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SHRNUTÍ 

Procesněprávní aspekty řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu 

Spory se v současném mezinárodním ekonomickém právu řeší více 

institucionalizovaným způsobem, než tomu bylo v posledním půlstoletí. Cíle je jasný: 

dosáhnout lepší vykonatelnosti práva (rozhodnutí) na základě rychlého a efektivního 

řízení „pod jednou střechou“. 

Tato práce se zaměřuje na procesní aspekty řešení sporů v rámci Mezinárodní 

obchodní organizace (WTO), Mezinárodního centra pro řešení sporů z investic (ICSID) 

a Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA). Každá z těchto tří organizací 

má svou zvláštní procesní úpravu řešení sporů, která se zároveň odlišuje od práva 

mezinárodního obchodu tím, že alespoň jednou stranou sporu je stát. 

WTO jsem si vybrala z toho důvodu, že upravuje spory na mezistátní úrovni, 

vzniklé ze všech dohod WTO mezi všemi členy WTO, což ho činí největší (a dodejme, 

že také velmi efektivní) platformou k řešení sporů v celosvětovém měřítku. ICSID je 

zase první a nejpopulárnější smíšenou arbitráží, která umožnila nestátním aktérům 

vystupovat v řízení jako strana sporu. A konečně NAFTA, i když na hmotněprávní 

úrovni doplňuje právo WTO, tak na procesněprávní úrovni mu konkuruje, což ji činí 

zajímavou pro účel této práce. 

Skoro každý mechanismus umožňuje začít řešit spory vzájemnými konzultacemi, 

nebo jiným typem nejudiciálního řízení. Je to tak zejména z toho důvodu, že je vždy 

upřednostňováno urovnání sporu (zejména na mezinárodní úrovni) mírovým, ideálně 

vzájemně výhodným způsobem.  

Nicméně, jádro výše zmíněného urovnávání sporů představuje panelové řízení. 

Panely (nebo tribunály) jsou tvořeny lichým počtem rozhodců, kteří spor meritorně 

rozhodují. Panely u WTO jsou nezávislé, řízení je rychlé a vydaná rozhodnutí jsou 

podrobena schválení všemi členy WTO. Naštěstí je tento schvalovací proces založen na 

tzv. negativním konsenzu, což znamená, že rozhodnutí je bez dalšího přijato, 

neshodnou-li se všichni členové na jeho nepřijetí. Takto přijaté rozhodnutí je pak 

vykonatelné, nesplní-li ho žalovaný. Za zmínku stojí i odvolací orgán WTO, který 
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rozhoduje odvolání ohledně právní stránky rozhodnutí panelu. Řízení před WTO je 

přístupné jiným členským státům a vydaná rozhodnutí jsou zveřejňována. 

Panelové řízení před ICSID je celkem podobné tomu u WTO. Odlišnost je u stran 

sporu, kde jednou stranou je nestátní soukromoprávní investor žalující hostitelský stát 

za porušení dvoustranné smlouvy o ochraně investic. Řízení před ICSID neumožňuje 

odvolání, zato ale můžou strany žádat o zrušení rozhodnutí, pokud bylo učiněno za 

nepovolených okolností. ICSID rozhodčí mechanismus je velmi důvěrný a rozhodnutí 

se zveřejňují, jen když se na tom strany dohodnou. 

Konečně, spory v rámci NAFTA se řeší zejména dle tří kapitol: kapitoly 11, která 

upravuje spory mezi členskými státy dle Dodatečných pravidel ICSID nebo rozhodčích 

pravidel UNCITRAL; kapitoly 19, která je nejčastěji užívaným rámcem pro řízení dle 

NAFTA; a kapitoly 20. Kapitola 19 upravuje řízení z antidumpingových a 

vyrovnávacích cel, které uvalil importující stát na jiný členský (exportující) stát. Panely 

jsou dvounárodnostní, skládající se z občanů států, které jsou ve sporu. Tak je tomu 

zejména z důvodu, že rozhodným hmotným právem tu je právo importujícího státu, a 

má se za to, že rozhodci – občané stran sporu, ho budou znát nejlíp. Rozhodnutí vydaná 

na základě této kapitoly můžou být napadena odvoláním u tzv. mimořádné odvolací 

komise skoro z totožných důvodů, jaké jsou u zrušení rozhodnutí vydaného v rámci 

ICSID – toto je jediné možné odvolací řízení, které NAFTA zná.   

Kapitola 20 uvádí pravidla všeobecného řízení pro spory, které nejsou upraveny 

v jiných kapitolách NAFTA. Zajímavé je, že na základě jednoho ustanovení z této 

kapitoly je umožněno členům NAFTA si vybrat, zdali budou svůj spor řešit dle pravidel 

NAFTA, anebo ho předloží WTO (což členové často využívají). Panely dle kapitoly 20 

jsou také dvounárodnostní, ale odvolání již není dovoleno.
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