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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomantka se ve své práci se zabývá poměrně často a bohatě diskutovanou otázkou týkající 

se řešení sporů v rámci WTO. Jde o systém řešení sporů, který je v mnohém považován za 

velmi novátorský a velmi často je rovněž považován za vzor pro řešení sporů v mezinárodním 

právu obecně. Je však pravdou, že samotná právní úprava vážící se k liberalizaci 

mezinárodního obchodu má oproti obecnému mezinárodnímu právu svá významná specifika a 

možná právě ta vedla ke shodě na zavedení poměrně zajímavého quasi-judiciálního systému 

řešení sporů. V jiných oblastech mezinárodního práva patrně natolik silná potřeba měnit 

způsob řešení sporů nebo je model zvolený v DSU pro ně nepřijatelný právě vzhledem 

k povaze možných sporů. I přes značnou pokrokovost úpravy řešení sporů, naráží tento 

systém na některé institucionální a finanční limity. Diplomantka se proto zabývá nejen 

pouhým popisem stávající situace, ale zabývá se a na konkrétních příkladech demonstruje, 

kde má systém trhliny a jaké jsou vyhlídky na jeho revizi v budoucnu. Práci je proto nutno 

považovat za velmi aktuální. 

 

2. Obsah a členění diplomové práce 

 

Práce je rozdělena do devíti kapitol. Jak uvádí diplomantka „k pochopení WTO a jeho 

mechanismu řešení sporů se nestačí pouze odrážet od Dohody o WTO, ale je nutné se 

poohlédnout do historie vzniku a vývoje Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)“ 

proto se historickému exkursu věnuje v první kapitole. Další kapitola se zabývá řešením sporů 

v rámci GATT 1947 před přijetím Ujednání. Třetí kapitola popisuje obecně nejen vznik 

WTO, její základní pravidla a v čem se odlišuje od své předchůdkyně, ale také v jakých 

směrech má i tato nová organizace nedostatky. Čtvrtá kapitola celkově popisuje současný 

mechanismus řešení sporů v rámci WTO. Jsou zde představeny orgány podílející se na řešení 



sporů, čím je mechanismus charakterizován, jaká je jeho použitelnost a také jeho procesní 

stránka. V následující páté kapitole jsou popsány jednotlivé fáze, od konzultací až po odvolací 

řízení. Dále jsou zde probrány otázky týkající se doporučení a rozhodnutí vyplývajících z 

řízení, způsoby jejich provádění a případné sankce při jejich nesplnění. Otázkám týkajících se 

postavení rozvojových a nejméně rozvojových zemí při řešení sporů je věnována šestá 

kapitola. Sedmá kapitola se zabývá problematikou účasti soukromých neboli nestátních osob 

při řešení sporů v rámci WTO. Ačkoliv je mechanismus řešení sporů považován za úspěšný, 

stále lze nalézt spoustu nedostatků, z nichž některými se tato práce zabývá v kapitole osmé. 

Poslední devátá kapitola se krátce věnuje otázce reformy. Práce je systematicky členěna a 

autorka se striktně drží zvolené struktury a podává tak velmi plastický popis stávající situace a 

perspektiv v další regulaci v dané oblasti. V závěr u se pak snaží přehledně syntetizovat 

analyzované poznatky. 

  

3. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních primárních a 

sekundárních informačních zdrojů, včetně mezinárodní smluvní úpravy, kasuistiky, 

doporučení a materiálů jež sloužili pro přípravu stávajícího systému řešení sporů a jeho 

významnou změnu oproti systému zavedeného v rámci GATT. Diplomantka tento úkol 

zvládla bez sebemenšího zaváhání a práce je po formální i obsahové stránce na velmi slušné 

úrovni. 

 

4. Hodnocení práce: 

 

Je zjevné, že práce nemůže vždy zabíhat do příliš velkých prodrobností a že by každá z 

dílčích analýz mohla podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je 

podaný přehled zpracován docela pečlivě a srozumitelně. Celkově práci hodnotím kladně, 

diplomantka prokazuje, že je schopna zorientovat se v poměrně komplexní problematice a 

zpracovat ji srozumitelným způsobem. 

 

Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s 

citovanými primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se drží 

zvolené struktury a práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně.  

 



 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

 

Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Jaké jsou hlavní limity stávajícího systému řešení sporů v rámci WTO? 

Jaké jsou slabiny systému, zejména v souvislosti s výkonem rozhodnutí DSB. 

Jaká nejvýznamnější systémová změna by mohla systém posunout o stupeň výše. 

 

 

V Praze dne 10. března 2014 

 

 

Vladimír Balaš 

 


