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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu i zpracování se zabývá tématem, které sice není úplně 

nové, ale v teorii a praxi mezinárodního ekonomického práva stále diskutované. Kromě toho 

jde o téma v české literatuře poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o středně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se především s primárními 

dokumenty, především dohody WTO (zejm. Ujednání o pravidlech a postupech řešení sporů) 

a rozhodnutí DSB. Bylo třeba prostudovat také poměrně rozsáhlou odbornou literaturu, a to 

zvláště zahraniční (v angličtině a francouzštině). Diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala. 

Pouze jí lze vytknout, že pracovala téměř výlučně se zahraniční literaturou, i když existuje též 

česká literatura. Druhým problémem je, že mimo knih (učebnic a monografií) opomněla 

časopisecké články, ale orientovala se téměř výlučně na zdroje dostupné elektronicky 

(internet), což je neblahý zvyk řady dnešních studentů při psaní diplomových prací.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru do devíti různě rozsáhlých, dále vnitřně 

strukturovaných kapitol. Po vlastním úvodu, ve kterém autorka deklaruje cíle a postupy 

diplomové práce, je v kap. 1 stručně popsán historický vývoj od GATT k WTO. Následuje 

kapitola připomínající řešení sporů v rámci GATTu. V kap. 3 je pak popsán vznik, struktura a 

pravomoci WTO jako skutečné mezinárodní organizace. Jádrem práce jsou kapitoly 5 a 6, 

které analyzují jednak řešení sporů v rámci WTO obecně, jednak jednotlivé procesní fáze. 

Zbývající kapitoly se pak zabývají dílčími otázkami, některé mají spíše podobu stručného 

exkursu. Kap. 6 se dotýká zvláštního zacházení pro rozvojové země v rámci řešení sporů u 

WTO. Zajímavá otázka možné účasti soukromých osob při řešení sporů je obsahem kap. 7. 

V posledních dvou kapitolách se autorka krátce dotkla problémů, kterým čelí mechanismus 



řešení sporů WTO a jeho reforma. Práce je završená stručným, ale poměrně výstižným 

závěrem.   

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána vcelku přehledně, srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem, s minimálním počtem překlepů a gramatických chyb. Tím, že diplomantka 

pracovala se zahraničními prameny a složitou terminologií cizího původu (dokonce i tam, kde 

existují české dokumenty), nedokázala se vyhnout určitým terminologickým problémům, 

často pramenícím z překladu z francouzštiny. Je možné uvést řadu příkladů, jako účinnost 

místo platnosti u mezinárodních smluv (s. 3, 8 aj.), správně se v literatuře uvádí Havanská 

charta (s. 4), dohody (ne předpisy, s. 7), deklarace z r. 1986 byla přijata v Punta del Este 

(takže „de“ znamená z), v případě mnohostranných dohod připojených k Dohodě WTO se 

hovoří o přílohách (ne Dodatky, s. 11), obvyklý překlad je obyčejové (ne „zvykové“) 

mezinárodní právo. V práci se používá bez vysvětlení francouzská zkratka ALENA místo 

obvyklé anglické NAFTA, která je ostatně také v seznamu zkratek na s. 75. V některých 

případech jde o terminologickou nejednotnost (fakultativní, diskreční, s. 33-34). 

V nominativu se latinsky píše „res iudicata“ (ne rei iudicatae). Zvláštní je překlad 

„judikaturní hospodárnosti“ (s. 46), „právních“ (místo právnických) osob (s. 66), apod. 

Některé problémy nejsou terminologické, ale věcné. Z pohledu mezinárodního práva lze těžko 

hovořit o „nedostatečné právní síle“ GATTu (s. 4), když i vládní dohoda zavazuje státy jako 

každá mezinárodní smlouva! Autorka by také měla vysvětlit, co je „klasická mezinárodní 

obchodní jurisdikce“ (s. 17).  

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky: (1) Jaká je právní povaha řešení sporů 

v WTO (soudní, arbitrážní, jiná)? (2) Pokud existuje určitý vztah mezi materiálními a 

procesními pravidly (a jak autorka s odkazem na SDEU zdůraznila, dohody WTO nemají 

přímý účinek pro jednotlivce), jak by měla fungovat účast soukromých osob při sporech?    

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje standardní diplomovou práci, kterou doporučuji 

k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako velmi dobrou. 

 

V Praze dne 21.4.2014 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                                                                                   oponent diplomové práce    


