
Co je úkolem Světové obchodní organizace?
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Světová obchodní organizace (WTO) vytváří pravidla mezinárodního 
obchodu a dohlíží na jejich dodržování. V současné době se jimi řídí 164 
států, včetně Česka. Organizace sídlí od roku 1995 ve švýcarské Ženevě.

 
WTO zajišťuje, že jeden členský stát při obchodování nijak nediskriminuje 
či naopak nezvýhodňuje jiné země. Chrání před ochranářskými praktikami 

a směruje státy k odbourávání cel a dalších obchodních překážek.
 

Pokud se mezi členskými státy objeví obchodní spor, WTO jim poskytuje 
prostor pro jeho řešení. Součástí WTO je Orgán pro řešení sporů, který 
může konflikt posoudit, přiklonit se k jedné straně a po druhé vymáhat 

řešení.

Ochromená organizace
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WTO dnes jen stěží dokáže řešit spory mezi svými členy, přestože je to 
jedním z jejích hlavních úkolů. Odvolací orgán WTO je od prosince 2019 

ochromený nedostatkem soudců. Pokud tedy obchodní spor mezi 
některými státy vyústí v odvolání nespokojené strany, organizace nemá 

možnost dál postupovat.
 

Jmenování nových členů orgánu po čtyři roky blokoval bývalý americký 
prezident Donald Trump, který patřil k ostrým kritikům obchodní 

organizace. Trump blokoval i obsazení postu generálního ředitele WTO. 
Organizace tak byla dlouhou dobu bez řádného vedení.

 
S nástupem nové americké administrativy prezidenta Joea Bidena se však 
WTO otevírají nové možnosti. Hned prvním krokem bylo zvolení nigerijsko-

americké ekonomky Ngozi Okonjo-Iwealaové do jejího čela.

První žena v čele WTO
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Ngozi Okonjo-Iwealaová má jako nová ředitelka WTO před sebou mnoho 
úkolů. Organizace se pod jejím vedením musí vypořádat s pandemií 

covidu-19 a zapracovat na zlepšení pošramocených vztahů mezi Spojenými
státy, Evropou a Čínou. Navíc musí obnovit činnost odvolacího orgánu a 

s ním i funkčnost celé organizace.
 

Okonjo-Iwealaová je nejen první ženou, ale také první osobou afrického 
původu, která se chopila vedení světového obchodu. Předtím působila ve 

Světové bance a také jako nigerijská ministryně financí.
 

Jedním z jejích prvních úkolů v čele WTO bude svolání Ministerské 
konference, nejdůležitějšího rozhodovacího orgánu WTO. Jednání se má 

konat každé dva roky, loni ale muselo být kvůli pandemii zrušeno.

Nelehké období
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Evropská unie zvolení nigerijské ekonomky do čela WTO přivítala. Její 
kandidaturu podporovala už od samého počátku, na rozdíl od Spojených 

států.
 

I Evropa však přiznává, že zvolením Okonjo-Iwealaové náročná etapa WTO 
nekončí. Právě naopak. Nové vedení musí postavit organizaci zpět na 

nohy.
 

„Musíme si být vědomi toho, že to nebude jednoduchá cesta. Doktorka 
Okonjo-Iwealaová přebírá organizaci, která prochází zřejmě nejtěžším 

obdobím své historie," poznamenal ke zvolení nigerijské ekonomiky šéf 
výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange.

Všichni chtějí reformu
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S reformou WTO se počítá již od roku 2018, kdy se na ní shodla skupina 
největších ekonomik světa G20. Tyto státy tehdy poprvé uznaly, že 

organizace již nenaplňuje své cíle a je nutné upravit pravidla hry. Ve 
skupině, která rozhoduje o osudu světových obchodních pravidel, je i 
Evropská unie. Ta ve WTO reprezentuje zájmy svých členských států, 

včetně Česka.
 

Globální obchod se řídí pravidly WTO od roku 1995, kdy se poválečná 
Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) proměnila právě ve Světovou 

obchodní organizaci.
 

Zatímco v roce 1947 panovali mezi signatáři dohody 20- až 30procentní cla, 
v roce 2019 se průměrná cla pohybovala kolem devíti procent. Objem 

obchodu je přitom nyní až 41krát větší než v roce 1950.

Chceme fungující WTO, zní z Bruselu
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Evropská unie má sice s celou řadou světových hráčů uzavřené vlastní 
obchodní dohody, dvě třetiny unijního obchodu se ale řídí pravidly WTO. 

Týká se to i obchodních toků mezi Evropou a Spojenými státy, Čínou, Indií 
nebo Ruskem.

 
Reforma WTO je tak pro EU jedním z klíčových témat a unie chce 

promlouvat do toho, jak bude organizace v následujících letech fungovat.
WTO je pro Evropu důležitá ze tří hlavních důvodů - urovnává spory mezi 

signatáři, sleduje, zda státy plní pravidla, a poskytuje prostor pro 
mezinárodní diskusi.

Jak to vidí Evropa 
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Evropská komise představila svou vizi budoucí WTO letos v únoru, krátce 
před březnovým nástupem nové ředitelky do funkce.

Podle EU by se měla WTO zaměřit na zdravotnické a ekonomické výzvy 
spojené s covidem-19. Věnovat by se měla také udržitelnosti, a to 

environmentální i socioekonomické. EU pak tlačí na to, aby se upravila 
pravidla mezinárodního digitálního obchodu, a zdůrazňuje boj 

s nelegálními konkurenčními praktikami.
 

Konkrétně chce EU prosazovat dohody, které by měly umožnit 
spolupracovat v určitých oblastech jen těm členům, kteří o to mají zájem. 

Nyní totiž WTO rozhoduje jednomyslně, jeden stát tak může blokovat 
společnou iniciativu ostatních zemí.

 
Dalším bodem je odblokování odvolacího orgánu a efektivnější dohled nad 

dodržováním pravidel WTO. Umožnit by to měla vyšší transparentnost 
v obchodních praktikách členských států.
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