánů z některých zemí na úkor zemí jiných a toto 

jednání je v rozporu se závazky a cíli stanovenými v rámci společné obchodní politiky 

Společenství, jež byly uvedeny v článku 13110 Smlouvy o založení Evropského společenství 

(konsolidovaná verze) a je taktéž v rozporu s cílem Světové obchodní organizace přispět 

k odstranění diskriminačního chování v mezinárodním obchodním styku. 

Obchodní režim s banány se stal předmětem sporu mezi Evropskými společenstvími 

a skupinou latinskoamerických států společně se Spojenými státy americkými na více 

než 15 let. Ačkoliv bylo šetřením panelu zjištěno porušování obchodních pravidel WTO 

a Společenství byla vyzvána k nápravě obchodního režimu s banány přibližně rok a půl 

po podání stížnosti u Světové obchodní organizace, spor se vlekl ještě několik dalších let. 

Evropská společenství s rozhodnutím Světové obchodní organizace nesouhlasila a snažila 

se obhájit nejprve původní, posléze i upravený režim pro obchod s banány. Nakonec však 

byla Společenství, po opětovném shledání režimu nekompatibilním s obchodními pravidly 

Světové obchodní organizace a pod pohrůžkou sankcí nucena výrazně pozměnit obchodní 

režim s banány ve prospěch stěžovatelů. V tomto sporu skončila Evropská unie na straně 

poražených a Světová obchodní organizace si vynutila úpravu opatření v rámci společné 

obchodní politiky Evropské unie. Lze tedy říci, že pře ohledně obchodního režimu s banány 

a rozhodnutí Světové obchodní organizace v tomto sporu zapříčinily úpravu společné 

obchodní politiky EU. 

  

                                                 
10 „přispět ve společném zájmu k harmonickému rozvoji světového obchodu, postupnému odstranění omezení 
mezinárodního obchodu a k snižování celních překážek“ 
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4.2.2 Spor o hormonech 

Druhou kauzou, kterou se autorka hodlá zabývat v rámci této práce je spor 

o hormonech. Jedná se o spor týkající se dovozu a prodeje hovězího masa a produktů 

z hovězího masa, které bylo vypěstováno s použitím růstových hormonů. V rámci tohoto 

sporu je respondentem stížnosti opět Evropská unie, stěžovatelem jsou Spojené státy americké 

a Kanada (DS26, DS48). Spojené státy americké podaly žádost o konzultaci u Světové 

obchodní organizace na konci ledna 1996, Kanada v červnu téhož roku. Žádost se týkala 

opatření Evropských společenství v obchodu s hovězím masem pod směrnicí Rady 

č. 88/299/EEC ze 17. května 1988 týkající se obchodu se zvířaty, u nichž byly při chovu 

použity určité látky s hormonálním účinkem, a jejich masem. Na základě této směrnice 

byl omezen a následně zakázán dovoz masa a masných produktů ze Spojených států 

a Kanady, které toto jednání vnímaly jako nekonzistentní s obchodními pravidly v rámci 

smlouvy GATT, Sanitární a fytosanitární dohody11 a dalších dohod. 

Ustavený panel vydal v polovině srpna 1997 zprávu sdělující, že zákaz dovozu masa 

a masných výrobků z dobytka, u kterého bylo při chovu užito látek obsahujících růstové 

hormony uplatňovaného Evropskými společenstvími proti Spojeným státům americkým 

a Kanadě není konzistentní s obchodními pravidly WTO. Panel ve své zprávě také uvedl, 

že Společenství neposkytla dostatečné důkazy o škodlivém vlivu hormonů obsažených v mase 

na lidský organismus. Evropská společenství se odvolala, ovšem Odvolací orgán výsledky 

šetření panelu v lednu 1998 potvrdil. Zprávu Odvolacího orgánu a upravenou zprávu panelu 

Orgán pro řešení sporů přijal v polovině února 1998. Evropským společenstvím byl vymezen 

čas na úpravu sporných opatření do poloviny května 1999. Společenství však nebyla schopna 

sjednat nápravu a nabídla Spojeným státům a Kanadě možnost kompenzace za nedodržení 

časového limitu vymezeného k úpravě obchodního režimu. Během července 1999 bylo 

v arbitráži rozhodnuto o výši finanční újmy obou stěžovatelů a Orgán pro řešení sporů 

odsouhlasil pokrytí újmy formou suspendování uplatnění koncesí. 

V září 2003 přijala Evropská společenství novou směrnici 2003/74/EC týkající 

se zákazu použití určitých růstových hormonů v chovu hospodářských zvířat a následně 

v listopadu 2003 Evropská společenství na jednání Orgánu pro řešení sporů oznámila, 

že na základě nových zjištění vyplývajících ze studií provedených nezávislou vědeckou 

komisí, dle kterých růstové hormony používané při chovu zvířat představují riziko pro zdraví 

                                                 
11 Dohoda o opatřeních, které se specifikují na ochranu života lidí, zvířat a rostlin před riziky vzniklými 
rozšířením škůdců a nemocí a představovaných přísadami, kontaminanty a toxiny v potravinách. Dohoda dále 
stanovuje všeobecná pravidla pro zdravotní a bezpečností standardy. 
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spotřebitele, splnila Společenství podmínku poskytnout kvalitnější důkazy o vlivu růstových 

hormonů v mase na lidský organismus a žádá o odstranění sankcí ze strany Spojených států 

a Kanady. S tímto však Spojené státy ani Kanada nesouhlasily a dále zpochybňovaly nejen 

výsledky studií o škodlivém účinku hormonů, ale také schopnost Evropských společenství 

dodržet doporučení a pravidla WTO při ustavení podmínek obchodního režimu s masem 

a masnými produkty. Spojené státy i Kanada pokračovaly v uplatňování odvetných opatření 

vůči Společenstvím, zároveň však oba státy tvrdily, že jsou i nadále otevřeny diskuzi 

a jednáním s Evropskými společenstvími. 

Společenství podala v listopadu 2004 stížnost u WTO na nelegální užití odvetných 

opatření Spojenými státy v podobě cel uvalených na řadu výrobků z ES (DS 320, DS 321). 

Po několikaletém zkoumání panel prošetřující stížnost ES ve své zprávě vydané v březnu 

2008 shledal jednání Spojených států amerických a Kanady jako neoprávněné a dochází 

k porušení pravidel Světové obchodní organizace. Zároveň však Světová obchodní organizace 

znovu rozhodla, že zákaz užívání růstových hormonů při chovu zvířat není z vědeckého 

pohledu opodstatněný. Spojené státy a Kanada prohlásily, že nevidí důvod odstranit sankce 

do doby než Evropská společenství odstraní svůj zákaz. Přestože Spojené státy i Kanada 

nepostupují v souladu s procedurami WTO, vzhledem k faktu, že Evropská unie požadavky 

WTO taktéž neplní, nepovažuje WTO postup obou zemí v rozporu se závazky v rámci 

organizace. V květnu 2009 po několika měsících vyjednávání podepsaly Spojené státy 

americké a Evropská unie tzv. memorandum o porozumění, tedy dohodu o řešení tohoto sporu 

o hormonech, kdy v rámci tří fází hodlá Evropská unie pozvolna otvírat trh hovězímu masu 

bez hormonů ze Spojených států snižováním cel a upravováním kvót výměnou za postupné 

odstraňování importních cel ze strany Spojených států (Josling, 1999; WTO, 2010). 

Taktéž kauza s hormony patří k dlouhodobým sporům u Světové obchodní organizace, 

trvala také téměř dvě desetiletí, tak jako kauza s banány. V tomto případě hrají rozhodující 

roli vědecké studie týkající se výzkumu ohledně vlivu růstových hormonů užitých v chovu 

hospodářských zvířat na zdraví spotřebitele a pak také Sanitární a fytosanitární dohoda. 

V rozhodnutí panelu v roce 1997 sehrál klíčovou roli nedostatek důkazního materiálu, 

který by jasně prokazoval negativní účinky růstových hormonů na lidský organismus. 

Evropským společenstvím bylo sděleno, že je nutné podložit tvrzení Společenství 

o potenciálním riziku pro lidský organismus, které hrozí při konzumaci masa a masných 

výrobků ze zvířat, u nichž bylo použito při chovu růstových hormonů, průkaznými vědeckými 

studiemi a je vyžadováno, aby byl proveden tzv. risk assessment (projekt hodnocení rizik). 

Během let 1999-2002 byla provedena pod záštitou Evropských společenství řada studií 



49 
 

a výzkumů. V roce 2007 shrnul Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food 

Safety Authority, EFSA) poznatky získané z provedených studií a výzkumů v posudku, 

v němž uvedl, že lze prokázat souvislost mezi množstvím konzumovaného červeného masa 

a určitými formami na hormonech závislých nádorů (např. karcinom prsu, karcinom prostaty), 

avšak dosud nebylo prokázáno, že by zbytky růstových hormonů v mase přispívaly k riziku 

vzniku nádorového onemocnění. V posudku je vyjádřeno přesvědčení, že nadměrný příjem 

hormonálního rezidua ve stravě by mohlo ohrožovat zdraví člověka, avšak není zatím možné 

kvantitativně vyjádřit míru rizika ani stanovit množství zbytkových hormonů, jež by nebylo 

rizikové pro lidský organismus (EurAktiv, 2004; Evropská komise, 2010). 

Důležitou roli v tomto případu hraje také tzv. princip předběžné opatrnosti, 

který ovlivňuje přístup evropských zemí k politice bezpečnosti potravin a názorně vypovídá 

o nedůvěře evropských zemí v nezávadnost potravin ošetřených růstovými hormony. 

Na základě tohoto principu je preferováno přijímat ochranná opatření dokud není podán 

kompletní vědecký důkaz o existenci či neexistenci rizika možných negativních účinků 

na zdraví člověka používáním růstových hormonů v živočišné výrobě. A s tím je také spojena 

diskuze Evropských společenství a Spojených států amerických ohledně Sanitární 

a fytosanitární dohody. V této dohodě je stanoven dvojí cíl – uznávat svrchované právo člena 

Světové obchodní organizace zajistit ochranu zdraví na takové úrovni, kterou považuje 

za vhodnou a zároveň zajistit, aby zaváděná sanitární a fytosanitární opatření nepředstavovala 

zbytečná, svévolná, vědecky neospravedlnitelná, nebo skrytá omezení mezinárodního 

obchodu. Dohoda umožňuje členským zemím WTO dodržovat přísnější zásady než jaké jsou 

udávány mezinárodními standardy, ovšem pouze za podmínky vědeckého opodstatnění rizika, 

jež vyžaduje uplatnění přísnějších opatření. V případě hormonů Evropská unie, ovlivněná 

nedůvěrou v nezávadnost hormonů v potravinách a zastávající zásadu předběžné opatrnosti, 

zavedla v obchodu s masem a masnými výrobky přísný režim v rámci své obchodní politiky, 

jehož opodstatněnost a legálnost byla zpochybňována. Spor o hormonech Evropská unie 

se Spojenými státy u Světové obchodní organizace prohrála a měla dle doporučení Orgánu 

pro řešení sporů opravit nesrovnalosti obchodního režimu, resp. zrušit zákaz dovozu a prodeje 

masa a masných produktů z chovů, kde bylo využíváno růstových hormonů. Avšak vzhledem 

k silnému přesvědčení o negativním vlivu produktů obsahujících hormony Evropská unie 

po dobu několika let nezrušila zákaz dovozu masa ze Spojených států, nezměnila v této 

oblasti svou obchodní politiku a byla sankcionována. 
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Spor o hormonech vyvolal mnoho diskuzí ohledně rozhodnutí Světové obchodní 

organizace. V diskuzích se tak objevila také otázka týkající se suverenity zemí v tvorbě 

předpisů bezpečnosti potravin. Nesouhlasný názor s rozhodnutím WTO v kauze s hormony 

mezi jinými například Debbi Barker a Jerry Mander v publikaci Invisible 

Government - The World Trade Organization: Global Government For The New Millennium? 

z roku 1999, vydanou Mezinárodním fórem o globalizaci. 

Evropská unie zakázala neterapeutické používání hormonů v potravinářském 

průmyslu, citujíc mnoho studií, které indikují, že hormony, konkrétně pak látky 

obsahujících hormon estradiol mohou způsobovat rakovinu. V návaznosti 

na stížnost Spojených států amerických a Kanady, citujíc ustanovení ze Sanitární 

a fytosanitární dohody a dalších pravidel WTO rozhodla Světová obchodní 

organizace v neprospěch evropského zákazu. 

Panel Světové obchodní organizace vyžadoval 'vědecky podloženou jistotu', 

že hormony způsobují rakovinu nebo mají nežádoucí vliv na zdraví a tím panel 

v podstatě ignoruje princip předběžné opatrnosti v předpisech pro bezpečnost 

potravin. Toto rozhodnutí WTO má hrozivé implikace pro schopnost vlád přijímat 

vysoké standardy na ochranu veřejného zdraví. Znamená to, že evropští 

spotřebitelé a vlády jsou nuceni akceptovat dovoz hovězího masa z chovů, 

kde byly užity růstové hormony, jinak budou potrestáni obchodními sankcemi. 

Evropská veřejnost volá po vzdoru vůči tomuto rozhodnutí Světové obchodní 

organizace. 

A podobný názor sdílí také Maude Barlow (1999), národní předsedkyně Rady 

Kanaďanů12a občanka jedné ze stěžujících si zemí, jež se vyjádřila o rozhodnutí Světové 

obchodní organizace ve sporu o hormonech takto: 

Sanitární a fytosanitární dohoda Světové obchodní organizace má hrozivý 

dopad na právo občanů na nezávadnou potravu. Kanada a Spojené státy úspěšně 

využily Sanitární a fytosanitární dohody k poražení evropského zákazu na dovoz 

severoamerického hovězího masa obsahujícího škodlivé, až rakovinotvorné 

hormony. Evropská unie, velice citlivá na doznívající obavy ohledně nemoci 

šílených krav, zavedla zákaz na neterapeutické používání hormonů 

v potravinářském průmyslu na základě mnoha studií, které spojují hormony 

s nemocí. Panel Světové obchodní organizace požadoval 'vědecky podloženou 

jistotu', že tyto hormony zapříčiňují rakovinu či jinak negativné působí na zdraví 

a tím podkopává možnost užití principu předběžné opatrnosti při tvorbě pravidel 

bezpečnosti potravin. 
                                                 
12kanadská organizace bojující za práva občanů 
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V tomto případě je řešen už sám o sobě závažný spor mezi Evropskou unií 

a Spojenými státy týkající se obchodu s hovězím masem, ale lze říci, že tento spor nabývá 

na významnosti také tím, jaký důsledek by mohlo mít rozhodnutí Světové obchodní 

organizace v této kauze na schopnost vlád členských zemí WTO realizovat nezávislou 

obchodní politiku, uplatňovat obchodní opatření opírající se o princip předběžné opatrnosti. 

Jak příhodně komentují ve svých příspěvcích Barker a Mander i Barlow, pokud Světová 

obchodní organizace vyžaduje jako důkaz vědecky podloženou jistotu, pak tak popírá 

možnost využít opatření založené na principu předběžné opatrnosti. Tímto jednáním 

by Světová obchodní organizace v podstatě omezovala možnosti vlád tvořit nezávislou 

politiku a přijímat ochranná opatření v situacích, kdy dle konkrétní vlády existuje potenciální 

riziko pro obyvatele. Také by tím v zásadě porušila sledování cíle uznávat svrchované právo 

člena Světové obchodní organizace zajistit ochranu zdraví na takové úrovni, kterou považuje 

za vhodnou, jak je uvedeno v Sanitární a fytosanitární dohodě. 

4.3 Shrnutí výzkumu 

Tématem této práce je otázka existence vlivu ze strany Světové obchodní organizace 

na vývoj společné obchodní politiky Evropské unie, případně do jaké míry lze tento vliv 

pozorovat. Výzkum prováděný v rámci této práce je pak konkrétněji zaměřen, a to na otázku, 

jakým způsobem reaguje Evropská unie na rozhodnutí Světové obchodní organizace 

o nekompatibilnosti obchodních pravidel EU s pravidly stanovenými WTO. Jak uvádí 

literatura dotýkající se problematiky dodržování mezinárodních pravidel na národní úrovni, 

jednou z možných reakcí Evropské unie na rozhodnutí Světové obchodní organizace je změna 

prováděné obchodní politiky. 

Autorka práce založila tento výzkum na posouzení společné obchodní politiky EU 

a případných změn, ke kterým v obchodní politice vlivem hodnocení či rozhodnutí Světové 

obchodní organizace mohlo dojít na základě 

a) prozkoumání zpráv o obchodní politice EU vypracovaných sekretariátem 

Světové obchodní organizace v rámci mechanismu přezkoumávání obchodních 

politik členských států WTO v období let 1995 - 2007, 

b) prozkoumání dvou kauz sporů řešených v rámci mechanismu řešení sporů 

u Světové obchodní organizace, v nichž Evropská unie figuruje jako 

respondent stížnosti týkající se porušení pravidel obchodu. 
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Prostudováním zpráv o přezkoumání obchodní politiky EU bylo zjištěno, že společná 

obchodní politika EU je principiálně v souladu s pravidly a ustanoveními Světové obchodní 

organizace. Pozitivně byla hodnocena v posledních letech také angažovanost a aktivní přístup 

Evropské unie k budování mnohostranných smluvních vztahů v mezinárodním obchodě 

a podpoře obchodně-rozvojové politiky v rámci Světové obchodné organizace. Avšak kriticky 

byla okomentována skutečnost, že Evropská unie uzavírala spíše preferenční, mnohdy 

bilaterální obchodní dohody. Zde se však Evropská unie hájí, že preferenční obchodní dohody 

uzavírané s rozvinutými i rozvíjejícími se státy jsou součástí širší politiky podporování 

multilateralismu a dodává, že tyto dohody jsou ve stále rostoucí míře uzavírány se skupinami 

zemí a regiony. Přestože Světová obchodní organizace doporučila Evropské unii více 

se orientovat na uzavírání dohod na principu doložky nejvyšších výhod, Evropská unie svou 

politiku v oblasti smluvních vztahů nijak významně nezměnila. Výsledkem tedy zůstává 

vysoký počet preferenčních dohod s členskými zeměmi WTO ve srovnání s pouze 9 členy 

WTO13, vůči kterým Evropská unie zcela uplatňuje režim doložky nejvyšších výhod. 

Druhou část výzkumu tvořily dvě kauzy sporu mezi Evropskou unií a jinými členskými 

státy WTO ohledně porušování obchodních pravidel Světové obchodní organizace. První 

kauzou byl tzv. spor o banánech, respektive spor týkající se režimu dovozu, prodeje 

a distribuce banánů na území Unie. Tento spor Evropská unie u Světové obchodní organizace 

prohrála, obchodní režim s banány uplatňovaný EU byl prohlášen nekompatibilní 

s obchodními pravidly WTO. V tomto případě, na základě rozhodnutí Světové obchodní 

organizace ve sporu s banány, Evropská unie několikrát pozměnila úpravu obchodního režimu 

s banány v rámci společné obchodní politiky, než byl obchodní režim shledán v souladu 

s obchodními pravidly WTO. Z tohoto příkladu by bylo možné usuzovat, že vliv Světové 

obchodní organizace na společnou obchodní politiku Evropské unie je značný. 

Druhou kauzou diskutovanou ve výzkumu je spor o hormonech. Spor o hormonech se řadí, 

tak jako spor o banánech, ke sporům dlouhodobým a komplikovaným. V tomto sporu 

rozhodla Světová obchodní unie opět v neprospěch Evropské unie a žádala po Unii nápravu 

obchodního režimu týkajícího se obchodu s hovězím masem ze Spojených států. 

Ovšem v tomto případě Evropská unie Světovou obchodní organizaci neuposlechla a změny 

ve své obchodní politice neprovedla. Ačkoliv byly na Evropskou unii uvaleny sankce 

ze strany Spojených států a Kanady (druhá stěžující si země) v podobě importních cel 

na produkty ze zemí EU, Evropská unie přesvědčena o oprávněnosti používaných opatření 

                                                 
13 Austrálie, Čína, Hongkong, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy 
americké  
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v rámci obchodu s hovězím masem z USA po dlouhou dobu udržovala svou obchodní politiku 

v této oblasti neměnnou. 

Shrneme-li poznatky získané výzkumem, nelze popřít hypotézu existence vlivu Světové 

obchodní organizace na vývoj společné obchodní politiky Evropské unie. To, že rozhodnutí 

WTO v rámci mechanismu řešení sporů a hodnocení WTO v rámci mechanismu 

přezkoumávání obchodní politiky členů Světové obchodní organizace ovlivňují podobu 

obchodní politiky nejen Evropské unie, ale i dalších členských států WTO vyplývá 

již ze samotné podstaty členství zemí ve Světové obchodní organizaci, kdy se jednotlivé státy 

smluvně zavázaly sledovat politiku a pravidla WTO. Taktéž hrozba sankcionování v případě 

neuposlechnutí rozhodnutí Světové obchodní organizace představuje význačný nástroj WTO 

k vynucení si dodržování smluvně ustavených mezinárodních pravidel obchodu. 

Na otázku míry vlivu WTO na podobu společné obchodní politiky EU však již není možně 

jednoznačně odpovědět. Jak bylo možné pozorovat v příkladech uvedených v rámci výzkumu, 

Evropská unie upravila svou obchodní politiku po výzvě Světovou obchodní organizací 

směrem vyžadovaným pravidly WTO. Naopak v jiných případech Evropská unie uplatňovala 

svou obchodní politiku nezávisle na rozhodnutí či doporučení Světové obchodní organizace 

a i za cenu sankcí realizovala svou obchodní politiku na základě přesvědčení, které sdílely 

členské země EU. 
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5 ZÁVĚR 

Práce byla věnována otázce společné obchodní politiky Evropské unie v kontextu 

fungování Světové obchodní organizace. Evropská unie, významný člen Světové organizace 

a jeden z nejvýraznějších aktérů mezinárodního obchodu uplatňuje společný přístup 

k obchodní politice na mezinárodní scéně. Evropská unie proklamuje, že v rámci své 

obchodní politiky se zasazuje o liberalizaci mezinárodního obchodu a podporuje otevřený 

a spravedlivý obchod se všemi obchodními partnery. Světová obchodní organizace, 

mezinárodní organizace sdružující více než 150 zemí světa, včetně zemí Evropské unie, 

je považována za významného hráče na poli mezinárodního obchodu. Světová obchodní 

organizace se svou činností snaží aktivně se podílet na odstraňování překážek obchodu 

a napomoci tak procesu liberalizace mezinárodního obchodu. Obě tato sdružení zemí 

prosazují v oblasti organizace obchodního systému vizi spravedlivého obchodu bez překážek. 

 

Tato studie byla vypracována za účelem zjištění, zda a popřípadě do jaké míry dochází 

k ovlivnění podoby společné obchodní politiky Evropské unie Světovou obchodní organizací. 

Autorka práce si kladla otázku, zda lze považovat obchodní politiku za nezávislou a orgány 

Evropské unie za suverénní v tvorbě a realizaci společné obchodní politiky či nikoliv. 

V rámci teoretické části této práce byla pozornost nejprve věnována Světové obchodní 

organizaci, jejím cílům a aktivitám na poli mezinárodního obchodu. Následně se autorka 

práce věnovala společné obchodní politice Evropské unie. Praktická část práce zahrnovala 

výzkum, který autorka provedla za účelem zodpovězení otázky vlivu členství Evropské unie 

ve Světové obchodní organizaci na formování společné obchodní politiky EU. 

 

V úvodu práce byl vysloven předpoklad, že členství Evropské unie ve Světové obchodní 

organizaci má vliv na formování společné obchodní politiky EU. Lze usuzovat, 

že začleněním se mezi země WTO hodlá Evropská unie sledovat ve své obchodní politice 

takové cíle, které budou v souladu s cíli a přesvědčením Světové obchodní organizace. 

V případě, že by Světová obchodní organizace pozměnila jí ustanovená obchodní pravidla, 

lze věřit, že vzhledem k členství by svou obchodní politiku upravila i Evropská unie, 

a to v takovém rozsahu, aby byla zachována kompatibilita unijního obchodního režimu 

s pravidly WTO. Výzkumem bylo zjištěno, že obchodní politika EU je v zásadě v souladu 

s pravidly WTO a sleduje shodné cíle s cíli Světové obchodní organizace. Ve výzkumu byl 
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uveden příklad, kdy došlo k úpravě obchodní politiky Evropské unie vlivem rozhodnutí 

Světové obchodní organizace ve sporu ohledně míry konzistence obchodního režimu EU 

s pravidly WTO. Zároveň však byl uveden příklad, kdy Evropská unie realizovala obchodní 

politiku, jež nebyla plně v souladu s rozhodnutím Světové obchodní organizace a bylo tak 

možné pozorovat uplatňování samostatné, nezávislé obchodní politiky nereagující na výzvu 

Světové obchodní organizace žádající nápravu obchodního režimu EU. Výzkumem byla 

potvrzena hypotéza existence vlivu Světové obchodní organizace na společnou obchodní 

politiku Evropské unie, ovšem nebylo již možné kvantifikovat míru vlivu WTO na změnu 

obchodní politiky Unie. Autorka práce usuzuje, že Evropská unie uplatňuje své právo 

na provádění nezávislé obchodní politiky do té míry, kdy jsou obchodní pravidla a opatření 

v souladu s přesvědčením Unie chránit občany všech členských států EU před riziky 

a hrozbami a plnit tak cíl zajišťovat ochranu občanů proti zdravotním hrozbám a soustavně 

zlepšovat kvalitu života všech občanů Evropské unie. 
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