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Úvod 

Cílem této práce je přehledná analýza procesních pravidel řešení sporů v současném 

mezinárodním ekonomickém právu. Procesní právo vytváří rámec, ve kterém se 

uplatňuje hmotné právo, dle kterého se jednotlivé spory rozhodují. Procesní úprava je 

nezbytným prostředkem k tomu, aby ţalobce mohl své právo uplatnit a vymáhat. 

Mezinárodní ekonomické právo tak, jak ho známe dnes, se začalo vyvíjet po druhé 

světové válce, kdy státy začaly za účelem hospodářské obnovy a ekonomického vývoje 

spolupracovat – uzavíraly vícestranné mezinárodní smlouvy, jejichţ účelem bylo 

ekonomicky zvýhodnit tok zboţí a sluţeb mezi členskými státy. Od roku 1959
1
 státy 

navíc začaly uzavírat smlouvy o ohraně a podpoře investic od nestátních subjektů, aby 

tak umoţnily větší podíl soukromého zahraničního kapitálu na své ekonomice. Tím se 

potřeba řešit spory v mezinárodním ekonomickém právu rozšířila ze států i na nestátní 

subjekty, které postupně začaly získávat samostatné postavení strany v určitých typech 

řízení. 

Aby však bylo dodrţování takových smluv zaručeno, musel být upraven jejich 

výkon, případně účinný postup, který se uplatní, kdyţ některá smluvní strana smlouvu 

poruší. Nejdřív se spory urovnávaly v rámci diplomatické komunikace – na mezistátní 

úrovni, případně poskytnutím diplomatické ochrany
2
 svému občanovi – investorovi, 

proti státu přijímajícímu tyto investice. Praxe ale v průběhu druhé poloviny 20. století 

ukázala, ţe způsob diplomatických vyjednávání je zdlouhavý, a obzvlášť pro nestátní 

subjekty nepředstavuje ţádný jistý prostředek, jak se domoct svého práva. Navíc 

neexistovaly ţádné účinné nezávislé mechanismy výkonu rozhodnutí – bylo jen na 

dotčeném státu, jestli rozhodnutí vykoná, nebo ne. To přirozeně vedlo ke snaze podřídit 

rozhodování sporů třetí nezávislé osobě (rozhodci nebo panelu rozhodců), a zároveň ke 

snaze vytvořit účinné mírové sankce za nevykonání rozhodnutí. Tak vznikly 

institucionalizované mechanizmy řešení sporů, jak je známe dnes (mezi jinými i WTO, 

ICSID, NAFTA). I kdyţ je prioritou kaţdého z nich, aby se spor urovnal dohodou, 

poskytují stranám moţnost, aby byl spor rozhodnut autoritativně – rozhodcem, a 

                                                 
1
 První dvoustranná smlouva o ochraně a podpoře investic byla podepsána mezi Spolkovou republikou 

Německo a Islámskou republikou Pákistán dne 25.11.1959. 
2
 Ochrana poskytnutím diplomatické ochrany byla dost nejistá - je totiţ právem státu, ne jeho povinností 

ji poskytnout – lze si reálně představit, ţe by stát udělení diplomatické ochrany svému příslušníkovi 

odmítl z politických důvodů zachování dobrých vztahů s porušujícím státem. 
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v případě, ţe dotčený stát rozhodnutí neimplementuje, obsahují více či méně účinné 

protiopatření. 

Efektivnost těchto rozhodčích úprav stojí a padá právě na procesních pravidlech 

řízení: jestli a jaké jsou lhůty pro jednotlivé úkony řízení, jakou spoluúčast mají strany 

na vytvoření rozhodčího panelu, jestli je umoţněna revize rozhodnutí, a zejména jak je 

zajištěn výkon rozhodnutí.  

Systém řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu obsahuje mnohem větší 

počet arbitráţí, neţ na jaké jsem se já v této práci zaměřila. Vybrala jsem si ty 

nejdůleţitější: WTO proto, ţe je prototypem řízení stát versus stát, je jednou 

z největších a nejvýznamnějších mezinárodních organizací a jeho systém řešení sporů 

má skvělé výsledky; ICSD proto, ţe jako první v mezinárodním ekonomickém právu 

vytvořil typizovanou arbitráţ pro stát versus soukromoprávní nestátní subjekt (investor), 

a i v současné době je díky úpravě výkonu rozhodnutí velmi oblíbeným fórem; a 

nakonec NAFTA, která upravuje vícero typů řešení sporů a je tak vhodným 

komparačním rámcem k WTO i ICSID. 

Tato práce má proto čtyři hlavní části: první se věnuje osvětlení toho, co to 

mezinárodní ekonomické právo je a vymezuje ho proti právu mezinárodního obchodu; 

druhá kapitola obsahuje podrobnou úpravu řízení v rámci WTO; třetí je věnována řízení 

před ICSID a čtvrtá analyzuje řízení dle NAFTA. Zaměřila jsem se výhradně na 

procesní aspekty řízení; jejich stadia a instituty jsou rozděleny do jednotlivých 

podkapitol. V závěru se pak pokusím nabídnout shrnutí stadií jednotlivých rozhodčích 

mechanismů a porovnání jejich institutů. 

Text práce je dokončen k právnímu stavu ke dni 5.12.2011.
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1. Mezinárodní ekonomické právo 

1.1 Vymezení pojmu 

Mezinárodní ekonomické právo (dále jako „MEP“) je soubor právních norem, které 

upravují hospodářské vztahy s mezinárodním prvkem, kde alespoň jednou stranou je 

stát. Tento mezinárodní prvek spočívá buď v tom, ţe (i) strany transakce mají odlišnou 

státní příslušnost, anebo v tom, ţe (ii) samotná transakce se odehrává na území dvou, 

nebo více států.
3
 Z toho vyplývá, ţe MEP představuje veřejnoprávní rámec ekonomické 

činnosti mezi: 

a) státem a jiný státem;  

b) státem a vnitrostátním subjektem (fyzická nebo právnická osoba) se státní 

příslušností jiného státu. 

Tím se mezinárodní ekonomické právo odlišuje od práva mezinárodního obchodu, 

které reguluje vztahy s mezinárodním prvkem mezi vnitrostátními subjekty (fyzickými 

a právnickými osobami) navzájem. To je součástí mezinárodního práva soukromého a je 

upraveno vnitrostátními normami; proto je mimo záběr této práce. 

Připomenu také, ţe subjektem, kterému MEP přiznává mezinárodněprávní 

subjektivitu, je jen stát nebo mezinárodní organizace. Vnitrostátní subjekty nejsou 

subjektem mezinárodního práva, a tedy ani subjektem MEP; jsou ale jeho adresáty 

(objekty),
 4

 a zvlášť v investičních sporech mají procesněprávní subjektivitu. 

1.2 Řešení sporů v MEP 

V MEP záleţí řešení sporu od povahy vztahu, v jakém se nacházejí strany sporu: 

(i) Symetrické vztahy (stát – stát) se řeší diplomatickou cestou, anebo před 

speciálními rozhodčími tribunály příslušnými dle předmětu sporu (tím je 

vymezena věcná jurisdikce). Mezinárodní organizací s nejširší jurisdikcí je 

Světová obchodní organizace (dále jako „WTO“), která sdruţuje   153 

členských států a vytvořila  nejpropracovanější mechanismus řešení sporů. 

                                                 
3
 BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : C. H. Beck, 

1997. 221 s. ISBN 8071791504. Str. 4. 
4 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vydání. Praha : EUROLEX 

BOHEMIA, 2003. 761 s. ISBN 80-86432-57-2. Str. 115. 
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Proto se jí jako nejvýznamnější instituci řešící spory mezi státy budu věnovat 

v kapitole 2. 

(ii) Nesymetrické vztahy (stát – vnitrostátní subjekt)
5
 se v MEP nejvíc vyskytují 

u mezinárodních investic, kde investorem je osoba soukromého práva 

(většinou právnická osoba) státu jiného, neţ je stát přijímající investici.  

Řešení sporů z investic je proto specifické; spor neprobíhá před vnitrostátními 

soudy, ani před Světovou obchodní organizací, ale před nezávislým rozhodčím 

tribunálem. Jedná se buď o rozhodčí tribunály zřízené ad hoc pro konkrétní věc, anebo o 

institucionalizovanou arbitráţ pod egidou Mezinárodního střediska pro řešení sporů 

z investic (dále jako „Středisko“). Řízení před Střediskem je věnována kapitola 3 této 

práce. 

Další významnou platformou pro řešení sporů obou výše zmíněných typů je 

Severoamerická dohoda o volném obchodu (dále jako „NAFTA“),
6
 které jsem 

věnovala kapitolu 4. 

Strany sporu z MEP (zejména pokud smlouva, ze které spor vznikl, neobsahuje 

ţádnou rozhodčí doloţku) se mohou domluvit také na tom, ţe svůj spor předloţí 

soukromoprávní obchodní arbitráţi – ať jiţ pod egidou Mezinárodní obchodní komory 

(dále jako „ICC“), nebo např. ad hoc tribunálu rozhodujícímu dle pravidel UNCITRAL
7
 

– tato práce se ale zabývá jen takovými mechanismy, do jejichţ jurisdikce spadají 

výlučně jen ty spory, jejichţ alespoň jednou stranou je stát.

                                                 
5
 Nesymetričnost je dána také u mezinárodních soudů s jurisdikcí v oblasti lidských práv – např. 

Evropský soud pro lidská práva. 
6
 Z anglického North American Free Trade Agreement. Uzavřená mezi Kanadou, USA a Mexikem; 

účinná od 1. ledna 1995.  
7
 Pravidla řešení mezinárodních obchodních sporů vytvořené Komisí OSN pro mezinárodní obchodní 

právo. Více na: http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
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2. Řešení sporů v rámci WTO 

2.1  Vývoj 

WTO vznikla Dohodou o zřízení WTO
8
 1. ledna 1995 jako nástupce Všeobecné 

dohody o clech a tarifech
9
 (dále jako „GATT“). Dohoda o zřízení WTO obsahuje čtyři 

přílohy, ve kterých jsou obsaţeny všechny dohody, které byly v rámci WTO sjednány 

(dále jako „dohody WTO“). Přílohy 1, 2 a 3 jsou pro kaţdý stát, který ratifikoval 

Dohodu o zřízení WTO, závazné – státy si nemohou vybrat, jestli k těmto smlouvám 

přistoupí, nebo nepřistoupí. Naopak, dohody v příloze č 4 jsou otevřené a stát si můţe 

zvolit, jestli k nim přistoupí – pokud ano, pak jsou pro něj závazné.
10

 

Řešení sporů v rámci WTO je reakcí na nedostatečný mechanismus urovnávání 

sporů v rámci GATT - ten mu věnoval jen dva články (čl. XII a XXIII). Větší část se 

řešila v diplomatických jednáních, kde státy vyuţívaly svou ekonomickou sílu (tzv. 

power-oriented system). Na rozdíl od něj se ve WTO řeší spory organizovanějším 

způsobem, to znamená dle stanovených a přesných pravidel, které jsou pro všechny 

členy WTO stejné a přispívají tak k větší právní jistotě; tento systém řešení sporů se 

nazývá rule-oriented system. 

WTO vylepšilo několik slabostí, kterými systém řešení sporů v rámci GATT trpěl:
11

 

prvním nedostatkem bylo, ţe pro stranu, jeţ spor prohrála, bylo jednoduché zařídit, aby 

se pro ni rozhodnutí nestalo závazné (pro přijetí závěrečné zprávy po skončení řízení se 

poţadoval konsenzus všech členů GATT, včetně té, která spor prohrála). 

Dalším slabým bodem bylo, ţe GATT neobsahoval skoro ţádné ustanovení o 

výkonu rozhodnutí.  

V neposlední řadě stojí velký počet smluv uzavřených v rámci GATT s vlastními a 

navzájem nekonzistentními úpravami řešení sporů, které stranám sporu umoţňovaly tzv. 

norm shopping (hledání nejvýhodnější normy, dle které se bude rozhodovat) a forum 

shopping (hledání nejvýhodnějšího řízení, ve kterém se spor bude rozhodovat). 

                                                 
8
 Z anglického Agreement Establighing the World Trade Organizaton. 

9
 Z anglického General Agreement on Tariffs and Trade, přijatá v roce 1947, v platnost vstoupila dne 

1.1.1948. 
10

 Čl. II odst. 2 Dohody o zřízení WTO: ―The agreements and associated legal instruments included in 

Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this 

Agreement, binding on all Members.‖). 
11

 MERILS, J. G. International Dispute Settlement. New York : Cambridge University Press, 2011. 359 s. 

ISBN 978-0-521-15339-3. Str. 179. 
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WTO výše uvedené slabiny odstranilo: státy uţ nemají moţnost řízení blokovat, 

protoţe jsou stanoveny přesné lhůty pro jednotlivé úkony řízení a následky za jejich 

včasné nesplnění, a u schvalování rozhodnutí panelu (závěrečné zprávy) zaveden 

princip tzv. negativního konsenzu. To znamená, ţe rozhodnutí (závěrečná zpráva) se 

bere automaticky za schválené, ledaţe ho všichni členové odmítli přijmout.  

Zefektivnil se také výkon rozhodnutí a dále se zamezily norm a forum shopping tím 

způsobem, ţe se vytvořil jednotný systém řešení sporů – dle jedněch pravidel – pro 

spory ze všech dohod WTO. 

Řešení sporů v rámci WTO představuje největší a nejvytíţenější platformu pro 

urovnávání sporů:
12

 WTO od svého vzniku v roce 1995 do konce roku 2010 řešilo 419 

ţádostí o řešení sporu (viz Přílohu 1); zatímco Středisku ICSID (definici viz níţe 

v podkapitole 3.1.1) bylo od roku 1972 do poloviny roku 2011 předloţeno 351 

případů
13

 (viz Příloha 2); (k NAFTA nejsou dostupné statistiky). 

2.2 Hlavní orgány WTO 

Řídícím orgánem WTO je tzv. Konference ministrů vytvořená z ministrů všech 

členských států. Její úlohou je vykonávat funkce WTO.
14

 

Nejvyšším rozhodujícím orgánem WTO je Generální rada; jejími členy jsou 

všechny státy WTO. Jelikoţ se Konference ministrů WTO schází kaţdé dva roky, je 

Generální rada WTO oprávněna vykonávat funkce Konference ministrů v mezidobí 

dvou zasedání.
15

 Generální rada vykonává mimo jiné také činnost Orgánu řešícího 

spory (definici viz v podkapitole 2.5).
16

 

Dalším orgánem je sekretariát, vjehoţ čele stojígenerální ředitel, který zastupuje 

WTO navenek.  

 

 

 

                                                 
12

 BALAŠ, Vladimír. Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém 

právu (WTO, NAFTA, ICSID). Časopis pro právní vědu a praxi. 2004, 2, s. 97-104. 

13 ICSID. The ICSID Caseload – Statistics. [Online] 2011. 
14

 Čl. IV odst. 1 Dohody o zřízení WTO. 
15

 Čl. IV odst. 2 Dohody o zřízení WTO. 
16

 Čl. IV odst. 2 a 3 Dohody o zřízení WTO.  
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2.3 Smluvní rámec 

2.3.1 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů 

Jak bylo uvedeno výše, WTO se vyvinulo z GATT, přičemţ systém řešení sporů 

prošel výraznými zlepšeními. Jedním z nich jsou i jednotná procesní pravidla řízení pro 

spory ze všech dohod WTO, stanovená v dokumentu Ujednání o pravidlech a řízení při 

řešení sporů (dále jako „DSU“ z anglického Dispute Settlement Understanding).
17

 

Dalším pak to, ţe cílem rozhodčího řízení dle DSU je ukončit spor do 12 měsíců.
18

  

Dohoda o zřízení WTO obsahuje DSU jako svou přílohu č. 2. Tato je její 

neoddělitelnou částí, z čehoţ vyplývá, ţe je závazná pro všechny členy WTO. 

DSU je rozděleno do 27 článků a má 4 přílohy. První příloha určuje věcnou 

působnost DSU tím, ţe vyjmenovává dohody, spory ze kterých se budou řešit v řízení 

vedeném dle pravidel DSU; druhá příloha uvádí, kdy se DSU nepouţije, protoţe ustoupí 

speciálním procesním pravidlům, které obsahují některé dohody WTO; třetí příloha 

obsahuje pracovní postup panelu spolu s lhůtami pro jednotlivé úseky procesu; a 

konečně čtvrtá příloha upravuje práva a povinnosti související s ustanovováním expertů. 

Dle DSU se budou obligatorně vést řízení o všech sporech, které vznikly ze 

všech dohod WTO.
19

 

2.3.2 Vedlejší procesní úprava 

Mimo DSU jsou procesní pravidla řešení mezinárodních sporů upraveny v: 

(a) Čl. III odst. 3 Dohody o zřízení WTO, který zakládá právo WTO spravovat 

DSU; 

(b) Čl. IV odst. 3 Dohody o zřízení WTO, které uděluje Generální radě WTO 

postavení a pravomoci orgánu odpovědného za řešení sporů dle DSU; 

(c) Čl. XXII a XXIII GATT 1994, které upravují řešení sporů přes vzájemné 

konzultace; 

(d) Pracovní pravidla odvolacího orgánu upravené v samostatném dokumentu;
20

 

                                                 
17

 Celý název dokumentu zní Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes.  
18

 Čl. 20 DSU. 
19

 Příloha 1 Dohody o zřízení WTO a čl. 23 odst. 1 DSU. 
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(e) Pravidla chování v rámci DSU, kterými se od členů panelu, odvolacího orgánu, 

rozhodce a experta vyţaduje nezávislost, nestrannost, vyhnutí se konfliktu zájmů 

a mlčenlivost.
21

 

2.4 Druhy stížností 

Členský stát WTO můţe podat stíţnost pro následující důvody: 

a) Jiný člen WTO porušuje své povinnosti z dohod WTO
22

 – stížnost pro porušení; 

b) Jiný členský stát WTO uplatnil opatření, které nemusí být v rozporu s dohodami 

WTO, v jehoţ důsledku ale vznikla jinému státu škoda
23

 - stížnost pro 

neporušení; 

c) Z jakékoliv jiné situace
24

 - situační stížnost, 

za podmínky, ţe takové jednání člena (i) mělo za následek zrušení nebo zmenšení 

výhod plynoucích z dohod WTO, nebo (ii) je překáţkou k dosaţení cíle stanoveného 

dohodou WTO.
25

 

2.5 Orgán řešící spory 

V rámci WTO je pro řešení sporů dle DSU příslušný tzv. Orgán řešící spory
26

 (dále 

jako „DSB“ z angl. Dispute Settlement Body). Jak jsem jiţ výše zmínila, funkci DSB 

vykonává Generální rada, takţe jsou v ní zastoupeny všechny členské státy. 

Tento orgán má exklusivní jurisdikci, coţ znamená, ţe je příslušný pro veškeré 

spory z těch dohod WTO, na které se vztahuje DSU – coţ jsou všechny dohody WTO.
 
 

DSB se na rozhodování sporů přímo nepodílí – podílí se ale administrativně a 

logisticky na řízení tím, ţe vede seznam rozhodců, ze kterých na ţádost ţalobce 

ustavuje panel; jmenuje členy Odvolacího orgánu (dále jako „AB“ z angl. Appellate 

Body); schvaluje závěrečnou zprávu panelu a AB; dohlíţí na výkon rozhodnutí panelu a 

                                                                                                                                               
20

 V angl. Working procedures for appellate review (WT/AB/WP/6*) ze dne 16. srpna 2010.  
21

 V angl. Rules of conduct for the understanding on rules and procedures governing the settlement of 

disputes (WT/DSB/RC/1) ze dne 12. prosince 1996.  
22

 Čl. XXIII odst. 1 písm. a) GATT 1994. (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1948) 
23

 Čl. XXIII odst. 1 písm. b) GATT. 
24

 Čl. XXIII odst. 1 písm. c) GATT. 
25

 Ibid. čl. XXIII odst. 1 první věta.  
26

 Čl. 2 DSU.  
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povoluje pozastavení výhod plynoucích z dohod WTO jako sankci členského státu vůči 

státu, který nevykonal rozhodnutí panelu.
27

 

DSB rozhoduje konsenzem.
28

 

2.6 Možnosti řešení sporu 

DSU upravuje následující rámce, ve kterých je moţné spor řešit: 

a) Konzultace (jednání) – ţalobce je povinen začít řešit spor s ţalovaným 

vzájemným jednáním; přítomny jsou jen strany, není tu ţádná nezávislá osoba; 

záměrem je dosáhnout dohodu; upraveno v čl. 4 DSU; více k tématu 

v podkapitole 2.7.2; 

b) Dobré služby (tzv. good offices) – tato sluţba spočívá zejména v poskytnutí 

logistické podpory ze strany WTO, aby strany mohly snadněji vyjednávat a 

dosáhnout dohody; upraveno v čl. 5 DSU; více k tématu v podkapitole 2.7.3; 

c) Smírčí řízení – strany sporu mezi sebou komunikují s třetí nezávislou osobou, 

která má více méně úlohu posla; účelem je dosáhnout dohody; upraveno v čl. 5 

DSU; více k tématu v podkapitole 2.7.3; 

d) Zprostředkování (mediace) – mediátor tady sám aktivně přispívá k vyřešení 

sporu, vyjadřuje se k aktivitě stran a sám navrhuje řešení tak, aby strany mohly 

dosáhnout dohody; upraveno v čl. 5 DSU; více k tématu v podkapitole 2.7.3; 

e) Rozhodčí řízení – spor se předloţí rozhodci, který závazně rozhodne; upraveno 

např. v čl. 21 a 22 DSU; 

f) Panelové řízení – nedospějí-li strany k dohodě, můţe ţalobce poţádat sekretariát 

WTO o ustavení panelu, který spor závazně rozhodne; upraveno zejména v čl. 

13-16 DSU; více k tématu v podkapitole 2.8; 

g) Odvolací řízení – zaměřeno jen na právní posouzení věci a interpretaci 

pouţitých norem ve zprávě panelu; je fakultativní; upraveno zejména v čl. 17-19 

DSU; více k tématu v podkapitole 2.9. 

2.7 Nejudiciální řešení sporu 

Kdyţ mezi členy WTO vznikne spor z dohody WTO, můţou státy nejdřív vyuţít 

diplomatického jednání. Není-li ale diplomatická cesta úspěšná, mají k výběru další, 

                                                 
27

 Čl. II odst. 2 Dohody o zřízení WTO. 
28

 Čl. II odst. 4 DSU. 
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formálnější, nejudiciální mechanismy dle DSU. Nejudiciální jsou proto, ţe strany si 

spor vedou samy, bez účasti osoby, která má pravomoc vydat rozhodnutí. 

Můţou si zvolit mezi nejméně formálním rámcem konzultací, formálnějším 

zprostředkováním, smírčím řízením a mediací. Aţ kdyţ tyto nevedou ke kompromisu, 

můţou strany předloţit věc panelu. Níţe jednotlivé smírčí způsoby řešení sporu blíţe 

uvedu. 

2.7.1 Zahájení řízení 

Na začátku sporu je většinou konkrétní fyzická nebo právnická osoba, které v jejím 

přeshraničním podnikání brání (nebo zhoršuje) opatření jiného státu, o kterém se 

domnívá, ţe je v rozporu s dohodami WTO. Jelikoţ ale tato soukromoprávní osoba není 

subjektem mezinárodního veřejného práva, nemůţe vůči porušujícímu státu sama 

iniciovat ţádný spor. Musí tedy přesvědčit vládu své země, aby spor na úrovni WTO, 

jménem státu, iniciovala. Jakým vnitrostátním postupem se tak děje, je úpravou 

kaţdého státu. 

Spor v rámci WTO, dle pravidel DSU, je tedy zahájen, aţ kdyţ vláda státu zaţádá o 

konzultace s porušujícím státem, případně rovnou podá u WTO stíţnost. 

2.7.2 Konzultace 

Kdyţ se stát rozhodne pro řešení sporu v rámci WTO, je povinen postupovat dle 

ustanovení DSU. To zejména znamená, ţe se musí snaţit nejdříve urovnat spor se 

ţalovaným cestou vzájemných konzultací.
29

  Konzultace mezi stranami sporu i s DSB 

probíhají písemně. 

Ţádost o konzultace se adresuje porušujícímu státu. Podání musí obsahovat faktický 

popis sporu; opatření ţalovaného, která jsou předmětem sporu; a právní zdůvodnění 

ţádosti. Po jedné kopii dostane také DSB a dále dotčené komise a výbory, čímţ se 

zabezpečuje integrace všech stadií řešení sporu do jednoho systému.  

Ţádaný stát je povinen odpovědět do 10 dnů (případně v jiné státy sjednané lhůtě) a 

vstoupit do jednání do 30 dnů od přijetí ţádosti o konzultaci. V naléhavých případech, 

jako je např. u zboţí podléhajícího zkáze, musí ţalobce začít jednat do 10 dnů od přijetí 

                                                 
29

 Čl. 4 DSU. 
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ţádosti s tím, ţe konzultace mohou trvat je 10 dní.
30

 Neodpoví-li nebo nevstoupí-li 

ţádaný stát ve lhůtě do konzultací, můţe stěţovatel přistoupit ke svolání panelu. 

V případě, ţe státy dospějí k dohodě, oznámí to DSB.
31

  

Naopak, nedohodnou-li se do 60 dnů, anebo se shodnou na tom, ţe se prostě 

uspokojivě nedohodnou, můţe stěţovatel v 60 denní lhůtě od podání ţádosti zaţádat 

DSB o ustavení panelu.
32

 

Strany sporu mají také moţnost kdykoli v průběhu konzultací vyuţít 

zprostředkování, smírčího řízení anebo mediace
33

 (víc k tomu v následující 

podkapitole). 

Ke konzultaci stran se můţe připojit i třetí strana, která má tzv. podstatný obchodní 

zájem na věci.
34

 Musí ho ale prokázat té straně sporu, kterou ţádá o povolení zúčastnit 

se konzultací. Bude-li odmítnuta, můţe zahájit vlastní konzultace.
35

 

DSU nezavírá oči ani před rozdílnou vyjednávací silou vyspělých a rozvojových 

států – tuto faktickou nerovnost se snaţí zmírnit speciálními ustanoveními
36

 ve prospěch 

rozvojových států. Je-li ve sporu alespoň jeden ze států rozvojový a konzultace nebudou 

úspěšné, můţe tento stát, ještě neţ předloţí věc panelu, poţádat přímo generálního 

ředitele WTO, aby se na smírčím řešení sporu podílel.
37

 

Více jak polovina případů předloţených WTO skončila urovnáním sporu v 

konzultacích, tzn., ţe ani nebyly předloţeny k panelovému řízení.
38

 

2.7.3 Dobré služby, smírčí řízení a zprostředkování 

Strany sporu se mohou kdykoliv po podání ţádosti o konzultace rozhodnout pro 

řešení sporu dobrými sluţbami, smírčím řízením, anebo zprostředkováním, ať jiţ před 

ustavením panelu, nebo i v průběhu panelového řízení. Nebo je také nemusejí vyuţít 

vůbec – jsou plně fakultativní.
39

 Jejich účelem je ukončit spor dohodou stran.  

                                                 
30

 Čl. 4 odst. 8 DSU. 
31

 Čl. 3 odst. 6 DSU. 
32

 Čl. 4 odst. 3 a 7 DSU. 
33

 Čl. 5 odst. 4 DSU. 
34

 Z angl. „substantial trade interest“; čl. 4 odst. 11 DSU. 
35

 Čl. 4 odst. 3 DSU. 
36

 Čl. 24 DSU. 
37

 Čl. 24 odst. 2 DSU. 
38

 AGAH, Yonov Frederick. World Trade Organization Dispute Settlemet Body in 2010. [Online]. 
39

 Čl. 5 odst. 1 DSU.  
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O tyto smírčí prostředky urovnání sporu mohou strany poţádat, kdyţ jsou obě 

ochotny se jich aktivně účastnit – to znamená, ţe se nejdřív musí shodnout na této 

metodě řešení sporu. Tím se odlišují od konzultací, které jsou povinné; kdyţ o ně jedna 

strana zaţádá, musí se protistrana do jednání zapojit.
40

 

Ţádost o dobré sluţby, smírčí řízení a zprostředkování v rámci WTO se podává u 

generálního ředitele WTO, který se role mediátora ujme buď sám, nebo pověří svého 

zástupce. Generální ředitel ale také nemusí čekat, aţ se strany samy shodnou na řešení 

sporu některou smírčí metodou a můţe svou pomoc stranám nabídnout rovnou sám.
41

 

DSU nestanovuje ţádná pravidla pro vytvoření smírčí, ani obdobné komise, tak jak to 

dělá u panelu; obsahuje akorát stručné zmocnění generálního ředitele; další postup je 

pak konkretizován ve sdělení generálního ředitele členům WTO.
42

 

Výhodou těchto zprostředkovatelských metod dle DSU je, ţe v nich strany mohou 

pokračovat i poté, co zasedne panel,
43

 čímţ zvětší šance na rychlejší ukončení sporu a 

zejména na urovnání sporu oboustranně výhodnou dohodou.  

Jednání je u všech smírčích metod důvěrné, coţ je důleţité, zejména kdyţ se strany 

nedohodnou a předloţí věc panelu – kdyţ totiţ v průběhu vyjednávání prozradí 

mediátorovi, jaký je jejich hraniční limit pro dohodu a protistrana nebo panel by se to 

později dověděli, přirozeně by se snaţili ji k tomuto limitu dotlačit, coţ by pro ni bylo 

samozřejmě velmi nevýhodné. 

Zahájí-li strany některou ze zprostředkovatelských smírčích metod do 60 dnů od 

podání ţádosti, můţe stěţovatel poţádat o ustavení panelu aţ po uplynutí této lhůty. 

Ještě před uplynutím lhůty tak můţe učinit, domluví-li se na tom se ţalovaným.
44

 

Smírčí sluţby, konkrétně dobré sluţby nabídnuté generálním ředitelem, byly dvakrát 

úspěšně vyuţity ještě za fungování GATT;
45

 v historii WTO zatím nikoliv. 

 

 

                                                 
40

 MERILS, J. G. International Dispute Settlement. New York : Cambridge University Press, 2011. 359 s. 

ISBN 978-0-521-15339-3. Str. 199. 
41

 Čl. 5 odst. 6 DSU.  
42

 Communication from the Director-General: Article 5 of the Dispute Settlement Understanding. (Sdělení 

generálního tajemníka k Čl. 5 DSU), WT/DSB/25 ze dne 17.7.2001. 
43

 Čl. 5 odst. 5 DSU. 
44

 Čl. 5 odst. 4 DSU. 
45

 Případ European Economic Community – Restrictions on Exports of Copper Scrap mezi ES a 

Japonskem. Panel report DS5/R ze dne 20.2.1990. 
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2.8 Panelové řízení 

2.8.1 Žádost o ustavení panelu 

Kdyţ strany neurovnají spor smírnou cestou, můţe stěţovatel předloţit sekretariátu 

DSB ţádost o ustavení panelu.
46

 

Aktivně legitimován k podání stíţnosti je člen WTO, který má za to, ţe jsou výhody 

plynoucí pro něj přímo nebo nepřímo z dohod WTO dotčeny opatřením jiného 

členského státu.
47

 Judikatura tuto legitimaci rozšířila i na státy, které by takovým 

existujícím opatřením mohly být potenciálně dotčeny.
48

 

Panel se ustavuje vţdy ad hoc pro jednotlivý případ (na rozdíl od stálého odvolacího 

orgánu). 

DSB projedná ţádost o ustavení panelu na schůzi následující po té, na které byla 

ţádost podána. Účelem této časové prodlevy je poskytnout stranám ještě nějaký čas k 

vzájemnému jednání. 

Ţádost o ustavení panelu musí být písemná a musí obsahovat (i) informaci, jestli, 

příp. jak mezi stranami proběhly konzultace; (ii) označení opatření nebo jeho části, 

ohledně které spor vznikl; dále (iii) stručné právní zdůvodnění stíţnosti; a fakultativně 

také (iv) vymezení působnosti panelu v doloţce – mandátu panelu, má-li se lišit od 

toho, jak je upravena v DSU.
49

 

2.8.2 Působnost a složení panelu 

Panel má za úlohu objektivně zjistit věc – jestli je aplikovatelná na dotčenou 

smlouvu a je s ní v souladu, a případně zjistit i jiná fakta, která DSB ulehčí zprávu 

panelu přijmout. Panel by měl ale také se stranami sporu pravidelně komuikovat a 

umoţnit jim, aby došly k vzájemně výhodnému řešení.
50

 V činnosti panelu je tak dán 

                                                 
46

 Čl. 6 odst. 1 DSU. 
47

 Čl. 3 odst. 3 DSU. 
48

 Případ European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas mezi ES 

a Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, USA. Report of the Appellate Body 

(WT/DS27/AB/R) ze dne 9.9.1997. 

 
49

 Čl. 7 odst. 2 DSU.  
50

 Čl. 11 DSU. 
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důraz na arbitráţní prvek (objektivně posoudit věc a rozhodnout ji), stejně jako na 

zprostředkovací (konzultovat se stranami a nabádat je k dohodě).
51

 

Panel má svou standardní působnost dle DSU, ale strany mají právo domluvit se na 

jiné působnosti panelu do 20 dnů od jeho jmenování. 

Standardní působnost panelu (stíţnostní doloţka) dle DSU zní následně: „Zjistit, ve 

světle příslušných ustanovení v (název smlouvy) záležitost, kterou ... (strana, která 

žádost podala) předložila DSB v dokumentu ... a přijít k takovým zjištěním, na základě 

kterých DSB bude moct učinit doporučení nebo rozhodnutí, které bude v souladu s 

takovou smlouvou.“
52

  

Jinak řečeno, panel zkoumá, jestli je dotčené opatření ţalobce v souladu s dohodou 

WTO. Panel není omezen návrhem ţalobce (na rozdíl od odvolacího řízení, ve kterém 

se zkoumá jen právní stránka rozhodnutí) a můţe zkoumat i jiné stránky věci, povaţuje-

li to za nutné. Měl by pak DSB předloţit dostatečně určité, odůvodněné a objektivní 

závěry, tak, aby jim DSB ideálně jen propůjčilo svou pravomoc.
53

 

Právě z tohoto důvodu by jiţ obsazení panelu mělo být co největší zárukou 

správnosti. Členové panelu musí být nezávislí, nestranní, neměli by být občany státu, 

který je stranou sporu (ledaţe se na tom strany sporu domluví) a samozřejmostí je jejich 

odborná kvalifikace (bývalý politický představitel státu, nebo právník); vybírají se ze 

seznamu osob, který vede sekretariát WTO.
54

  

Panel standardně tvoří tři osoby, avšak strany sporu se do 10 dnů od ustavení panelu 

mohou domluvit na pěti členech. Následně na to sekretariát DSB stranám navrhne 

sloţení panelu; strany můţou rozhodce odmítnout jen ze závaţných důvodů.
55

 Pokud se 

strany sporu na konkrétních osobách neshodnou do 20 dnů od ustanovení panelu, určí je 

na ţádost kterékoliv strany generální ředitel WTO ve spolupráci s předsedou DSB a 

předsedou příslušné komise/výboru,
56

 aby se řešení sporu nezablokovalo. 

                                                 
51

 MERILS, J. G. International Dispute Settlement. New York : Cambridge University Press, 2011. 359 s. 

ISBN 978-0-521-15339-3. Str. 201. 
52

 Čl. 7 odst. 1 DSU: "To examine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered 

agreement(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to the DSB by (name of party) in 

document ... and to make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving 

the rulings provided for in that/those agreement(s).― 
53

 Čl. 11 DSU. 
54

 Čl. 8 odst. 4 DSU. Sekretariát převzal seznam GATT a průběţně ho doplňuje na návrh členských států. 

Vedení v seznamu není časově omezeno. 
55

 Z angl. compelling reasons; čl. 8 odst. 6 DSU. 
56

 Čl. 8 odst. 7 DSU. 
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Současná situace je taková, ţe jelikoţ je panelové řízení mezi členy pro svou 

efektivnost velmi populární, nové panely se ustavují průběţně,
57

 coţ má za následek 

nedostatek dobře kvalifikovaných rozhodců. Navíc některé strany zneuţívají toho, ţe 

rozhodci nejsou stálým orgánem DSB a namítají rozhodce nominované protistranou (uţ 

jen z důvodu, ţe je pro ni neznámý), aţ chybějícího rozhodce musí nakonec jmenovat 

generální ředitel WTO.
58

 

Panel se ustaví vţdy, kdyţ ho DSB konsenzem neodmítne ustavit.
59

 

Rozvojové státy, jsou-li stranou sporu, mají i v této fázi řešení sporu pozitivní 

diskriminační výhodu. Můţou totiţ poţadovat, aby alespoň jeden člen panelu byl také 

z rozvojové země.
60

 

V případě, ţe více neţ jeden člen WTO ţádá o ustavení panelu ve stejné věci, můţe 

DSB rozhodnout, ţe o nich bude rozhodovat jediný panel. V takovém případě můţe 

kterákoliv strana sporu ţádat, aby panel vydal samostatnou zprávu ohledně daného 

stěţovatele. Strany sporu mají dále právo mít k dispozici písemné podání ostatních stran 

a být přítomny u jejich ústních slyšení.
61

 

DSB však můţe rozhodnout i o ustavení více panelů v totoţné záleţitosti dle 

různých stěţovatelů. Členy těchto panelů by pak měly být stejné osoby a časový 

harmonogram jednotlivých panelů by měl být sladěn.
62

 

2.8.3 Amicus curiae 

Řízení před panelem mohou být přítomni i další členové WTO, kteří prokáţou 

podstatný zájem týkající se sporu, a kteří o tom informovali DSB. Jejich zájmy by měl 

panel vţdy brát v potaz – proto mají právo být slyšeny a činit písemná podání, které dá 

panel k dispozici ostatním stranám sporu, a ke kterým se vyjádří ve své závěrečné 

zprávě. Naopak, třetí strany mají právo mít k dispozici jen první podání stran sporu.
63

 

                                                 
57

 Jen v roce 2010 bylo zahájeno 17 panelových řízení. Srov. World Trade Organization. Dispute 

Settlement in. Annual Report 2011. [Online] 2011. 
58

 MERILS, J. G. International Dispute Settlement. New York : Cambridge University Press, 2011. 359 s. 

ISBN 978-0-521-15339-3. Str. 202-203. 
59

 Čl. 6 odst. 1 DSU. 
60

 Čl. 8 odst. 10 DSU. 
61

 Čl. 9 odst. 2 DSU. 
62

 Čl. 9 odst. 3 DSU. 
63

 Čl.  10 DSU. 
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Judikatura dovodila,
64

 ţe výhoda amicus curiae se nevztahuje jen na členské státy, 

ale i na nevládní organizace.   

2.8.4 Řízení před panelem 

Řízení postupuje dle DSU a Pracovních pravidel panelu, které jsou v příloze 3 

DSU. Kaţdý panel si ale můţe odsouhlasit vlastní pracovní pravidla, kdyţ to projedná 

se stranami sporu.
65

 Do jednoho týdne od ustanovení panelu, resp. od odsouhlasení jeho 

působnosti, si panel určí přesný časový rozvrh.  

Řízení před panelem je písemné i ústní – meritum sporu určují písemná stanoviska 

stran, která jsou upřesněna v ústních slyšeních. Panel jedná neveřejně. Všichni účastníci 

jsou na jednání panelu vţdy písemně zváni.
66

 

Panel stranám sám určuje lhůty, do kdy mají doručit podání.
67

 Postup je pak takový, 

ţe stěţovatel je instruován podat své první podání dříve neţ druhá strana (ledaţe panel 

rozhodne, ať strany doručí svá stanoviska současně). V případě, ţe stěţovatel musí 

doručit své podání dřív, dá panel druhé straně sporu dostatečnou lhůtu k vypracování 

odpovědi. Tyto první stanoviska určují meritum sporu – faktický popis sporu a 

argumentaci stran.
68

 Pro ostatní podání jiţ strany dostanou stejný čas na přípravu.
69

  

Strany doručují podání sekretariátu DSB, který je redistribuuje panelu a ostatním 

stranám sporu. 

Na základě písemných podání stran se koná první věcné jednání před panelem. 

Zasedání trvá několik dní a koná se v místě sekretariátu WTO v Ţenevě. Na prvním 

zasedání nejprve přednese svoji stíţnost ţalobce. Následně dostane prostor na repliku 

ţalovaný.
70

 Na první věcné jednání jsou pozvány i třetí strany, které deklarovaly 

podstatný zájem na věci, aby na něm přednesly svůj postoj k věci.
71

 

                                                 
64

 V případu US – Shrimp judikovalo AB: „panels have a discretion to accept unsolicited amicus curiae 

briefs submitted by non-governmental organisations.“.  United States - Import Prohibition of Certain 

Shrimp and Shrimp Products. Appellate Body and Panel Report pursuant to Article 21.5 of the DSU 

(WT/DS58/23) ze dne 26.11.2001. 
65

 Čl. 12 odst. 1 DSU. 
66

 Čl. 2 Pracovních pravidel panelu – příloha 3 DSU. 
67

 Čl. 12 odst. 5 DSU. 
68

 Čl. 4 Pracovních pravidel panelu - příloha 3 DSU. 
69

 Čl. 12 odst. 6 DSU. 
70

 Čl. 5 Pracovních pravidel panelu - příloha 3 DSU. 
71

 Čl. 6 Pracovních pravidel panelu - příloha 3 DSU. 
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Po prvním věcném jednání panel strany většinou vyzve, aby se písemně vyjádřili ke 

sporným skutečnostem tvrzeným protistranou. Na druhém věcném jednání pak mají 

strany prostor své protiargumenty přednést osobně před panelem. První vystoupí vţdy 

ţalobce, po něm ţalovaný.
72

 

Panel můţe dále vyslýchat osoby nebo orgány členských států stran informací, které 

povaţuje za nezbytné; musí o tom ale informovat daný stát. Kaţdý člen WTO, kterého 

panel poţádá o informaci, je povinen mu bez prodlení a plně
73

 odpovědět. Takto můţe 

ţádat i o sdělení důvěrných nebo tajných informací, podmínkou ale je, aby se sdělením 

takové informace udělil dotčený členský stát souhlas.
74

  

Panel má také pravomoc konzultovat jakéhokoliv experta (příp. skupinu expertů) 

přes odborné faktické, nebo technické aspekty sporu a pověřit ho, aby vypracoval 

písemnou zprávu.
75

 Expert vypracovává zprávu ve dvou fázích – nejdřív jako 

předběţnou, kterou strany dostanou k připomínkám, a po jejich zapracování odevzdá 

závěrečnou zprávu.
76

 

Porady panelu jsou tajné a názory jednotlivých členů panelu by měly zůstat 

anonymní.
77

 V zájmu transparentnosti se ale vyţaduje, aby byly strany vţdy přítomny u 

všech slyšení jakýchkoliv osob před panelem. Strany mají také právo mít k dispozici 

písemné podání a odpovědi ostatních stran.
78

 Tyto dokumenty jsou důvěrné, to ale 

nebrání straně sporu zveřejnit svůj vlastní postoj k věci v médiích. Strana můţe také 

poţádat protistranu, aby jí poskytla shrnutí informací z jejího podání za účelem jejich 

zveřejnění v médiích.
79

 

  

                                                 
72

 Čl. 7 Pracovních pravidel panelu - příloha 3 DSU. 
73

 V angl. promptly and fully – čl. 13 odst. 1 DSU. 
74

 Čl. 13 odst. 1 DSU. 
75

 Čl. 13 odst. 2 DSU. 
76

 Posudek expertních skupin - příloha 4 DSU. 
77

 Čl. 14 odst. 1 a 3 DSU.. 
78

 Čl. 10 Pracovních pravidel panelu - příloha 3 DSU. 
79

 Čl. 18 odst. 2 DSU. 
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2.8.5 Prozatímní a závěrečná zpráva  

Po druhém věcném jednání vydá panel stranám popisné (faktické a argumentační) 

části své zprávy (v angl. descriptive sections of the draft report), které mají strany 

moţnost připomínkovat ve lhůtě určené k tomu panelem.
80

 Po vypršení této lhůty 

zveřejní panel stranám sporu celou svou prozatímní zprávu (popisnou část spolu 

s nálezem ve věci a závěrem; v angl. interim report). Strany tak mají ještě jednu šanci 

poţádat panel o přezkoumání určitých částí prozatímní zprávy předtím, neţ se zpráva 

redistribuuje ostatním členům WTO jako závěrečná zpráva panelu. S připomínky stran 

ohledně prozatímní zprávy se panel musí v závěrečné zprávě vypořádat.
81

  

Nemají-li strany ţádné komentáře k prozatímní zprávě, stává se tato ex lege zprávou 

závěrečnou a zveřejní se všem členům WTO.
82

 Aţ do rozeslání ostatním členům WTO 

je závěrečná zpráva důvěrná. 

Při určování lhůt pro připomínkování prozatímní zprávy musí panel myslet na to, ţe 

celý proces, aţ do vydání závěrečné zprávy, by neměl trvat déle neţ šest měsíců.
83

 

Spor před panelem můţe skončit buď vzájemnou dohodou stran, anebo rozhodnutím 

panelu. V prvním případě by zpráva panelu měla obsahovat jen stručný popis případu s 

uvedením, ţe se dosáhlo dohody. Ve druhém případě musí zpráva obsahovat faktická 

zjištění, aplikaci příslušných ustanovení dotčené dohody WTO a odůvodnění všech 

zjištění a doporučení panelu.
84

  Přijde-li panel (anebo AB) k závěru, ţe opatření, které 

zvolil ţalovaný stát, je neslučitelné s dohodou WTO, doporučí, aby ho uvedl do souladu 

s touto dohodou. Můţe mu dokonce i nezávazně navrhnout způsob, jak takové 

doporučení v praxi provést.
85

 Toto doporučení adresuje panel DSB, které pak v případě, 

ţe zprávu přijme, vyzve porušující stát k nápravě.
86

 Tato výzva k nápravě je pro 

porušující stát závazná. 

Doporučení panelu v případě porušení dohody WTO se liší podle toho, jaká ţaloba 

byla podána:  

                                                 
80

 Čl. 15 odst. 2 DSU. 
81

 Čl. 15 odst. 3 DSU. 
82

 Čl. 15 odst. 2 DSU. 
83

 Čl. 15 odst. 3 DSU. 
84

 Čl. 12 odst. 7 DSU. 
85

 Ibid., ať uţ na návrh, nebo z vlastní iniciativy, srov. čl. 19 odst. 1 DSU.  
86

 MATSUSHITA, Mitsuo; SCHOENBAUM, Thomas J.; MAVROIDIS, Petros C. The World Trade 

Organization : Law, Practice, and Policy. Oxford University Press, 2006. 1104 s. 
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(i) stíţnost pro porušení – panel/AB ve zprávě nařídí, aby porušující stát dal 

svou obchodní politiku do souladu s dotčenou dohodou WTO, coţ 

většinou znamená, aby odstranil opatření, které je v rozporu s takovou 

dohodou; 

(ii) stíţnost pro neporušení – panel/AB nemusí nařídit, aby porušující stát 

předmětné opatření odstranil, nicméně doporučí mu, aby provedl tzv. 

oboustranně uspokojivou dohodu.
87

 Je tedy na státu, ať si zvolí způsob, 

jakým takových poměrů dosáhne.
88

 Způsob můţe být také konkretizován 

v arbitráţi, na které se strany dohodly, aby jim určila tzv. rozumnou lhůtu 

k nápravě, zahrnou-li strany tento poţadavek do arbitráţního návrhu – 

takové rozhodnutí arbitra ale není pro strany závazné;
89

 

(iii) situační stíţnost – pravomoc panelu/AB je stejná jako u stíţnosti pro 

neporušení. 

Nutno dodat, ţe aţ na pár výjimek sjednaly porušující státy nápravu v souladu 

s doporučeními DSB/AB.
90

 

2.8.6 Délka řízení před panelem 

Délka procesu před panelem by za standardních okolností neměla přesáhnout šest 

měsíců.
91

 V naléhavých případech, jako je např. u zboţí podléhajícího zkáze, by měl 

panel vydat své závěrečné stanovisko do tří měsíců od svého ustavení. Není-li 

pravděpodobné tyto lhůty dodrţet, je panel povinen informovat DSB o průtazích, musí 

však pracovat tak, aby proces před panelem netrval déle neţ devět měsíců. Ve 

skutečnosti trvá průměrné panelové řízení 10 měsíců.
92

 

Panel můţe na ţádost stěţovatele pozastavit svou činnost, nejdéle však na 12 

měsíců, přičemţ se lhůty pro délku procesu o takto pozastavený čas prodluţují.
93

  

Jakékoliv pozastavení delší 12 měsíců znamená, ţe zmocnění panelu vypršelo, a tím se 

jeho činnost automaticky ukončí. 

  

                                                 
87

 Čl. 26 odst. 1 písm. b) DSU, z angl. mutually satisfactory agreement. 
88

 Čl. 26 odst. 1 písm. d) DSU. Vyrovnání se s ţalobcem není povaţováno za vyčerpání smyslu 

„vzájemně uspokojivé úpravy“ – můţe ale být její součástí. 
89

 Čl. 26 odst. 1 písm. c) DSU. 
90

 AGAH, Yonov Frederick. World Trade Organization Dispute Settlemet Body in 2010. [Online].  
91

 Čl. 12 odst. 8 DSU. 
92

 AGAH, Yonov Frederick. World Trade Organization Dispute Settlemet Body in 2010. [Online]. 
93

 Čl. 12 odst. 12 DSU. 
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Tabulka 1  Délka lhůt pro jednotlivé úkony řízení před panelem (WTO) 

1. Přijetí prvních podání stran:  

a) ţalobce 3-6 týdnů 

b) ţalovaného 2-3 týdny 

2. První věcné jednání stran 1-2 týdny 

3. Přijetí podání vyvracejících tvrzení protistrany 2-3 týdny 

4. Druhé věcné jednání stran 1-2 týdny 

5. Vydání prozatímní zprávy 2-4 týdny 

6. Přijetí komentářů stran k prozatímní zprávě 2 týdny 

Zdroj: http://www.wto.org/ 

2.8.7 Přijetí závěrečné zprávy  

Poté, co byla závěrečná zpráva rozeslána všem členům WTO, mají moţnost vznést 

proti ní písemné námitky alespoň 10 dnů před zasedáním DSB, na kterém se bude 

závěrečná zpráva posuzovat. Zároveň by mezi rozesláním závěrečné zprávy a tímto 

zasedáním DSB mělo být alespoň 20 dnů (aby se státy měly dostatek času se zprávou 

obeznámit), maximálně však 60 dnů.
94

 

V mezidobí do tohoto zasedání DSB má strana sporu právo podat odvolání. Tím se 

schvalování závěrečné zprávy v DSB posune aţ na období po projednání odvolání.
95

 

Nepodá-li strana sporu odvolání, DSB na svém zasedání zprávu přijme, neshodne-li 

se konsenzem na jejím nepřijetí.  

V průběhu schvalování závěrečné zprávy v DSB mají strany sporu a členové WTO 

právo být přítomni a vyjádřit svůj názor.
96

 

I kdyţ se strany vůči zprávám panelu často odvolávají k AB, nijak to nesniţuje 

význam panelu pro celý systém řešení sporů. Jednak jsou panely poslední instancí, která 

nalézá fakta (v odvolacím řízení se prozkoumávají uţ jen právní otázky), a často právě 

na základě takto zjištěných faktických informací dochází k urovnání sporu dohodou 

stran.
97

 

  

                                                 
94

 Čl. 16 odst. 1, 2 a 4 DSU. 
95

 Čl. 16 odst. 4 DSU. 
96

 Čl. 16 odst. 4 DSU. 
97

 Např. případ Japan – Laver, který byl urovnán po vydání prozatímní zprávy panelu; Japan - Import 

Quotas on Dried Laver and Seasoned Laver, Panel Report (WT/DS323/R) ze dne 2.1.2006.  
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2.9 Odvolání  

Systém řešení sporů v rámci WTO je od roku 1995, kdy byl zřízen odvolací orgán 

(AB), dvouinstanční – aby se tak co nejvíce zajistila správnost rozhodnutí. Pravidla 

odvolání jsou upravena v DSU a také v Pracovních pravidlech odvolacího řízení,
98

 

která obsahují definice, lhůty a podobná procesní pravidla odvolacího řízení.  

Doteď bylo odvolání u AB podáno ve 104 případech (z celkových 419  případů je to 

zhruba čtvrtina).
99

 V současnosti je víc neţ polovina panelových sporů napadána 

odvoláním.
100

 

2.9.1 Odvolací orgán 

Odvolací orgán (dále jako „AB“ z angl. Appellate Body) je stálý a je obsazen sedmi 

osobami na čtyřleté funkční období
101

 s moţností jednoho znovuzvolení, přičemţ tři 

osoby se volí o dva roky dříve neţ zbylé čtyři. Případem se zabývají najednou tři osoby 

z AB, vybrané na základě rotačního principu.
102

 V rozhodování AB se uplatňuje také 

princip kolegiality, coţ znamená, ţe ideálně by měla být všechna rozhodnutí AB přijata 

konsenzem. Z tohoto důvodu dostávají všichni členové AB, i ti, kteří nejsou v tom 

konkrétním odvolacím panelu, podklady ke kaţdému případu.
103

 

AB přezkoumává jen právní otázky a jejich interpretaci panelem, vychází tedy 

z toho, z čehoţ vycházel panel a k čemu došel, neprojednává znovu skutkový stav a 

nemůţe věc doplňovat
104

 (případné faktické nesrovnalosti měl dotčený stát namítat ještě 

předtím, neţ se závěrečná zpráva rozeslala všem členům WTO).  

2.9.2 Podání odvolání a postup v řízení 

Odvoláním můţe závěrečnou zprávu panelu napadnout jen strana sporu, a to ještě 

neţ bude zprávu projednávat DSB (DSB má na projednání závěrečné zprávy panelu 60 

dní od jejího rozeslání všem členům WTO). Podat odvolání nemůţe třetí strana.  

                                                 
98

 V angl. Working procedures for appellate review. 
99

 Srov. http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_reports_e.htm. 
100

 MERILS, J. G. International Dispute Settlement. New York : Cambridge University Press, 2011. 359 

s. ISBN 978-0-521-15339-3. Str. 210. 
101

 Čl. 17 odst. 1 DSU. 
102

 Čl. 17 odst. 1 DSU. 
103

 Čl. 4 odst. 2 a 3 DSU. 
104

 Čl. 17 odst. 6 DSU. 
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Odvolací řízení začíná dnem, kdy strana sporu informovala DSB o svém rozhodnutí 

podat odvolání; samotné odvolání se pak podává u sekretariátu AB, který je vytvořen 

DSB. Podání odvolání u AB spočívá ve dvou krocích – nejdřív musí odvolatel podat 

formální oznámení o odvolání a ve stejný den i písemné podání, které oznámení o 

odvolání upřesňuje.
105

 

Formální oznámení o podání odvolání (tzv. Notice of Appeal), musí obsahovat (i) 

název závěrečné zprávy panelu; (ii) název/jméno strany, která odvolání podává; (iii) 

kontaktní údaje odvolatele; (iv) stručný popis vad, vůči kterým odvolání směřuje; (v) 

uvedení ustanovení dotčené smlouvy, kterých se má pochybení panelu týkat; a (vi) 

označení těch ustanovení v závěrečné zprávě, kterých se odvolání týká.
106

 

Písemné podání musí obsahovat (i) přesné důvody odvolání – uvedení právních 

pochybení, kterých se panel dopustil a zdůvodnění, proč je odvolatel napadá; (ii) 

uvedení ustanovení dotčené smlouvy, kterých se má pochybení panelu týkat; a (iii) 

petit.
107

 Takové podání musí být podepsáno a doručeno protistraně a třetím stranám.
108

 

DSU nedává odvolacímu orgánu moţnost odvolání odmítnout – odvolání musí 

projednat.  

Je-li v jedné věci více stran sporu, je moţné, ţe se bude chtít odvolat více neţ jedna 

strana. Pracovní pravidla odvolacího řízení to předpokládají a umoţňují, aby do pěti dnů 

po podání prvního odvolání jiná strana sporu podala tzv. další odvolání, nebo se ze 

stejných důvodů, z jakých se odvolal první odvolatel, přidala k prvnímu odvolání. V 

obou případech musí další odvolatel podat u sekretariátu DSB formální Informaci o 

podání dalšího odvolání.
109

 Následně na to, ve stejné lhůtě, je třeba podat písemné 

stanovisko (s totoţnými náleţitostmi jako pro podání prvního odvolatele) a doručit jeho 

kopii kaţdé straně účastnící se řízení.
110

 

Odvolání je moţno doplnit, povolí-li to AB.
111

 

Po podání prvního odvolání mají všechny strany právo se do 18 dnů současně 

písemně vyjádřit ke všem podaným odvoláním.
112

 

                                                 
105

 Čl. 20 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
106

 Ibid. 
107

 Čl. 21 odst. 2 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
108

 Čl. 21 odst. 1 Pracovních pravidel odvolacího řízení.  
109

 Čl. 23 odst. 1 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
110

 Čl. 23 odst. 2 a 3 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
111

 Čl. 23 bis. odst. 1 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 



2. Řešení sporů v rámci WTO 

23 

 

Třetí strana, která před DSB uvedla, ţe má podstatný zájem na věci, můţe předloţit 

písemné podání ve lhůtě 21 dnů od prvního odvolání.
113

 Pak se jí říká „třetí účastník“. I 

bez toho má však třetí strana právo být přítomna u ústních slyšení, kdyţ to sdělí AB (ve 

stejné lhůtě).
114

 

Kdykoliv za řízení můţe AB poloţit kterémukoli účastníku odvolání písemný dotaz, 

nebo poţádat o písemné memorandum. Takové písemné odpovědi se zpřístupní všem 

účastníkům, kteří na ně mají právo oficiálně zareagovat. Zaţádá-li AB o písemnou 

odpověď ještě před ústním slyšením, zpřístupní pak odpověď i třetím stranám.
115

 

Vzít odvolání zpět je moţné kdykoliv za řízení. 

Podání stran jsou opět důvěrná a strany k nim mají stejná práva jako v řízení před 

panelem. 

2.9.3 Ústní slyšení 

Ústní slyšení je základem kaţdého odvolání. Musí se uskutečnit mezi 30. aţ 45. 

dnem po podání odvolání.
116

 Mohou se ho zúčastnit první odvolatel, další odvolatel, 

odpůrce (odpůrci) a třetí účastníci, kteří jsou členy WTO. Mají právo přednést svá 

stanoviska a odpovědět na otázky od AB.  

Nedostaví-li se účastník řízení na ústní slyšení, anebo nepodá-li stanovisko ve lhůtě, 

můţe AB, po konzultaci s ostatními účastníky, vydat odpovídající nařízení, mezi jiným i 

odvolání zamítnout.
117

 

2.9.4 Doručování písemností 

Pracovní pravidla odvolacího řízení mají speciální úpravu pro doručování 

dokumentů: dokument se pokládá za přijatý, kdyţ byl podán u sekretariátu AB v 

papírové podobě do 17:00 hod. ţenevského času. Následně je nutno podat kaţdý 

dokument ještě v elektronické podobě, stačí i přes e-mail.
118

 Kopii svého podání je 

kaţdá strana povinna doručit ve stejný den všem osobám, které se odvolacího řízení 
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 Čl. 22 a čl. 2š odst. 4 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
113

 Čl. 17 odst. 4 DSU. 
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 Čl. 24 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
115

 Čl. 28 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
116

 Čl. 27 odst. 1 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
117

 Čl. 29 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
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 Čl. 18 odst. 1 Pracovních pravidel odvolacího řízení 
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účastní.
119

 Doklad o doručení se pak připojí k originálnímu dokumentu, který strana 

odvolacího řízení podala u sekretariátu.
120

 

2.9.1 Zpráva odvolacího orgánu 

Zpráva AB je po celé odvolací řízení důvěrná, strany do ní nemůţou nahlíţet.
121

 

AB má pravomoc nález panelu zrušit, změnit anebo potvrdit.
122

 Zprávu AB 

schvaluje AB většinou hlasů, snahou je ale vţdy dosaţení konsenzu.
123

  

Následně se zpráva rozešle všem členům WTO, čímţ začne běţet 30 denní lhůta, po 

jejímţ uplynutí DSB zprávu buď přijme, anebo ji konsenzem odmítne. V opačném 

případě je zpráva AB přijata a strany sporu jsou povinny ji bezpodmínečně 

akceptovat.
124

 

2.9.2 Lhůty 

Proces odvolání je opět časově omezen. Odvolací řízení začíná dnem, kdy strana 

sporu informovala DSB o svém rozhodnutí podat odvolání, a mělo by skončit do 60 

dnů, a to předloţením zprávy AB členům WTO, nejpozději však do 90 dnů.
125

 Celý 

proces od podání ţádosti o ustanovení panelu aţ do rozeslání zprávy AB včetně 

odvolacího řízení by tak měl trvat maximálně 12 měsíců.
126

 

Tabulka 2   Ideální časový rozvrh odvolacího řízení před AB (WTO) 

Oznámení o podání odvolání Den 0 

Stanovisko ţalobce Den 0 

Oznámení o dalším odvolání Den 5 

Stanovisko dalšího odvolatele Den 5 

Stanovisko ţalovaného Den 18 

Písemné podání třetí strany Den 21 

                                                 
119

 Čl. 18 odst. 2 a 4 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
120

 Čl. 18 odst. 3 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
121

 Čl. 17 odst. 10 DSU. 
122

 Čl. 17 odst. 13 DSU. 
123

 Čl. 3 odst. 1 a 2 Pracovních pravidel odvolacího řízení. 
124

 Čl. 17 odst. 14 DSU. 
125

 Čl. 17 odst. 5 DSU. 
126

 Čl. 20 DSU. 
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Sdělení třetí strany, ţe přistupuje do 

řízení 

Den 21 

Slyšení Den 30-45 

Vydání zprávy AB Den 60-90 

Schválení zprávy AB v DSB Den 90-120 

Celková délka odvolacího řízení 90-120 dní 

Zdroj: http://www.wto.org/ 

2.10 Výkon rozhodnutí 

Po přijetí zprávy dohlíţí DSB na výkon rozhodnutí aţ do okamţiku, kdy porušující 

stát dotčené opatření neodstraní, nebo spor jinak neurovná. 

2.10.1 Dohled nad výkonem rozhodnutí 

Do 30 dnů od přijetí zprávy panelu (anebo zprávy AB) by měl stát, který spor 

prohrál, informovat DSB o tom, jakým způsobem zjedná nápravu. Je-li tato lhůta 

vzhledem k povaze doporučení příliš krátká, jsou zde dle DSU tři moţnosti,
127

 jak určit 

tzv. rozumnou lhůtu k nápravě: 

a) Stát si sám navrhne lhůtu a DSB mu ji schválí; anebo 

b) Strany sporu uzavřou do 45 dnů od přijetí zprávy v DSB dohodu o lhůtě 

k nápravě; anebo 

c) Lhůtu určí rozhodce v arbitráţi do 90 dnů od přijetí tak, aby se náprava 

realizovala do 15 měsíců od přijetí zprávy s doporučením v DSB.
128

 

Lhůta 15 měsíců je i nejdelší standardně přípustná doba trvání procesu – od 

ustanovení panelu aţ po určení lhůty k nápravě; ve výjimečných případech se můţe 

prodlouţit aţ na 18 měsíců.
129

 

DSB pak po šesti měsících zkontroluje realizaci rozhodnutí a sleduje ji na kaţdém 

zasedání, aţ dokud stát problém úplně nevyřeší. Dotčený stát má navíc povinnost sám 

                                                 
127

 Čl. 21 odst. 3 DSU. 
128

 Poţádají-li o to státy, můţe rozhodce také určit způsob, jakým se naplní tzv. oboustranně uspokojivá 

dohoda – takové určení má ale jen charakter nezávazného doporučení; viz pozn. 87 výše. 
129

 Čl. 21 odst. 4 DSU. 
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DSB informovat před kaţdým jejím zasedáním o stavu, v jakém stadiu se výkon 

rozhodnutí nachází.
130

 

Můţe nastat situace, kdy porušující stát bude mít za to, ţe své porušení dostatečně 

napravil, ale jiný člen WTO bude odlišného názoru. To je moţné, zejména kdyţ jsou 

doporučení DSB velmi všeobecná, a ani následně nejsou konkretizována DSB anebo 

v arbitráţi, a proto se dají různě interpretovat. Kdyţ tedy jiný člen WTO namítne 

nesprávný výkon rozhodnutí, vzniká tzv. následný problém.
131

 Ten se postoupí panelu, 

který ve věci rozhodoval, a do 90 dnů vypracuje zprávu, jestli byl výkon rozhodnutí 

v souladu s doporučeními DSB, nebo nebyl.
132

 Judikatura
133

 dovodila právo dotčeného 

státu se vůči takové zprávě odvolat.  

2.10.2 Peněžité vyrovnání a pozastavení výhod  

V případě, ţe náprava není vykonána ani v dodatečně rozumné lhůtě, můţe ţalující 

stát přistoupit k ţádosti o schválení dočasného opatření, jakým je (i) peněţité vyrovnání 

(vyţaduje dohodu stran), anebo (ii) jednostranné pozastavení výhod (příp. jiných 

závazků) z dohody WTO. 

Účelem dočasných opatření je ekonomickými nástroji donutit ţalovaného, aby 

vykonal rozhodnutí ve smyslu doporučení DSB. Zvlášť k opatření pozastavit 

ţalovanému státu výhody ale sahá ţalobce aţ v nejzazším případě, protoţe sice mají 

okamţitý negativní účinek na ţalovaného, ţalobce jimi ale utrpí také – např. pozastaví-li 

celní výhody vůči ţalovanému, zboţí v zemi ţalobce bude pro spotřebitele draţší a to se 

projeví i na jeho ekonomice.  

Ţalobce musí postupovat tak, ţe po marném uplynutí rozumné lhůty k nápravě 

poţádá ţalovaného, aby začali jednat o vzájemně akceptovatelném peněţitém vyrovnání 

za způsobenou újmu. Nedohodnou-li se na něm do 20 dnů od uplynutí rozumné lhůty, 

má ţalující stát právo poţádat DSB o povolení pozastavit výhody nebo závazky z jiných 

dohod WTO.
134

 Tady můţe vzniknout zajímavá situace: toto řízení u DSB totiţ můţe 

být zahájeno souběţně s řízením o tom, ţe ţalovaný stát nedostatečně vykonal 
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 Čl. 21 odst. 6 DSU; a to ve lhůtě nejméně 10 dnů před zasedáním DSB. 
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 MATSUSHITA, Mitsuo; SCHOENBAUM, Thomas J.; MAVROIDIS, Petros C. The World Trade 

Organization : Law, Practice, and Policy. Oxford University Press, 2006. 1104 s. Str. 118. 
132

 Čl. 21 odst. 5 DSU. 
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 Případ Brazil – Export Financing Programme for Aircraft, Report of the Panel (WT/DS46/RW2) ze 

dne 14.4.1999.  
134

 Čl. 22 odst. 2 DSU. 
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rozhodnutí panelu/AB,
135

 ve kterém musí panel rozhodnout do 90 dnů. Rizikem je, ţe 

kaţdý orgán (panel a DSB) můţe rozhodnout jinak, coţ se uţ jednou stalo.
136

 

DSU určuje pořadí, dle kterého je třeba postupovat:
137

 základním principem je (i) 

pozastavit porušujícímu státu výhody ve stejném odvětví, ve kterém vznikl spor. Je ale 

moţné, ţe pro ţalobce nebude efektivní postupovat podle výše zmíněného principu – 

proto můţe poţadovat (ii) pozastavení výhod v jiném odvětví, které je ale v působnosti 

stejné dohody s odvětvím, ve kterém vznikl spor. Není-li ani toto moţné (nebo 

výhodné), můţe ţalobce poţadovat (iii) pozastavení výhod z jiné dohody WTO,
138

 

pokud to taková dohoda vysloveně nezakazuje.
139

 Důleţité je zachovat přiměřenost 

mezi pozastavenými výhodami a porušením.
140

 

DSB pak do 30 dnů od uplynutí rozumné lhůty k nápravě ve spolupráci s příslušným 

výborem povolení udělí, anebo konsenzem odmítne. Ţalovaný ale můţe namítat, ţe 

pozastavení výhod je nepřiměřené vzhledem k porušení, za které byl shledán 

odpovědným, anebo ţe nebylo postupováno dle výše zmíněného klíče (čl. 22 odst. 3 

DSU) – toto se předloţí k posouzení arbitrovi. Jsou-li k dispozici členové původního 

panelu, měli by o tom rozhodovat oni; jinak rozhodne rozhodce jmenovaný generálním 

ředitelem WTO. Lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů od uplynutí rozumné lhůty k nápravě. 

V jejím průběhu není moţné dočasná opatření uplatnit.
141

  

Rozhodci nebo rozhodce se mají soustředit jen na to, jestli jsou zvolená dočasná 

opatření přiměřená k porušení smlouvy a jestli je smlouva nezakazuje. Bude-li dotčený 

stát namítat, ţe nebyly dodrţeny postupy v čl. 22 odst. 3 DSU, musí to rozhodce ověřit. 

Kdyţ shledá, ţe nebylo postupováno, jak mělo, poučí ţalující stát o tom, aby postupoval 

v souladu s DSU. V takovém případě je arbitráţ ukončena a rozhodnutí je pro strany 

závazné. DSB pak na ţádost strany udělí povolení pozastavit ty výhody, které jsou v 

souladu s nálezem arbitráţe.
142

 

Dočasná opatření mají neurčitě dlouhé trvání: a sice do doby, neţ ţalovaný stát 

uskuteční doporučení nebo nařízení z nálezu, nebo do doby, kdy byl spor urovnán 
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 Řízení dle čl. 21 odst. 5 DSU. 
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 Případ European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, 

Rreport of the Appellate Body (WT/DS27/AB/R) ze dne 9.9.1997. 
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 Čl. 22 odst. 3 DSU. 
138

 Čl. 22 odst. 3 DSU. 
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 Čl. 22 odst. 5 DSU. 
140

 Čl. 22 odst. 4 DSU. 
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 Čl. 22 odst. 6 DSU. 
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 Čl. 22 odst. 7 DSU. 
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dohodou tak, aby bylo dosaţeno souladu s porušenou dohodou WTO. Aţ do tohoto 

okamţiku je výkon rozhodnutí stále kontrolován DSB.
143

                                                 
143

 Čl. 22 odst. 8 DSU. 



3. Řešení sporů z investic v rámci ICSID 

29 

 

3. Řešení sporů z investic v rámci ICSID 

Mezinárodní investice tvoří největší a nejţivější část mezinárodního ekonomického 

práva. Podstatou přeshraničního investování je soukromoprávní osoba – investor, který 

investuje své prostředky v hostitelském státě na základě vzájemně výhodné dohody, 

kterou hostitelský stát uzavřel se státem investora (dvoustranná smlouva o ochraně 

investic; dále jako „BIT“ z angl. bilateral investment treaty). Součástí většiny BIT 

dnešní doby je rozhodčí doloţka ve prospěch Střediska (ICSID - definici viz 

v následující podkapitole), kam se spor přesouvá většinou za podmínky, neurovnají-li 

strany spor do šesti měsíců.
144

 

Na počátku vzniku mezinárodních investic a z nich vznikajících sporů se tyto řešily 

diplomatickou cestou – poskytnutím diplomatické ochrany ze strany státu svému 

občanovi. S postupným nárůstem výskytu mezinárodních investičních aktivit se 

zvyšoval i počet sporů. Náprava diplomatickým vyjednáváním mezi státy začala být pro 

investory pomalá, tím pádem málo efektivní a zejména si investor nemohl být jist, jestli 

mu ji jeho stát poskytne.  

 Státy proto začaly jednat o vytvoření nezávislého orgánu, který by spory z investic 

rozhodoval.  

3.1 Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic 

3.1.1 Úmluva ICSID o řešení sporů z investic 

Z iniciativy Světové banky byla proto v roce 1965
145

 jejím členům předloţena 

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států
146

 (dále jako „Úmluva 

ICSID“), která vytvořila Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic
147

 (dále jako 

„Středisko“) a stanovila procesní pravidla řešení investičních sporů. Úmluva ICSID 

neobsahuje ţádnou normu hmotného práva – rozhoduje se dle toho práva, které si strany 

zvolí, resp. které si zvolily v BIT (blíţ k tomu níţe) a dle pravidel mezinárodního práva. 

                                                 
144

 SCHREUER, Christoph. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 2009. 
145

 Úmluva ICSID byla přijata 18. března 1965 ve Washingtonu; do platnosti vstoupila dne 14. října1966, 

kdyţ ji ratifikovalo 20 států. 
146

 V angličtině Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

Other States. 
147

 V angličtině International Centre for Settlement of Investment Disputes, zkráceně Úmluvy ICSID. 
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Středisko je nezávislou mezinárodní organizací (tj. má mezinárodněprávní 

subjektivitu)
148

 a patří s dalšími čtyřmi organizacemi
149

 do World Bank Group. Členy 

Úmluvy ICSID je 157 států. Některé státy ji sice podepsaly, ale ještě neratifikovaly: 

např. Kanada a Ruská federace. 

Účel vytvoření Střediska a cíle Úmluvy ICSID nejvýstiţněji popsal Georges R. 

Delaume:
150

 „Nejdůležitějším účelem ICSID je prosazovat klima vzájemné důvěry mezi 

státy a investory, které bude za rozumných podmínek příznivě zvyšovat tok zdrojů do 

rozvíjejících se krajin. (...) Na rozdíl od obchodní arbitráže, která nikdy nemůže být plně 

izolována z dosahu vnitrostátního práva a kontroly vnitrostátních soudů, vytváří ICSID 

samostatný mechanismus fungující úplně nezávisle na vnitrostátních právních řádech. 

Jediná úloha vnitrostátních soudů v kontextu ICSID spočívá v soudní pomoci uznávat 

ICSID rozhodnutí a zvyšovat jejich efektivnost. (...) Washingtonská úmluva dává 

investorům přímý přístup k mezinárodnímu fóru a umožňuje jim stanovit v investiční 

smlouvě, že se spory budou rozhodovat dle pravidel mezinárodního práva. Výměnou za 

to Washingtonská úmluva chrání smluvní státy před jinou formou zahraniční 

arbitráže.― 

V Úmluvě ICSID je určena jurisdikce Střediska, jeho organizace a základní funkce. 

Jejím účelem je umoţnit smírčí a rozhodčí řízení sporů z investic mezi členským státem 

a občanem jiného členského státu v souladu s jejími procesními ustanoveními.
151

 

Úmluva ICSID tak zřídila typ smíšené arbitráţe, která není ani výhradně mezistátní, 

ani výhradně mezinárodně soukromoprávní.  

Hostitelský stát a investor si můţou vybrat ze dvou metod řízení sporu: (i) smírčí 

řízení a (ii) rozhodčí řízení. Jednoznačně více je stranami sporu ţádáno rozhodčí řízení: 

313 případů, tj. 89 %; na smírčí řízení připadá jen 6 případů (2 %) a zbytek (32 případů) 

jsou řízení dle Dodatečných pravidel.
152
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 Čl. 18 Úmluvy ICSID. 
149

 Jsou to: Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní rozvojové sdruţení, Mezinárodní 

finanční korporace, Mnohostranný investiční záruční fond. Česká republika je členem všech těchto 

organizací. 
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 DELAUME, Georges R. ICSID arbitration. In LEW, Julian D. M. Contemporary Problems in 

Internationa Arbitration. The Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers, 1987. s. 383. ISBN 0-89838-

926-7. S. 23-24.  
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 Čl. 1 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 ICSID. The ICSID Caseload – Statistics. [Online] 2011. 
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Tzv. Dodatečnými pravidly (v angl. Additional Facility Rules) byla v roce 1978 

rozšířena jurisdikce Střediska nad rámec té stanovené v Úmluvě ICSID (podrobněji 

k nim v podkapitole 3.1.2). 

Středisko poskytuje stranám sporu logistickou, administrativní a odbornou podporu 

– vede seznam vyjednavačů (pro smírčí řízení) a rozhodců, ze kterých se ustavují ad hoc 

smírčí komise a rozhodčí tribunály. Kaţdý členský stát má právo jmenovat čtyři 

zástupce do kaţdého seznamu, přičemţ to nemusejí být nutně občané tohoto státu.
153

 

Jmenování nevyţaduje ţádné další schválení a je účinné ode dne oznámení generálnímu 

tajemníkovi Střediska.
154

 Dalších deset osob do kaţdého panelu jmenuje z vlastního 

uváţení předseda administrativní rady, přičemţ tyto musejí být odlišné národnosti.
155

 

Poţadavky na morálnost a odbornost těchto osob jsou přirozeně vysoké; vyjednavači ale 

nemusejí být jen právníci. Naopak rozhodci by měli mít právnické vzdělání.
156

 Jedna a 

ta stejná osoba můţe být členem obou panelů.
157

 Jejich funkční obdobíje šestileté.
158 

Činnost Střediska je organizována ve dvou stupních – z (i) administrativní rady a (ii) 

sekretariátu. Administrativní rada má hlavní rozhodovací pravomoci ohledně 

financování Střediska, přijímání pravidel řízení a jmenuje generálního tajemníka 

Střediska a jeho zástupce. Kaţdý členský stát jmenuje do rady jednoho reprezentanta; 

neučiní-li tak, je zástupcem ex officio guvernér národní banky tohoto členského státu.
159

 

Předsedou rady je vţdy prezident Světové banky.
160

 Kaţdý členský stát má jeden 

hlas;
161

 aţ na výjimky se v radě rozhoduje jednoduchou většinou.
162

 Rada se setkává 

                                                 
153

 Čl. 13 odst. 1 Úmluvy ICSID. Česká republika jmenovala členy jen do rozhodčího panelu: JUDr. 

Vladimíra Balaše; JUDr. Karolínu Horákovou; JUDr. Václava Rombalda a JUDr. Vojtěcha Trapla. 

Dokument dostupný z WWW: 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument

&reqFrom=ICSIDPanels&language=English. 
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 Čl. 16 odst. 3 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 13 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 14 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 16 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 15 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 2 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 5 Úmluvy ICSID. 
161

 Čl. 7 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 7 odst. 2; výjimkou jsou zejména rozhodnutí uvedená v čl. 6 odst. 1 Úmluvy ICSID, která jsou 

přijímaná dvoutřetinovou většinou: rozhodnutí o administrativních a finančních předpisech; o procesních 

pravidlech pro zřízení smírčí komise a rozhodčího tribunálu a pro samotné řízení o řešení sporů; 

rozhodnutí o rozpočtu Střediska; schvalování závěrečné zprávy. Dále např. volba generálního tajemníka 

Střediska (Čl. 6 odst. 1 Úmluvy ICSID). 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&reqFrom=ICSIDPanels&language=English
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jednou ročně na společných zasedáních Světové banky a Mezinárodního měnového 

fondu. Pro větší flexibilnost rozhodování je umoţněno hlasovat per rollam.
163

 

Dalším orgánem Střediska je sekretariát. Ten vykonává rozhodnutí výboru a 

zařizuje kaţdodenní činnost Střediska. Na čele je generální tajemník,
164

 který šéfuje 

přibliţně 40 člennému personálu. Generální tajemník poskytuje stranám závazné 

interpretace nálezů, kdyţ o ně poţádají, a také ustavuje ze zkušených úředníků Střediska 

vţdy jednoho tajemníka pro kaţdý tribunál. Takový tajemník organizačně zajišťuje 

zasedání tribunálu, vede zápisy z jednání, připravuje návrhy tribunálu a slouţí také jako 

prostředník pro komunikaci mezi stranami a rozhodci.
165

 

Generální tajemník je právním zástupcem Střediska, to znamená, ţe ho zastupuje 

navenek; je hlavním úředníkem Střediska, protoţe se u něj podávají a registrují ţádosti 

o řízení před Střediskem; potvrzuje rozhodčí nálezy Střediska a vydává jejich ověřené 

kopie (důleţité pro uznání a výkon rozhodnutí v členském státě); a je také správcem 

Střediska.
166

 

Zajímavé je, ţe i kdyţ si státy vyţádaly vytvoření Střediska, prvních 30 let mu bylo 

předloţeno jen 38 případů. Od konce 90. let se počet sporů zvyšoval souběţně 

s nárůstem bilaterálních smluv o ochraně investic, které obsahují rozhodčí doloţku ve 

prospěch Střediska (viz Přílohu 2). 

Velkou materiální výhodou řízení dle ICSID je jeho poměrně výhodnější finanční 

náročnost oproti obchodní arbitráţi – strany sporu před Střediskem platí za jednotlivé 

kroky v řízení postupně, dle skutečné hodnoty výdajů a rozhodci jsou placeni za kaţdý 

den práce, kdeţto v obchodní arbitráţi se očekávané náklady sporu platí dle hodnoty 

sporu, vţdy celé a dopředu. ICSID také poskytuje některé sluţby zadarmo – např. 

jmenování rozhodců předsedou administrativní rady.
167
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 Čl. 7 odst. 4. Hlasování je platné, pokud většina členů výboru uplatní svůj hlas ve stanovené lhůtě). 
164

 Čl. 9. Generální tajemník je volen administrativní radou na 6 let s moţností znovuzvolení; nominuje 

ke schválení výboru členy sekretariátu. V současnosti je generální tajemnicí pani Meg Kinnear. Aţ do r. 

2008 byl generálním tajemníkem vţdy prezident Světové banky. Srov. také: SCHEU, Harald Christian. 

Problematika judiciálních mechanismů v současném mezinárodním právu. Praha : Eurolex Bohemia, 

2005. str. 213. ISBN 80-86861-37-6. 
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 SCHREUER, Christoph. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 2009.   
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 Čl. 11 Úmluvy ICSID.  
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 DELAUME, Georges R. ICSID arbitration. In LEW, Julian D. M. Contemporary Problems in 

Internationa Arbitration. The Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers, 1987. s. 383. ISBN 0-89838-

926-7. S. 23. 
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3.1.2 Jurisdikce Střediska 

Jurisdikcí se rozumí soudní pravomoc – co a za jakých podmínek můţe Středisko 

rozhodovat. Spíš neţ o jurisdikci Střediska jde o jurisdikci jednotlivých smírčích komisí 

a rozhodčích tribunálů, protoţe Středisko samo spory neřeší – jen zaštiťuje a podporuje 

komise a panely v řízení.
168

  

Jurisdikce Střediska (smírčích komisí a rozhodčích panelů) nevyplývá ze 

skutečnosti, ţe stát Úmluvu ICSID ratifikoval – ta jen vyjadřuje právo státu být stranou 

řízení před Střediskem. Po ratifikaci jsou dalšími nezbytnými kumulativními 

podmínkami jurisdikce Střediska:
169

 

(i) ratione materiae: spor vznikl přímo z investice; 

(ii) ratione personae: spor vznikl mezi členským státem (nebo jeho 

orgánem) a občanem jiného členského státu; a 

(iii) strany sporu se písemně domluvily, ţe předloţí spor k rozhodnutí 

Středisku (pak jiţ není moţné vzít souhlas jednostranně zpět).
170

 

Občanem jiného členského státu se myslí: 

a) Fyzická osoba, která je občanem členského státu, který není stranou ve 

sporu; toto občanství má ke dni, kdy se s protistranou domluvila na 

předloţení sporu Středisku a zároveň ke dni podání ţádosti o zahájení 

řízení před Střediskem; přičemţ nemá občanství státu, který je stranou ve 

sporu;
171

 

b) Právnická osoba, která je občanem členského státu, který není stranou ve 

sporu; a zároveň stačí, kdyţ splnila jen podmínku občanství ke dni, kdy 

se s protistranou domluvila na předloţení sporu Středisku;
172

 

c) Právnická osoba, která ke dni, kdy se s protistranou domluvila na 

předloţení sporu Středisku, měla občanství členského státu, který je 

stranou ve sporu (byla zaloţena dle jeho vnitrostátního práva), ale strany 

se pro účely řízení dle Úmluvy ICSID domluvily, ţe by měla být na 
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 SCHREUER, Christoph. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 2009.   
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 Čl. 25 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
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 To znamená, ţe členství v Úmluvě ICSID nezakládá ex lege povinnost předloţit spor Středisku – 

k tomu je třeba souhlasu obou stran sporu. 
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 Čl. 25 odst. 2 písm. a) Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 25 odst. 2 písm. b) Úmluvy ICSID. 
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základě zahraniční účasti povaţována za občana tohoto jiného členského 

státu.
173

 

Je-li jednou ze stran sporu státní orgán (ministerstvo, jiný správní úřad, podnik 

vlastněný státem), je třeba souhlasu tohoto státu s předloţením sporu Středisku, ledaţe 

stát informuje Středisko, ţe takový souhlas není potřeba.
174

 Investor uděluje svůj 

souhlas implicitně v podání návrhu na zahájení řízení před Střediskem. Členské státy 

jsou oprávněny podmínit svůj souhlas s předloţením sporu Středisku vyčerpáním všech 

správních a soudních prostředků – musejí tak ale učinit ještě předtím, neţ udělí svůj 

souhlas s pravomocí Střediska.
175

 

Aţ na objektivní kontrolu občanství přinášejí výše uvedené podmínky subjektivní 

interpretační problémy: totiţ co je (i) spor vycházející přímo z investice a (ii) co 

všechno je a není souhlas státu s podřízením sporu pravomoci Střediska. 

Ad (i): Úmluva ICSID záměrně nedefinuje, co se rozumí pod pojmem „investice“, 

čímţ nechala výklad otevřený pro různé druhy případů. Je tak na judikatuře, aby 

definici flexibilně upřesňovala. Na druhé straně je tato nevyhraněnost definice častým 

důvodem námitek ţalované strany, ţe pravomoc Střediska není dána právě proto, ţe se 

nejedná o spor vzniklý přímo z investice. Klíčovým rozhodnutím k interpretaci tohoto 

slovního spojení byl případ Fedax N.V. vs. Republika Venezuela,
176

 kde arbitři vyloţili 

spojení „spor vycházející přímo z investice“ tak, ţe se „přímo“ váţe na příčinu sporu – 

jinak řečeno, ţe investice byla přímou příčinou sporu – a ne ve smyslu, ţe spor vznikl z 

přímé investice. To znamená, ţe spor mohl vzniknout i z nepřímé investice, byla-li jeho 

bezprostřední příčinou. 

Ad (ii): Tady vzniká problém většinou s tím, ţe kdyţ uţ spor vznikne, má ţalovaný 

stát tendenci nesouhlasit s tím, aby spor rozhodlo Středisko. Místo toho tlačí ţalobce, 

aby spor předloţili jeho vnitrostátním soudům nebo spřáteleným rozhodčím tribunálům. 

Proto judikatura dovodila, ţe udělení souhlasu s předloţením sporu Středisku nemusí 

být jen ad hoc úkon, ale ţe se jím rozumí také: 

a) Udělení souhlasu státu přímo ve smlouvě o ochraně investice mezi 

státem a investorem; 
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 Čl. 25 odst. 3 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 26 věta druhá Úmluvy ICSID. 
176

 Případ Fedax N.V. v. Republic of Venezuela; Tribunal Award (ARB/96/3) ze dne 9.3.1998. 
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b) Udělení souhlasu států v bilaterální smlouvě o ochraně a podpoře 

investic;
177

 

c) Udělení souhlasu v zákoně hostitelského státu,
178

 bez potřeby rozhodčí 

doloţky ve prospěch Střediska. 

Ad (b) a (c) poznamenejme, ţe souhlas je třeba odlišit od nabídky jurisdikce ICSID 

jako jedné z mnoha moţností řešení investičního sporu dané tou kterou BIT nebo 

zákonem. Jednou daný souhlas státu je moţné změnit a vyhradit si podmínky, za 

kterých spory nebudou spadat do jurisdikce ICSID,
179

 ale tato změna nemá 

retrospektivní účinky, coţ znamená, ţe se uplatní jen na spory vzniklé v budoucnu a ne 

na ty, které jiţ byly Středisku předloţeny. 

Judikatura dovodila, ţe v čase, kdy stát dává souhlas s jurisdikcí Střediska, nemusí 

být ještě členem Úmluvy ICSID, ale musí jím uţ být v čase podání ţádosti o zahájení 

řízení generálnímu tajemníkovi.
180

 

Úmluva ICSID stanovuje další zásadní věc, a sice, ţe udělením souhlasu 

s předloţením sporu Středisku se strany vzdávají jakéhokoliv jiného způsobu řešení 

sporu.
181

 Tím se zakazuje dodatečně po vzniku sporu hledat pro spor příznivější arbitráţ 

(forum shopping), anebo investorovi ţádat o diplomatickou ochranu. Tyto jiné 

moţnosti, jak se domoci svého práva, připadají do úvahy aţ po skončení řízení, kdyţ 

porušující stát nesplní svou povinnost k nápravě stanovenou mu v rozhodnutí ICSID: 

tehdy můţe vstoupit do hry stát investora (spor se tedy přesouvá na úroveň stát – stát) a 

poskytnout mu diplomatickou ochranu, příp. zvolit jiný prostředek mezinárodního práva 

k jeho ochraně (jinou mezinárodní arbitráţ).
182

 Podmínkou je, aby se státy na způsobu 

urovnání sporu z neplnění výkonu rozhodnutí domluvily. Kdyţ se neshodnou, mají tyto 
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 Případ Asian Agricultural Products Limited v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka;ICSID 

Tribunal Award (ARB/87/3) ze dne 27.6.1990. 
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 Toto vyplývá z rozhodnutí Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of 

Egypt; ICSID Tribunal Award (ARB/84/3) ze dne 20.5.1992. 
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 Čl. 25 odst. 4 Úmluvy ICSID. 
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 BRUNO, Roberto. The Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & 

Justice [online]. 1997 [cit. 2011-12-11]. Access of Private Parties to International Dispute Settlement: A 

Comparative Analysis.  
181
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státy (investor tu uţ nevystupuje) povinnost předloţit spor Mezinárodnímu soudnímu 

dvoru ohledně interpretace nebo aplikace Úmluvy ICSID.
183

 

Další výraznou charakteristikou Úmluvy ICSID je její dispozitivní ráz – strany mají 

ve většině případů moţnost zvolit si dohodou odlišný postup od toho, který je v ní 

stanoven. 

Dodatečná pravidla rozšířila jurisdikci Střediska na spory, v nichţ jsou stranami stát 

a občan jiného státu za splnění následujících podmínek: 

a) spor vznikl přímo z investice a 

b) jedna strana sporu není členským státem/občanem členského státu,
184

 

nebo 

c) spor nevznikl přímo z investice a 

d) alespoň jedna strana je členským státem/občanem členského státu,
185

 

nebo se jedná o nalézací řízení.
186

 

Na řízení v působnosti Dodatečných pravidel se tedy neaplikuje Úmluva ICSID.
187

 

Řízení dle Dodatečných pravidel není arbitráţí dle Úmluvy ICSID, coţ zejména 

znamená, ţe (i) rozhodnutí z jurisdikce Dodatečných pravidel jsou přezkoumatelná 

vnitrostátními soudy, a ţe (ii) uznání a výkon rozhodnutí se řídí dle Newyorské úmluvy 

(není zjednodušen dle Úmluvy ICSID).
188

 Jelikoţ např. Kanada ani Mexiko nejsou 

stranou Úmluvy ICSID, budou se investiční spory mezi nimi v rámci NAFTA řídit 

právě dle Dodatečných pravidel. 

Jsou ale i případy, kdy se dle pravidel Úmluvy ICSID rozhodují jiné spory neţ ty 

spadající pod jurisdikci Úmluvy ICSID nebo Dodatečných pravidel. Strany jakékoliv 

smlouvy totiţ mají moţnost určit si v rozhodčí doloţce, ţe spor předloţí ad hoc ICSID 

arbitráţi, která bude vést řízení dle pravidel Úmluvy ICSID a jmenovat rozhodce bude 

generální tajemník Střediska. Rozhodnutí vydaná v takové ad hoc ICSID arbitráţi ale 
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 Čl. 64 Úmluvy ICSID. 
184

 Čl. 2 písm. (a) Dodatečných pravidel. 
185

 Čl. 2 písm. (b) Dodatečných pravidel. 
186

 Čl. 2 písm. (c) Dodatečných pravidel. 
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 Čl. 3 Dodatečných pravidel. 
188

 Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 10.6.1958 (dále jako „Newyorská 

úmluva“). 
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samozřejmě nejsou rozhodnutí vydaná v působnosti ICSID, a proto se na ně nevztahují 

výše zmíněné výhody plynoucí z Úmluvy ICSID.
189

 

3.2 Zahájení řízení 

Procesní pravidla řízení před Střediskem, ať uţ jde o řízení smírčí anebo rozhodčí, 

jsou obsaţena ve čtyřech základních dokumentech: 

 v Úmluvě ICSID; 

 v Pravidlech zahájení řízení (společná pro smírčí i rozhodčí řízení);
190

 

 v Pravidlech smírčího řízení;
191

 a  

 v Pravidlech rozhodčího řízení.
192

 

Strana, která chce zahájit smírčí nebo rozhodčí řízení před Střediskem, podá ţádost 

o zahájení takového řízení a pět jejich kopií
193

 u generálního tajemníka. Strany mohou 

ţádost podat i společně.
194

  

Ţádost musí být sepsána v úředním jazyce Střediska
195

 a musí obsahovat informace: 

(i) jestli strana ţádá o smírčí nebo rozhodčí řízení; (ii) ohledně čeho spor vznikl; (iii) 

identifikační údaje stran; (iv) jejich souhlas s řízením; (v) označit občanství stran; a (vi) 

v případě, ţe ţadatelem je právnická osoba, i prohlášení, ţe má svolení svého 

statutárního orgánu k podání ţádosti.
196

  

Generální tajemník přezkoumá, zda ţádost není zjevně mimo jurisdikci Střediska. 

Je-li v pořádku, potvrdí její přijetí a vyčká, aţ strana zaplatí poplatek
197

 ve výši US$ 

25.000 (za vedení sporu se pak platí administrativní poplatek US$ 20.000 za kaţdý rok, 

aţ do doby, kdy je spor ukončen;
 198

 od roku 2012 to bude US$ 32.000).
199

 Poté, co 
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 DELAUME, Georges R. ICSID arbitration. In LEW, Julian D. M. Contemporary Problems in 

Internationa Arbitration. 2. The Netherlands : Martinus Nijhoff Publishers, 1987. s. 383. ISBN 0-89838-
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 V angl. Institution Rules. 
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 V angl. Conciliation Rules. 
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 V angličtině Arbitration Rules. 
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 Pravidlo 4 odst. 2 Pravidel o zahájení řízení. 
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 Ibid., pravidlo 1 odst. 1. 
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 Tím jsou angličtina, francouzština a španělština; pravidlo 1 odst. 1 Pravidel o zahájení řízení. 
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 Čl. 28 odst. 2 a čl. 32 odst. 2 Úmluvy ICSID a pravidlo 2 odst. 1 Pravidel o zahájení řízení. 
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 Pravidlo 5 Pravidel o zahájení řízení. 
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 Schedule of Fees, účinný od 1. 1 2008 do 31.12.2011.  
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 Schedule of Fees, účinný od 1. 1 2012.  
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strana zaplatí, tajemník ţádost zaregistruje
200

 a kopii ţádosti odešle označené 

protistraně.
201

 Datum registrace ţádosti je dnem zahájení řízení.
202

 

Generální tajemník ţádost odmítne zaregistrovat, nespadá-li zjevně do jurisdikce 

Střediska.
 203

 Strany pak můţou změněnou ţádost podat znovu. Konečné posouzení, zda 

je ţádost přípustná, provádí vţdy tribunál, a to na začátku řízení.  

Zpětvzetí ţádosti je moţné jen do doby, neţ ji tajemník zaregistruje.
204

 

Řízení se koná v sídle Střediska, tj. ve Washingtonu, D. C., USA, případně na jiném 

místě, na kterém se strany shodnou a které generální tajemník schválí.
205

 

3.3 Smírčí řízení 

3.3.1 Vytvoření smírčí komise 

Smírčí komisi si strany sporu musí zřídit co nejrychleji. Standardně ji tvoří jeden 

vyjednávač, ledaţe se strany domluví na jiném lichém počtu.
206

 Tam, kde se strany na 

počtu ani osobě vyjednávače neshodnou, navrhne ţadatel (ve lhůtě 10 dnů od registrace 

ţádosti) protistraně, ţe zvolí jednoho nebo vícero (lichý počet) vyjednávačů a uvede 

způsob, jakým je jmenují.
207

 Protistrana pak do 20 dnů odpoví, jestli návrh přijímá, 

nebo činí jiný návrh.
208

 Na tento jiný návrh musí ţadatel zareagovat do 20 dnů.
209

 Kdyţ 

se strany nedomluví ani do 60 dnů od registrace ţádosti, nastoupí mechanismus čl. 29 

odst. 2 písm. (b) Úmluvy ICSID, ţe si kaţdá strana zvolí jednoho vyjednávače a třetího, 

prezidenta komise, si určí dohodou.
210

 Pokud to strany nestihnou ve lhůtě 90 dnů od 

oznámení o registraci sporu, určí chybějící vyjednávače generální tajemník.
211

  

Zajímavé je, ţe si strany mohou za vyjednávače zvolit i osobu, která není vedena 

v panelu vyjednávačů.
212
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 Pravidlo 6 odst. 1 písm. (a) Pravidel o zahájení řízení. 
201

 Čl. 28 odst. 1 a čl. 32 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
202

 Pravidlo 6 odst. 2 Pravidel o zahájení řízení. 
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204
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 Čl. 62 a 63 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 30 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 31 Úmluvy ICSID. 
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Zvolený vyjednávač musí se svou volbou souhlasit do 15 dnů od oznámení 

tajemníkem, ţe byl jmenován.
213

 Nestihne-li to ve lhůtě, jmenují strany jinou osobu.
214

 

Komise se povaţuje za ustavenou dnem, kdy poslední člen smírčí komise akceptuje své 

jmenování.
215

 Po tomto okamţiku uţ strana nemůţe jednostranně vyměnit jí zvoleného 

vyjednávače.
216

 

3.3.2 Smírčí řízení 

Poté, co je smírčí komise sestavena, sama posoudí, jestli je předloţený spor v její 

pravomoci
217

 (princip competence-competence).
218

 Kdyţ ano, poţádá prezident smírčí 

komise strany, aby se s ním sešly a domluvily se na procesních aspektech řízení 

(zejména na kvóre, jazyku řízení, důkazech, kolik kopií budou strany pro sebe ţádat a 

způsobu, jakým se budou slyšení zaznamenávat).
219

 

Do 30 dnů po ustavení komise vyzve její prezident strany, aby předloţily písemné 

stanovisko ve věci.
220

 

První jednání komise se koná do 60 dnů od jejího ustavení (nebo ve lhůtě sjednané 

stranami). Na jednání nemusí být přítomni všichni vyjednávači, stačí většina (ledaţe se 

strany domluvily jinak).
221

  

Porady komise jsou tajné; hlasuje se většinou hlasů a zdrţení se hlasování se počítá 

jako hlasování proti návrhu.
222

 

Úlohou smírčí komise je dovést strany sporu k vzájemně akceptovatelné dohodě. 

K tomu můţe stranám doporučovat podmínky, na jakých by se měly shodnout. Strany 

by měly takové doporučení v dobré víře a váţně zváţit.
223

 Komise je dále oprávněna 

ţádat od stran sporu ústní vyjádření, dokumenty, důkazy (i od jiných osob), vyslýchat 
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 Čl. 34 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
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svědky a experty,
224

 a se souhlasem dotčené strany navštívit místo týkající se sporu a 

vyšetřovat tam.
225

  

3.3.3 Závěrečná zpráva 

Smírčí řízení ideálně skončí dohodou stran, o čemţ komise sepíše krátkou 

sumarizační zprávu. Kdyţ je ale jednání neúspěšné a je zjevné, ţe se dohody nedosáhne 

(např. proto, ţe jedna strana neposkytla dostatečnou spolupráci), má komise pravomoc 

smírčí řízení ukončit; ve zprávě uvede, co je příčinou neúspěchu.
226

 Komise musí 

zprávu vypracovat do 60 dnů od skončení řízení.
227

 

Strany jsou ohledně smírčího řízení vázány mlčenlivostí – to má význam, zejména 

kdyţ se nedohodnou a předloţí spor rozhodci nebo jinému soudu – nesmí prozradit 

ţádnou informaci, názor, stanovisko, obsah podání protistrany či zprávy a doporučení 

komise.
228

 Závěrečná zpráva se můţe zveřejnit, jen kdyţ s tím strany sporu souhlasí.
229

 

Náklady smírčího řízení se dělí mezi strany sporu stejnou mírou
230

 (na rozdíl od 

nákladů rozhodčího řízení – víc v podkapitole 3.1.4). 

3.1 Rozhodčí řízení 

3.1.1 Vytvoření rozhodčího tribunálu 

Schválí-li generální tajemník ţádost o rozhodčí řízení, musí strany postupovat stejně 

jako ve výše zmíněném případě: co nejrychleji se domluvit na rozhodci, příp. 

rozhodcích (jen lichý počet je povolen).
231

 Omezeny jsou tím, ţe většina rozhodců by 

měla mít jiné občanství neţ strany ve sporu (tato omezující podmínka neplatí u jediného 

rozhodce a přirozeně ani u těch, na kterých se strany domluvily).
232

 Vyloučeny jsou i 

osoby, které vystupovali jako vyjednávači nebo arbitři v případných předchozích 

řízeních ve věci.
233
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Postup jmenování rozhodců je stejný jako u smírčího řízení (viz podkapitolu 3.3.1 

výše).
234

 Většinou se ustavují tribunály o třech rozhodcích; jediný arbitr je ustaven 

výjimečně.
235

 

Rozhodčí tribunál by měl být vytvořen do 90 dnů od registrace ţádosti o řízení 

generálním tajemníkem, jinak je po poradě se stranami doplní sám tajemník. Rozhodci 

jmenovaní tajemníkem nesmějí mít občanství strany ve sporu (princip denacionalizace 

panelu),
236

 můţou jimi ale být i osoby neuvedené v seznamu rozhodců.
237

 Jmenovaný 

rozhodce musí se svým ustavením vyjádřit souhlas do 15 dnů od oznámení 

tajemníkem.
238

 Udělením souhlasu posledním jmenovaným rozhodcem je tribunál 

ustaven a strany uţ nemají moţnost jednostranně vyměnit jimi jmenovaného 

rozhodce.
239

 

3.1.2 Rozhodčí řízení 

Po vytvoření rozhodčího tribunálu tento posoudí, zda je předloţený spor v jeho 

kompetenci. Je-li příslušný, je dalším krokem určení hmotného práva, dle kterého se 

bude spor rozhodovat. Je na stranách sporu, aby se domluvily, jaký právní řád bude ten 

rozhodný. Stát má tady výhodnější pozici, protoţe nebude-li chtít mít za rozhodné právo 

jiné vnitrostátní právo neţ jeho vlastní, bude se rozhodovat dle jeho vnitrostátního práva 

a jeho kolizních norem spolu s pravidly mezinárodního práva.
240

  

S interpretací hmotného práva si tribunál musí vţdy poradit a i nejasné nebo 

chybějící pravidla svou interpretací nahradit,
241

 pokud nerozhoduje na přání stran 

výslovně jen dle zásad spravedlnosti.
242

 

Rozhodčí řízení má dvě fáze: písemnou a ústní.
243

 

Písemná fáze začíná podáním ţádosti o rozhodčí řízení; následuje písemné 

stanovisko ţadatele (v angl. Memorial of the Claimant) a odpověď ţalovaného (v angl. 

Counter-Memorial of the Respondent). Kdyţ se na tom strany shodnou, můţe 
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následovat ještě jedno kolo odpovědí (v angl. se odpověď ţalobce nazývá Reply a druhá 

odpověď ţalovaného Rejoinder).
244

  

Tribunál můţe připustit i písemné podání třetí strany, která není stranou sporu (v 

angl. Amicus Ccuriae Submission).
245

 Tato moţnost intervence do rozhodčího řízení 

byla přidána do Pravidel rozhodčího řízení v roce 2006 po dlouhých debatách. Je 

v diskreci tribunálu, aby si sám posoudil, nakolik podání (i) objasní věc; příp. (ii) se 

bude týkat předmětu sporu a (iii) jak podstatný zájem na řízení má třetí strana, a na 

základě toho rozhodl.
246

 

Strany mají moţnost podání třetí strany připomínkovat.
247

 

V této fázi můţe strana svůj návrh doplnit (nebo protistrana podat protinávrh), týká-

li se přímo předmětu sporu, za předpokladu, ţe se na něj vztahuje souhlas stran 

s předloţením sporu Středisku, a ţe spadá do jurisdikce Střediska.
248

 Takové doplnění 

návrhu (nebo protinávrh) učiní současně s nejbliţší odpovědí na stanovisko 

protistrany.
249

 

Ústní fáze spočívá ve výslechu stran, svědků a expertů.
250

 Svědci musí před 

výslechem sloţit slib, ţe budou říkat pravdu (experti obdobně).
251

 Vyslýchat je před 

tribunálem můţou i strany. Třetí strany se mohou na poţádání také zúčastnit slyšení, 

ledaţe vůči tomu strana sporu uplatní své právo veta.
252

 

Co nejdříve po ustavení tribunálu si jeho prezident pozve strany na schůzku za 

účelem domluvy na procesních podmínkách řízení (zejména na kriteriích pro kvórum; 

jazyku řízení; počtu, pořadí a časovém limitu výslechů; počtu kopií, které pro sebe 

budou chtít; jestli se zřeknou písemné nebo ústní části řízení; způsobu, jakým si strany 

rozdělí náklady řízení; a způsobu, jakým budou slyšení nahrávána).
253

 

Je-li případ sloţitý, můţe prezident tribunálu pozvat strany k předběţnému slyšení, 

aby se co nejrychleji obeznámily s potřebnými informacemi protistrany. Předběţné 
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slyšení je moţné i na ţádost stran, kdyţ se chtějí blíţ obeznámit s fakty za účelem 

blízkého dosaţení dohody.
254

  

Do 60 dní (strany si můţou určit jinou lhůtu) od ustavení rozhodčího tribunálu se 

koná první zasedání.
255

 Stačí, kdyţ se zasedání účastní většina rozhodců.
256

 

Tribunál můţe ze své pravomoci ţádat strany o různé podání a důkazy a dokonce je 

také oprávněn navštívit místo, se kterým je spor spojen, a provádět tam vyšetřování.
257

 

Dále má oprávnění doporučit dočasné opatření k ochraně práv dotčené strany (na ţádost 

nebo z vlastní iniciativy).
258

 

Tribunál postupuje dle procesních pravidel stanovených v Úmluvě ICSID a také v 

souladu s Pravidly rozhodčího řízení. Vyskytne-li se v průběhu řízení skutečnost, na 

kterou Úmluva ICSID ani Pravidla rozhodčího řízení nepamatují, rozhodne si ji tribunál 

sám. 

Pokud se strana sporu nedostaví k jednání, anebo nedoručí podání, nezpůsobí to 

ukončení řízení tak jako u smírčího řízení – naopak, protistrana můţe poţádat tribunál, 

aby vydal nález ve věci. Tribunál pak nespolupracující straně udělí dodatečnou lhůtu 

k vyjádření (maximálně 60 dnů)
259

 a aţ po jejím marném uplynutí vydá kontumační 

nález (dodatečná lhůta není potřebná, je-li zjevné, ţe protistrana nemá zájem 

odpovědět).
260

 Mlčení a nespolupráce protistrany se však nebere za uznání nároku 

ţalobce – tribunál musí i u kontumačního nálezu rozhodnout objektivně.
261

  

3.1.3 Předběžné námitky
262

  

Strana můţe namítat nepříslušnost Střediska anebo nepřípustnost doplnění návrhu – 

musí tak ale učinit co nejdříve, ještě v písemné fázi řízení. Tuto námitku posuzuje 

tribunál sám
263

 (princip competence-competence). 

Dále je oprávněna podat námitku, je-li návrh zjevně bez právního důvodu – na tuto 

námitku má lhůtu 30 dnů od ustavení tribunálu, musí to však stihnout ještě před prvním 
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 Ibid., pravidlo 21. 
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 Ibid., pravidlo 13 odst. 1. 
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 Ibid., pravidlo 14 odst. 2. 
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 Čl. 43 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 47 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 42 odst. 2 Pravidel rozhodčího řízení. 
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 Čl. 45 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 45 odst. 1 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 41 Pravidel rozhodčího řízení. 
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 Čl. 41 Úmluvy ICSID. 
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zasedáním. Tribunál pak strany na prvním zasedání informuje, jak o námitce rozhodl. 

V případě, ţe je námitka oprávněná, vydá o tom nález. Za pozornost stojí, ţe v případě 

námitky právní bezdůvodnosti ţaloby se vydá nález jen tehdy, jsou-li všechny ţalobní 

důvody bez právního základu; jinak se v řízení pokračuje.
264

 

Strana můţe podat současně obě dvě námitky.
 265

 

3.1.4 Ukončení řízení 

Strany mají dva způsoby, jakým můţou ukončit řízení: (i) buď na ţádost, nebo (ii) 

pro nedostatek jednání obou stran sporu.  

V případě, kdyţ jedna strana poţádá o ukončení a druhá strana proti tomu namítne, 

v řízení se pokračuje; jinak se ukončí.
266

 

Řízení se ex lege ukončí také v případě, ţe obě strany zůstaly vůči tribunálu nečinné 

po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců.
267

 

3.1.5 Rozhodnutí 

Rozhodnutí se musí zabývat kaţdou otázkou, která byla tribunálu předloţena, a 

musí být odůvodněno a podepsáno těmi rozhodci, kteří pro něj hlasovali. Arbitři 

s menšinovým názorem ho můţou připojit k rozhodnutí.
268

  

Tribunál rozhoduje většinou hlasů. Rozhodnutí musí být vydáno do 120 dnů po 

ukončení řízení.
269

 Zveřejní se, jen kdyţ to strany odsouhlasí.
270

 V roce 2006 byla 

přijata změna, na základě které se povinně zveřejňují nejen normy, dle kterých tribunál 

rozhodl, ale i zdůvodnění rozhodnutí. Tak se stávají rozhodnutí dle Úmluvy ICSID 

předvídatelná (vytváří se case law) a strana jimi můţe podpořit svou argumentaci ve 

věci.
271
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 Čl. 41 odst. 6 Pravidel rozhodčího řízení. 
265

 Čl. 41 odst. 5 Pravidel rozhodčího řízení. 
266

 Čl. 44 Pravidel rozhodčího řízení. 
267

 Čl. 45 Pravidel rozhodčího řízení. 
268

 Zajímavostí je, ţe statistiky ukazují, ţe menšinové názor jsou skoro vţdy vydávány ve prospěch 

strany, která menšinového rozhodce nominovala. Srov. WILLIAMS, QC, DAVID A. R. and 

KAWHARUT, Amokura. Arbitration and Dispute Resolution. [Online] 2009.  
269

 Lhůtu je moţno prodlouţit o 6 měsíců; čl. 46 Pravidel rozhodčího řízení. 
270

 Čl. 48 odst. 5 Úmluvy ICSID a pravidlo 48 odst. 4 Pravidel rozhodčího řízení. 
271

 White&Case LLP. ICSID Amends its Arbitration Rules. [Online] 2006. 
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Součástí nálezu je i výrok o nákladech řízení, ve kterém tribunál rozhodne, která ze 

stran a v jaké výši je ponese
272

 (na rozdíl od stejnoměrného rozdělení ve smírčím 

řízení). 

Pokud strany ještě před vydáním nálezu dospějí k dohodě, můţou poţádat 

generálního tajemníka, aby vydal tuto dohodu jako součást rozhodnutí.
273

 

Průměrná délka řízení před Střediskem je přes tři a půl roku.
274

 

3.1.6 Doplnění a opravy rozhodnutí 

Pro případ, ţe tribunál nějakou otázku v nálezu opomněl zodpovědět, příp. je 

v nálezu chyba, mají strany právo upozornit na to do 45 dnů od vydání rozhodnutí (po 

lhůtě je ţádost odmítnuta).
275

 Tribunál pak chybu napraví v samostatném rozhodnutí, 

které připojí k původnímu nálezu.
276

 Za tuto ţádost strana zaplatí US$ 10.000.
277

 

3.1.7 Interpretace rozhodnutí generálním tajemníkem 

Je moţné, ţe se nález bude dát interpretovat vícero způsoby – aby na tom vyřešení 

sporu neztroskotalo, dává Úmluva ICSID stranám právo poţádat generálního tajemníka 

o interpretaci. Ten předá ţádost tribunálu, který ve věci rozhodoval. V krajním případě 

můţe tribunál odloţit vykonatelnost rozhodnutí.
278

 

Tato ţádost je zpoplatněna US$ 10.000.
279

 

3.2 Revize rozhodnutí 

Rozhodčí řízení dle Úmluvy ICSID zná i obdobný institut jako je obnova řízení: to 

v případě, objeví-li se nějaký předtím neznámý fakt, který můţe mít za následek jiné 

rozhodnutí. Tato nevědomost však nemohla být zapříčiněna nedbalostí strany sporu. 

Ţádost o revizi rozhodnutí se musí podat do 90 dnů od odhalení nové skutečnosti, 

nejpozději v objektivní lhůtě tří let od vydání rozhodnutí. V obnoveném řízení by měl 

opět rozhodovat tribunál v původním sloţení. Je-li to nutné, pozastaví se vykonatelnost 

                                                 
272

 Čl. 61 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Čl. 43 odst. 2 Pravidel rozhodčího řízení. 
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 AGAH, Yonov Frederick. World Trade Organization Dispute Settlemet Body in 2010. [Online].  
275

 Čl. 49 odst. 5 Pravidel rozhodčího řízení. 
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 Čl. 49 odst. 2 Úmluvy ICSID. 
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 Schedule of Fees, účinný od 1.1.2008. 
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 Čl. 50 Úmluvy ICSID. 
279

 Schedule of Fees, účinný od 1. 1 2008 do 31.12.2011. 
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rozhodnutí; poţádá-li o její pozastavení strana v ţádosti o obnovu, vykonatelnost se 

preventivně pozastaví, a to aţ do doby, kdy o věci tribunál rozhodne.
280

 

Za ţádost o revizi se platí poplatek US$ 10.000.
281

 

3.3 Zrušení rozhodnutí 

Ţádat generálního tajemníka o zrušení nálezu je moţné jen z následujících 

důvodů:
282

 

(i) Tribunál nebyl řádně sloţen; 

(ii) Tribunál zjevně překročil své pravomoci; 

(iii) Rozhodce byl zkorumpován; 

(iv) Základní procesní pravidlo bylo zjevně porušeno; 

(v) Nález je neodůvodněný.
283

 

Napadá se tedy legálnost řízení – předmětem přezkumu není správnost rozhodnutí – 

proto se nejedná o odvolací řízení v pravém slova smyslu a je přesnější ho označovat 

jako řízení o zrušení rozhodnutí.
284

 

Řízení o zrušení rozhodnutí dle Úmluvy ICSID funguje na kasačním principu. 

Ţádost o zrušení je třeba podat do 120 dnů od vydání nálezu, kromě důvodu 

korupce, kde se lhůta počítá ode dne jejího zjištění; objektivní lhůta jsou tři roky.
285

 

Ihned jak generální tajemník dostane ţádost o zrušení nálezu, jmenuje tři členy ad 

hoc komise, která nález přezkoumá (strany tu na rozdíl od rozhodčího tribunálu nemají 

pravomoc jmenovat členy). Členové ad hoc komise nesmějí být stejné osoby, které věc 

původně rozhodovaly a musejí být jiného občanství neţ strany sporu.
286
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 Čl. 51 Úmluvy ICSID. 
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 Schedule of Fees, účinný od 1. 1 2008. 
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 V poslední dekádě bylo anulováno zčásti nebo plně 8 rozhodnutí z 96. Plná statistika viz ICSID. The 

ICSID Caseload – Statistics. [Online] 2011. Str. 15.  
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odůvodnění, můţe ji ad hoc komise sama doplnit. (Schreuer, 2009). 
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  SCHREUER, Christoph. International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), 2009. 
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 Čl. 52 odst. 1 Úmluvy ICSID.  
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Na ţádost strany můţe komise pozastavit vykonatelnost rozhodnutí, ale můţe tak 

učinit i z vlastní iniciativy.
287

 

Komise můţe rozhodnutí zrušit zčásti nebo celé, nebo ho nezrušit vůbec. V případě, 

ţe zruší jen část rozhodnutí, můţe k novému rozhodnutí předat jen zrušenou část (ne 

zbytek rozhodnutí).
288

 Určení, která část byla zrušena a která je res iudicata, je třeba 

provést u kaţdého rozhodnutí zvlášť.
289

  

Strana můţe poţádat o pozastavení vykonatelnosti nezrušené části rozhodnutí.
290

  

Nález je pro strany závazný a nesmí být podroben jinému reviznímu řízení, neţ 

které je upraveno Úmluvou ICSID.
291

  

V současnosti je zhruba jeden případ z deseti napaden ţádostí o zrušení.
292

 

Ţádost o zrušení nálezu je zpoplatněna US$ 10.000.
293

 

Za ţádost o znovupostoupení věci tribunálu se platí poplatek US$ 10.000.
294

 Nález 

v novém řízení pak můţe být z výše uvedených důvodů opět předmětem ţádosti o 

zrušení. 

3.4 Uznání rozhodnutí 

Kaţdý členský stát je povinen uznávat nálezy Střediska a vymáhat peněţní závazky 

z nálezu bez dalšího, stejně jako by to bylo rozhodnutí jeho vnitrostátního soudu.
295

 

Faktem je, ţe státy většinou s uznáváním rozhodnutí problém nedělají, protoţe si kvůli 

tomu nechtějí narušit vztahy se Světovou bankou. Zatím se jen jeden stát odmítl 

podřídit výkonu.
296
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Postup je pak takový, ţe strana, která ţádá uznání nebo výkon rozhodnutí, můţe o 

něj poţádat v kterémkoliv členském státě Úmluvy ICSID.
297

 K ţádosti předloţí kopii 

rozhodnutí ověřenou generálním tajemníkem Střediska. 

Výkon rozhodnutí se provádí dle práva státu, na území kterého se výkon ţádá.
298

 

Vnitrostátní soud je oprávněn posuzovat jen autentičnost rozhodnutí, k samotnému 

věcnému přezkumu oprávněn není.
299
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 Čl. 54 odst. 3 Úmluvy ICSID. 
299

 Viz pozn. 302. 
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4. Řešení sporů v rámci NAFTA 

NAFTA je mezinárodní smlouva, která v roce 1994 vytvořila největší
300

 světovou 

zónu volného obchodu
301

 se zboţím, sluţbami a kapitálem mezi Kanadou, USA a 

Mexikem. 

Účelem, za kterým byla NAFTA vytvořena, bylo zejména odstranit překáţky 

obchodu a ulehčit tím přeshraniční pohyb zboţí, investic, sluţeb, telekomunikací a 

finančních sluţeb mezi svými členy; zvýšit investiční příleţitosti členů na území jiných 

členů; a v neposlední řadě poskytnout ochranu a efektivní vymáhání práv z duševního 

vlastnictví.
302

 

Aby mohla NAFTA efektivně fungovat, obsahuje vlastní ujednání o řešení sporů; 

tato jsou rozdělena do kapitol dle toho, z jaké oblasti spolupráce spor vznikl:
303

  

(i) spory z investic mezi členem a investorem z jiného členského státu;
304

 

(ii) spory z finančních sluţeb;
305

 

(iii) spory z antidumpingu
306

 a vyrovnávacích cel
307

;
308

 

(iv) všeobecné řešení sporů;
309

 a 

(v) spory z práce a ţivotního prostředí.
310
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 Kapitola 19 NAFTA. 
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Někteří autoři
311

 vyčleňují jako samostatné typy ještě i (vi) řízení dle DSU na 

základě čl. 2005 NAFTA, které dává stranám sporu na výběr mezi předloţením sporu 

WTO anebo NAFTA a (vii) arbitráţ, příp. jiné alternativní prostředky řešení sporů na 

základě čl. 2022 NAFTA. Obě tyto poslední formy jsou v kapitole 20 NAFTA a dle 

toho jsem je zařadila do podkapitoly 4.4 níţe. 

Pro účely této práce se zaměřím jen na tři nejdůleţitější kapitoly procesních 

pravidel, a sice na řešení sporů z investic, z antidumpingu a vyrovnávacích cel a na 

všeobecné řešení sporů. 

K úvodu bych ještě dodala, ţe i kdyţ NAFTA vychází z principů, kterými se řídí 

dohody WTO, a jejich hmotněprávní normy jsou navzájem kompatibilní, to stejné se 

nedá říct o procesněprávních normách, které si naopak konkurují.
312

 

4.1 Organizační uspořádání 

NAFTA vytvořila Komisi volného obchodu, ve které jsou zastoupeni příslušní 

členové vlád členských států NAFTA. Úlohou Komise volného obchodu je zejména 

dohlíţet nad uskutečňováním NAFTA a řešit spory týkající se interpretace NAFTA; 

dále můţe delegovat své povinnosti na různé komise a skupiny a radit se ve své činnosti 

s nevládními organizacemi. Schází se jednou ročně; předsednictví mezi členy rotuje.
 313

 

Výkonným orgánem NAFTA je sekretariát tvořený národními sekcemi jednotlivých 

států. Sekretariát asistuje Komisi volného obchodu a administrativně podporuje panely a 

komise zřízené dle kapitoly 19 NAFTA (antidumpingové a vyrovnávací řízení). 

4.2 Spory z investic 

NAFTA jako vůbec první mezinárodní obchodní smlouva upravila zároveň hmotný 

(sekce A kapitoly 11 NAFTA) i procesní reţim (sekce B kapitoly 11 NAFTA) investic a 

sporů z nich vzniklých. 

Důleţité je zmínit, ţe úprava řešení sporů z investic v kapitole 11 NAFTA je vlastně 

vyjádřením souhlasu členských států s takovou arbitráţí
314

, coţ znamená, ţe investor 
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můţe bez dalšího přikročit k zahájení řízení (nemusí s členským státem uzavírat 

rozhodčí smlouvu, nebo ţádat jeho souhlas tak, jak je to u ICSID arbitráţe). 

Zvláštností řízení sporů z investic je, ţe se od jiných řízení v rámci NAFTA odlišuje 

následujícím: 

(i) Ţalobu mohou podat i jednotlivci – fyzické a právnické osoby s národností 

některého členského státu a   

(ii) Řízení se koná dle procesních pravidel Úmluvy ICSID (obě strany sporu 

jsou členové), resp. Dodatečných pravidel (jedna strana není členem Úmluvy 

ICSID), nebo pravidel UNCITRAL (NAFTA obsahuje jen část procesních 

pravidel – proto ve zbytku odkazuje na výše uvedené).
315

 Jelikoţ ale Kanada 

ani Mexiko nejsou členy Úmluvy ICSID, má investor na výběr jen mezi 

Dodatečnými pravidly (kdyţ jsou stranou USA, nebo investor z USA) a 

pravidly UNCITRAL (kdyţ jsou ve sporu Kanada a investor z Mexika anebo 

Mexiko a investor z Kanady). 

Tabulka 3 Počet řízení dle kapitoly 11 NAFTA (stav ke dni 1. října 2010) 

   Žalobce  

Žalovaný Kanada USA Mexiko 

Kanada - 27 1 

USA 17 - 2 

Mexiko 2 17 - 

Zdroj: http://www.policyalternatives.ca/  

4.2.1 Jurisdikce 

Jurisdikce NAFTA je omezena na rozhodování o ţalobách na plnění.
316

 Je dána za 

následujících podmínek: 

(a) Investor je z členského státu odlišného od státu hostitelského (detailněji o 

investorovi níţe);
317

 

                                                 
315

 Je ale třeba vyčkat 6 měsíců od události, ze které vznikl spor. 
316

 Čl. 1135 odst. 1 NAFTA. 
317

 Srov. VICUŇA, Francisco Orrego. International Dispute Settlement in an Evolving Global Society : 

Constitutionalization, Accessibility, Privatization. New York : Cambridge University Press, 2006. 156 s. 

ISBN 978-0-521-84239-6. 
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(b) Hostitelský stát je jiný členský stát (neţ ten investorův) na úrovni federální 

vlády, kterému je přičítáno jednání niţších státních struktur a státních 

monopolů/společností, pokud je neslučitelné s ustanoveními NAFTA; 

(c) Investorovi byla protiprávním jednáním jiného členského státu způsobena 

škoda na jeho investici.
318

  

Investor
319

  je oprávněn podat ţalobu (i) svým jménem; anebo (ii) jménem 

společnosti jiného členského státu (ať uţ hostitelského, nebo jiného), přičemţ tato 

společnost je právnickou osobou, kterou investor vlastní, anebo přímo či nepřímo 

kontroluje. 

NAFTA ale nedovoluje přímo společnosti inkorporované v hostitelském státě, aby 

napadla ţalobou tento hostitelský stát (to můţe jen investor z jiného členského státu, 

který takovou společnost vlastní/kontroluje). Dále není moţné, aby investor ţaloval svůj 

vlastní stát.  

Zkušenost nakonec ukazuje, ţe kapitola 11 je také zbytkovou jurisdikcí pro spory, 

které nebyly vyřešeny v rámci řízení dle jiných kapitol NAFTA, anebo před WTO.
320

 

4.2.2 Zahájení řízení 

Ţalobu musí investor podat do tří let ode dne, kdy se poprvé o porušení a škodě 

dozvěděl, nebo měl dozvědět, ale nejdříve šest měsíců poté, co byly způsobeny.
321

 

Lhůta šesti měsíců je dána pro vyjednávání a urovnání sporu v konzultacích a 

vyjednáváních. Nevyjde-li to, nebo kdyţ strany nechtěly jednat, je ta strana sporu, která 

bude podávat ţalobu, povinna oznámit to protistraně alespoň 90 dnů před podáním 

ţaloby. V oznámení o záměru podat ţalobu uvede (a) své identifikační údaje; (b) 

ustanovení NAFTA, které byly dle jejího názoru porušeny; (c) faktický popis situace; a 

(d) výši odškodnění a přibliţnou výši škody.
322

 

Ţalobu je pak moţné podat za splnění následujících předběţných podmínek:
323

 

                                                 
318

 Čl. 1116 odst. 1 a čl. 1117 odst. 1 NAFTA. 
319

 Investorem je dle definice NAFTA členský stát, nebo jeho státní společnost, nebo fyzická osoba nebo 

společnost z tohoto členského státu, která chce investovat, investuje, nebo uţ investovala; 
320

 DE MESTRAL, A.L.C. NAFTA Dispute Settlement: Creative Experiment or Confusion? [Online] 

2005. 
321

 Čl. 1116 odst. 2, čl. 1117 odst. 2 a čl. 1120 odst. 1 NAFTA. 
322

 Čl. 1119 NAFTA. 
323

 Čl. 1121 odst. 1, 2 a 3 NAFTA. 
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(a) Investor udělí svůj písemný souhlas (příp. jeho společnosti) s podřízením sporu 

rozhodčímu řízení dle NAFTA tak, aby zároveň splňoval podmínky souhlasu, 

které vyţadují Dodatečná pravidla, Newyorská úmluva a Interamerická 

úmluva.
324

 Toto ustanovení je důleţité zejména proto, ţe stanovuje fakultativní 

jurisdikci NAFTA – dává investorovi moţnost předloţit spor řízení dle NAFTA, 

nebo i jiné arbitráţi/soudu; 

(b) Investor se písemně vzdá (v angl. Waiver) práva zahájit, nebo pokračovat 

v jiném řízení ohledně stejného nároku. Tímto vzdáním se práva investor určí, 

v čí jurisdikci se spor bude exkluzivně řešit, a zároveň tím vyloučí jakékoliv jiné 

fórum – kdyţ se tedy rozhodne např. pro řízení před vnitrostátním soudem (nebo 

jinou arbitráţ), nemůţe uţ předloţit spor k řízení dle NAFTA a naopak. Je ale 

třeba upozornit, ţe jelikoţ je jurisdikce tribunálů dle kapitoly 11 NAFTA 

omezena na ţaloby na plnění, vzdání se práva se vztahuje právě jen na tyto 

ţaloby – a ne na jiná řízení, jako je např. určení práva, které je moţno ţalovat u 

vnitrostátních soudů členských států. 

Souhlas i vzdání se musejí být doručeny protistraně a zároveň být přiloţeny 

k ţalobě. 

Ţaloba se povaţuje za podanou, kdyţ je doručena (i) generálnímu tajemníkovi (v 

případě arbitráţe dle Dodatečných pravidel); nebo kdyţ je (ii) oznámení o arbitráţi 

doručeno protistraně (jde-li o arbitráţ dle pravidel UNCITRAL). Je tedy plně v diskreci 

investora, dle kterých procesních pravidel se bude řízení vést. 

4.2.3 Rozhodčí tribunál 

Standardně rozhoduje spor tribunál sloţený ze třech osob: kaţdá strana jmenuje 

svého rozhodce a na třetím se musí domluvit.
325

 Vybírá se ze seznamu 45 rozhodců 

(různé národnosti), na kterých se členové NAFTA dohodli při uzavření NAFTA.
326

 

Není-li tribunál sloţen do 90 dnů od podání ţaloby, doplní ho generální tajemník 

(Střediska ICSID). Prezident tribunálu musí mít jiné občanství neţ strany sporu. Dále se 

                                                 
324

 Čl. 1122 odst. 2 NAFTA. 
325

 Čl. 1123 NAFTA. 
326

 Čl. 1124 odst. 4 NAFTA. 
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v řízení postupuje dle procesních pravidel, které si investor zvolil – na výběr má 

Dodatečná pravidla nebo pravidla UNCITRAL.
327

  

Do 30 dnů od podání ţaloby musí protistrana doručit své vyjádření ve věci druhé 

straně sporu.
328

 Protistrana se ale nemůţe bránit argumentem, ţe investor dostane za 

způsobenou škodu plnění z pojištění, nebo jiného ručení.
329

 

Tribunál rozhoduje dle hmotného práva obsaţeného v NAFTA (sekce A kapitoly 11 

NAFTA) a dle pravidel mezinárodního práva.
330

 

Tam, kde je meritem sporu porušující opatření státu, o kterém ale ţalovaný stát 

tvrdí, ţe je v souladu s dohodnutými výhradami a výjimkami,
331

 můţe tento stát poţádat 

Komisi volného obchodu o závazný výklad, jestli dotčené opatření spadá do výjimek, 

nebo nespadá. Komise poskytne interpretaci do 60 dnů od ţádosti; jinak si tribunál 

posoudí věc sám.
332

 Stanovisko komise je závazné.
333

 Naproti tomu, jedná-li se o výklad 

skutkových okolností, můţe tribunál i z vlastní iniciativy poţádat o znalecký 

posudek.
334

 

Tribunál je oprávněn vydat prozatímní opatření k ochraně práv strany sporu, nebo 

z jakéhokoliv důvodu, který ohroţuje efektivnost řízení nebo důkazy. Nařízení má 

formu doporučení.
335

 

4.2.4 Konsolidační tribunál 

V případech, kde bylo podáno více ţalob, které se týkají stejné věci, mají strany 

právo zaţádat o ustavení konsolidačního tribunálu.
336

 Úlohou takového tribunálu je 

zjistit, jestli bude výhodné, nároky spojit do jednoho řízení.  

                                                 
327

 BRUNO, Roberto. Access of Private Parties to International Dispute Settlement: A Comparative 

Analysis [Online] 1997. 
328

 Čl. 1127 NAFTA. 
329

 Čl. 1137 odst. 3 NAFA. 
330

 Čl. 1131 odst. 1 NAFTA. 
331

 Ty jsou uvedeny v Příloze I, Příloze II, Příloze III a Příloze IV NAFTA.  
332

 Čl. 1132 NAFTA. 
333

 VICUŇA, Francisco Orrego. International Dispute Settlement in an Evolving Global Society : 

Constitutionalization, Accessibility, Privatization. New York : Cambridge University Press, 2006. 156 s. 

ISBN 978-0-521-84239-6. S. 69. 
334

 Čl. 1133 NAFTA. 
335

 Čl. 1134 NAFTA. 
336

 Čl. 1126 NAFTA. 
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Konsolidační tribunál pak můţe vydat nařízení, kterým převezme pravomoc 

rozhodnout, buď (i) v části věci (příp. jen o jedné ţalobě), anebo rovnou (ii) celou 

věc.
337

  

Původní tribunál pak v té části, kterou si pro rozhodnutí vyhradil konsolidační 

tribunál, uţ rozhodnout nemůţe.
338

  

O sestavení tribunálu se ţádá u generálního tajemníka (Střediska ICSID). Ten do 60 

dnů jmenuje tribunál o třech rozhodcích, z nichţ by jeden měl mít občanství strany 

sporu
339

 – strany si tu nemůţou jmenovat rozhodce jak v klasickém rozhodčím řízení, 

protoţe se předpokládá, ţe by pluralita investorů ztíţila, ne-li znemoţnila dohodu o 

podobě tribunálu.  

Dále se v řízení postupuje dle Dodatečných pravidel, nebo pravidel UNCITRAL.
340

 

Původně bylo řízení dle kapitoly 11 NAFTA neveřejné a tedy netransparentní, coţ 

ale bylo předmětem velké kritiky ze strany různých nestátních subjektů. Změnilo se to 

s případem Methanex,
341

 kde tribunál poprvé připustil podání amicus curiae z důvodu, 

ţe se spor týkal jak veřejných, tak i soukromých zájmů. Následovalo oznámení Komise 

volného obchodu ze dne 31.7.2001,
 342

 ve kterém všechny tři členské státy uvedly, ţe aţ 

na tři výjimky není v pravidlech NAFTA (ani v pravidlech, dle kterých se řízení vede) 

nic, co by bránilo transparentnosti řízení dle kapitoly 11, a ţe se proto budou 

zveřejňovat všechna písemná podání stran a rozhodnutí tribunálu.
 

4.2.5 Rozhodnutí 

Rozhodne-li tribunál, ţe ţaloba byla opodstatněná, můţe nařídit (i) peněţité 

odškodnění, nebo (ii) navrácení věci do původního stavu s moţností alternativního 

plnění v podobě ad (i). Tam, kde byla ţaloba podána investorem jménem společnosti, je 

adresátem plnění společnost.
343

 

                                                 
337

 Čl. 1126 NAFTA. 
338

 Čl. 1126 odst. 8 NAFTA. 
339

 Čl. 1126 odst. 5 NAFTA. 
340

 Čl. 1126 odst. 1 NAFTA. 
341

 Methanex Corporation and the United States of America, Decision of the Tribunal on Petitions From 

Third Persons to Intervene as “Amici curiae” ze dne 15.1.2001. 
342

 Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 Provisions, Free Trade Commission’s Statement, ze dne 

31.7.2001 Notes of Interpretation of Certain Chapter 11 Provisions (Poznámky k interpretaci určitých 

ustanovení kapitoly 11) ze dne 31.7.2001. Dostupné z WWW: http://www.international.gc.ca/trade-

agreements-accords-commerciaux/disp-diff/nafta-interpr.aspx?lang=en&view=d. 
343

 Čl. 1135 NAFTA. 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/disp-diff/nafta-interpr.aspx?lang=en&view=d
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/disp-diff/nafta-interpr.aspx?lang=en&view=d
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Rozhodnutí je závazné jen pro strany sporu a ve vztahu k předmětu sporu.
344

 

Rozhodnutí se zveřejňuje. 

4.2.6 Vykonatelnost rozhodnutí 

Lhůta, po které je moţné rozhodnutí vykonat, se liší podle toho, v jaké arbitráţi bylo 

rozhodnutí vydáno:  

a) dle Úmluvy ICSID (v současnosti neaplikovatelné pro důvody zmíněné výše) – 

po 120 dnech od vydání rozhodnutí, pokud v této době strany nepodaly ţádost o 

revizi nebo zrušení rozhodnutí (nebo takové řízení jiţ bylo skončeno);
345

 

b) dle Dodatečných pravidel, nebo pravidel UNCITRAL – po třech měsících od 

vydání nálezu za podmínky, ţe v této době ţádná strana nepodala ţádost o 

revizi, pozastavení, nebo zrušení nálezu, nebo ţe soud o takové ţádosti jiţ 

rozhodl a ţádné další odvolání jiţ není moţné.
346

 

Členské státy jsou povinny umoţnit výkon rozhodnutí tribunálu na svém území.
347

 

Nevykoná-li strana rozhodnutí, můţe členský stát, jehoţ občan byl stranou sporu, 

poţádat Komisi volného obchodu o ustavení panelu dle čl. 2008 NAFTA (k tomu viz 

níţe). Tento panel má za úlohu zjistit, jestli je jednání strany, která nevykovala 

rozhodnutí, v souladu s NAFTA a, případně, není-li tomu tak, doporučit jí, aby ho 

vykonala, příp. pozastavit výhody z NAFTA plynoucí pro porušující stát.
348

 

I bez tohoto kroku můţe strana rovnou ţádat o výkon rozhodnutí dle Úmluvy ICSID 

(v současnosti neaplikovatelné), Newyorské úmluvy, nebo Interamerické úmluvy o 

mezinárodní obchodní arbitráţi
349

. 

4.3 Antidumpingové řízení a řízení z vyrovnávacích cel 

NAFTA neobsahuje hmotnou úpravu antidumpingu a vyrovnávacích cel – je 

ponecháno plně na členských státech, aby si tyto oblasti upravily samy – samozřejmě ve 

shodě s dohodami WTO.
350

  

                                                 
344

 Čl. 1136 odst. 1 NAFTA. 
345

 Čl. 1136 odst. 3 písm. (a) NAFTA. 
346

 Čl. 1136 odst. 3 písm. (b) NAFTA. 
347

 Čl. 1136 odst. 4 NAFTA. 
348

 Čl. 1136 odst. 5 NAFTA. 
349 Z anglického Inter-american convention on international commercial arbitration. Přijata v Panamě 

dne 30. ledna 1975, v platnost vstoupila 16. června 1976. V současnosti má 19 signatářů.  
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NAFTA akorát dává exportérům, kteří se cítí dotčeni nezákonnými dumpingovými a 

vyrovnávací clo ukládajícími praktikami importujícího státu, moţnost podat ţalobu na 

takový stát v rámci kapitoly 19 NAFTA. Toto řízení je alternativou k vnitrostátnímu 

soudnímu řízení a bylo upraveno na úrovni NAFTA právě z toho důvodu, aby se 

exportér nemusel proti importujícímu státu bránit před soudy tohoto státu. Podezření 

z ovlivnění řízení ve prospěch domácího (importujícího) státu se nedá upřít. V 

konečném důsledku by to mohlo posilovat protekcionistickou politiku států a narušovat 

volný obchod, který je vlastním cílem NAFTA.  

Řízení dle kapitoly 19 je nejčastějším typem řízení dle NAFTA. 

Tabulka 4   Počet řízení dle kapitoly 19 NAFTA 

   Žalobce  

Žalovaný Kanada USA Mexiko 

Kanada - 17 2 

USA 38 - 35 

Mexiko 3 13 - 

Zdroj: http://www.worldtradelaw.net/  

4.3.1 Věcná jurisdikce 

Kapitola 19 NAFTA se vztahuje na spory, které vzniknou: 

a)  změnou  antidumpingového/vyrovnávacího zákonodárství členského státu 

přijatou poté, co NAFTA vstoupila v platnost
351

 (NAFTA ve svém čl. 1902 

určuje podmínky, za jakých můţe stát změnu antidumpingového/vyrovnávacího 

zákonodárství členského státu provést); nebo 

b) z rozhodnutí přijatých členským státem v oblasti antidumpingu a vyrovnávacích 

cel. 

Dle toho jsem řízení rozdělila do samostatných podkapitol 4.3.2 a 4.3.3. 

Zajímavé je také zmínit, ţe řízení ad b) se vztahuje na export/import „domácích“ 

výrobků, tj dle definice
352

 těch, které pocházejí z členského státu bez ohledu na 

                                                                                                                                               
350

 Zejména s Dohodou o dotacích a vyrovnávacích clech (v angl. Agreement on Subsidies and 

Countervailing Duties) a Dohodou o implementaci Čl. VI GATT 1994 (v angl. Agreement on the 

Implementation of Article VI of the GATT 1994). 
351

 Čl. 1906 NAFTA. 
352

 Čl. 1911 NAFTA, který odkazuje na definici v GATT. 

http://www.worldtradelaw.net/naftadatabase/naftadecisions.asp?f1001=&f1002=&f1003=&f1004=&f1005=NAFTA+19&datefieldstart=&datefieldstarty=0&datefieldstartm=0&datefieldstartd=0&datefieldend=&datefieldendy=0&datefieldendm=0&datefieldendd=0&backlink=http%3A%2F%2Fwww.worldtradelaw.net%2Fnafta%2Fnaftamain.htm&form1_btn5=Search&id=&form1_mode=1
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národnost exportéra (takţe exportérem můţe být i občan jiného neţ členského státu 

NAFTA). 

4.3.2 Panelové řízení kvůli zákonu 

Při změně zákonů, které stát přijme po dni účinnosti NAFTA, musejí tyto novely 

splňovat určité poţadavky, zejména být v souladu s GATT, resp. Dohodou o zřízení 

WTO,  Antidumpingovým a dotačním kodexem WTO a s „předmětem a účelem 

NAFTA“.
353

 

Členský stát, který se takovou změnou cítí dotčen, můţe poţádat o zřízení ad hoc 

panelu, aby vyjádřil názor: (i) jestli je změna v souladu s čl. 1902 NAFTA; nebo jestli 

(ii) by mohl způsobit přehodnocení jiného, dřív vydaného rozhodnutí panelu.
354

 

Panel je sloţen z rozhodců, kteří jsou občany obou stran – proto se mu také říká 

dvounárodnostní panel.
355

 Panel si schvaluje svá vlastní procesní pravidla (ledaţe se 

strany domluví jinak). Součástí řízení musí být alespoň jedno slyšení a strany musejí 

mít právo reagovat na podání protistrany. Panel rozhodne jen na základě podání stran.
356

 

Do 90 dnů po jmenování předsedy panelu vydá panel prozatímní zprávu ve věci.  

Panel můţe státu doporučit způsob, jakým zjednat nápravu. K doporučení připojí 

všechny menšinové názory soudců, kteří hlasovali proti.
357

 

Strany mají právo podávat námitky proti prozatímní zprávě do 14 dnů; panel pak 

přehodnotí zprávu a do 30 dnů vydá závěrečnou zprávu. Nemají-li strany ţádné 

námitky, stává se prozatímní zpráva ex lege zprávou závěrečnou.
358

 Zpráva se 

zveřejňuje.
359

 

Vyhodnotí-li panel, ţe změna zákona není v souladu s čl. 1902 NAFTA, doporučí 

státu nápravu (názor panelu je jen deklaratorní).  

Následně na to jsou státy povinny vstoupit do konzultací a pokusit se do 90 dnů o 

vzájemně přijatelné řešení v podobě nového návrhu změny dotčeného zákona. 

Porušující strana pak musí do devíti měsíců od ukončení konzultací zákon přijmout. 

                                                 
353

 Čl. 1902 odst. 2 písm. (d) NAFTA. 
354

 Čl. 1903 odst. 1 NAFTA. 
355

 V angl.: bi-national panel. 
356

 Odst. 1 Přílohy 1903.2 NAFTA: Panelové řízení dle Čl. 1903. 
357

 Odst. 3 Přílohy 1903.2 NAFTA: Panelové řízení dle Čl. 1903. 
358

 Odst. 3 a 4 Přílohy 1903.2 NAFTA: Panelové řízení dle Čl. 1903. 
359

 Odst. 5 Přílohy 1903.2 NAFTA: Panelové řízení dle Čl. 1903. 



4. Řešení sporů v rámci NAFTA 

59 

 

Nestane-li se tak, má protistrana na výběr z dvou moţností: buď (i) zvolí obdobné 

protiopatření tomu, které napadla; nebo (ii) ukončí NAFTA na základě písemné 

výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
360

 

  

                                                 
360

 Čl. 1903 odst. 3 NAFTA. 
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4.3.3 Panelové řízení kvůli opatření 

Cílem tohoto řízení je zjistit, jestli je nebo není dotčené celní opatření importujícího 

státu v souladu s jeho vnitrostátním antidumpingovým/vyrovnávacím právem – dle 

něho bude panel rozhodovat.
361

 Nutno dodat, ţe tímto je dána importujícímu státu na 

hmotněprávní úrovni větší kontrola (a tedy převaha) v řízení. 

Toto řízení představuje alternativu soudního přezkumu: strana si můţe vybrat, jestli 

se bude bránit u národního soudu, nebo v rámci NAFTA.
362

 Je pro ni ale samozřejmě 

výhodnější, kdyţ spor předloţí k řízení dle kapitoly 19 NAFTA, protoţe i kdyţ bude 

panel rozhodovat spor dle vnitrostátního práva ţalovaného státu, můţe investorovi 

poskytnout větší záruky nezávislosti v rozhodování, neţ by mu poskytl soud ţalovaného 

státu. Navíc, řízení před panelem by mělo trvat maximálně 315 dní,
363

 coţ je obyčejně 

méně neţ řízení před vnitrostátním soudem. 

Aktivně legitimován k podání ţaloby je exportující členský stát. NAFTA odlišuje 

dvojí diskreci k podání návrhu: (i) je právem (nemusí to ale udělat) exportujícího 

členského státu podat ţádost o přezkum opatření panelem, zatímco (ii) kdyţ ho o to 

poţádá exportér, je povinen takovou ţádost podat.
364

 

Rozhodnutí, zda předloţit spor řízení dle NAFTA anebo vnitrostátním soudům, je 

na exportérovi: ten má na to 30 dnů od zveřejnění dotčeného opatření ve sbírce zákonů 

(nebo od oznámení importujícího státu, ţe přijal takové opatření).
365

 Po uplynutí této 

lhůty uţ nemůţe uplatnit svůj nárok v rámci NAFTA – zůstává mu moţnost ţalovat u 

vnitrostátního soudu ţalovaného. Je důleţité zmínit, ţe exportérem jednou zvolené 

fórum vylučuje předloţení sporu k druhému fóru; navíc, importující stát toto rozhodnutí 

nemůţe nijak zablokovat (stejně jako v řízení dle kapitoly 11 NAFTA a rozdílně od 

řízení dle Úmluvy ICSID).
366

  

Je však nutno zmínit, ţe volba exkluzivního fóra se týká jen NAFTA a 

vnitrostátních soudů; nijak neovlivňuje právo členského státu předloţit spor také WTO 
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na základě čl. 2005 NAFTA. To se i občas děje, kdyţ se před WTO k přezkumu 

přesouvají rozhodnutí panelu vydaná dle této kapitoly.
367

 

Volba fóra ve prospěch NAFTA je pro exportéra poslední diskrecí v řízení: následně 

jeho nárok přebírá jeho (členský) stát, který je stranou v řízení, coţ zejména znamená, 

ţe má právo jmenovat rozhodce do panelu. Exportér se však můţe řízení účastnit.
368

 

Na ţádost exportéra tedy jeho stát zašle importujícímu státu písemnou ţádost o 

přezkum dotčeného opatření panelem (zašle se také sekretariátu NAFTA).
369

  

Kaţdá strana pak do 30 dnů (resp. 45 dnů) od podání ţádosti nominuje dva 

kandidáty. Protistrana má právo odmítnout aţ čtyři kandidáty druhé strany. Do 55 dnů 

od ustavení panelu se strany musí dohodnout na pátém rozhodci. Neshodnou-li se do 61 

dnů, rozhodne se losem, kdo pátého arbitra vybere.
370

 Rozhodci si sami zvolí svého 

předsedu (příp. se zvolí losem).
371

 

Arbitři jsou vybíráni ze seznamu o 75 kandidátech, do kterého kaţdý člen jmenuje 

minimálně 25 rozhodců – svých občanů. Ideálně by měli mít soudcovskou zkušenost.
372

  

Kaţdá osoba, která by byla oprávněna podat ve stejné věci ţalobu na soud (tj. 

zejména exportér), můţe podat do 30 dnů od podání ţádosti o přezkum stíţnost (v angl. 

Complaint) proti skutkovému opisu, nebo právnímu odůvodnění věci v ţalobě.
373

 

Odpovědný státní orgán, který opatření přijal, a třetí strana, kteří se chtějí řízení 

zúčastnit, to musí oznámit sekretariátu NAFTA do 45 dnů od podání ţádosti o 

přezkoumání opatření – tzv. oznámení o přistoupení (v angl. Notice of Appearance).
374

 

Odpovědný orgán, který rozhodnutí přijal, je pak povinen do 15 dnů od podání 

oznámení, ţe se bude účastnit řízení, dodat sekretariátu NAFTA spis týkající se 

přijímání opatření (v angl. Record for Review).
375

 

                                                 
367
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Do 60 dnů od podání spisu pak účastníci ze strany stěţovatele odůvodní své podání 

(v angl. Brief of Complaint). Po uplynutí jejich lhůty podají odůvodnění do dalších 60 

dnů účastníci ze strany porušujícího státu. Účastníci na straně stěţovatele pak mají 15 

dní na repliku.
376

 

Posledním písemným podáním je seznam orgánů, které strany uvedly ve svých 

podáních – ten je třeba odevzdat sekretariátu NAFTA do 10 dnů od podání poslední 

repliky.
377

 

Panel rozhoduje většinou hlasů. Rozhodnutí panelu musí být odůvodněno a musí 

obsahovat všechny menšinové názory rozhodců.
378

 

Panel můţe opatření potvrdit nebo vrátit, nemůţe ho změnit. V praxi se však 

objevily případy, kdy panel napadené rozhodnutí vrátil s přesnými instrukcemi, jak má 

stát zjednat nápravu.
379

 Pro rozhodnutí panelu je dána lhůta 315 dnů od začátku 

řízení.
380

  

V případě, ţe opatření je v rozporu s legislativou státu, určí mu panel přiměřenou 

lhůtu, aby zjednal nápravu. Stěţovatel můţe ţádat, aby stejný panel do 90 dnů 

zhodnotil, jak porušující stát nápravu provedl.
 381

 

Rozhodnutí panelu je pro strany závazné a členské státy jsou povinny ho respektovat 

a nepovolit odvolání vůči němu před vnitrostátními soudy.
382

 Nález ale není 

precedentem – není závazný pro jiné panely, ani pro jiné případy před vnitrostátními 

soudy.
383

 Přezkum v rámci NAFTA je moţný jen z omezených důvodů (viz podkapitola 

4.3.6 níţe). 

Nutno zmínit, ţe i kdyţ se státy nemohou odvolat proti rozhodnutí před 

vnitrostátními soudy, kapitola 19 NAFTA se vůbec nezmiňuje o přezkoumání v rámci 

                                                 
376

 Ibid., Pravidlo 57 odst. 1, 2 a 3. 
377

 Ibid., Pravidlo 57 odst. 4. 
378

 Příloha 1901.2 odst. 5 NAFTA. 
379

 Srov. Fresh, Chilled or Frozen Pork from Canada, Second Panel Decision (USA-89-1904-11) ze dne 

22.1.1991. 
380

 Srov. MACRORY Patrick. NAFTA Chapter 19 : A Successful Experiment in International Trade 

Dispute Resolution C. D. Howe Institute, 2002. ISSN 8001 – 824. S. 6. 
381

 Čl. 1904 odst. 8 NAFTA. 
382

 Čl. 1904 odst. 9 a odst. 11 NAFTA. 
383

 Čl. 1904 odst. 11 NAFTA a srov. také: MACRORY Patrick. NAFTA Chapter 19 : A Successful 

Experiment in International Trade Dispute Resolution C. D. Howe Institute, 2002. ISSN 8001 – 824. S. 6. 



4. Řešení sporů v rámci NAFTA 

63 

 

řízení před WTO. Toto si strany zvolí obyčejně z důvodu obstrukcí vůči druhé straně 

sporu.
384

 

4.3.4 Lhůty 

Tabulka 5   Ideální časový rozvrh řízení dle kapitoly 19 NAFTA 

Ţádost o ustavení panelu Den  0 

Podání ţaloby Do 30 dnů od ţádosti o 

přezkoumání opatření 

Oznámení třetích stran o účasti  

na řízení 

Do 45 dnů od ţádosti o 

přezkoumání opatření 

Ustavení panelu Den 55 

Odevzdání spisu týkajícího se 

opatření 

Do 15 dnů od podání oznámení o 

tom, ţe se zúčastní řízení 

Ustavení 5. Rozhodce Den 61 

Podání odůvodnění účastníky na 

straně ţalobce 

Do 60 dnů od odevzdání spisu 

Podání odůvodnění účastníky na 

straně ţalovaného 

Do 60 dnů od podání odůvodnění 

účastníky na straně ţalobce 

Repliky účastníků na straně ţalobce Do 15 dnů od podání odůvodnění 

účastníky na straně ţalovaného 

Seznam orgánů Do 10 dnů od poslední repliky 

Začátek ústního slyšení Do 30 od podání poslední repliky 

Rozhodnutí panelu 
Do 315 dnů po ţádosti o přezkum 

opatření 

Zdroj: http://www.nafta-sec-alena.org/ 

4.3.5 Speciální komise a výkon rozhodnutí 

V případě, ţe má strana podezření, ţe vnitrostátní právo protistrany nějakým 

způsobem zabraňuje vytvořit panel, nebo zabraňuje panelu vydat rozhodnutí, nebo ţe 

protistrana odmítla uznat závaznost a vykonatelnost rozhodnutí panelu, můţe 

protistranu poţádat o konzultace. Ty by měly začít do 15 dnů od doručení ţádosti 

protistraně.
385
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Pokud nejsou úspěšné ve lhůtě 45 dnů, můţe stěţovatel poţádat o ustavení speciální 

tříčlenné komise. Ta by měla být jmenována do 15 dnů od ţádosti o její zřízení.
386

 

Zjistí-li speciální komise, ţe podezření jsou oprávněná, jsou strany opět povinny 

zasednout ke konzultacím, tentokrát ve lhůtě 10 dnů, a snaţit se přijít na vzájemně 

přijatelné řešení do 60 dnů od vydání zprávy komise.
387

  

Kdyţ se strany ani ve lhůtě 60 dnů nedomluví, nebo porušující strana nedostatečně 

napravila, co jí bylo vyčteno, má stěţovatel právo do 30 dnů (i) pozastavit panelové 

řízení, nebo (ii) pozastavit výhody, které pro porušující stát plynou z NAFTA.
388

 

Porušující strana se ještě můţe bránit tak, ţe se znovu obrátí na speciální komisi se 

ţádostí o posouzení, jestli je (a) pozastavení výhod stěţovatelem zjevně nepřiměřené, 

nebo jestli (b) porušující strana dostatečně napravila, co jí bylo vyčteno. O tom speciální 

komise rozhodne do 45 dnů od ţádosti.  

Speciální komise musí rozhodnout do 105 dnů od začátku řízení. 

Kdyţ komise zjistí, ţe porušující strana zjednala nápravu, musí být pozastavení 

všech výhod ukončené.
389

 

4.3.6 Mimořádné odvolací řízení 

Mimořádné odvolání dle kapitoly 19 NAFTA není typickým odvoláním, protoţe 

jeho předmětem není právní stránka rozhodnutí. Přezkoumávají se podmínky řízení, 

které mohly ovlivnit zákonnost rozhodnutí (obdobně jako u zrušení rozhodnutí dle 

Úmluvy ICSID, viz podkapitolu 3.3 výše). 

K podání návrhu jsou oprávněny jen členské státy, ne exportér; přesná lhůta není 

stanovena.
390

 

NAFTA umoţňuje výjimečné odvolání jen v následujících případech: 

(a) (i) člen panelu váţně porušil své povinnosti; je u něj podezření z podjatosti nebo 

konfliktu zájmů; nebo jinak podstatně porušil pravidla řízení; 

(ii) panel se váţně odchýlil od základních procesních pravidel; nebo 
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(iii) panel zjevně překročil své pravomoci, kompetenci a jurisdikci, 

(b) a to za předpokladu, ţe to mohlo podstatně ovlivnit rozhodnutí panelu a ohrozilo 

integritu panelového procesu.
391

 

V odvolání rozhoduje tzv. mimořádná odvolací komise
392

 (dále jako „odvolací 

komise“) sestavena ad hoc pro kaţdý případ. Kaţdá strana sporu do ní nominuje 

jednoho arbitra a třetího vybere ta strana, na kterou padne los. Rozhodci se vybírají ze 

speciálního seznamu bývalých soudců vysokých soudů členských států, do kterého 

kaţdý členský stát jmenuje pět osob.
393

 

Odvolací komise musí rozhodnout do 90 dnů od jejího sestavení. Buď odvolání 

zamítne, nebo rozhodnutí panelu zruší – pak se věc předloţí novému panelu k novému 

rozhodnutí. Nález odvolací komise je pro strany sporu závazný.
394

 

Tabulka 6   Počet odvolacích řízení dle kapitoly 19 NAFTA 

   Odvolatel  

Žalovaný Kanada USA Mexiko 

Kanada - - - 

USA 2 - 1 

Mexiko - - - 

Zdroj: http://www.worldtradelaw.net/  

4.4 Všeobecná ustanovení o řešení sporů 

Tato procesní pravidla v kapitole 20 NAFTA se pouţijí pro řešení sporů z těch 

kapitol NAFTA, které nemají svá speciální procesní pravidla.  

Stranou sporu můţe být jen členský stát,
395

 a to v případě, kdyţ je opatření jiného 

členského státu v rozporu s NAFTA, nebo které sice v rozporu není, ale způsobilo 

zmenšení nebo faktické zrušení výhod plynoucích z NAFTA.
396

 

Dle kapitoly 20 NAFTA byly zatím řešeny jen tři spory: 
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Tabulka 7   Počet řízení dle kapitoly 20 NAFTA 

   Žalobce  

Žalovaný Kanada USA Mexiko 

Kanada - 1 - 

USA - - 2 

Mexiko - - - 

Zdroj: http://www.worldtradelaw.net/  

4.4.1 Souběžnost se sporem v rámci WTO
397

  

Čl. 2005 NAFTA dává členským státům NAFTA moţnost výběru fóra: vznikne-li 

mezi nimi spor, který spadá zároveň pod jurisdikci WTO, můţe si stěţovatel zvolit, 

jestli ho bude řešit v rámci WTO, nebo NAFTA.
398

 

Kdyţ se stát rozhodne pro WTO, musí to dopředu oznámit třetímu členovi. 

V případě, ţe třetí člen nebude souhlasit, bude se spor rozhodovat tam, kde se na tom 

členové domluví, jinak se předloţí k řízení dle pravidel NAFTA.
399

 Zahájením řízení u 

WTO strany vyloučí jurisdikci NAFTA; zahájením řízení dle čl. 2007 NAFTA 

(konzultace) zase vyloučí jurisdikci WTO; toto rozhodnutí je pro ně závazné.
400

 

V taxativně vyjmenovaných případech
401

 není výběr fóra umoţněn a spor se musí 

řešit jen v rámci NAFTA – to je zejména v oblastech, které nejsou upraveny dohodami 

WTO.
402

 

Z výše zmíněných tří případů řešených dle pravidel kapitoly 20 NAFTA byl jen 

jeden, který stěţovatel mohl předloţit také WTO – není známo, proč Mexiko
403

 

upřednostnilo pravidla NAFTA, kdyţ přitom DSU nabízí přísnější pravidla, závaznější 

rozhodnutí a úspěšnější výkon rozhodnutí. 
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Skrytou výhodu tohoto ustanovení vyuţily naopak USA, kdyţ se rozhodly podat 

ţalobu vůči Kanadě v případu Canada—Certain Measures Concerning Periodicals
404

 

(týkající se antidumpingových opatření Kanady omezujících vývoz amerických periodik 

do Kanady) k WTO. Kdyby postupovaly dle NAFTA, určitě by Kanada uplatnila svou 

výjimku z čl. 2106 NAFTA a USA by tím pádem ztratily meritum sporu. Jelikoţ ale 

Kanada tuto výjimku před WTO nemohla uplatnit, USA spor vyhrály. 

Výše zmíněný příklad je ukázkou praxe členských států, které se k řízení před WTO 

uchylují také z důvodu přezkoumání rozhodnutí panelu učiněného z jurisdikce kapitoly 

19 NAFTA. 

4.4.2 Konzultace 

Řešení kaţdého sporu v rámci NAFTA by mělo začínat konzultacemi s cílem 

dohodnout se na vzájemně uspokojivém řešení. Kaţdý člen má právo poţádat jiného 

člena o konzultaci ohledně čehokoliv – druhá strana je pak povinna poskytnout 

informace k řádnému projednání věci, dodrţet důvěrnost jednání a vyhnout se 

obstrukcím. K jednání se můţe přidat i třetí člen, kdyţ prokáţe podstatný zájem na 

věci.
405

 

Konzultace jsou ohraničeny lhůtou (i) 30 dní ode dne doručení ţádosti o konzultaci; 

(ii) 45 dní, pokud se jednání účastní i další člen; (iii) 15 dní, pokud se jedná o spor 

ohledně zemědělského zboţí podléhajícího rychlé zkáze; nebo (iv) jinou sjednanou 

lhůtou.
406

 

4.4.3 Nejudiciální řízení za účasti Komise volného obchodu 

Nevyřeší-li státy spor v konzultacích, můţe kterákoliv strana poţádat o schůzi 

Komisi volného obchodu. V ţádosti stát popíše meritum sporu a uvede, se kterými 

ustanoveními NAFTA je v rozporu.
407

  

Komise se sejde do 10 dnů od doručení ţádosti a rozhodne do 30 dnů.
408
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 Canada—Certain Measures Concerning Periodicals, Report of the Panel (WT/DS31/R) ze dne 

14.3.1997. 
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 Čl. 2006 NAFTA. 
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Výsledkem schůze Komise volného obchodu můţe být buď (i) vytvoření expertní 

skupiny; (ii) iniciování nejudiciálních mechanismů (dobré sluţby, zprostředkování, 

mediace a jiné); nebo (iii) doporučení k nápravě. 

4.4.4 Rozhodčí řízení 

Kdyţ strany neurovnají spor ani za účasti Komise volného obchodu, můţou poţádat 

o ustavení rozhodčího panelu. Komise následně panel bez prodlení zřídí.
409

 

Strany mají moţnost dohodnout si vlastní působnost pro panel; mají na to 20 dní od 

podání ţádosti – jinak se uplatní působnost stanovená v NAFTA.
410

 

Procesní pravidla pro řízení před panelem jsou stanovena v Modelových pravidlech 

pro řízení dle kapitoly 20,
411

 ale strany mají právo domluvit se na vlastních. 

Třetí člen, který má váţný zájem na věci, se můţe přidat na stranu stěţovatele; musí 

tak ale učinit do sedmi dnů od ustavení panelu. V případě, ţe se třetí strana nepřidá ke 

stěţovateli, vzdává se tím práva na zahájení nebo pokračování řízení ve stejné věci dle 

pravidel NAFTA a WTO (uplatní se však klauzule rebus sic stantibus).
412

  

Člen, který není stranou ve sporu, má právo účastnit se slyšení, činit podání a ţádat 

kopie podání stran ve sporu.
413

 

Rozhodčí panely se sestavují ze seznamu osob o 30 arbitrech, na kterých se 

konsenzem dohodli všichni členové, a jejichţ funkční období jsou tři roky. Je ale moţné 

do panelu jmenovat i osoby mimo seznam – tyto ale můţe protistrana odmítnout.
414

 

Ve sporu, který má dvě strany, rozhoduje panel o pěti arbitrech. Postup je pak 

takový, ţe do 15 dnů od ţádosti o rozhodčí řízení si strany konsenzem zvolí předsedu 

panelu. Neshodnou-li se, zvolí si losem, která strana předsedu vybere; nesmí jím být 

občan tohoto státu. Do 15 dnů po ustanovení předsedy si kaţdá strana zvolí dva 

rozhodce – občany protistrany.
415

 

Tam, kde jsou ve sporu všichni členové, bude mít panel také pět rozhodců, ale jejich 

ustavování se provádí jinak. Neshodnou-li se strany na osobě předsedu do 15 dnů od 
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ţádosti o ustavení panelu, určí losem, která strana ho do 10 dnů vybere – nesmí to být 

její občan. Do 15 dnů od volby předsedy zvolí porušující strana dva rozhodce, z nichţ 

kaţdý bude národnosti jiného členského státu. Následně na to jmenuje dva rozhodce 

stěţovatel tak, aby oba byli občany porušujícího státu. 

Do 10 dnů od jmenování posledního rozhodce předloţí ţalobce originál svého 

písemného podání. Ţalovaný a třetí strany pak mají 20 dnů na podání repliky.
416

 

Nejpozději pět dnů před prvním slyšením jsou strany povinny doručit protistraně 

seznam osob, které za ni budou argumentovat.
417

 Přesné datum slyšení stanoví předseda 

panelu.
418

 

Po slyšení mají strany prostor vyjádřit se do 10 dnů k jakékoli věci z jeho 

průběhu.
419

 Panel můţe navíc i z vlastní iniciativy do 15 dnů po slyšení poţádat o 

znaleckou zprávu.
420

 

4.4.5 Prozatímní zpráva 

Panel rozhoduje na základě podání stran (ledaţe se strany domluví jinak). Do 90 dnů 

od ustavení panelu musí vydat prozatímní zprávu, ve které uvede: (i) skutková zjištění; 

(ii) zda je předmět sporu v souladu s NAFTA, či není; a (iii) doporučení k vyřešení 

sporu.
421

  

Doporučení panelu by měla být následující: (a) nepouţití, nebo zrušení opatření, 

které je v rozporu s NAFTA; anebo (b) peněţní kompenzace.
422

  

Ke zprávě se mohou připojit menšinové názory rozhodců. 

Strana sporu má pak 14 dní na to, aby zprávu připomínkovala. Panel následně můţe 

zprávu přepracovat, nebo námitky odmítnout.
423

 

  

                                                 
416

 Pravidlo 7 Modelových pravidel pro řízení dle kapitoly 20. 
417

 Ibid., Pravidlo 26. 
418

 Ibid., Pravidlo 21. 
419

 Ibid., Pravidlo 32. 
420

 Ibid., Pravidlo 38. 
421

 Čl. 2016 odst. 2 NAFTA. 
422

 Čl. 2018 odst. 2 NAFTA. 
423

 Ibid., odst. 4 a 5. 



4. Řešení sporů v rámci NAFTA 

70 

 

4.4.6 Závěrečná zpráva 

Do 30 dnů od vydání prozatímní zprávy je panel povinen předloţit stranám 

závěrečnou zprávu, ke které připojí názory rozhodců, kteří hlasovali proti (musí však 

být zachována anonymita hlasování).
424

 

Proti zprávě není moţný ţádný opravný prostředek. 

Strany jsou povinny zprávu přijmout (oznámí to sekretariátu) a na základě 

doporučení panelu se domluvit ve lhůtě 30 dnů od doručení závěrečné zprávy na 

způsobu nápravy.
425

 Tato lhůta je pořádková – po jejím uplynutí NAFTA nemá ţádný 

mechanismus, jak neposlušný stát přinutit k výkonu rozhodnutí. Takový nástroj má ale 

ţalobce – můţe pozastavit výhody ve prospěch ţalovaného. Strany jsou závěrečnou 

zprávou vázány jen co do výsledku, ne způsobu provedení nápravy. 

Dosavadní zkušenost ale ukazuje, ţe implementace doporučení panelu probíhá 

velmi zdlouhavě. Logicky je implementace nejúčinnější tam, kde je dotyčné opatření 

členského státu shledáno nezávadným a stát tedy není nucen ho změnit/zrušit. Naopak, 

kdyţ panel rozhodne, ţe opatření je nekompatibilní a doporučí, aby byla sjednána 

náprava, často státy k nápravě přistoupí aţ po velmi dlouhé době.
426

  

Strany sporu pak postoupí závěrečnou zprávu Komisi volného obchodu, která 

rozhodne, jestli ji do 15 dnů zveřejní.
427

 

4.4.7 Pozastavení výhod 

Nedohodnou-li se strany na způsobu výkonu doporučení, a zvláště pak kdyţ 

ţalovaný nejedná v dobré víře, můţe stěţovatel přistoupit k pozastavení výhod 

plynoucích pro ţalovaného z NAFTA do doby, neţ bude sjednána náprava.
428

 Nejdřív, 

je-li to efektivní, pozastaví výhody ve stejném odvětví, v jakém vznikl spor; jinak můţe 

pozastavit výhody v jakémkoliv odvětví.
429
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Pozastavení výhod by se mělo řídit principem proporcionality – strana, které byly 

pozastaveny výhody, můţe poţádat Komisi volného obchodu o prozkoumání, jestli 

pozastavení výhod bylo zjevně nepřiměřené.
430

 Pozastavení výhod dle NAFTA nemůţe 

porušit závazky z dohod WTO, kterými jsou všichni tři členové NAFTA vázáni. 

4.4.8 Lhůty 

Tabulka 8   Ideální časový rozvrh řízení dle kapitoly 20 NAFTA  

Ţádost o ustavení panelu Den 0 

Ustavení předsedy panelu Do 15 dnů od ţádosti 

Změna působnosti Do 20 dnů od ţádosti 

Ustavení celého panelu Do 15 dnů od ustavení předsedy 

Podání ţaloby Do 10 dnů po ustavení panelu 

Podání repliky Do 20 dnů od podání ţaloby 

Seznam osob, které budou vystupovat 

na ústním slyšení 

5 dnů před slyšením 

Slyšení Datum stanoví předseda panelu 

Dodatečné podání stran Do 10 dnů od slyšení 

Ţádost o znaleckou zprávu Do 15 dnů po slyšení 

Vydání prozatímní zprávy Do 90 dnů od ustavení panelu 

Podání námitek proti prozatímní 

zprávě 

Do 14 dnů od jejího vydání 

Závěrečná zpráva Do 30 dnů od vydání pozatímní 

zprávy 

Celková délka řízení 5 měsíců 

Zdroj: http://www.nafta-sec-alena.org/  

Skutečná průměrná délka řízení dle kapitoly 20 NAFTA jsou ale aţ tři roky.
431
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Závěr 

Závěrem porovnám výše uvedené institucionální mechanismy řešení sporů s cílem 

poukázat na konkrétní výhody a nevýhody té které instituce. 

Nejdříve porovnám (1) obligatornost jurisdikce jednotlivých institucí, pak (2) účast 

soukromoprávních nestátních osob na řízení, (3) míru dispozitivnosti úpravy 

jednotlivých řízení, (4) jednotlivé nalézací typy řízení, (5) moţnosti přezkumu, (6) 

transparentnost řízení, a nakonec (7) způsob (a efektivnost) výkonu rozhodnutí. 

Ad (1): WTO je obligatorně příslušné k řešení sporů, které vznikly z dohod WTO – 

státy je nemůţou předloţit jinému fóru. Řízení před WTO ani nevyţaduje souhlas druhé 

strany sporu. Strany ale samozřejmě můţou nejdřív řešit spor diplomatickou cestou a 

dokonce pokračovat ve vyjednávání i po začátku rozhodčího řízení. 

Naproti tomu je obligatorní pravomoc Střediska dle Úmluvy ICSID podmíněná 

souhlasem stran s předloţením sporu Středisku. Působnost Střediska je totiţ limitována 

určitými pravomocemi hostitelského státu dle Úmluvy ICSID; hostitelský stát totiţ buď 

(i) nemusí udělit souhlas s řízením, nebo (ii) si můţe vyhradit typy sporů, které nebude 

předkládat Středisku, nebo (iii) nebude souhlasit s tím, aby se investor – právnická 

osoba zaloţená dle práva hostitelského státu, povaţovala na občana jiného státu, nebo 

(iv) bude poţadovat vyčerpání všech dostupných vnitrostátních opravních prostředků. 

Kaţdopádně, jednou jak je souhlas s předloţením sporu Středisku dán, není moţné ho 

jednostranně vzít zpět; souhlas také znamená, ţe je jurisdikce Střediska exkluzivní a 

není moţné se domáhat nápravy jinde. 

U investičních sporů z kapitoly 11 NAFTA je jurisdikce NAFTA fakultativní - je 

jen volbou investora, jestli spor předloţí k řízení dle NAFTA, nebo jiné arbitráţi/soudu. 

Zvolením jednoho fóra vyloučí investor druhé fórum, u kterého se pak jiţ nemůţe 

domáhat revize rozhodnutí (exkluzivní jurisdikce). U řízení dle Úmluvy ICSID je 

postup naopak takový, ţe ţalovaný stát si můţe jako podmínku svého souhlasu 

s předloţením sporu Středisku určit vyčerpání všech dostupných opravných prostředků, 

coţ by u NAFTA znamenalo, ţe se pak investor jiţ nemůţe obrátit na řízení dle kapitoly 

11. 

V antidumpingových/vyrovnávacích řízeních dle kapitoly 19 NAFTA se spor 

odehrává na úrovni stát – stát a jurisdikce je také fakultativní. Exportér má diskreci 
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v řízení v tom, ţe si můţe vybrat mezi řízením dle NAFTA a řízením před soudy 

importujícího státu. Podáním ţaloby u jednoho fóra se také vyloučí moţnost zjednat 

nápravu u druhého fóra. Vyloučení jurisdikce se však netýká WTO, kterému k 

přezkumu strany občas předloţí rozhodnutí vydané dle této kapitoly. 

U kapitoly 20 NAFTA je také (aţ na výjimky) dána fakultativní jurisdikce, protoţe 

strany mají moţnost zvolit si mezi jurisdikcí WTO a NAFTA. 

Ad (2): Řízení v rámci WTO se odehrává jen na mezistátní úrovni, podobně jako je 

tomu u kapitoly 19 NAFTA – tam sice exportér má právo účastnit se řízení, ale k jeho 

nevýhodě není stranou sporu, tou je jeho (exportující) stát. To zejména znamená, ţe 

exportér, ačkoliv je to původně jeho nárok a on je přímým dotčeným, kterému vznikla 

škoda, nemůţe na rozdíl od importujícího státu jmenovat (své) rozhodce do panelu, coţ 

jeho pozici dost proti druhé straně sporu znevýhodňuje.  

Naproti tomu je řízení dle Úmluvy ICSID typem smíšené arbitráţe, coţ znamená, ţe 

na jedné straně sporu je hostitelský stát a na druhé je soukromoprávní investor. Stejné je 

to u investičních řízení dle kapitoly 11 NAFTA.   

Ad (3): Co se týče míry dispozitivnosti řízení, jednoznačně nejpodrobněji je 

upravené řízení dle DSU v rámci WTO. Vychází to z historické zkušenosti GATT, 

předchůdce WTO, kdy se spory řešily především diplomatickými jednáními a kdy 

strana, která spor prohrála, mohla jeho výkon lehce zablokovat – čímţ se právo stalo 

nevymahatelným a nejistým. Z tohoto důvodu se při vytváření dnešní podoby řízení ve 

WTO, a zvlášť v souvislosti s tím, ţe WTO je největší ekonomickou mezinárodní 

organizací na světě, kladl důraz na efektivitu vymáhání práva. Strany jsou proto sice 

omezeny ve své dispozici řízením (ne zcela), ale je to ve prospěch rychlosti, ergo 

efektivnosti řízení. Ta je důleţitá nejen v konkrétním případě, ale přispívá celkově k 

právní jistotě ve všech oblastech, které jsou předmětem úpravy v dohodách WTO. 

Řízení dle ICSID je také podrobně upraveno, ale ponechává stranám větší moţnosti 

odchýlit se od úpravy stanovené v Úmluvě ICSID (nebo Pravidlech smírčího, resp. 

rozhodčího řízení). Odchýlit se od Úmluvy ICSID je moţné jen na základě vzájemné 

dohody stran. Nutno dodat, ţe Úmluva ICSID celkově zvýhodňuje hostitelský stát 

zejména v moţnostech, jak se řízení před Střediskem vyhnout – ať uţ tím, ţe mu dává 

diskreci zúţit jurisdikci Střediska jen na určité spory, nebo tím, ţe nemusí udělit souhlas 

s předloţením sporu Středisku, anebo ţe nebude souhlasit s tím, aby se společnost 
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zaloţená dle jeho práva, kontrolovaná investorem z jiného členského státu, povaţovala 

pro účely řízení před Střediskem za společnost tohoto jiného členského státu. 

NAFTA dává investorovi největší diskreci v řízení sporu, čím ho činí pánem sporu – 

on si volí, jestli spor předloţí k řízení dle pravidel NAFTA, nebo k jiné arbitráţi, a dále 

jestli, kdyţ se rozhodne pro NAFTA, bude řízení pokračovat dle Dodatečných pravidel, 

nebo pravidel UNCITRAL. 

Kapitola 19 NAFTA také dává u řízení o zákonu stranám moţnost zvolit si vlastní 

procesní pravidla; u řízení o opatření jsou procesní pravidla obligatorní; a nakonec 

kapitola 20 nabízí stranám opět moţnost vlastní dispozitivní úpravy a pro případ, ţe tak 

neučiní, nabízí jim modelové procesní pravidla, dle kterých se řízení povede. 

Ad (4): Co se týče jednotlivých nalézacích typů řízení, jsou konzultace a smírčí 

metody řešení (dobré sluţby, zprostředkování, smírčí řízení) s menšími odchylkami 

velmi podobné pro většinu řízení (s některými výjimkami u kapitol 19 a 20). Panelová 

řízení jsou těţištěm této práce a jsou navzájem v podrobnostech tak rozdílná, ţe se 

místo jejich sumarizace zdá jako nejrozumnější odkázat v detailech na podkapitoly 

věnované jim výše. 

DSU upravuje všechna stadia řízení velmi podrobně. Začíná povinnými 

konzultacemi, které mají přesně stanoveny lhůty, a které jsou následovány smírčími 

metodami řešení sporu, příp. rovnou rozhodčím řízením.  

V panelech dle DSU nesmějí být státní příslušníci států, které jsou stranami ve 

sporu, čímţ se zabezpečuje nestrannost v rozhodování.  

Řízení dle Úmluvy ICSID nezná konzultace; naopak velmi podrobně upravuje oba 

dva typy řízení – smírčí a rozhodčí. V rozhodčím řízení dle Úmluvy ICSID je 

preferován nestranný tribunál sloţený ze státních příslušníků jiných států, neţ jsou 

strany sporu, ale je moţné dohodnout se jinak. 

V investičních řízeních dle kapitoly 11 NAFTA jsou strany povinny vstoupit do 

konzultací – o ustavení tribunálu mohou ţádat, aţ kdyţ konzultace ztroskotají. Členové 

tribunálu jsou na rozdíl od řízení dle Úmluvy ICSID státními příslušníky stran sporu. 

V řízení dle kapitol 19 a 20 NAFTA je také nutností, aby rozhodci byli občany stran 

sporu – coţ je výhodné obzvlášť v řízeních dle kapitoly 19, kde panel rozhoduje dle 

hmotného práva ţalovaného – rozhodci jsou tady tohoto práva znalí. 
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Navíc, panely dle DSU jmenuje sekretariát, čímţ se minimalizuje vliv stran na 

řízení, zatímco panely dle NAFTA a Úmluvy ICSID si strany sporu skládají samy, coţ 

je důleţité zejména u investičních sporů, protoţe jmenováním vlastních rozhodců můţe 

investor alespoň zčásti vyrovnat svoji slabší pozici oproti hostitelskému státu. 

Co se týče přijímání rozhodnutí, tak ve WTO se strany podílejí na výsledné podobě 

závěrečné zprávy – mají moţnost ji před jejím zveřejněním všem členům WTO dvakrát 

připomínkovat jako zprávu předběţnou (to je rozdíl s odvolacím řízením, kde je zpráva 

AB pro strany tajná aţ do jejího vydání jako zprávy závěrečné). Poté se závěrečná 

zpráva přijímá v DSB - automaticky, neshodne-li se DSB konsenzem, ţe ji nepřijímá – 

pak je pro strany sporu závazná.  

U ICSID je rozhodnutí závazné dnem, kdy je vydáno, není nutné, aby ho strany 

přijali.  

Nálezy dle kapitoly 11 a 19 NAFTA jsou pro strany sporu také závazné. Zprávu dle 

kapitoly 20 NAFTA jsou strany povinny přijmout – není ale pro strany závazná co do 

způsobu, jen do výsledku. 

Příjímání rozhodnutí dle kapitoly 19 NAFTA je odlišné dle toho, zda se jedná o 

zákon, nebo o opatření. Jde-li o zákon, strany mají moţnost předběţnou zprávu panelu 

připomínkovat. Zpráva panelu je závazná co do výsledku, ale ne způsobu nápravy. Na 

jejím základě jsou strany povinny dohodnout se na novém znění zákona tak, aby byl 

v souladu s NAFTA. Jedná-li se o opatření, zpráva většinou doporučí, aby ţalovaný stát 

opatření neaplikoval, nebo ho zrušil. 

Strany mají v řízení dle kapitoly 20 NAFTA také právo zprávu připomínkovat; 

zpráva je také závazná co do výsledku a strany si samy určí způsob, jak ho dosáhnout. 

Ad (5): Co se nejvíc liší u jednotlivých řízení, to jsou způsoby revize rozhodnutí. 

Odvolací řízení je jako jediné upraveno v DSU. Jen WTO umoţňuje přezkoumat 

rozhodnutí v druhé instanci, a to právě jen co se týče právního rozboru věci. AB funguje 

na apelačním principu, takţe můţe napadené rozhodnutí změnit. Moţnost přezkoumání 

rozhodnutí je jednoznačně krokem k vytváření respektovaného case law. 

Naproti tomu ICSID odvolání jako takové nezná, umoţňuje ale stranám přezkoumat 

rozhodnutí, kdyţ se objeví dřív neznámé fakty – princip obnovy řízení.  Úmluva ICSID 

dále dává stranám moţnost ţádat zrušení nálezu, kdyţ se v řízení objevily taxativně 
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vyjmenované vady. Úmluva ICSID chce tak svou úpravou z důvodu efektivnosti 

jednoznačně docílit toho, aby byl spor rozhodnut v jednom řízení. Je ale k zamyšlení, 

nakolik to jde na vrub správnosti rozhodnutí a právní jistotě.  

V řízeních dle kapitoly 11 NAFTA je přezkum umoţněn v rozmezí, v jakém ho 

povolují procesní pravidla, dle kterých se řízení vede (Dodatečná pravidla, pravidla 

UNCITRAL). 

Kapitola 19 NAFTA umoţňuje odvolání z obdobných důvodů, jaké vyjmenovává 

Úmluva ICSID v případě ţádosti o zrušení rozhodnutí, coţ je jen omezený přezkum 

zákonnosti rozhodnutí – jedná se o tzv. mimořádné odvolací řízení. Odvolací komise je 

speciálním orgánem fungujícím jen pro řízení dle kapitoly 19 NAFTA a na kasačním 

principu. Nutno dodat, ţe tím, ţe kapitola 19 NAFTA nevymezila svou výlučnou 

jurisdikci vůči WTO, mají státy moţnost předloţit rozhodnutí k „přezkumu“ dle DSU. 

Kapitola 20 NAFTA odvolání neumoţňuje. 

Ad (6): Rozhodnutí panelu ve WTO se zveřejňuje a do řízení jsou připuštěny i třetí 

osoby, které prokáţou zájem na věci (institut amicus curiae). 

Na rozdíl od WTO se závěrečná zpráva v rámci řízení dle ICSID zveřejňuje, jen 

kdyţ se na tom strany domluví. Také tady existuje institut amicus curiae, je ale na 

posouzení panelu, jestli podání třetí strany připustí, nebo ne. 

V rámci řízení dle kapitoly 19 NAFTA byla judikaturou také uznána moţnost 

podání třetích osob (připuštění je také v diskreci panelu); navíc se všechna podání stran 

a rozhodnutí tribunálu zveřejňují. 

Ad (7): Pro účastníky řízení je nejdůleţitější způsob a efektivnost výkonu 

rozhodnutí. Ta se výrazně liší dle zvoleného fóra. 

Ve WTO je systém vykonávání rozhodnutí postaven na doporučeních, které 

porušujícímu státu adresuje DSB.  Je otázkou politické vůle dotčeného státu, jestli 

doporučení vykoná a jakým způsobem. Doporučení většinou zní na neaplikování 

dotčeného opatření, nebo na jeho zrušení. Členské státy aţ na výjimky doporučení 

provádějí a rozhodnutí vykonávají, protoţe na ně působí tlak mezinárodního 

společenstva sdruţeného ve WTO. V případě, kdyţ stát rozhodnutí nevykoná, můţou se 

strany dohodnout na peněţitém vyrovnání. Kdyţ ani to nedonutí ţalovaného zjednat 

nápravu, můţe ţalobce přistoupit k pozastavení výhod, které pro ţalovaného plynou 
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z dohod WTO – toto je ale nevýhodné i pro ţalobce, je to nejzazší nástroj donucení 

rozhodnutí vykonat. Pozastavení výhod je tedy diskrecí ţalobce, i kdyţ to DSB musí 

schválit; DSB samo nemůţe k odvetným opatřením přistoupit. Ţalovaný je pak 

oprávněn podrobit donucující opatření přezkumu, zda jsou přiměřená. 

Podobnou pravomoc má i ţalobce dle kapitol 19 a 20 NAFTA, kdyţ ţalovaný stát 

nevykoná rozhodnutí a není přitom v dobré víře – ţalobce můţe bezprostředně sám (na 

rozdíl od WTO) pozastavit ţalovanému výhody plynoucí pro něj z NAFTA. Dle 

kapitoly 19 (řízení o zákonu) je ţalobce, v případě, ţe ţalovaný nezjedná nápravu ve 

lhůtě, oprávněn vypovědět NAFTA. U donucujících opatření můţe ţalovaný stát ţádat 

jejich přezkum pro nepřiměřenost. Uznání a výkon rozhodnutí přijatých v řízení dle 

NAFTA probíhá vţdy dle Newyorské úmluvy. 

V řízeních dle kapitoly 11 NAFTA je tribunál oprávněn uloţit peněţité odškodnění, 

nebo tam, kde to je moţné, navrácení do původního stavu.  

Uznání a vymáhání peněţitých závazků z rozhodnutí dle Úmluvy ICSID nastává 

v členských státech bez dalšího, stejně jako by to byly rozhodnutí vnitrostátního soudu, 

coţ je nejefektivnější způsob jak vymoci své právo. 
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Seznam zkratek 

AB............................. Appellate Body 

(Odvolací orgán) 

BIT............................ Bilateral Investment Treaty 

(Dvoustranná dohoda o podpoře investic) 

DSB........................... Dispute Settlement Body 

(Orgán řešící spory) 

DSU........................... Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of 

Disputes  

(Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů) 

GATT........................ General Agreement on Tariffs and Trade 

(Všeobecná dohoda o clech a obchodu) 

ICSID........................ International Centre for Settlement of Investment Disputes between 

States and Nationals of Other States  

(Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států) 

MEP.......................... Mezinárodní ekonomické právo 

NAFTA..................... North American Free Trade Agreement 

(Severoamerická dohoda o volném obchodu) 

UNCITRAL.............. United Nations Commission on Trade Law 

(Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo) 

USA........................... United States of America 

(Spojené státy americké) 

WTO......................... World Trade Organization 

(Světová obchodní organizace) 
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Příloha 1 Počet případů WTO (1995 – 2010) 

 

Zdroj: http://www.wto.org/
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Shrnutí 

Spory se v současném mezinárodním ekonomickém právu řeší více 

institucionalizovaným způsobem, neţ 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). Kaţdá z těchto tří organizací 

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

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

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

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

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

zase první a nejpopulárnější smíšenou arbitráţí, která umoţnila nestátním aktérům 

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

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

zajímavou pro účel této práce. 

Skoro kaţdý mechanismus umoţňuje začít řešit spory vzájemnými konzultacemi, 

nebo jiným typem nejudiciálního řízení. Je to tak zejména z toho důvodu, ţe je vţdy 

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 zaloţen na 

tzv. negativním konsenzu, coţ znamená, ţe rozhodnutí je bez dalšího přijato, 

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

vykonatelné, nesplní-li ho ţalovaný. Za zmínku stojí i odvolací orgán WTO, který 

rozhoduje odvolání ohledně právní stránky rozhodnutí panelu. Řízení před WTO je 

přístupné jiným členským státům a vydaná rozhodnutí jsou zveřejňována. 
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Panelové řízení před ICSID je celkem podobné tomu u WTO. Odlišnost je u stran 

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

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

odvolání, zato ale můţou strany ţádat o zrušení rozhodnutí, pokud bylo učiněno za 

nepovolených okolností. ICSID rozhodčí mechanismus je velmi důvěrný a rozhodnutí 

se zveřejňují, jen kdyţ 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 uţívaným 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, ţe rozhodným hmotným právem tu je právo importujícího státu, a 

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

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

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

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

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

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

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

NAFTA, anebo ho předloţí WTO (coţ členové často vyuţívají). Panely dle kapitoly 20 

jsou také dvounárodnostní, ale odvolání jiţ není dovoleno.
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Abstract 

 

Procedural aspects of the dispute settlement in international economic law 

The dispute settlement in the international economic law of nowadays takes place 

under more institutionalized mechanism as in the past half-century. The aim is clear: 

better enforceability of the law (of the award) based on the fast and efficient “under one 

roof” procedure. 

This thesis focuses on the procedural aspects of the dispute settlement within the 

World Trade Organization (WTO), the International Centre for Settlement of 

Investment Disputes (ICSID) and the North American Free Trade Agreement 

(NAFTA). Each of these three organizations has its own special dispute settlement 

procedure, which is above all distinctive from the international trade law by having at 

least one (member) state as a party to a dispute. 

I have chosen WTO because it regulates the disputes on a state-state level arising 

from all the WTO agreements between all WTO members, which makes it the biggest 

(and very effective, let’s admit) dispute settling platform worldwide. ICSID is the first 

and most popular mixed arbitration allowing a non-state party (an investor) to be a party 

to a dispute. And finally, NAFTA, even if it is on a substantial level complementing the 

WTO agreements, represents their competitive version on the procedural level, what 

makes it interesting for the scope of this paper. 

Almost all mechanisms provide for starting the dispute settlement with a 

consultation or other type of non-arbitral procedure. This is mainly for the reason that it 

is always preferred to resolve a dispute (especially on an international level) in a 

peaceful, and, ideally, mutually acceptable way.  

However, the core of the above mentioned dispute settlement mechanisms lies in the 

panel procedures. The panels (or tribunals) are made of an unequal number of 

arbitrators who decide on the dispute. Within WTO, the panels are self-sustaining, the 

procedure proceeds fast forward and the rendered awards are subject to further adoption 

by all the WTO members. Luckily, the adoption process is based on a so-called negative 

consensus, meaning that the award is automatically adopted except when all the 
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members agree to the contrary. This assures that the award once adopted can be further 

enforced, if it is not met with the respondent. Worth of mentioning is the appellate body 

of WTO, which decides on a legal matter of a decision. The WTO procedure is quite 

open for the third parties (member states) and all decisions are made public. 

The panel arbitration under ICSID is quite similar to that of the WTO. Remarkable 

difference is in the parties to the disputes, where one of those is a private non-state 

investor complaining about the breach of a bilateral investment treaty from the side of a 

host state. The ICSID procedure does not allow an appeal, but on the other hand grants 

to the parties the right to annul the decision, which appeared to be met under the illegal 

circumstances. The ICSID mechanism is very confidential and the decisions are made 

pubic only if the parties agree so. 

Finally, the NAFTA dispute settlement platform consists of three major chapters: 

chapter 11, regulating the dispute settlement between the member states, run under the 

Additional Facility Rules of ICSID or under the UNCITRAL Arbitration Rules; chapter 

19, which is the most often used procedure under the NAFTA, and chapter 20. Chapter 

19 deals with the disputes from the antidumping and countervailing duties of an 

importing state imposed on an exporter of another member (exporting) state. The panels 

are bi-national, composed of the national of the states, which are parties to the disputes. 

This is mainly because the decisive substantive law is the one of the importing state and 

the national panelists are supposed to know it best. The decision rendered under this 

chapter can be appealed before the extraordinary challenge committee from almost 

exactly the same reasons as the annulment of an ICSID award – and it is the only 

appellate procedure available under the NAFTA. 

Chapter 20 introduces the general dispute settlement of other disputes not separately 

regulated elsewhere within the NAFTA. What is interesting is that based on a provision 

from this chapter the recourse to the dispute settlement under WTO is allowed (and let 

admit that also often used by the states). Panels under chapter 20 are also bi-national, 

but no appeal is available. 
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