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Abstrakt  

Mechanismus řešení sporů v rámci WTO představuje výrazné zlepšení ve srovnání 

s předcházejícím systémem GATTu 1947. Zároveň je ovšem považován za jeho nástupce. 

Mechanismus řešení sporů v rámci GATT 1947 měl mnoho nedostatků, které vyústily 

v potřebu reformy. Řízení nerespektovalo zásadu kontradiktornosti a každý člen orgánu pro 

řešení sporu měl během přijímání nálezů právo veta. Členové si byli vědomi těchto 

nedostatků a dohodli se na novém mechanismu řešení sporů během Uruguayského kola 

jednání. Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů je součástí Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace. Systém zůstává systémem mezistátním a jeho využití je umožněno 

pouze členům, tedy státům a autonomním oblastem, a ne jednotlivcům nebo společnostem. 

Nový způsob řešení sporů respektuje zásady kontradiktornosti a současně umožňuje stranám 

vybrat si mezi tímto standardním procesem, kterým se zabývá z velké části Ujednání, a 

zvláštními způsoby jako jsou dobré služby, smírčí řízení, zprostředkování a arbitráží. 

Mechanismus je sjednocen a stal se více soudním. Jeho výlučný charakter znamená přednost 

před státními mechanismy a posiluje multilateralismus.     

 Řešení sporů v rámci WTO je spravováno orgánem pro řešení sporů, složeným ze 

všech členů WTO. Tento orgán ovšem sám o sobě spory neřeší. Jeho role je stanovit meze 

procesu a přijímat závěrečné nálezy skupin odborníků a Odvolacího orgánu. Na rozdíl od 

systému v rámci GATT 1947, jsou nálezy přijímány tzv. negativním konsensem, což znamená 

téměř automatické přijetí. Další inovací ve srovnání s GATT 1947 je vytvoření stálého 

Odvolacího orgánu, který může přezkoumat nálezy skupin odborníků, co se týče právní 

stránky věci.            

 První fáze řízení začíná ještě před tím, než spor vznikl. Tato první etapa spočívá ve 

dvoustranných konzultacích, uspořádaných na žádost člena, který se domnívá, že jiný člen 

přijal opatření, které ho poškozuje. Během této fáze se strany snaží dospět k oboustrannému 

přijatelnému řešení a případně definují rozsah následujícího sporu. V případě, že nedošlo 

k nalezení smírčího řešení, skupina odborníků je ustanovena ad hoc. Má za úkol prozkoumat 

faktickou i právní stránku věci. Nález vydaný touto skupinou odborníků obsahuje doporučení 

a je předložen k přijetí orgánu pro řešení sporů.        

 Další fáze může nastat v případě podání odvolání proti nálezu skupiny odborníků. 

V tom případě prozkoumá Odvolací orgán právní stránku věci a předá opět nález orgánu pro 

řešení sporů.           



 Úkolem orgánu pro řešení sporů je tedy přijmout nálezy skupiny odborníků nebo 

odvolacího orgánu. Doporučení a rozhodnutí přijatá orgánem pro řešení sporů jsou povinná a 

vynutitelná pro dotčené členy. Ti musí provést doporučení a rozhodnutí v rozumné lhůtě. 

V opačném případě má poškozená strana možnost vyjednat vyrovnání, nebo následně požádat 

o povolení použít protiopatření.        

 Ujednání upravuje zvláštní zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země. 

Následkem toho se tyto země odvažují stále více a více využít mechanismu i proti světovým 

velmocím. Nicméně proces řešení sporů v rámci WTO zůstává velmi nákladný, 

komplikovaný a tedy málo dostupný rozvojovým státům.     

 Řešení sporů v rámci WTO zaznamenalo velký úspěch, nicméně některé nedostatky 

zůstávají i v tomto novém systému. Skupiny odborníků nejsou nutně složené z právníků, 

proces je zdlouhavý, nákladný a nedostupný nestátním účastníkům. Navíc WTO čelí 

v současné době krizi multilateralismu, která je ve prospěch dvoustranným vyjednáváním. 

Reforma systému je předpovězena již od samotného přijetí Ujednání. Nicméně do dnešního 

dne k ní nedošlo. Je možné, že členové jsou víceméně spokojeni se současným mechanismem 

řešení sporů a snaží se předejít radikálním změnám  

 

 

 


