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Úvod 

Cílem vytvoření Světové obchodní organizace (dále jako WTO) bylo odstranit 

bariéry mezinárodního obchodu, ať uţ se jednalo o tarifní či netarifní překáţky obchodu 

zboţí, sluţeb a práva duševního vlastnictví. Ke splnění takového cíle je však velmi 

důleţité, aby členové WTO respektovali ustanovená pravidla a povinnosti. Z toho 

důvodu byl v rámci WTO vytvořen mechanismus řešení sporů, jehoţ základem je 

„Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů“ (dále jako Ujednání), přijaté v roce 

1994 jako součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále jako Dohoda o 

WTO). Tento nový mechanismus je velkým přínosem pro mezinárodní obchod a je 

jedním z nejvíce vyuţívaných mezistátních mechanismů. Tato práce se obsahově člení 

na devět kapitol. K pochopení WTO a jeho mechanismu řešení sporů se nestačí pouze 

odráţet od Dohody o WTO, ale je nutné se poohlédnout do historie vzniku a vývoje 

Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jako GATT). Tomu se tato práce věnuje ve 

své 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 pouţitelnost a také jeho procesní 

stránka. V následující páté kapitole jsou popsány jednotlivé fáze, od konzultací aţ 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 povaţován za úspěšný, stále lze nalézt spoustu nedostatků, 

z nichţ některými se tato práce zabývá v kapitole osmé. Poslední devátá kapitola se 

krátce věnuje otázce reformy.        

 Cílem této práce není poskytnout vyčerpávající popis mechanismu řešení sporů, 

ale představit systém jako takový. Jedná se zajisté o úspěšný mezinárodní mechanismus, 

který zahrnuje spoustu výhod pro strany sporu mezinárodního obchodu, ale není to 
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mechanismus bezchybný. Cílem práce je tak poukázat také na jeho slabiny a 

nedostatky, které by v budoucnu mohly být napraveny.     

 V rámci WTO existují i další alternativní způsoby řešení sporů, které nejsou 

velmi vyuţívané a nebudou tedy v rámci této práce samostatně popsány, ale pouze 

krátce nastíněny. Tato práce se tedy bude zabývat zejména standardním postupem 

upraveným ve většině ustanovení Ujednání. V rámci tohoto postupu se tato práce 

nebude podrobně věnovat zvláštnostem v oblasti antidumpingu a subvencí.   

 K vypracování této diplomové práce bylo pouţito několik metod zpracování. 

Deskriptivní metoda popisuje pojmy, ale i vývoj a pravidla řízení. Současně je vyuţita 

metoda interpretace, vysvětlující tyto popsané pojmy a pravidla řízení. Srovnávací 

metoda je obsaţena v této práci zejména v souvislosti s rozdílnostmi a podobnostmi 

systému v rámci GATTu a WTO. Práce vyuţívá také analýzy některých problematik a 

podmínek řízení. Případové studie ukazují praktické uplatnění řešení sporů v rámci 

WTO.            

 Tato práce je dokončena k právnímu stavu ze dne 31. 12. 2013.  
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1. Historický vývoj od GATTu k WTO  

Mezinárodní obchod výrazně přispívá k vývoji ekonomiky zemí, a proto se jeho 

liberalizace stala terčem zájmu ihned po druhé světové válce. Právě v této poválečné 

době se tudíţ začalo rozvíjet právo mezinárodního obchodu.      

1.1. Vznik GATTu 

Představitelé poválečného světa chtěli podpořit mezinárodní obchod zejména 

jeho liberalizací. K tomuto cíli měly přispět mnohostranné organizace, které by 

dohlíţely na dodrţování pravidel a které by byly místem vyjednávání mezi státy. 

Předchozí princip úpravy mezinárodního obchodu dvoustrannými smlouvami bylo 

nutné nahradit lépe odpovídajícím principem – multilateralismem neboli 

mnohostranností.          

 V rámci Bretton-Woodských úmluv, podepsaných v červenci 1944, vznikají v 

první řadě dvě sesterské instituce: Mezinárodní měnový fond a Světová banka. V dubnu 

1945 je také podepsána Charta Organizace spojených národů. Dalším krokem mělo být 

vytvoření pravidel spolu s příslušnou jednotnou mezinárodní organizací týkající se 

mezinárodního obchodu. Dle návrhu představitelů Velké Británie a Spojených států 

amerických (dále jako USA) měla být dalším pilířem právě Mezinárodní obchodní 

organizace. Vedle následujícího mnohostranného vyjednávání došlo i k dílčím 

vyjednáváním mezi jednotlivými zeměmi. Nutno podotknout, ţe většina těchto 

vyjednávajících států byla zároveň zapojena do procesu konstrukce Mezinárodní 

obchodní organizace. Takto vyjednané dílčí koncese byly nejen zobecněny na všechny 

účastníky díky doloţce nejvyšších výhod, ale zároveň byly i s pravidly chování 

sjednoceny v létě 1947 v jednom dokumentu nazvaným Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu (General Agreement on Tarrifs and Trade) neboli GATT.    

 Havanská úmluva, která byla podepsána mnoha státy v březnu 1948 a měla 

ustanovit Chartu plánované Mezinárodní obchodní organizace, nevstoupila jako taková 

nikdy v účinnost. Tím pádem nedošlo nikdy ke vzniku Mezinárodní obchodní 

organizace. Příčinou bylo zejména odmítnutí ratifikace ze strany USA, které 

povaţovaly tuto zakládací úmluvu za málo liberální a naopak velmi protekční. Její 

obsah se ovšem ve své zkrácené formě stejně uplatnil a to právě v podobě GATTu. Ten 

byl přijat zpočátku jen provizorně a týkal se pouze otázek obchodu zboţí. Z toho 
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důvodu s sebou GATT přinesl spoustu nedostatků, které byly později více méně 

opraveny vznikem WTO.  

1.2. Nedostatky systému GATT 1947 

Jak jiţ bylo zmíněno, GATT byl přijat pouze jako výtaţek z Havanské úmluvy, 

ještě před její plánovanou ratifikací. Jeho záměrem bylo uvést v platnost základní 

principy týkající se obchodní politiky. Neobsahoval tedy jiná ustanovení, která byla 

plánovaná v Havanské úmluvě. Nezabýval se například politikou zaměstnání, 

hospodářské soutěţe nebo mezivládními úmluvami týkající se primárních produktů. 

Vzhledem k poválečné situaci se GATT zabýval pouze otázkami obchodu zboţí a 

neupravoval terciární sektor, který postupem času jiţ nebylo moţno přehlíţet.  

 Další slabinou GATTu bylo, ţe původně byl přijat pouze provizorně. Ve 

skutečnosti ale zůstal v platnosti aţ do roku 1994 a tím pádem přestal být uzpůsobený 

novodobému ekonomickému vývoji zemí.       

 Jedním z nejproblematičtějších nedostatků GATTu 1947 byla ovšem jeho 

nedostatečná právní síla. Nebyl totiţ přijat jako klasická mezinárodní úmluva, ale pouze 

ve zjednodušené formě, která často nebyla přijata zákonodárným procesem.  

 Smluvní strany sjednaly, ţe část II. bude provizorně v platnosti „v míře, která je 

slučitelná s platným zákonodárstvím“
1
 coţ přineslo spoustu komplikací. Část II se totiţ 

týká pravidel jako např. národní zacházení, antidumping
2
, ochranná opatření atd. Tento 

fenomén národní legislativní výjimky, známý jako „grandfather clause“, způsobil, ţe 

zákony zemí, které byly přijaty před 30. říjnem 1947 a které byly v rozporu s 

ustanoveními GATTu, mohly být udrţeny v platnosti.     

 GATT nebyl ustanoven jako mezinárodní organizace. Neměl svoji vypracovanou 

strukturu a působil pouze v rámci kooperace smluvních stran. V praxi ovšem bylo nutné 

zajistit určitou organizaci vyjednávacích schůzek, a proto bylo postupně nutné zavést 

Sekretariát. GATT tedy nepůsobil jako pravá mezinárodní organizace, i kdyţ by se tak 

mohlo zdát. Co se týče smluvních stran, nedá se tedy hovořit o „členských státech“ jako 

takových. Jejich počet nebyl při podpisu v roce 1947 nijak závratný. Pouze 23 zemí - 

                                                     
1
 WTO Document : Protocol of Provisional Application of GATT, článek 1.b) [online]. [cit. 2013-11-10]. 

Dostupný z WWW: <http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92290271.pdf>   
2
 Pojem antidumping znamená obecně nekalou obchodní praxi, při které společnost prodává tentýţ 

výrobek za rozdílné ceny na domácím trhu a pro vývoz; dumpingové rozpětí (marţe) pak představuje 

rozdíl mezi vyšší cenou na domácím trhu (tzv. běţnou hodnotu) a niţší exportní cenou  

http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92290271.pdf
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mezi nimiţ bývalé Československo -  podepsalo GATT. Tento počet vzrostl později na 

128 zemí, představujících 80% obchodních světových operací.   

 Významným nedostatkem GATTu z roku 1947 bylo, ţe jeho ustanovení 

nesplňovala podmínky přímého účinku dle mezinárodního práva. Jednotlivec se tedy 

nemohl odvolávat na tyto normy, protoţe ty nebyly dostatečně přesné a jasné, chyběla 

nepodmiňující povinnosti něco vykonat nebo něčeho se zdrţet a nemohly změnit 

národní legislativu. Evropský soudní dvůr
3

 označil ustanovení GATT pouze jako 

mezivládní úmluvu bez přímého efektu
4
.      

 Nedostatky GATTu se dále rozmnoţily a to zejména vzhledem k umoţnění 

různých derogací ve prospěch smluvních stran. Nepříznivý účinek mělo i uzavírání 

vedlejších smluv mezi stranami, které mělo za následek vyloučení různých typů 

produktu z obecného reţimu GATTu. Tyto dohody se znásobily zejména v 70. letech, 

kdy byly přijaty různé „zákony“, nikdy ovšem většinou stran, ale pouze některými státy. 

S odvoláním na článek XXXV, bylo dále také příchozím státům umoţněno určit 

smluvní stranu, se kterou daný stát nehodlal vyjednávat a vůči které tedy neuplatní 

ustanovení GATTu.          

 Dalším charakteristickým principem systému GATTu byla nepodmíněná doloţka 

nejvyšších výhod, která měla za cíl ustanovit rovnost stran a která dle čl. I znamenala, 

ţe všechny smluvní strany mohly vyuţít všech liberalizací usmlouvaných jinými 

stranami, bez toho, aniţ by musely poskytnout recipročně stejnou liberalizaci. 

Důsledkem nepodmíněnosti doloţky nejvyšších výhod vznikl fenomén tzv. „free 

rider“
5
. Takto se tedy mohla rozšířit praktika zvaná „pick and choose“, kde si kaţdá 

strana můţe zvolit, které závazky bude plnit a současně vyuţívat výhody liberalizace 

sjednané jinými státy. Tyto výhody mohly vyuţívat dokonce i nově přistupující smluvní 

strany.            

 Všechna tato úskalí původního systému GATTu se projevila v nejednotnosti, 

                                                     
3
 Současný pojem je Soudní dvůr Evropské unie 

4
 Evropský soudní dvůr, Rozsudek ve věci 21 aţ 24/72, International Fruit Company NV a další proti 

Produktschap voor Groenten en Fruit, 12. prosince 1972: „The validity, within the meaning of Article 177 

of the EEC Treaty, of measures taken by the institutions may bejudged with reference to a provision of 

international law when that provision binds the Community and is capaje of conferring on individuals 

rights which they can invoke before the courts. Since Article XI ofthe General Agreement does not have 

such an effect, the validity of Regulations Nos 459/70, 565/70 and 686/70 of the Commission (JO L 57, p. 

20; L 69, p. 33; L 84, p. 21 respectively) cannot be affected by that provision“. [online]. [cit. 2013-11-

10]. Dostupný z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT  
5
 Pojem odpovídá výrazu „černý pasaţér“  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT
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nerovnosti a celkové rozpolcenosti mezinárodního obchodu. Pokus nápravy přichází 

právě v roce 1995 se vznikem WTO. Zároveň je ovšem na místě podotknout, ţe i kdyţ 

byl GATT přijat pouze provizorně a nebyl systémem bezchybným, dokázal se udrţet při 

ţivotě téměř půl století.  

1.3. Vývoj vyjednávání v rámci GATTu 1947 

GATT 1947 nebyl oficiální institucí, ale pouze „prostý rámec pravidelného 

vyjednávání“
6
, který v praxi vyústil v pořádání vyjednávacích kol, tzv. „rounds“. I kdyţ 

účast nebyla stoprocentní, koncese vyjednané v rámci těchto kol byly zobecněny na 

všechny smluvní strany pomocí doloţky nejvyšších výhod, aniţ by byla vyţadována 

jakákoli vzájemnost. Dle preambule GATTu se vyjednávání týkalo zejména celních 

tarifů, ale i jiných netarifních překáţek obchodu. Metody vyjednávání nebyly zpočátku 

upřesněny. Tak se stalo aţ s přijetím „Úmluvy o Harmonizovaném systému popisu a 

číselného označování zboţí“, účinné od roku 1988. Tato úmluva pomohla k vytváření 

koncesních listin a pomáhá i dnes v rámci WTO. Ačkoliv nebyla přijata formálně do 

systému WTO, byla Orgánem pro řešení sporů (dále jako DSB) prohlášena za 

pomocníka při interpretacích.
7
       

 Všechna vyjednávání v rámci GATTu se musela, a stále musí i v rámci WTO, 

řídit základními principy jako jsou vzájemné výhody, rovnost zacházení mezi 

smluvními stranami neboli zákaz diskriminace a právní ochrana vyjednaných 

koncesních seznamů. Nutno podotknout, ţe počet účastnících se států se postupem času 

zvětšoval. Z 23 států podílejících se na prvních kolech vyjednávání se stalo aţ 125 států 

účastnících se Uruguayského kola. Velký vliv na vyjednávání měly zejména USA a 

později i původní Evropská společenství a Japonsko.  

1.3.1. Počáteční kola jednání   

Praxí prvních čtyř kol jednání (Ţeneva 1947; Annecy 1949; Torquay 1950-1; 

Ţeneva 1955-6) byla zejména výměna poţadavků a nabídek k vyjednávání mezi dvěma 

státy, které byly následně poskytnuty jako inspirace dalším členům. Současně bylo na 

programu i přijetí nových členů a ustanovení procesů vyjednávání. Vývoj vyjednávací 

                                                     
6
 Droit international économique; Carreau, Juillard: „Le GATT n´apparaissait que comme un simple 

cadre de négociations périodiques“.  
7
 WTO dispute, WT/DS269/AB/R, 12 September 2005, Report of the Appellate body : European 

Communities – Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts [online]. [cit. 2013-09-20]. 

Dostupný z WWW: <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds269_e.htm> 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds269_e.htm
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politiky USA, která omezila sníţení cel, přesvědčil ovšem některé evropské země 

k ustanovení vlastního evropského společného trhu. Takto bylo v roce 1958 v rámci 

nové ekonomické regionální integraci ustanoveno Evropské hospodářské společenství 

(dále jako EHS), kde bylo moţno sniţovat cla bez účasti USA. Páté Dillonské kolo 

jednání bylo snahou k dalšímu mnohostrannému vyjednávání. Zároveň mělo za cíl 

kompenzaci cel mezi státy EHS vůči ostatním členům GATTu s odkazem na článek 

XXIV (6)
8
. Tento poţadavek byl ovšem zamítnut a EHS upřednostnilo vyjednávání pro 

jednotlivé druhy zboţí. 

1.3.2. Kennedyho kolo jednání – 1964-67 

Další, tzv. Kennedyho kolo se uskutečnilo v reakci USA na ustanovení vnitřního 

společného evropského trhu a to zejména se záměrem získat výhody uplatňované mezi 

členy EHS a vyhnout se tak jejím vnějším clům. Díky přijetí „Trade Expansion Act“ 

v roce 1962, mohl americký prezident
9
 vyjednat obsáhlejší sníţení cel. Nemohl ovšem 

bez souhlasu Kongresu vyjednávat o mimocelních otázkách. Kennedyho kolo patří mezi 

první modernější vyjednávání, kde byl mimo jiné ustanoven princip ne-vzájemnosti pro 

rozvojové země. V tomto kole jednání bylo dosaţeno značného sníţení celních 

překáţek, ale co se týče překáţek mimocelních, k výraznému pokroku nedošlo.  

1.3.3. Tokijské kolo jednání – 1973-79 

I přes sniţování cel přetrvávají v 70. letech zábrany mezinárodního obchodu 

v podobě mimocelních překáţek. Z toho důvodu se v letech 1973 aţ 1979 uskutečnilo 

Tokijské kolo jednání. Předmětem bylo nejen sníţení celních sazeb týkajících se hlavně 

průmyslu, ale především otázka mimocelních překáţek, které nepřímo podporovaly 

národní trh. K dosaţení omezení těchto překáţek byly zvoleny jednotlivé dohody, tzv. 

předpisy, zaměřené na nejzávaţnější otázky. Jednalo se o subvence a kompenzační 

práva, celní hodnoty, veřejné trhy, technické překáţky obchodu a také o procesy 

v oblasti vývozních licencí. Tyto předpisy nebyly přímou součástí GATTu, a byly od 

něj více méně oddělené. Neměly všeobecnou platnost. Závazky z nich plynuly pouze 

státům, které je ratifikovaly. Tato situace rozčlenila v té době uţ tak nejednotný systém 

                                                     
8
 GATT, 1947, Článek XXIV 6): Jestliţe při plnění poţadavků pododstavce 5 (a), smluvní strana navrhne 

zvýšiti některou celní sazbu v rozporu s ustanoveními článku II, pouţije se postupu stanoveného v článku 

XXVIII. Při úpravě kompensačního urovnání budiţ náleţitě vzata v úvahu kompensace, která jiţ byla 

poskytnuta sníţením odpovídajících cel provedeným jinými členy unie.   
9
 v té době J. F. Kennedy, podle kterého byl celý cyklus pojmenován 
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GATTu. Tyto předpisy byly později znovu projednány v rámci Uruguayského kola, kdy 

byly začleněny na stejnou úroveň jako GATT. Někteří autoři v nich vidí pomyslný most 

mezi GATT 1947 a GATT 1994
10

. Tokijské kolo jednání dále přiznalo oficiální status 

rozvojovým zemím a přispělo k vyjednání speciálních úmluv, které byly stejně jako 

předpisy mimo obecný systém GATT.  

1.3.4. Uruguayské kolo jednání – 1986-94 a Marrákešské dohody 

Jak bylo zmíněno výše, GATT platil doposud pouze pro zboţí. Vzhledem 

k vývoji ekonomiky se ovšem USA snaţily přesvědčit ostatní partnery k dalšímu 

vyjednávacímu kolu, kde by bylo moţno začlenit do GATTu některé další oblasti jako 

např. investice, sluţby a duševní vlastnictví. Těmto poţadavkům bylo vyslyšeno a 20. 

září 1986 byl ministerskou deklarací „de Punta del Este“ zahájen nový, nejvýznamnější 

a poslední cyklus jednání v rámci GATT 1947: Uruguayské kolo. Průběh vyjednávání 

nebyl nijak snadný a bezproblémový, zejména kvůli neshodám týkající se oblasti 

zemědělství v souvislosti s politikou Evropského společenství. Kolo vyjednávání trvalo 

nakonec mnohem déle neţ původní předpokládané čtyři roky a dokonce samotná 

existence GATTu byla vzhledem k různým okolnostem ohroţena
11

. Výrazná změna 

systému GATT byla tedy více neţ nezbytná.       

 Konečné dohody bylo nakonec docíleno 15. prosince 1993 v Ţenevě a 15. dubna 

1994 byl v Marrákeši oficiálně podepsán Závěrečný akt obsahující výsledky 

Uruguayského kola vyjednávání, Marrákešskou deklaraci a Dohodu o zřízení Světové 

obchodní organizace. 

2. Řešení sporů v rámci GATTu 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, k původnímu záměru uplatnit celou Havanskou 

úmluvu nedošlo, neboť úmluva nevstoupila v účinnost. Následkem toho byla daná 

ustanovení týkající se řešení sporů nedostatečná. Napravení těchto nedostatků řešení 

sporů bylo tedy zahrnuto jako téma vyjednávání jiţ v Ministerské Deklaraci z roku 

1986. Nicméně mechanismus řešení sporů měl v rámci GATTu 1947 své významné 

místo a byl i přes své slabiny důleţitým faktorem pro mezinárodní obchod.    

                                                     
10

 LOWENFELD Andreas F. International Economic Law. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-

19-922694-8. 
11

 Například protekcionismus ze strany mnohých států, uzavírání dvoustranných dohod atd.   
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2.1. Proces řešení sporů v rámci GATT 1947 

Základem pro mechanismus řešení obchodních sporů v rámci GATTu 1947 byly 

články XXII a XXIII. Jejích záměrem bylo ustanovit a upravit vnitřní postup s vlastními 

pravidly. Pravidla pro řízení procesu řešení sporů byla také upravena v Ujednání z 28. 

listopadu 1979, přijatého během kola vyjednávání v Tokiu.   

 První fázi tvořily dvoustranné oficiální konzultace mezi stranami sporu ohledně 

sporné otázky. V případě neúspěchu dosaţení dohody během těchto vyjednávání se 

strany mohly obrátit na pomoc Generálního ředitele nebo na ostatní členské státy 

GATTu, aby kolektivně prošetřily spornou záleţitost. Vyšetřování bylo v prvních letech 

svěřováno pracovní skupině, která se praxí přeměnila na skupinu odborníků (dále také 

jako panel), více nezávislou a s více soudními prvky. Skupina odborníků se snaţila 

dovést strany ke smírčímu řešení, a v případě neúspěchu vydala závěrečnou zprávu o 

dotčeném přijatém opatření. Tato zpráva byla představena Radě GATTu, která z něj 

vyvodila důsledky dle svého uváţení. Rozhodnutí panelu se stalo závazným, aţ pokud 

bylo přijato členskými státy, které poté mohly vydat doporučení stranám sporu. 

Doporučení mohla spočívat nejen ve zrušení sporného opatření, ale ve váţnějších 

případech i v povolení poškozené straně přistoupit k protiopatření. Tato třetí fáze 

realizace doporučení nastala ovšem jen v případě, ţe panel mohl vydat závěrečnou 

zprávu, a toto rozhodnutí nebylo blokováno některým členským státem.  

 Proces v rámci GATTu 1947 nebyl limitován pouze pro projednání porušení 

povinnosti vyplývající z pravidel GATTu, ale sporná otázka se mohla týkat i chování 

smluvní strany, kterým mohla způsobit omezení nebo zrušení obchodních výhod.
12

   

2.2. Nedostatky procesu  

Mechanismus řešení sporů v rámci GATTu 1947 nebyl příliš účinný z mnoha 

důvodů, ať uţ politických nebo obsahových.      

 Proces byl zpočátku spíše uspokojivý, jelikoţ byl veden diplomaty, kteří se sami 

podíleli na vyjednávání GATTu a měli tedy znalosti celé této úmluvy. Současně také 

byli členové méně početní a měli srovnatelné zájmy a ekonomické postavení. Postupem 

času ovšem stoupá počet členských států, a tím pádem i jejich ekonomická odlišnost. S 

příchodem evropské integrace přichází i sjednocení obchodní politiky a harmonizace 

                                                     
12

 Článek XXIII.1 GATT 1947 
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řešení obchodních sporů. Důvěra v mechanismus řešení sporů v rámci GATTu 1947 

upadala a nebylo výjimkou, ţe vyspělé státy daly přednost politickým vyjednáváním 

před striktní aplikací pravidel GATTu. Samotné diplomatické sloţení skupin odborníků 

bylo spíše v neprospěch, jelikoţ znamenalo menší právní znalosti a více politického 

vlivu.            

 I z materiálního hlediska mělo ujednávání sporů nedostatky. Skupina odborníků 

byla sestavena zejména z diplomatů, kteří ne vţdy byli odborníky práva mezinárodního 

obchodu. Jejich rozhodnutí tak byla spíše politická neţ soudní a tím pádem i často 

nedostatečně kvalitní. Proces byl nesporný a nepovinný, čímţ byla oslabena jeho 

účinnost. Vyšetřování panelem nebylo povinné a tak kaţdý členský stát mohl odmítnout 

sestavení skupiny odborníků. Stejně tak mohl kaţdý členský stát blokovat přijetí nálezu 

v rámci Rady GATTu, která rozhodovala dle principu konsensu. Přijetí rozhodnutí 

Radou bylo tedy téměř nemoţné, jelikoţ strana, která ve věci neměla úspěch, mohla 

podat veto. Samotné dohlíţení nad prováděním doporučení a rozhodnutí bylo téměř 

neexistující a neúčinnost spočívala také v tom, ţe zde nebyly stanoveny lhůty pro 

ustanovení panelu a vydání zprávy či doporučení. Proces tedy mohl trvat i několik let.  

2.3. Napravení nedostatků 

Celý systém GATT 1947 byl jako takový poznamenán snahou dosáhnout větší 

účinnosti a napravit své slabiny. Takový progres by byl ovšem sloţitý a moţná i 

bezvýznamný bez účinného mechanismu řešení sporů.     

 Postupem času se tedy projevila snaha k větší profesionalizaci panelů. Členové 

panelů byli vybíráni dle zkušeností a znalostí v oblasti mezinárodního obchodu a jejich 

rozhodnutí se tak stala více odbornými. V roce 1979 byla kodifikována praxe skupin 

odborníků při řešení sporů
13

. Zároveň bylo ovšem v rámci Tokijského kola jednání 

přijato více doplňujících ustanovení pro obchod různých druhů zboţí, která obsahovala 

svá vlastní pravidla pro řešení sporů. Důsledkem toho si státy mohly vybrat takový 

proces řešení sporů, který pro ně byl v danou chvíli výhodnější
14

.    

 Ustanovení týkající se řešení sporů zůstávala nedostačující. I přes tyto 

nedostatky došlo ovšem v procesu k mírným zlepšením, coţ dodalo státům větší důvěru 

                                                     
13

 WTO Document, IBDD S26/210, 28 November1979. Understanding regarding Notification, 

Consultation, Dispute Settlement and Surveillance. [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupný z WWW : 

<http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90970178.pdf>  
14

 Fenomén „forum shopping“ 

http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90970178.pdf
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v řešení sporů v rámci GATTu a vedlo je ke snaze zlepšit procesní pravidla. Bylo nutno 

zlepšit postup tak, aby urovnávání sporů v rámci budoucí WTO bylo účinné a 

ve prospěch všech členů.
15

 Výsledkem vyjednávání bylo přijetí „Ujednání o pravidlech 

a řízení při řešení sporů“ v rámci Uruguayského kola vyjednávání. Mechanismus řešení 

sporů se tedy stal vynutitelným a povinným pro všechny členské státy. Procesní 

pravidla byla sjednocena a byl ustanoven dvoustupňový proces. Ujednání, tvořící 

základní osu celého systému WTO, je zařazeno jako takové mezi Dodatky.   

                                                     
15

 WTO Document, 20. september 1986. Ministerská deklarace v rámci Uruguay round: „In order to 

ensure prompt and effective resolution of disputes to the bendit of all contracting parties, negotiations 

shall aim to improve and strengthen the rules and the procedures of the dispute settlement 

process“[online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupný z WWW : 

<http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91240152.pdf> 

http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91240152.pdf
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3. Světová obchodní organizace  

Světová obchodní organizace vznikla 1. ledna 1995 důsledkem Dohody o zřízení 

Světové obchodní organizace, podepsané 15 dubna 1994. Její vznik ovšem nelze 

povaţovat za úplný konec GATTu 1947, protoţe jeho materiální obsah byl převzat a 

vloţen do GATTu 1994. Závěrečný akt tak tímto na jedné straně zaručuje určitou 

nepřetrţitost mezi systémem GATT 1947 a GATT 1994, protoţe nový systém WTO se 

inspiruje v různých oblastech v postupech a principech jejího předchůdce, GATTu 

1947. Na druhé straně ovšem značně mechanismus reformuje, čímţ utváří nový systém 

mezinárodního obchodu.  

3.1. Odlišnosti od předchozího systému GATT 1947  

3.1.1. Vznik skutečné mezinárodní organizace  

Podepsáním Marrákešských dohod státy projevily vůli vytvořit pravou a 

nezávislou mezinárodní organizaci. Světová obchodní organizace tedy disponuje právní 

subjektivitou. Náleţitá forma mezinárodní úmluvy byla dodrţena, coţ s sebou přináší 

nadřazenost nad národní legislativou a tím pádem i konec fenoménu „grandfather 

clause“. To bylo potvrzeno také ve zprávě DSB, která upřesňuje, ţe všichni členové 

WTO mají jasnou povinnost „zajistit soulad jejich existujících zákonů, předpisů a 

správních řízení s povinnostmi vyjádřenými v těchto dohodách“
16

  

3.1.2. Jednotnost závazku  

Nový systém WTO zavádí na rozdíl od GATTu 1947 určitou jednotnost. Jedná 

se jinak řečeno o jednotný závazný akt typu „ber nebo nech být“
17

, který vytváří práva a 

povinnosti i pro nové přistupující státy. Toto pravidlo neplatí ovšem bez výhrad, 

protoţe zde najdeme i vícestranné úmluvy, které jsou závazné jen pro ty státy, které je 

přijaly
18

. Tato „nejednotnost“ systému WTO je dále podpořena určitou hierarchií textů 

v rámci pravidla „lex specialis derogat legi generali“ a také i odkazem na jiné 

mezinárodní organizace nebo úmluvy. GATT 1994, který odkazem přebírá ustanovení 

                                                     
16

 WTO Dispute, WT/DS231/AB/R, 26 September 2012. Report of the Appellate Body : European 

Communities – Trade Description of Sardines. §213. [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupný z WWW:  

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds231_e.htm >  
17

Carreau, Juillard. Droit international économique :  „Ainsi, l´Acte final doit-il etre considere comme un 

tout a prendre ou a laisser“.  
18

 Dohoda o WTO, článek II.2 a II.3  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds231_e.htm
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GATTu 1947, představuje tedy v daném systému „lex generalis“ ve vztahu k dalším 

dílčím a speciálním dohodám.   

3.1.3. Rozsah nového systému WTO 

Velký rozdíl mezi oběma systémy je i v jejich rozsahu. Zatímco původní GATT 

1947 měl zhruba 40 stránek, Marrákešské dohody jich mají přes 500. Nepočítaje další 

tisíce stránek listin se závazky jednotlivých států. Poměrně krátká Dohoda o zřízení 

WTO je doplněna čtyřmi rozsáhlými dodatky. První dodatek obsahuje pravidla týkající 

se obchodu zboţí, sluţeb a aspektů duševního vlastnictví dotýkajících se obchodu. 

Druhý dodatek je věnován pravidlům a procesu řízení řešení sporů. Další dodatek 

obsahuje nový mechanismus ověřování, kontroly a analýzy obchodní politiky 

jednotlivých států. Poslední čtvrtý dodatek v sobě zahrnuje zvláštní plurilaterální 

dohody, které zavazují pouze státy, které je přijaly.     

 Jedním z významných přínosů WTO je tedy začlenění sluţeb a některých 

aspektů investic a duševního vlastnictví do pravidel mezinárodního obchodu.  

3.1.4. Účast ve WTO  

V porovnání s počtem členů GATTu 1947, se nový systém WTO projevuje jako 

univerzální organizace. V dnešní době má WTO 153 členských států představujících 

zhruba 93% světového obchodu. Dohoda předpovídá moţnost účasti nejen státům jako 

takovým, ale i zvláštním celním územím (např. Hongkong, EU). V novém systému 

WTO se jiţ dá hovořit o „členských státech
19

“.  

3.2. Struktura WTO  

WTO je pravá mezinárodní organizace, která si ale současně zachovala některé 

aspekty předchozího systému GATT 1947 projevující se v její struktuře. WTO obsahuje 

dva obecné, mezivládní plenární orgány. Prvním z nich je Konference ministrů, která se 

skládá z představitelů všech členů, ale není orgánem permanentním. Schází se na úrovni 

ministrů kaţdé dva roky a určuje hlavní směr vývoje organizace. Druhým orgánem je 

Generální rada skládající se opět ze všech členů, ale jejíţ zasedání jsou stálá. Schází se 

kaţdý měsíc a má tedy mnohem větší vliv na kaţdodenní ţivot WTO.    

 Kromě těchto hlavních dvou orgánů je WTO sloţena i ze zvláštních orgánů, tzv. 

                                                     
19

 I přes pouţití terminu „stát“, Členy WTO mohou být státy a také autonomní celní území  



14 

 

Rad, přirazených ke kaţdé dohodě (Rada pro obchod zboţím; Rada pro obchod 

sluţbami; Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví). Jedná se stále o 

plenární mezivládní orgány, ale se speciální funkcí dohlíţet na uplatnění ustanovení 

jednotlivých dohod. Dalším významným orgánem je i Orgán pro řízení sporů. Mezi 

další mezivládní orgány je moţné zařadit i speciální výbory zabývající se zvláštními 

otázkami v rámci dohod.         

 V rámci WTO fungují i nevládní orgány. Administrativou pověřený Sekretariát 

řídí Generální ředitel. Dále Odvolací orgán a skupiny odborníků zabývající se řešením 

sporů.  

3.3. Pravomoci WTO 

Pravomoci WTO jsou upravené zejména v Dohodě o WTO
20

, ale jejich rozsah je 

definován také v jednotlivých dodatcích. WTO dohlíţí na správu, pouţití a interpretaci 

dohod, a tím pádem bdí nad celým obchodním systémem. WTO má autonomní a 

exklusivní pravomoc závazně interpretovat dohody. S touto funkcí souvisí i dva zvláštní 

prostředky, kterými WTO disponuje. Jsou jimi mechanismus řízení sporů a 

mechanismus prověřování obchodní politiky členů.      

 WTO, stejně jako její předchůdce GATT 1947, slouţí jako rámec pro 

mnohostranné obchodní vyjednávání mezi státy. Pro oblasti v její kompetenci disponuje 

dokonce výhradním právem zahájit vyjednávání. Nová mnohostranná vyjednávání 

mohou být zahájena např. z důvodu potřeby projednat určité otázky nebo vylepšit 

stávající postupy. Takto bylo v roce 2001 zahájeno kolo vyjednávání v Doha, které 

ovšem k dnešnímu dni nepřineslo výsledky zejména z důvodu komplikované otázky 

zemědělství a současné finanční krize.       

 WTO spolupracuje také s ostatními mezinárodními organizacemi, zejména 

s Mezinárodním měnovým fondem, který poskytuje WTO v některých případech 

expertízy.           

 Státy nebo autonomní územní celky si jsou v rámci WTO rovny. K rozhodnutí 

stačí prostá většina, v některých případech je nutná kvalifikovaná většina nebo dokonce 

i jednohlasnost.  

3.4. Uplatnění pravidel WTO  

                                                     
20

 Dohoda o WTO, článek III   
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WTO svými pravidly zavazuje pouze státy nebo autonomní území, mající 

povinnost tyto pravidla WTO promítnout do svých vnitřních právních systémů.
21

 

Jednotlivé právní systémy tedy musí být bez výjimky v souladu s pravidly WTO, čímţ 

jiţ nedochází ke komplikacím jako v případě „grandfather clause“. Nedodrţení této 

povinnosti můţe vést ke stíţnosti ze strany ostatních států před DSB a to dokonce i 

mimo jakýkoliv konkrétní spor.
22

   

3.5. Přetrvávající nedostatky  

3.5.1. Marrákešské dohody bez přímého efekt  

Otázka přímého efektu se týká hlavně situací, kdy ustanovení dohod WTO 

nebyla převedena do národního práva. Uţ v době GATTu 1947 bylo Soudním dvorem
23

 

rozhodnuto, ţe jednotlivec se nemůţe dovolat ustanovení GATTu, protoţe ten určuje 

povinnosti a výhody pouze státům a jeho pravidla nejsou dostatečně přesná. Soudní 

dvůr připustil ovšem moţnost odvolání se na ustanovení GATTu v případě, kdy toto 

bylo implementováno přímo evropským právem.
24

 Z toho vyplývá, ţe GATT 1947 

neměl obecně vzato přímý efekt.         

 Co se týče WTO, její normy jsou daleko přesnější a podrobnější, aby mohly 

zaručit určitou předvídatelnost. Z toho důvodů je moţné váhat, zda normy WTO mají 

přímý efekt nebo ne. Jelikoţ samotná Dohoda o WTO nepřinesla odpověď, bylo tedy na 

kaţdém právním řádu, aby rozhodl, jestli má tato dohoda přímý efekt. Většina zemí 

(např. USA, Japonsko i EU) odmítá přímý efekt a tento postoj byl potvrzen i 

Evropským soudním dvorem
25

, podle kterého „je ustálenou judikaturou, že dohody 

WTO s ohledem na svou povahu a strukturu v zásadě nejsou mezi normami, ve vztahu 

                                                     
21

 Dohoda o WTO, článek XVI.4  
22

 WTO Dispute, WT/DS136/AB/R, 28 August 2000, Report of the Appellate Body : United States – 

Anti-Dumping Act of 1916 [online]. [cit. 2013-05-05].  Dostupný z WWW:  

<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds136_e.htm> 
23

 Evropský soudní dvůr, Rozsudek ve věci 21 aţ 24/72, International Fruit Company, 12. prosince 

1972[online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupný z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT 
24

 Evropský soudní dvůr, Rozsudek ve věci C-69-89, Nakajima All Precision Co. Ltd proti Radě 

Evropských Společenství, 7 května 1991 [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupný z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989CJ0069:CS:NOT 
25

 Evropský soudní dvůr, Rozsudek ve věci C-377/02, Léon Van Parys NV proti Belgisch Interventie en 

Restitutieburreau, 1. března 2005 [online]. [cit. 2013-05-10]. Dostupný z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0377:CS:NOT 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds136_e.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61972CJ0021:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989CJ0069:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989CJ0069:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0377:CS:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0377:CS:NOT
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k nimž Soudní dvůr kontroluje legalitu aktů orgánů Společenství“. Z toho vyplývá, ţe 

stejně jako v systému GATT 1947 i v rámci WTO chybí přímý efekt norem. 

3.5.2. Absence sekundárních právních předpisů  

Na rozdíl od některých jiných mezinárodních mezivládních organizací, chybí 

v rámci WTO sekundární právo. Organizace tedy nemůţe přijímat jednostranné akty, 

které by zavazovaly její členy. Tato slabina byla zřejmě úmyslem členů, kteří chtěli mít 

přijímání těchto aktů pod svou kontrolou. Základním principem rozhodování je tedy 

konsensus všech států. Za sekundární právní předpisy by bylo moţno povaţovat 

rozhodnutí orgánů WTO. Ani tyto orgány nemají ovšem normativní pravomoc přijímat 

normy, které by byly závazné pro členské státy.   
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4. Řešení sporů v rámci WTO  

Nový mechanismus řešení sporů je jedním z nejvýznamnějších přínosů 

vyjednávání Uruguayského kola. Jeho základem je Ujednání, které je součástí Dohody o 

zřízení Světové obchodní organizace. Přijetí tohoto Ujednání v rámci WTO je ukázkou, 

ţe státy jsou ochotny řešit své spory mírovými prostředky, tak jak ustanoveno v článku 

2.3 Charty OSN
26

. Samotné Ujednání ve svém článku 3.2 stanoví, ţe „Systém řešení 

sporů WTO je zásadním elementem pro zajištění bezpečnosti a transparentnosti 

mnohostranného obchodního systému. Členové uznávají, že poslouží ochraně práv a 

závazků, vyplývajících pro členy z uvedených dohod a vyjasnění existujících ustanovení 

těchto dohod v souladu se zvykovými pravidly výkladu mezinárodního práva 

veřejného“.           

 Odvolací orgán definoval v roce 1998 Ujednání jako
27

 souvislý systém pravidel a 

řízení pro řešení sporů. Ve srovnání s řešením sporů v rámci GATTu 1947, znamenají 

nová pravidla výrazné zlepšení mechanismu. Dříve byl proces řešení sporů spíše 

diplomatický a podmíněný souhlasem stran. Nový mechanismus v rámci WTO je 

naproti tomu více sjednocený a zejména povinný a vynutitelný pro všechny členy.  

Nejedná se jiţ o řešení sporů politickým konsensem, ale zároveň se také nejedná o 

ustanovení klasické mezinárodní obchodní jurisdikce. Systém se nachází na rozmezí 

diplomatického vyjednávání a soudního orgánu. Na jedné straně vystupuje totiţ DSB, 

coţ je politický orgán sloţený ze všech členů WTO, a na druhé straně je moţno nalézt 

Odvolací orgán, neboli stálý odborný „soudní“ orgán a také vynutitelná doporučení a 

rozhodnutí přijatá DSB. Mechanismus řešení sporů v rámci WTO znamená posílení 

mnohostranného systému, jelikoţ se členové zavázaly řešit spory vyplývající z dohod 

WTO pouze dle Ujednání. Nemohou se tedy obrátit na jiný způsob řešení a získání 

náhrady, neţ jaký je upraven dle Ujednání. Členové také sami nemohou jednostranně 

                                                     
26

 Charta OSN, článek 2.3: „Všichni členové řeší své mezinárodní spory pokojnými prostředky tak, aby 

ani mezinárodní mír a bezpečnost, ani spravedlnost nebyly ohrožovány.“ [online]. [cit. 2013-11-12]. 

Dostupný z WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-

statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf> 
27

WTO Dispute, WT/DS60/AB/R, 2 November 1998, Report of the Appellate Body: Guatemala – Anti-

Dumping Investigation Regarding Portland Cement from Mexico. §64: „Article 1.1 of the DSU 

establishes an integrated dispute settlement system which applies to all of the agreements listed in 

Appendix 1 to the DSU (the "covered agreements"). The DSU is a coherent system of rules and 

procedures for dispute settlement which applies to "disputes brought pursuant to the consultation and 

dispute settlement provisions of“ the covered agreements“  [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupný 

z WWW:  <http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds60_e.htm> 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds60_e.htm
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rozhodnout, zda výhody, vyplývající pro ně z dohod WTO, byly zrušeny nebo 

zmenšeny. Musí se podrobit rozhodnutí DSB.       

 I kdyţ při ustanovení nového mechanismu řešení sporů došlo k mnoha změnám, 

některé principy původního systému přetrvávají dodnes, a to důsledkem přijetí 

„acquis
28

“ GATTu 47
29

. Přijatá rozhodnutí skupin odborníků byla uznána Odvolacím 

orgánem jako součást „acquis“ a měla tedy být brána v potaz budoucími panely při 

rozhodování
30

. Tím byla potvrzena spojitost mezi systémem GATT 47 a systémem 

WTO.  

4.1. Instituční aspekty – orgány 

4.1.1. Orgán pro řešení sporů    

Základním orgánem, který má na starosti správu Mechanismu řešení sporů v 

rámci WTO je DSB
31

 - označován některými jako « ţelezná ruka »
32

. Ujednání v článku 

2.1 ustanovuje základní účel a pravomoci orgánu pro řešení sporů, který je zřízen, aby 

prováděl „tato pravidla a řízení a, pokud není stanoveno jinak v uvedených dohodách, 

konzultace a řešení sporů podle uvedených dohod“. Z toho důvodu bude DSB „moci 

ustavit skupiny odborníků, přijímat zprávy skupin odborníků a Odvolacího orgánu, 

zajišťovat dohled nad prováděním rozhodnutí a doporučení a schvalovat suspenzi 

koncesí a jiných závazků podle uvedených dohod“.      

 Podle Dohody o WTO vykonává DSB své funkce prostřednictvím Generální 

rady, skládající se z reprezentantů všech členských států
33

. U vícestranných obchodních 

dohod budou ovšem za členy povaţovány pouze ty státy, které jsou smluvními stranami 

dané vícestranné dohody
34

.         

                                                     
28

 Neboli nabyté znalosti, zkušenosti, vědomosti  
29

 Ujednání, článek 3.1  
30

 WTO Dispute, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 October 1996. Report of the 

Appellate Body: Japan – Taxes on Alcoholic Beverages [online]. [cit. 2013-06-10]. Dostupný z WWW: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds11_e.htm  
31

 DSB nahradil původní Radu GATTu 
32

 GEORGE Susan. Remettre l´OMC à sa place.  Paris : Editions Mille et une nuits, 2001.ISBN 978-

2842055363.   
33

 Dohoda o WTO, článek IV. 3: „Generální rada se bude podle potřeby scházet, aby vykonávala funkce 

Orgánu pro řešení sporů, uvedeného v Ujednání o řešení sporů. (…)“  
34

 Ujednání, článek 2.1: „Pokud jde o spory, vyplývající z uvedené dohody, kterou je Vícestranná 

obchodní dohoda, výraz „Člen“ použitý v tomto Ujednání bude zahrnovat pouze ty Členy, kteří jsou 

stranami příslušné vícestranné obchodní dohody. Jestliže DSB postupuje podle ustanovení o řešení sporů 

vícestranné obchodní dohody, jen ti členové, kteří jsou stranami této dohody, se mohou zúčastnit na 

přijímání rozhodnutí nebo opatření přijatých DSB, pokud jde o tento spor.“ 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds11_e.htm
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 DSB si smí zvolit svého prezidenta a ustanovit svůj vlastní vnitřní jednací řád. 

Rozhoduje konsensem, který je dosaţen v případě, ţe ţádný z přítomných členů se 

formálně nepostaví proti rozhodnutí
35

.      

 Pojmenování DSB není příliš vhodné, jelikoţ tento orgán jako takový neřeší 

spory, ale spíše usnadňuje jejich řešení. Nesepisuje ţádné zprávy, ale pouze přijímá 

nálezy panelu nebo Odvolacího orgánu.       

 Ačkoliv vykazuje DSB některé nedostatky způsobené zejména důsledkem jeho 

podkladu v systému GATT, přispívá k autoritě celého WTO a jeho práva. Na jedné 

straně v něm lze spatřit další fragmentaci mezinárodního práva, ale zároveň i jeho 

sjednocení, jelikoţ je jakýmsi centrem propojení mezinárodní správy v mezinárodním 

obchodu.  

4.1.2. Skupiny odborníků - panely   

Skupina odborníků je ustanovována orgánem pro řešení sporů a má za úkol mu 

pomáhat vykonávat jeho funkce na základě Ujednání a daných dohod. Prozkoumává 

ustanovení dané Úmluvy v souvislosti se spornou otázkou. Vyšetřuje faktické 

skutečnosti a jejich soulad s ustanoveními náleţité Úmluvy. Má se zejména s pomocí 

pravidelných konzultací se stranami sporu pokusit nalézt oboustranně vyhovující řešení. 

Závěrem panel vydává zprávu s cílem pomoci DSB přijmout nutná doporučení a 

rozhodnutí.           

 Výběr členů panelů je zaloţen na poţadavcích týkajících se znalostí práva nebo 

mezinárodní obchodní politiky. Na rozdíl od Odvolacího orgánu mohou mít členové 

panelu vztah s národní správou. I tak je ovšem nutno zajistit jejich nestrannost. Proto 

občan států, který je stranou sporu, nemůţe zasedat v panelu, který o dané otázce 

rozhoduje. Stejně tak musí členové jednat nezávisle bez jakéhokoli vlivu států, 

organizací nebo jiných třetích osob. Panel je obyčejně sloţen ze tří osob
36

. Výběr je 

moţný ze seznamu eventuálně vhodných kandidátů vedeným Sekretariátem WTO. 

Strany sporu by se měli postavit proti tomuto doporučení pouze v závaţných 

                                                     
35

 Ujednání, článek 2.4: „V případě, že pravidla a řízení podle tohoto Ujednání předpokládají, že DSB 

přijme rozhodnutí, učiní tak cestou konsensu (1)“  

(1) „Rozhodnutí DSB se považuje za učiněná cestou konsensu v otázce, který mu byla předložena 

k posouzení tehdy, jestliže žádný Člen, který se účastní zasedání, na němž rozhodnutí bylo přijato, 

formálně neodporuje navrženému rozhodnutí“  
36

 Dle článku 8.5 Ujednání závisí na dohodě stran, zda bude mít panel 3 nebo 5 členů  
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případech
37

. Pokud se strany sporu na volbě členů panelu nemohou dohodnout, a pokud 

jedna strana podá ţádost, do výběru zasáhne Generální ředitel
38

.  

4.1.3. Rady a výbory WTO  

DSB spolupracuje s Radami a výbory, které kontrolují a usnadňují konzultace 

mezi členskými státy v rámci sporů mající souvislost s jejich kompetencemi. DSB má 

povinnost informovat dané Rady a výbory o „vývoji ve sporech, týkajících se 

ustanovení příslušných uvedených dohod“
39
. 

4.1.4. Odvolací orgán  

Stálý Odvolací orgán je dle článku 17.1 Ujednání ustanoven DSB. Jeho role je 

asistovat DSB při jeho rozhodování, ale ve vztahu k němu zůstává relativně autonomní 

a organizačně nezávislý. Je podřízen DSB jakoţto politickému orgánu, ale rozhoduje 

bez politických intervencí a kontrol. Má pravomoc rozhodovat o odvolání ve věcech 

prozkoumaných panelem a je sloţen celkem ze sedmi osob, z nichţ tři osoby rozhodují 

v dané věci.
40

 Členové jsou jmenování DSB a jejich mandát, obnovitelný pro kaţdého 

maximálně jednou, trvá čtyři roky.
41

 Mezi poţadavky pro výběr vhodných členů patří 

významné znalosti práva, mezinárodního obchodu a jednotlivých úmluv WTO. Pro 

sloţení Odvolacího orgánu je ovšem nutno brát také v potaz sloţení celého WTO. 

Členové nesmí být spjati s ţádnou národní administrativou, musí mít přehled o 

aktivitách WTO v oblasti řešení sporů a být k dispozici dle potřeby. Jejich účast v 

odvolacím řízení je vyloučena pro spory, kde existuje nebo můţe existovat přímý nebo 

nepřímý konflikt zájmů
42

. Odvolací orgán si volí svého prezidenta, který kontroluje 

vnitřní chod Odvolacího orgánu. Podrobná úprava řízení je obsaţena v Pracovních 

postupech Odvolacího orgánu.         

 Odvolací orgán můţe zprávy a posudky panelu zrušit, pozměnit či potvrdit
43

. 

Obecně by při svém rozhodování měl přispět k zajištění kontinuity a právní jistoty. 

Rozhodnutí Odvolacího orgánu se totiţ stala velmi důleţitým zdrojem pro mezinárodní 

obchod. Na jedné straně lze namítnout, ţe Odvolací orgán překračuje v některých 
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případech své pravomoci. Na druhé straně ovšem Odvolací orgán, stejně tak jako panel, 

čelí při výkonu své funkce některým nedostatkům a nesrovnalostem v rámci dohod a 

oba jsou tak víceméně povinni vyplňovat tyto mezery. Nutno připomenout, ţe pouze 

členové WTO mají právo interpretovat dohody
44

. K tomu je ovšem potřebný konsensus 

členů, čemuţ předchází dlouhé vyjednávání. Odvolací orgán nebo panel se tedy musí 

často přizpůsobit a interpretovat ustanovení dohod, aby bylo zajištěno rychlé a účinné 

řešení sporů.  

4.2. Vlastnosti mechanismu řešení sporů v rámci WTO  

4.2.1. Mezistátní mechanismus  

Dohoda o WTO je mezinárodní úmluva uzavřená mezi státy
45

 a sama WTO je 

tedy mezinárodní vládní organizací. Mechanismus řešení sporů působí v tomto 

mezistátním rámci a jeho procesní pravidla jsou určena pouze pro smluvní strany. 

 Mezistátní charakter WTO byl potvrzen i v rozhodnutí Evropského soudního 

dvoru
46

, kde bylo upozorněno na to, ţe dohody WTO nemají za cíl chránit jednotlivce, 

ale řešit vztahy mezi státy nebo regionálními ekonomickými organizacemi. S výjimkou 

moţnosti tzv. „amicus curiae“
47

 je tím pádem přístup k mechanismu řešení sporů v 

rámci WTO zaručen pouze členům neboli státům a autonomním oblastem.  

 Jak bude vysvětleno později v kapitole týkající se účasti soukromých osob při 

řešení sporů, toto pravidlo ovšem neodpovídá realitě vývoje mezinárodního obchodu a 

je jednou ze slabin mechanismu řešení sporů v rámci WTO.  

4.2.2. Výhradní pravomoc  

Výhradní pravomoc je potvrzena v článku 23 Ujednání, kde se členové zavázali 

řešit spory podle těchto pravidel a podrobit se jim při určování, zda došlo k porušení 

povinností vyplývající z úmluv WTO. Cílem tohoto ustanovení bylo zejména vyloučit 

pouţití pravidel mezinárodního práva veřejného, týkajících se protiopatření. Členové se 

tedy vzdali moţnosti jednostranně rozhodnout o takovém porušení povinností, přijmout 

jednostranné sankce, ale vzdali se také moţnosti obrátit se na jiný mezinárodní 
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mechanismus řešení sporů. V otázce vztahu mezi právem WTO a Evropskou unií bylo 

rozhodnuto, ţe dohody WTO nepatří mezi právní normy, podle kterých by Evropský 

soudní dvůr kontroloval akty evropských institucí.
48

 Dohody WTO nejsou přímo 

pouţitelné v rámci EU a nezakládají práva a povinnosti jednotlivcům, umoţňující 

obrátit se na soudy.          

 Jiné regionální organizace, jako ALENA nebo MERCOSUR, umoţňují 

členským stranám vybrat si mezi mechanismem WTO nebo svým vlastním. Tento výběr 

ovšem automaticky vylučuje pouţití ostatního mechanismu. I kdyţ se Odvolací orgán 

proti této moţnosti v případě naprosto shodného sporu jasně nepostavil
49

, principem 

stále zůstává, ţe člen WTO má právo doţadovat se rozhodnutí WTO v rámci 

mechanismu řešení sporů WTO.         

 Skupina odborníků dále potvrdila, ţe článek 23 Ujednání můţe být porušen 

nejen zvláštním a jednotlivým jednáním, ale i obecným opatřením, jako např. zákonem, 

který ustanovuje povinnost pouţít způsob řešení sporů jiný neţ v rámci WTO, nebo 

který porušuje pravidla Ujednání WTO
50

. Článek 23 Ujednání je označován skupinou 

odborníků jako klauzule výhradního práva v oblasti řešení sporů.    

4.2.3. Subsidiarita mechanismu a výběr procesních pravidel pro řešení sporu 

I přes zavedení silného mechanismu řešení sporů v rámci WTO, nelze hovořit o 

kompletním zbavení stran výběru materiálních a procesních pravidel. Jedním ze 

základních principů mezinárodního práva je totiţ princip volného výběru řešení sporů, a 

strany sporu mohou předcházejícím souhlasem tuto moţnost výběru omezit. Členové si 

ve skutečnosti ponechali volný výběr způsobu řešení jejich sporů a zároveň si vyjednali 

jeden zvláštní proces, na který se mohou obrátit ve všech případech, neboli standardní 

postup, upravený detailně v Ujednání a kterým se z velké části zabývá tato práce. 

Systém řešení sporu v rámci WTO tedy vykazuje znaky flexibility a strnulosti současně.

 Standardní postup upravený v Ujednání je subsidiární k vzájemně přijatelnému 
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řešení. To znamená, ţe přednost je dána smírčímu řešení, a pouze pokud ho nebylo 

dosaţeno, standardní proces můţe být pouţit. I v průběhu jiţ standardního postupu, a aţ 

do vydání zprávy panelu, má vzájemně dohodnuté řešení přednost.     

 Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, mimo standardního „soudního“ postupu zahrnující 

konzultace, přezkum před skupinou odborníků, Odvolacím orgánem a přijetí zprávy 

DSB, upravuje Ujednání další moţné postupy řešení sporu, na kterých se strany mohou 

vzájemně dohodnout. Tyto alternativní způsoby mají za cíl urychlit a usnadnit vyřešení 

daného sporu. Strany mohou vzájemně rozhodnout, zda vyuţijí dobré sluţby, smírčí 

řízení a zprostředkování, které jsou upraveny v článku 5 Ujednání. Dalším alternativním 

prostředkem je rozhodčí řízení upravené v článku 25 Ujednání. Průběh řešení, jako jsou 

například otázky výběru rozhodců, upravení řízení a určení sporné otázky, je z velké 

části ponechán na volném uváţení stran. Nutno poznamenat, ţe pouţití těchto 

alternativních postupů je velmi vzácné a naprostá většina sporů je řízena podle 

standardního postupu Ujednání.     

4.2.4. Sjednocený mechanismus  

Proces řešení sporů je sjednocený v rámci celého WTO a je pod vedením DSB. 

Pro všechny spory vzniklé z dohod WTO se pouţije Ujednání neboli globální 

instrument obsahující materiální i procesní pravidla
51

. Jedním z přínosů tohoto 

sjednocení je vyloučení tzv. „forum shopping“, neboli fenoménu z předchozího systému 

GATT 1947, kdy si členské státy mohly vybrat takový mechanismus řešení sporů, který 

pro ně byl v danou chvíli nejvýhodnější.        

 I kdyţ v sobě Ujednání zahrnuje všechna materiální a procesní pravidla, 

neznamená to, ţe jsou procesy sjednocené. I v novém systému WTO lze spatřit určité 

roztříštění. Existují zde totiţ dohody se zvláštními pravidly řešení sporů. Obecně lze 

dohody zařadit do třech kategorií. První skupinu tvoří Dohoda o zřízení Světové 

obchodní organizace zahrnující Ujednání spolu s mnohostrannými obchodními 

dohodami, do kterých patří dohody týkající se obchodu zboţí, sluţeb a práv 

k duševnímu vlastnictví. V rámci těchto dohod se pouţijí všechna pravidla a řízení dle 

Ujednání. Do druhé skupiny patří vícestranné obchodní dohody, kde se Ujednání 

pouţije dobrovolně, dle domluvy stran jednotlivých dohod. Do třetí kategorie patří 

ostatní dohody, které mají ustanoveny zvláštní pravidla pro řešení sporu. Jedná se 
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například o Dohodu o subvencích a vyrovnávacích opatření, Dohodu o uplatňování 

sanitárních a fytosanitárních opatření, Dohodu o textilu a oděvnictví, Dohodu o 

technických překáţkách obchodu, Pravidla pro celní hodnocení atd.    

 Koexistují zde tedy dva mechanismy řešení sporů a není vyloučeno, ţe mezi 

nimi můţe dojít ke konfliktům. Ujednání obsahuje některá ustanovení, která tyto 

konflikty řeší. Pokud například konflikt spočívá v rozdílnostech mezi obecným a 

speciálním systémem, zvláštní bude převaţovat. Existují ovšem případy, kdy je nutno 

pouţít ustanovení dohod z kategorie první i třetí. V tom případě se strany musí snaţit 

dohodnout se na výběru jednoho z mechanismů. Pokud se tak nestane, předseda DSB 

určí, který mechanismus se má pouţít
52

. Ujednání nemusí být ovšem vţdy v rozporu se 

speciálními pravidla a v tom případě se oba mechanismy doplňují, neboli pouţijí se 

společně, aniţ by byly v konfliktu.  

4.2.5. Jednotný závazek, neboli kumulativní uplatnění dohod 

Jednotnost závazku lze vyvodit z mnoha ustanovení Dohody o WTO.
53

  

Například článek II.2 této Dohody stanoví, ţe „Dohody a související právní nástroje, 

zahrnuté do příloh 1, 2 a 3 (dále uváděné jako „mnohostranné obchodní dohody“), 

tvoří nedílnou součást této Dohody a jsou závazné pro všechny členy“.   

 Co se týče vztahu mezi jednotlivými ustanoveními dohod, Odvolací orgán 

upřesnil, ţe je nelze povaţovat mezi sebou jako sporná, jelikoţ kaţdá dohoda má svou 

vlastní oblast působnosti.
54

 Ustanovení musí být interpretována společně. Případné 

neshody mezi nimi nejsou řešeny systematicky stejným obecným způsobem, ale záleţí 

na jednotlivých konkrétních dohodách. Pokud v nich chybí výslovná ustanovení týkající 

se vztahů mezi jednotlivými dohodami, je nutné pro jejich skloubení prozkoumat 

dotyčná ustanovení společně jako celek, a to případ od případu.     

4.2.6. Mechanismu zaměřený na urovnání sporu  

Mechanismus řešení sporů v rámci WTO má za úkol urovnat spornou záleţitost 

rychle, účinně a zejména v dobré vůli. Cílem tohoto mechanismu není klást důraz na 

upevnění způsobu soudního řešení sporů. Je nutné mít na mysli, ţe snahou celého 
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systému řešení sporů je zaručit práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících 

z dohod WTO a kontrolovat soulad jejich výkladu s mezinárodním právem veřejným
55

. 

Panel a Odvolací orgán tak mohou učinit pouze v rámci daného sporu
56

 a jsou omezeni 

na právní otázky. Ani panel ani Odvolací orgán ovšem nemůţe rozšířit či zúţit práva a 

povinnosti smluvních stran, jelikoţ k tomu má pravomoc pouze Ministerská konferenci 

a generální rada.           

 V souvislosti s tímto cílem není mechanismus povaţován za klasický 

mezinárodní proces s nutností respektovat striktně všechna práva a poţadavky na 

spravedlivý proces. Důvodem mechanismu není samotná existence procesu jako 

takového a jeho vývoj, neboli vytvoření mezinárodní jurisdikce, ale důvodem je 

zejména zájem vyřešit spor. V tomto ohledu se mechanismus odlišuje od jiných 

mezinárodních jurisdikcí
57

. 

4.2.7. Právní vs. politická povaha mechanismu 

Mechanismus řešení sporů v rámci WTO nelze jednoznačně kvalifikovat jako 

právní nebo politický, jelikoţ obě oblasti se zde prolínají. Ačkoliv je proces často 

označován jako dvoustupňový, ve skutečnosti zahrnuje tři fáze. Prvním krokem řešení 

sporu je totiţ neformální kontakt mezi dotčenými stranami sporné otázky. Druhá fáze 

zahrnuje prověření panelem a třetí fáze se odehrává před Odvolacím orgánem. Na první 

pohled lze tedy pojmout první dva stupně jako spíše politické povahy a teprve aţ třetí 

stupeň jako právní. Tento postupný přechod z fáze politické do právní nelze ovšem 

chápat striktně, jelikoţ i v první fázi lze nalézt právní aspekty a naopak v druhé i třetí 

aspekty politické. Není tedy vhodné proti sobě postavit panel a Odvolací orgán, protoţe 

právní i politické vlastnosti se vyskytují v obou případech.     

 Na druhé straně je ovšem v rámci mechanismu odděleno technické, tedy právní, 

posouzení věci a politické konečné rozhodnutí. Technické posouzení je uskutečněno 

nezávislými orgány. Jedná se o skupinu odborníků a Odvolací orgán. DSB tedy ve 
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skutečnosti pouze spravuje celý mechanismus, a rozhoduje aţ na konečném místě. 

Rozhodnutí vydaná skupinou odborníků se mohou stát závaznými aţ po přijetí DSB. Ta 

jsou přijata pomocí tzv. “negativního konsensu”. Aby rozhodnutí panelu nebylo přijato, 

je nutné, aby tak rozhodli všichni členové konsensem
58

. Tento způsob rozhodování 

znamená více méně automatická přijetí Orgánem pro řešení sporů. K nepřijetí 

rozhodnutí by totiţ musel hlasovat i stát, v jehoţ prospěch je rozhodnuto. K nepřijetí by 

mohlo dojít například v případě, kdy by obě strany nebyly s výsledkem spokojeny.  

4.3. Rozsah uplatnění mechanismu řešení sporů v rámci WTO  

Článek 1.1 Ujednání stanoví, ţe „Pravidla a řízení podle tohoto Ujednání se 

použijí na spory předložené na základě ustanovení, týkajících se konzultací a ustanovení 

o řešení sporů podle dohod, uvedených v dodatku 1 k tomuto Ujednání. (…) Pravidla a 

řízení podle tohoto Ujednání se budou uplatňovat též na konzultace a řešení sporů mezi 

členy, týkající se jejich práv a závazků podle ustanovení Dohody o zřízení Světové 

obchodní organizace (…) a tohoto Ujednání posuzovaných samostatně nebo společně 

s jinou uvedenou dohodou.“        

 Mezi „Dohody, na které se vztahuje toto Ujednání“ uvedené v dodatku 1 patří  

A) Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace,  

B) Mnohostranné obchodní dohody s přílohami  

1A: Mnohostranná dohoda o obchodu zboţím,  

1B: Všeobecná dohod o obchodu sluţbami,  

1C: Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví  

2: Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů 

C) Vícestranné obchodní dohody s přílohami (Dohoda o obchodu civilními letadly; 

Dohoda o vládních zakázkách; Mezinárodní dohoda o obchodu mléčnými 

výrobky; Mezinárodní dohoda o obchodu hovězím masem)     

 

V případě vícestranných dohod bude uplatnitelnost Ujednání záleţet na 

rozhodnutí kaţdého člena.         
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 Článek 16.4 Ujednání pro přijetí Rozhodnutí Skupiny odborníků; Článek 17.14 Ujednání pro přijetí 

Rozhodnutí Odvolacího orgánu  
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 Dohoda o WTO ustanovuje ve svém článku XVI. 4 povinnost pro kaţdého člena, 

zabezpečit „soulad svých právních předpisů a správních řízení se svými závazky, jak 

jsou uvedeny v připojených Dohodách.“ Pravidla řešení sporů dle Ujednání se tedy 

pouţijí na všechny spory vyplývajících z těchto dohod WTO. Z toho vyplývá, ţe pouze 

tyto dohody WTO, zakládající práva a povinnosti členů, jsou schopny oprávnit člena 

obrátit se na DSB.         

 Řízení sporů dle Ujednání se zásadně uplatní pouze na ţaloby podané po vzniku 

účinnosti Dohody o WTO. Taková ţaloba se ovšem smí týkat i skutečností vzniklé před 

vznikem Dohody o WTO v platnost, které například existovaly v době vzniku Dohody o 

WTO.            

 Existují některé situace, kdy je pouţitelnost pravidel WTO a jeho mechanismu 

řešení sporů výslovně vyloučena. Níţe uvedené důvody povinně vylučují pouţití 

mechanismu řešení sporů a je nutné se na ně odvolat na začátku procesu. Nicméně, 

skupina odborníků je povinna tyto argumenty přijmout i kdykoli během řízení.  

4.3.1. Klauzule „grandfather“  

Obecně je tzv. „grandfather“ klauzule právní ustanovení, které umoţňuje 

v některých případech uplatnění staršího pravidla, i kdyţ se nové pravidlo musí pouţít 

na všechny budoucí situace. Jedná se o výjimku ze zákazu retroaktivity v právu, neboli 

případy, kdy se na dané situace nepouţije nové pravidlo, jelikoţ zde existují tzv. 

„grandfather rights“.          

 V rámci WTO byla tato klauzule vyškrtnuta. Zůstala ovšem v článku 3 a) 

GATTu 1994, podle kterého se ustanovení části II GATT 1994 nepouţijí „na opatření 

přijatá členem na základě zvláštních závazných právních předpisů, vydaných tímto 

členem dříve, než se stal smluvní stranou GATT 1947 a které zakazují používání, prodej 

nebo pronájem lodí postavených nebo rekonstruovaných v zahraničí pro obchodní užití 

mezi místy situovanými v národních vodách nebo ve vodách výlučné ekonomické 

oblasti.(…)“. Takové opatření muselo být ovšem notifikováno před datem platnosti 

Dohody WTO. Kromě tohoto konkrétního případu se klauzule „grandfather“ v rámci 

WTO neuplatní.  

4.3.2. Zproštění člena ze závazků   
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Dohoda WTO ve svém článku IX. 3 umoţňuje Konferenci ministrů rozhodnout 

v některých případech o zproštění člena ze závazků vyplývající z této Dohody nebo 

z mnohostranných obchodních dohod. V souladu s tímto článkem Konference ministrů 

rozhodne konsensem nebo třemi čtvrtinami.  

4.3.3. Neuplatňování mnohostranných obchodních dohod mezi některými 

členy  

Je moţné neuplatnit dohody WTO a mechanismus řešení sporů mezi dvěma 

strany sporu. Článek XIII Dohody o WTO umoţňuje členovi při jeho vstupu do WTO 

neschválit uplatňování Dohody o WTO a mnohostranných obchodních dohod ve vztahu 

k jinému členovi. Tato moţnost je dána i současnému členovi vzhledem 

k přistupujícímu členovi. Důsledkem takového odporu se nebudou tyto dohody, a tím 

pádem ani mechanismus o řešení sporů, mezi těmito dvěma členy pouţívat.   

4.4. Procesní podmínky  

4.4.1. Zdroj procesních pravidel  

Členové se zavázali postupovat při řešení sporů vyplývajících z dohod WTO dle 

pravidel Ujednání
59

. Z toho vyplývá, ţe při takových sporech má způsob řešení sporů 

v rámci WTO přednost před jinými mezinárodními postupy
60

. Dle článku 1.2 Ujednání 

pouţívá DSB při řešení sporů procesní pravidla obsaţená v tomto Ujednání a také 

zvláštní pravidla obsaţená v jiných dohodách, uvedených v dodatku 2 k Ujednání. 

Zvláštní pravidla v nich obsaţená mají zejména doplnit ustanovení z Ujednání, ale 

v případě rozporu s pravidly Ujednání mají tato zvláštní pravidla přednost
61

. Dále je 

moţné uplatnit principy pouţitelné pro řešení sporů před vstupem v platnost dohod 

WTO. Tím jsou myšleny zejména rozhodnutí skupin odborníků v rámci GATT týkající 

se ustanovení Ujednání.
62

          

 Ujednání ve svém článku 3.12 umoţňuje pouţití ustanovení z Rozhodnutí z 5. 
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 Ujednání, článek 23  
60

 Výjimku tvoří některé sluţby letecké dopravy  
61

 Ujednání, článek 1.2.: „Pravidla a řízení podle tohoto Ujednání se použijí, pokud nestanoví jinak 

zvláštní nebo dodatková pravidla a řízení pro řešení sporů, obsažená v uvedených dohodách, která jsou 

uvedena v dodatku 2 k tomuto Ujednání.  V rozsahu tohoto rozdílu mezi pravidly a řízeními podle tohoto 

Ujednání a zvláštními a dodatkovými pravidly a řízeními, uvedených v dodatku 2, budou použita zvláštní 

nebo dodatková pravidla.(…)“ 
62

 Ujednání, článek 3.1:„Členové potvrzují svou oddanost principům řešení sporů, uplatňovaným dosud 

v souladu s články XXII a XXIII GATT 1947 a pravidlům řízení, jak jsou dále rozpracována a 

modifikována v tomto Ujednání“ 
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Dubna 1966, pokud ţalobu podává rozvojová země proti rozvinutě členské zemi. V tom 

případě je moţno urychlit proces řešení sporů s pouţitím dobrých sluţeb Generálního 

ředitele. Ujednání tento zvláštní postup zmiňuje i v článku 24 Ujednání týkající se 

nejméně rozvinutých zemí.         

 Skupiny odborníků mohou, při současném respektování pravidel Ujednání, 

přijmout některá rozhodnutí týkající se procesních otázek a přijmout také svá vlastní 

doplňující procesní pravidla. Odvolací orgán má za úkol přijmout svá vlastní procesní 

pravidla.  

4.4.2. Podmínky podání ţaloby  

Ujednání, ve svém článku 3.3 stanoví nutnost rychlého řešení sporů v případech, 

kdy „se člen domnívá, že výhoda, vyplývající pro něj přímo nebo nepřímo z uvedených 

dohod, je zmenšena opatřeními přijatými jiným členem (…)». Tento článek zmiňuje sice 

pouze případy zmenšení výhod, ale odkaz na článek XXIII GATT 1994, týkající se 

ochrany koncesí a výhod, rozšiřuje moţnost pro člena obrátit se na mechanismus řešení 

sporů v rámci WTO i v případě zrušení výhod. Kaţdá členská strana má tedy dle tohoto 

článku právo podat písemné námitky nebo návrhy, pokud se domnívá, ţe „byla zrušena 

nebo zmenšena jakákoli výhoda plynoucí pro ni přímo nebo nepřímo z této Dohody, 

nebo že dosažení kteréhokoli cíle této Dohody bylo ztíženo (…)“ opatřením jiné smluvní 

strany.            

 Existují tři případy, kdy opatření provedené členem můţe zrušit nebo zmenšit 

výhody vyplývajících z dohod, nebo ztíţit dosaţení jejich cílů. Jedná se tedy o tři typy 

ţalob.            

 Prvním případem je neplnění nebo porušení závazků některé z dohod WTO
63

. 

Dle článku 3.8 Ujednání platí v takovém případě presumpce, ţe se jedná o zmenšení 

nebo zrušení výhody, neboli ţe takové porušení má nepříznivý účinek na ostatní členské 

strany. Je na členovi, autorovi daného opatření, aby prokázal opak.   

 Výhoda můţe být zmenšena nebo zrušena, nebo dosaţení některého z cílů takové 

dohody můţe být ztíţeno, i v případě, ţe nedošlo k porušení závazků dohod WTO. Dle 

článku XXIII 1 b) GATT 1994 se jedná o případy, kdy „některá jiná smluvní strana 
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  GATT 1994, článek 1 (a) XXIII: „Jestliže kterákoli smluvní strana dospěje k názoru, že bylo zrušena 

nebo zmenšena jakákoli výhoda plynoucí pro ni přímo nebo nepřímo z této Dohody, nebo že dosažení 

kteréhokoli cíle této Dohody bylo ztíženo tím, že a) některá jiná smluvní strana neplní své závazky podle 

této Dohody (…)“ 
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uplatňuje opatření bez ohledu na to, zda je nebo není v rozporu s ustanoveními této 

Dohody (…)“
64

 S odkazem na tento článek, Ujednání ve svém článku 26.1 umoţňuje 

učinit rozhodnutí nebo doporučení pokud „sporná strana usoudí, že výhoda, vyplývající 

pro ni přímo nebo nepřímo z příslušné uvedené dohody, byla zrušena nebo zmenšena 

nebo že dosažení některého z cílů takové dohody bylo porušeno jako důsledek toho, že 

člen použil opatření, které je i není v rozporu s ustanoveními této dohody.“ Ţaloba má 

souvislost s uplatněním principu „pacta sunt servanda
65

“ a dobré víry. Důkazní 

povinnost leţí na tom členovi, který tuto ţalobu na opatření neporušující závazky dohod 

podává. I v případě jejího úspěchu, skupina odborníků nebo Odvolací orgán ovšem 

nemohou donutit člena, aby sporné opatření zrušil. Mohou mu pouze doporučit „provést 

vzájemně uspokojivou úpravu
66

“. Členské státy se často uchylují k tomuto ustanovení 

jako k podpůrnému důvodu ţaloby. Soudní praxe je vůči němu ale opatrná a jako 

kritérium vyšetřování se zkoumá „legitimní očekávání“ člena a srovnání podmínek při 

pouţití opatření a bez něho. V případě situace „neporušení“ musí být důkaz o její 

existenci silný a spočívat v dokázání „legitimního očekávání“ a srovnání situací.  

 Třetí druh ţaloby, a tedy třetí případ zmenšení nebo zrušení výhody vyplývající 

z dohod nebo ztíţení dosaţení jejich cílů, můţe vyplývat z jakékoli jiné situace
67

 neboli 

„jako důsledek existence situace jiné než takové, na jaké jsou uplatnitelné odstavce 1 a) 

a 1 b) článku XXIII GATT 1994“
68

. Ţalující člen musí předloţit argumenty pro 

prokázání takových tvrzení. Nutno poznamenat, ţe taková ţaloba ještě nikdy nebyla 

v rámci WTO podána.   

4.4.3. Neexistence poţadavku prokázat zájem jednat  

Mnohá ustanovení Ujednání stejně jako zprávy Odvolacího orgánu potvrzují, ţe pouze 

členové WTO mají přístup k mechanismu řešení sporů, ať uţ jako strana sporu nebo 

třetí strana.          

 V Ujednání ani v dohodě WTO však není ţádný poţadavek, aby měl člen právní 

nebo politický zájem na ţádosti o řešení sporu. Tento zájem musí prokázat pouze třetí 
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 GATT 1994, článek XXIII 1 b) 
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 Pacta sunt servanda je zásada, podle které se smlouvy mají dodrţovat.   
66

 Ujednání, článek 26.1 b) 
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 GATT 1994, článek XXIII 1a)  
68

 Ujednání, článek 26.2 
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strany.
69

 Členské státy jako strany sporu mají velkou volnou pravomoc zhodnotit a 

rozhodnout, zda je vhodné obrátit se na systém řešení sporů
70

. Před odvoláním se na 

mechanismus řešení sporů, musí člen ovšem přezkoumat, zda bude opatření podle 

těchto řízení účelné.
71

          

 Odvolací orgán přijal rozšiřující výklad „zájmu jednat“ a rozhodl, ţe to je 

výklad, který následuje cíle WTO, jelikoţ některá opatření, ať uţ přímo nebo nepřímo, 

se týkají všech členů. Stačí být tedy vývozcem bez nutného prokázání ekonomického 

zájmu, aby se člen mohl obrátit na mechanismus řízení sporů. Tato praxe můţe tím 

pádem vést aţ k „actio popularis“ nebo ke zneuţívání ţalob, a proto DSB zkoumají 

existenci alespoň „osobního“ zájmu
72

.       

 Výjimky z principu, ţe není nutné prokázat zájem jednat, existují v některých 

oblastech dohod WTO. Co se týče antidumpingu, Odvolací orgán rozhodl, ţe ţaloba je 

moţná pouze proti opatřením nařizující definitivní antidumpingová práva, proti 

předběţným opatřením s váţnými důsledky a proti závazkům o cenách
73

. V případě 

Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatření je ţaloba proti nezakázané speciální 

subvenci moţná pouze v případě, kdy člen dokáţe existenci škod nějakému odvětví 

národní produkce, zrušení nebo zmenšení výhod vyplývajících z dohod WTO nebo 

váţnou újmu na svých zájmech. V opačném případě je subvence dovolená a nelze ji 

napadnout
74

. Pro podání ţaloby v oblasti Dohody o technických překáţkách obchodu 

vůči nevládním organizacím nebo místním úřadům, musí být váţně dotčeny obchodní 

zájmy člena
75

.  

4.4.4. Problematika poţadavku na vyčerpání vnitrostátních a jiných 

mezinárodních právních prostředků ochrany 
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 Ujednání, článek 10.2: „Kterýkoli Člen, který má podstatný zájem na věci projednávané ve skupině 

odborníků a který oznámí svůj zájem DSB (dále v tomto Ujednání uváděný jako „třetí strana“) bude mít 

možnost vypovídat před skupinou odborníků a předkládat jí písemná stanoviska. (…)“ 
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 GATT 1994, článek XXIII.1   
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 Ujednání, článek 3.7: „Před podáním odvolání Člen přezkoumá, zda opatření podle těchto řízení bude 
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72

 WTO Dispute, WT/DS33/AB/R, 25 April 1997, Report of the Appellate Body: United States – 
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 WTO Dispute, WT/DS136/AB/R, 28 August 2000, Report of the Appellate Body : United States – 

Anti-Dumping Act of 1916 [online]. [cit. 2013-10-10]. .Dostupný z WWW:  
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 WTO : Dohoda o subvencích a vyrovnávacích opatření, článek 5 a 7.1  
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 WTO : Dohoda o technických překáţkách obchodu, článek 14.4 
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Princip nutnosti předchozího vyčerpání vnitrostátních právních prostředků 

ochrany před mezinárodními postupy patří mezi obyčeje mezinárodního práva 

veřejného. Tento princip se uplatní, pokud není výslovně uveden opak. V rámci WTO 

ovšem takové pravidlo, které by vyloučilo pouţití tohoto principu, není uvedeno. 

Otázkou tedy zůstává, zda je nutné vyčerpat dané vnitrostátní právní prostředky před 

obrácením se k DSB.         

 K tomu, aby se princip vyčerpání uplatnil, je dle mezinárodního práva nutné 

splnit určité podmínky, které ovšem v rámci WTO často splněny nejsou. Systém WTO 

neuděluje práva přímo jednotlivcům a ti se tedy nemohou obrátit na vnitrostátní 

soudnictví, aby zaručili svou ochranu. Právo WTO nemá zásadně přímé účinky ve 

vnitřním řádu členů a tím pádem se jednotlivci nemohou odvolat na ochranu takových 

práv. Aţ na některé výjimky, nebylo záměrem udělit práva jednotlivcům
76

. Poţadavek 

na vyčerpání vnitrostátních právních prostředků byl výslovně odmítnut praxí DSB 

v oblasti obchodní ochrany.         

 Vedle WTO existují mechanismy řešení sporů i v rámci jiných mezinárodních 

organizací, jako například ALENA, EU, ICSID a jiné. Na otázku, zda je nutné se 

přednostně obrátit na tyto jiné specifické mechanismy pro záleţitosti upravené WTO, 

nedává Ujednání, aţ na některé oblasti
77

, odpověď. Zásadně tedy nemají členové 

povinnost obrátit se nejprve na jiné mezinárodní mechanismy řešení sporů před 

podáním ţádosti k DSB. Tento výklad je potvrzen například v článku 23 Ujednání, 

který ustanovuje, ţe pokud „členové usilují o získání náhrady v případě porušení 

závazků nebo zrušení nebo zmenšení výhod, vyplývající z uvedených dohod nebo 

v případě překážky v uskutečňování jakéhokoli cíle těchto dohod, budou postupovat 

v souladu s pravidly a řízením podle tohoto Ujednání“.     

 V oblasti Dohody o textilu a oděvnictví se nicméně i v rámci samotného WTO 

uplatní zvláštní proces. Konzultace před Orgánem pro dohled nad textilem má přednost 
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 V rámci WTO existují některá práva, která jsou určena přímo jednotlivcům, jako například v oblasti 
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přímý účinek pro jednotlivce nebo pokud je včleněno do vnitrostátního právního řádu. Člen se nicméně 

můţe za stejných okolností obrátit na mechanismus v rámci své vlastní pravomoci a obchodní politiky, 

tedy ne v rámci diplomatické ochrany svého občana, a tím pádem vyloučit poţadavek na vyčerpání 

vnitrostátních právních prostředků.  
77

 Ustanovení například v oblastech Všeobecné dohody o obchodu sluţbami nebo Dohoda o subvencích a 

vyrovnávacích opatření mají zvláštní pravidla pro řešení sporů  
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před mechanismem Ujednání, k němuţ se strany mohou uchýlit jedině v případě 

nespokojenosti s výsledky řízení před tímto orgánem.  

4.4.5. Chybějící lhůty k jednání  

Ţádná lhůta k podání ţádosti před DSB není v Ujednání ustanovena. Pokud tedy 

člen nevyjadřuje nespokojenost s nějakým opatřením jiného člena, neznamená to, ţe jiţ 

nemá nárok obrátit se na DSB proti takovému opatření. Tento fakt ovšem často vezme 

DSB v potaz při posouzení věci samotné. Dlouhá neaktivita ze strany člena můţe totiţ 

také působit, ţe vlastně k ţádnému sníţení nebo zrušení výhod vyplývajících z dohod 

WTO nedošlo.     

4.4.6. Povinná soudní pravomoc DSB  

Soudní pravomoc DSB je povinná pro všechny členy. Mechanismus řešení sporů 

v rámci WTO je nadřazen státním soudním pravomocím, nelze se tedy odvolat na 

pravidlo vyčerpání vnitrostátních soudních postupů. Skupina odborníků se ve věci 

cementu z Portlandu
78

 odmítla zabývat otázkou, zda se strana sporu obrátila na národní 

soudnictví, jelikoţ takový postup nemá vliv na práva vyplývající z Dohod WTO.  

 Kromě případů, kdy se strany dobrovolně dohodnou na pouţití dobrých sluţeb, 

smírčího řízení a zprostředkování, kdy k takovému vyřešení přispěje Generální ředitel 
79

 

nebo kdy se strany obrátí na rozhodčí řízení dle článku 25 Ujednání, musí člen schválit 

vytvoření skupiny odborníků. Za takové schválení je povaţováno samotné přijetí 

Dohody o WTO, které zahrnuje uznání povinné soudní pravomoci DSB.
80

 Výslovné 

přijetí panelu ţalovanou strany tedy není nutné.   

4.4.7. Zákonodárství imperativní a fakultativní  

Odvolací orgán potvrdil, ţe člen můţe zpochybnit před DSB legislativu jiného 

člena jako takovou, tedy i bez jejího konkrétního pouţití.
81

 DSB tedy na ţádost 
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prozkoumá nejen individuální opatření, ale i obecnou legislativu člena. Nicméně, 

v některých případech je nutno rozlišovat o jakou legislativu se jedná. V rámci WTO 

existuje teorie legislativy imperativní a diskreční.     

 Legislativa je povaţována za imperativní, pokud zákony nenechávají výkonné 

moci ţádnou moţnost úpravy a posouzení. Je to taková legislativa, ze které plynou 

povinná opatření. Pokud jsou tato opatření v rozporu s dohodami WTO, daná legislativa 

můţe být předmětem ţaloby před DSB. Zákony tedy neponechávají výkonné moci 

moţnost jednat v souladu s dohodami WTO. Podle některých zpráv skupiny odborníku 

mohla být pouze tato tzv. imperativní legislativa povaţována za porušující dohody 

WTO.            

 Diskreční legislativa umoţňuje výkonné moci posoudit danou otázku a přijmout 

opatření, které bude v souladu s dohodami WTO. Tyto zákony s diskreční pravomocí 

nemohly být napadeny členem před DSB. Mimo jiné, diskreční legislativa byla vyňata 

z kontroly DSB pouze v případě, ţe tato posuzující pravomoc byla udělena pouze a 

jenom výkonné moci.          

 Po vstupu v platnost Dohody o WTO, judikatura DSB přehodnotila význam této 

teorie. Skupina odborníků ve věci USA – Sekce 301 zákonu „Trade Act“
82

 rozhodla, ţe 

diskreční moţnost výkonné moci přijmout opatření, která by mohla být v rozporu 

s dohodami WTO, můţe představovat porušení závazků těchto dohod. Taková 

legislativa totiţ můţe zpomalit ekonomické aktivity a být tedy v rozporu s cíly dohod 

WTO. Jak imperativní, tak diskreční legislativa můţe ohrozit cíle WTO.   

 Tzv. diskreční legislativa jiţ tedy neznamená výjimku, která by automaticky 

měla být předběţně vyloučena z prozkoumání DSB. Nejprve je nutné prozkoumat 

význam daných pravidel WTO, charakter dané legislativy a aţ poté určit zda je na místě 

pouţití teorie imperativní a diskreční legislativy. Nezáleţí tedy pouze na charakteru 

dané legislativy, ale také na daném ustanovení dohod WTO, které má být legislativou 

porušeno. Je nutné tedy zkoumat případ od případu, zda lze tolerovat diskreční 

charakter dané legislativy v souvislosti s daným ustanovením dohody WTO.  
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5. Fáze procesu řešení sporů   

Ujednání upravuje několik způsobů řešení sporů. Nejčastěji vyuţívaný je ovšem 

standardní postup zahrnující několik fází
83

.   

5.1. Konzultace   

První fází je konzultace, která je uskutečněna mezi členy ještě před vznikem 

sporu. Je to důleţitá etapa, která vytyčuje danou problematiku. Tvrzení a fakta 

předloţená během konzultací mají velký vliv na význam a rozsah pozdějších formálních 

fází.  

5.1.1. Ţádost o konzultace 

Pokud se člen domnívá, ţe výhoda, pro něj vyplývající přímo nebo nepřímo 

z uvedených dohod, je zrušena nebo zmenšena opatřeními přijatým jiným členem, můţe 

zaslat tomuto jinému členovi připomínky „v souvislosti s opatřeními, dotýkajícími se 

působení jakékoli uvedené dohody, přijatými na jeho území“ a předloţit mu písemnou 

oficiální ţádost o konzultace. Ta musí být dotčeným členem oznámena DSB a 

příslušným Radám a výborům
84

. Dle článku 4.4 Ujednání musí ţádost také „obsahovat 

odůvodnění žádosti, včetně uvedení opatření, která se navrhují a právní zdůvodnění 

žaloby“. Ačkoli se v této fázi neočekává podrobná argumentace, správně vypracovaná 

ţádost je velmi důleţitá, neboť určuje rozsah eventuálního následujícího sporu.  

 Zvláštní poţadavek platí pro ţádosti o konzultace v souvislosti se zakázanými 

subvencemi, kde článek 4.2 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatření vyţaduje, 

aby ţalující strana dodala důkazy týkající se nejen existence dotčeného opatření, ale 

také subvence jako takové.   

5.1.2. Obsah a průběh konzultací  

Konzultace jsou povinným článkem a jsou tedy nutné k nadcházejícím fázím 

procesu. Ujednání ustanovuje povinnost člena odpovědět na ţádost o konzultace ve 

lhůtě 10 dní a zahájit konzultace do 30 dní od obdrţení ţádosti. Pokud tomu tak není, 

„pak člen, který žádal o zahájení konzultací, bude moci přímo žádat o ustavení skupiny 
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odborníků“.
85

           

 Ačkoli jsou konzultace povinné, Odvolací orgán uznal, ţe chybějící fáze 

konzultace nemusí znamenat překáţku procesu před skupinou odborníků. Pokud totiţ 

při ustavení skupiny odborníků ţalovaná strana nepodala připomínky týkající se 

chybějící konzultace, lze mít za to, ţe se vzdala práva konzultovat
86

.    

 Kaţdý člen je zavázán posuzovat danou situaci s porozuměním pro druhou 

stranu a snaţit se o dosaţení oboustranně uspokojivého řešení
87

. Průběh a obsah 

konzultací jsou ovšem ve skutečnosti ponechány na volném uváţení stran. Odehrávají 

se v soukromí, jsou důvěrné a WTO do nich nezasahuje
88

. Dle Ujednání nejsou strany 

povinny vést správně konzultace. V mnohých rozhodnutích panelu je potvrzeno, ţe 

DSB ověřuje pouze existenci ţádosti o konzultaci a dodrţení lhůt určených v Ujednání a 

nekontroluje tedy jejich průběh.
89

        

 Obsah konzultací, jejich závěry a podané argumenty nejsou závazné pro další 

fáze procesu. Před DSB je tedy moţné změnit svá tvrzení a strany mohou dokonce tyto 

informace obdrţené od druhé strany během konzultací pouţít v dalších etapách.
90

 

 Ţalovaná strana má moţnost zpochybnit ţádost o konzultace v momentě 

ustavení skupiny odborníků. Pokud tomu tak není, má se za to, ţe schvaluje nejen 

ustavení panelu ale i obsah ţádosti o konzultace.      

 Během konzultace usilují strany o řešení diplomatickou cestou. Je to ţádost, aby 

člen přehodnotil a napravil situaci vzniklou opatřením, které přijal. Cílem je zabránit 

vzniku sporu, tedy zabránit řízení řešení sporů, a snaţit se o oboustranně uspokojivé 

řešení
91

. Nejedná se ovšem o čistě politickou fázi neboť i smírné řešení musí být 

v souladu s dohodami WTO. Samotné WTO se podílí i na této fázi, jelikoţ ţádosti jsou 

této organizaci komunikovány.         
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 Celý proces řešení sporů je řízen principem dobré víry. Z toho vyplývá, ţe strany 

musí respektovat právo na spravedlivý proces jiţ od fáze konzultace a podloţit a 

motivovat svá tvrzení.          

 Odvolací orgán upřesnil, ţe během konzultací si strany vyměňují informace, 

hodnotí silné a slabé stránky svých tvrzení, snaţí se zbavit sporných bodů a často 

docházejí k oboustranně přijatelné situaci
92

.  Pokud ale „konzultace nevedou k vyřešení 

sporu v průběhu 60 dní po dni obdržení žádosti o konzultace, může žalující strana 

požádat o ustavení skupiny odborníků. Tuto žádost může předložit ve lhůtě 60 dní, 

jestliže strany, které se zúčastnily konzultací, dojdou společně k závěru, že konzultace 

nedokázaly spor vyřešit“
93

.   

5.1.3. Třetí účastník v rámci konzultací  

Ujednání umoţňuje členovi, který není účastníkem konzultací, a který se 

domnívá, ţe v nich má podstatný obchodní zájem, podat ţádost o přijetí za účastníka 

konzultací. Musí o tom informovat dotčené členy i DSB a učinit tak ve lhůtě 10 dní od 

data předání ţádosti o konzultace. Pokud strany konzultací uznají existenci takového 

zájmu, přijmou člena za účastníka a informují o tom DSB. V opačném případě můţe 

tento třetí člen sám podat ţádost o zahájení konzultací.
94

   

5.2. Řízení před skupinou odborníků  

Druhá fáze procesu se odehrává před skupinou odborníků, ustavenou ad hoc. 

Pouze jedna třetina sporů představených před DSB je ovšem prozkoumána skupinou 

odborníků. Členové se ve většině případů dohodnou a vyřeší spor smírčí cestou. Práce 

skupiny odborníků se řídí ustanoveními Ujednání a také Pracovními postupy uvedenými 

v dodatku 3 k Ujednání. 

5.2.1. Ţádost o ustavení skupiny odborníků  

a) Okolnosti pro podání ţádosti  

Ujednání umoţňuje ţalující straně poţádat o ustavení skupiny odborníků za více 

okolností. Prvním případem je stav, kdy člen, kterému byla adresována ţádost o 
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konzultace, „neodpoví ve lhůtě 10 dní po datu obdržení žádosti nebo nezahájí 

konzultace ve lhůtě nepřekračující 30 dní nebo ve lhůtě jinak dohodnuté, po datu 

obdržení žádosti (…)“
95

 Další moţností je pokud sice došlo ke konzultacím, ale ty 

„nevedou k vyřešení sporu v průběhu 60 dní po dni obdržení žádosti o konzultace“
96

. 

Ujednání umoţňuje zkrátit tuto lhůtu „v naléhavých případech, včetně případů, kdy jde 

o zkazitelné zboží“
97

. Za takových okolností musí členové zahájit konzultace do 10 dní 

od obdrţení ţádosti, a pokud „na konzultacích není dosaženo řešení sporu do 20 dní po 

datu obdržení žádosti, může žalující strana žádat o ustavení skupiny odborníků“
98

 

b) Obsah ţádosti 

Formální a materiální podmínky ţádosti jsou upraveny v článku 6.2 Ujednání. 

Ţádost musí být písemná a „obsahovat údaj, zda se uskutečnily konzultace, specifická 

opatření, která by měla být přijata a stručný přehled právních důvodů žaloby 

postačující k jasnému uvedení problému (…)“ Odvolací orgán upozornil na nutnost 

podat v ţádosti tyto informace, neboli „specifická opatření“ a „právní důvody žaloby“, 

odděleně
99

.          

 Ţádost má významné místo v procesu, jelikoţ určuje rozsah sporu. Ţádost 

vymezuje zmocnění skupiny odborníků
100

 a musí umoţnit ţalované straně znát důvod 

ţaloby, nutný k její obraně
101

. K tomu, aby ţádost splnila tento svůj účel, musí být 

dostatečně určitá.     

i. Specifická opatření  

Aby se mohla ţalovaná strana účinně hájit, musí vědět, o jaká napadená opatření 

se jedná a v čem je spatřováno porušení dohod WTO nebo zrušení či zmenšení výhod 

z nich vyplývajících. Napadená opatření musí být vyjádřena dostatečně přesně a musí 

existovat v době ustavení skupiny odborníků. Je ovšem moţné uznat i situace, kdy 
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opatření sice jiţ není platné, ale jeho následkem je zrušení nebo zmenšení výhod 

vyplývajících z dohod WTO
102

. Opatření, které sice není výslovně uvedeno, ale je úzce 

spjato s uvedeným opatřením, je povaţováno za jeho nedílnou součást
103

.    

ii. Stručný přehled právních důvodů 

Člen musí v této fázi jasně vyjmenovat všechna dotčená ustanovení jednotlivých 

dohod WTO, a zejména označit, kterých pravidel v nich uvedených se dovolává. Jinými 

slovy, pokud je v daném ustanovení uvedeno více povinností člena, pak nestačí odkázat 

na číslo článku, ale ţalující strana musí uvést konkrétní porušené povinnosti. Důvody 

porušení by měly být uvedeny dostatečně obsáhle, protoţe takto formulovaná ţádost 

určuje zmocnění skupiny odborníků a pozdější rozšíření není zásadně moţné.  

 Nutno připomenout, ţe se zde jedná pouze o „přehled“ právních důvodu a není 

nutné v této fázi předloţit detailní argumentaci
104

. Ta bude upřesněna aţ během prvních 

písemných stanovisek a zasedáních. Poţadavkem dle článku 6.2 Ujednání o upřesnění 

právních důvodů se rozumí vyjmenování porušených ustanovení dohod WTO.  

5.2.2. Ustavení skupiny odborníků  

Ujednání ve svém článku 6.1 ukládá DSB povinnost ustavit skupinu odborníků 

„nejpozději na zasedání DSB následujícím poté, kdy se žádost poprvé objevila jako bod 

programu DSB, ledaže by na tomto zasedání DSB rozhodl cestou konsensu, že skupina 

odborníků ustavena nebude.“ K ustavení panelu je nutný konsensus, ale jedná se o tzv. 

převrácený konsensus, kdy je nutný souhlas všech členů k neustavení skupiny 

odborníků. Znamená to, ţe odmítnutí sestavení skupiny odborníků je prakticky 

nemoţné, protoţe i ţalující strana by tedy musela hlasovat pro jeho neustavení, coţ je 

velmi nepravděpodobné.        

 Ustavení odborníků se koná na zasedání DSB, které je svoláno do 15 dní od 

ţádosti ţalující strany a pokud takové zasedání bude oznámeno nejpozději 10 dní 
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předem
105

. Během ustavení skupin odborníků se neuplatní překáţka „rei iudicatae“
106

. 

To znamená, ţe předcházející skupina odborníků ustavená mezi stejnými stranami pro 

stejný spor není překáţkou ustavení nové skupiny.      

 V případě, kdy ve stejné záleţitosti ţádá o ustavení skupiny odborníků více 

členů, Ujednání upřednostňuje v rámci moţností ustavit pouze jednu skupinu
107

. To 

ovšem nevylučuje moţnost ustavit skupin více. Navíc v případě jediné skupiny 

odborníků nesmí být dotčena práva ţádné ze sporných stran. Článek 10.4 Ujednání 

umoţňuje třetímu členovi, který se také cítí dotčen napadeným opatřením, zahájit 

obvyklé řízení. V případě více skupin je ovšem nutné se snaţit o harmonizaci jejich 

sloţení a koordinaci jejich zasedání
108

.   

5.2.3. Zmocnění skupin odborníků  

Rozsah zmocnění skupiny odborníků můţe být určen buď dohodou sporných 

stran do 20 dní od jejího ustavení, nebo dle článku 7 Ujednání. V praxi k dohodám příliš 

nedochází a tak se mandát panelu řídí tímto článkem. Podle něho je zmocnění skupin 

odborníků „Přezkoumat, ve světle příslušných ustanovení (jméno dohody/dohod 

citované/ných stranami sporu), otázku předloženou DSB (jméno strany) v dokumentu … 

a učinit nález tak, aby pomohl DSB vydat doporučení nebo rozhodnutí podle této/těchto 

dohod/dohody.“ Rozsah zmocnění je tedy určen dle napadených opatření a tvrzení 

uvedených v ţádosti člena o ustavení skupiny odborníků. Skupina odborníků smí 

prozkoumat pouze tato tvrzení a opatření, to znamená pouze ta, která jsou v jejich 

zmocnění. Pokud by je překročila, byl by to důvod ke zrušení nálezu Odvolacím 

orgánem
109

.             

 Zvláštní pravidlo se uplatní v případě, pokud je skupina odborníků ustavena dle 

článku 21.5 Ujednání, tedy pokud „došlo k neshodě v otázce, zda opatření, přijatá 

s cílem být v souladu s doporučením a rozhodnutím, existují nebo jsou slučitelná 

s uvedenou dohodou (…)“. V tom případě skupina odborníků nezkoumá pouze opatření 

přijatá s cílem být v souladu s doporučeními a rozhodnutím, ale musí prozkoumat i 
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opatření uvedená v původní ţalobě
110

.      

 Ujednání, ve svém článku 11, dále vymezuje funkce skupiny odborníků. V první 

řadě je posláním skupiny odborníků pomáhat DSB při plnění jejich povinností. Při tom 

má skupina odborníků „objektivně posoudit předmětné otázky, včetně objektivního 

posouzení faktů případu, použitelnosti příslušných ustanovení uvedených dohod a 

slučitelnosti faktů s těmito ustanoveními a formulovat ty jiné nálezy, které napomohou 

DSB při tvorbě doporučení nebo rozhodnutí v souladu s uvedenými dohodami.“ Panel 

tedy prozkoumává záleţitost po faktické a právní stránce. Právní posouzení se ovšem 

smí týkat pouze tvrzení, které mu byly předloţeny. Jinak by se jednalo o rozhodování 

„ultra petita“
111

. Panel musí svůj nález odůvodnit a podloţit faktickými důkazy.  

5.2.4. Sloţení skupiny odborníků  

Sloţením skupin odborníků se Ujednání zabývá ve svém článku 8. Skupina 

odborníků je sloţena ze tří členů, případně z pěti členů pokud se na tom strany 

dohodnou do 10 dní od jejího ustavení
112

.       

 Ujednání vyţaduje, aby byly skupiny odborníků sloţeny z „velmi 

kvalifikovaných osob“
113

. Dále je nutné, aby členové byli „vybráni tak, aby bylo možno 

zajistit jejich nezávislost a zabezpečit účast osob dostatečně rozličného původu a 

vzdělání a širokého spektra zkušeností“.
114

 Občané států, které jsou stranami sporu, 

zásadně nemohou být součástí skupiny odborníků
115

. Nicméně při výběru členů skupiny 

nezáleţí na tom, zda mají tyto osoby nějaký vztah k vládním orgánům. Často jsou 

odborníci vybíráni z vysokých státních úředníků, ale Generální ředitel nyní volí spíše 

osoby bez vztahu k státnímu aparátu.        

 Je logické, ţe odborníci se musí účastnit osobně a ne v rámci svých oficiálních 

státních funkcí. Nesmí přijímat ţádné instrukce ze strany států, aby byla zaručena jejich 

nezávislost
116

.           
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 Sekretariát nabízí stranám sporů seznam osob, ze kterého je moţné vybrat členy 

skupiny odborníků. Jejich odmítnutí stranami je moţné pouze z váţných důvodů. Pokud 

se strany sporu nedohodnou na sloţení skupiny odborníků do 20 dní od data jejího 

ustavení, „určí Generální ředitel na žádost některé strany, po konzultaci s předsedou 

DSB a předsedou příslušné Rady nebo Výboru, složení skupiny odborníků jmenováním 

jejích členů, které Generální ředitel považuje za nejvhodnější (…) a poté, co konzultoval 

sporné strany“
117

. V praxi zasahuje Generální ředitel do výběru relativně často. 

Sekretariát WTO asistuje skupině odborníků po právní, procesní, administrativní a 

technické stránce
118

.  

5.2.5. Průběh řízení prací před skupinou odborníků  

a) Procesní pravidla řízení  

Pravidla řízení před skupinou odborníků jsou uvedena v Ujednání a také 

v Pracovních postupech uvedených v dodatku 3 k Ujednání. Tato pravidla ovšem nejsou 

pro skupinu odborníků závazná v případě, ţe se strany dohodnou na vyloučení jejich 

pouţití
119

.            

 Aby byla zaručena co největší kvalita a proces nebyl zdrţován, procesní pravidla 

musí být dostatečně flexibilní. Mimo poţadavků na objektivitu a spravedlivý proces dle 

článku 11 Ujednání, má skupina odborníků určitou pruţnost a autonomii co se týče 

procesních pravidel. Kaţdá skupina odborníků můţe přijmout svá vlastní doplňující 

pravidla „ad hoc“. V praxi se skupiny uchylují spíše k harmonizaci procesní pravidel.

 Do jednoho týdne po rozhodnutí o sloţení a zmocnění skupiny se koná 

organizační schůzka, kde by skupina odborníků měla představit sporným stranám 

časový rozvrh řízení a stanovit lhůtu k předání písemných stanovisek
120

. Měla by při 

tom brát v úvahu dobu, kterou strany sporu potřebují k jejich přípravě
121

. Časový rozvrh 

dle Pracovních postupů zahrnuje lhůty pro různá stádia procesu, které ovšem mohou být 

upraveny „v případě nepředvídaného vývoje“
122

.     

 Strany sporu nejprve předloţí své písemné vysvětlení s fakty a argumenty na 
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podporu svých tvrzení. Ţalující strana podává obyčejně stanoviska jako první. 

Sekretariát WTO zde slouţí jako prostředník, který přijímá písemná stanoviska stran a 

předá je všem dalším účastníkům před prvním zasedáním. Na prvním zasedání ţalující 

strana uvede případ a ţalovaná strana vyjádří svůj názor na věc. V této fázi jsou 

pozvány sdělit svůj názor také všechny třetí strany, které projevily zájem na věci.  

 Ještě před druhým zasedáním musí strany předloţit skupině odborníků své 

písemné námitky, které budou představeny a probrány v rámci tohoto druhého zasedání. 

Skupina odborníků pokládá během zasedání otázky nebo ţádá strany o vysvětlení, která 

mohou být podána během zasedání nebo písemně. Pracovní postupy dále vyţadují, aby 

sporné strany a všechny třetí strany daly skupině odborníků k dispozici písemnou verzi 

svých ústních stanovisek. Námitky, stanoviska a prohlášení musí být navíc dány 

k dispozici i ostatním stranám sporu
123

.        

 Ačkoli Pracovní postupy předpovídají pouze dvě zasedání, není vyloučeno, aby 

skupina odborníků rozhodla uspořádat zasedání více. Zasedání skupin odborníků jsou 

neveřejná a obyčejně bez účasti sporných a jiných dotčených stran. To se ovšem netýká 

zasedání, na kterých strany vyjadřují svá stanoviska a názory. Takové námitky, 

stanoviska a prohlášení totiţ musí být činěna za přítomni stran
124

.    

 Od skupiny odborníků se očekává, ţe předloţí svou zprávu ve lhůtě 6 měsíců. 

V naléhavých případech a v oblasti subvencí pro vývoz
125

 lze lhůtu zkrátit na 3 měsíce. 

Doba můţe být za zvláštních okolností prodlouţena maximálně na 9 měsíců
126

. Tato 

lhůta není ovšem v praxi dodrţována, jelikoţ je nutno brát v potaz čas, který potřebují 

strany k vyhotovení svých stanovisek. Ujednání také vyţaduje, aby se skupina 

odborníků snaţila o urychlení procesu v naléhavých případech.    

b) Průběh vyšetřování
127

 

Dle článku 11 Ujednání by skupina odborníků měla v rámci svých funkcí 

„objektivně posoudit předmětné otázky, včetně objektivního posouzení faktů případů, 

použitelnosti příslušných ustanovení uvedených dohod a slučitelnosti faktů s těmito 

ustanoveními (…)“ Kritérium vyšetřování je tedy zjištění faktického stavu a právní 
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kvalifikace těchto faktů dle dohod WTO
128

. Při hodnocení je důleţitý objektivní 

charakter.  

c) Zjištění faktického stavu  

Při zkoumání faktických poznatků je skupina odborníků vázána poţadavkem 

nestrannosti a přezkum musí být objektivní. Zjištění faktů musí být dostatečné. Otázku 

pouţití a hodnocení důkazů je nutné odlišit od problematiky přijetí důkazů. Pouţití a 

hodnocení důkazů záleţí na svobodné vůli skupiny odborníků, ale je omezeno 

poţadavkem objektivity uvedeným v článku 11 Ujednání. Skupina odborníků smí 

pouţít všechny důkazy, které se jí zdají důleţité pro zjištění faktických poznatků. 

Určení, které důkazy budou pouţity a jak budou hodnoceny, zůstává v rámci diskreční 

pravomoci skupiny odborníků. Panel ovšem nesmí svévolně a bezdůvodně odmítnout 

důkazy. Nesmí záměrně klamat, přetvářet a ignorovat navrţené důkazy s cílem je 

zneškodnit. Takové chování je v rozporu s dobrou vírou a zakládá chybu ve zprávě. 

 Panel má moţnost posoudit všechny dostupné důkazy bez omezení na ty, které 

jsou předloţeny některou ze stran. Tato jeho diskreční pravomoc můţe být kontrolována 

Odvolacím orgánem. Jedná se ovšem pouze o kontrolu diskreční pravomoci a ne tedy o 

hodnocení faktických důkazů. Odvolací orgán nenahrazuje faktické poznatky a jejich 

hodnocení svými vlastními, ale pouze kontroluje, zda není zpráva skupiny odborníků 

zaloţena na nepřijatelném nebo převráceném důkazu.  

d) Právní otázky  

Při určení, zda ustanovení příslušných dohod jsou pouţitelná na daná faktická 

zjištění, je skupina odborníků také omezena pouze poţadavkem objektivity. 

 Skupina odborníků musí nejprve posoudit „použitelnost příslušných ustanovení 

uvedených dohod“, a to v rámci svého zmocnění. Musí respektovat princip zákazu 

retroaktivity a při výkladu právních ustanovení se musí řídit pravidly mezinárodního 

práva veřejného
129

. Taková pravidla jsou obsaţena v článcích 31 aţ 33 Vídeňské 
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úmluvy
130

. Podle článku 31.1 této úmluvy, „smlouva musí být vykládána v dobré víře, 

v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové 

souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy“. Skupina odborníků 

tedy musí brát při výkladu v potaz nejen samotný text ustanovení, ale i jeho kontext, 

předmět a cíl. Mimo to se můţe také odvolat na jiné obyčejové pravidlo mezinárodního 

práva nebo praxi stran v souvislosti s pouţitím dané dohody WTO. V ţádném případě 

ovšem nesmí taková interpretace zasáhnout do práv a závazků vyplývající z dohod 

WTO nebo jinak pozměnit jejich obsah
131

.       

 Poté co bylo určeno, která příslušná ustanovení jsou pouţitelná, je nutné 

posoudit „slučitelnost faktů s těmito ustanoveními“. Pokud jsou faktická zjištění 

v rozporu s uvedenými ustanoveními v případě ţaloby na porušení, je dané opatření 

předběţně povaţováno jako zmenšující nebo zrušující výhody. V případě ţaloby na 

neporušení je nutné přezkoumat, zda dané opatření nezmenšuje nebo nezrušuje výhodu 

vyplývající pro ţalující stranu nebo neškodí některému z cílů dohod WTO. V ostatních 

případech se panel zaměřuje na zjištění, zda opatření nemá za následek zmenšení nebo 

zrušení výhody vyplývající z dohod WTO nebo zda dosaţení některého z cílů dohod 

WTO bylo porušeno.  

e) Důkazy   

Dle rozhodovací praxe Odvolacích orgánů se obecně v rámci WTO pouţije 

pravidlo „actori incumbit probatio“, které znamená, ţe strana, která se odkazuje na 

určitý fakt, musí sama prokázat jeho existenci. Pokud strana dodá takové důkazy ke 

svému tvrzení, důkazní břemeno přechází na druhou stranu, která musí důkaz vyvrátit. 

Konkrétně to záleţí na typu ţaloby. V rámci ţaloby pro porušení, ţalující strana nejprve 

prokazuje existenci takového porušení. V případě jejího uznání je poté „na členech, 

proti kterým byla stížnost vznesena, prokázat opak“
132

. Co se týče ţaloby pro 

neporušení, skupina odborníků rozhodla, ţe ţalující strana musí nejprve prokázat tři 
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skutečnosti.
133

 Musí dodat důkazy týkající se pouţití opatření členem WTO, existence 

výhody vyplývající z dané dohody WTO a nakonec zrušení nebo zmenšení takové 

výhody z důvodu uplatnění opatření neboli příčinnou souvislost mezi nimi. Vzhledem 

k tomu, ţe u ţalob z ostatních důvodů neměla rozhodovací praxe doposud moţnost se 

vyjádřit, názory na podání důkazů se liší. Někteří se domnívají, ţe stačí dodat důkazy 

týkající se situace, která má za následek zmenšení nebo zrušení výhod vyplývajících 

z WTO.  

f) Judikaturní hospodárnost  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, hlavním cílem mechanismu řešení sporů není 

vytvoření mezinárodního soudnictví jako takového, ale vyřešení konkrétního sporu a 

nalezení vhodného řešení.
134

  Proto je funkcí skupiny odborníků „pomoci DSB při 

plnění povinností, vyplývajících z tohoto Ujednání a uvedených dohod“
135

. Uplatní se 

zde tedy princip tzv. „judikaturní hospodárnosti“
136

, podle kterého by se měla skupina 

odborníků zabývat pouze takovými tvrzeními a právními důvody, které jsou nutné 

k vyřešení daného sporu
137

. Skupina odborníků není povinna prozkoumat všechna 

tvrzení ţalující strany, ale měla by se zabírat pouze nezbytnými argumenty, které 

pomohou k vyřešení sporu. V rámci takového rozhodování přijímání důkazů musí být 

panel opatrný a musí mít stále na mysli cíl mechanismus, kterým je vyřešení sporu. 

 V případech, kdy je opatření v rozporu s nějakými ustanoveními dohod WTO, jiţ 

není nutné dalšího šetření pro zjištění, zda je takové opatření v rozporu i s dalšími 

ustanoveními dohod WTO. Takové nové rozhodnutí by totiţ nemělo přínos k tomu, aby 

DSB vyřešila spor.           

 V souvislosti s tímto principem je vhodné nejprve prozkoumat zvláštní 

ustanovení dohod. V případě konstatování porušení je totiţ zbytečné pokračovat 

v prozkoumání porušení obecných ustanovení. Skupina odborníků ovšem není zavázána 

takovým postupem a nic ji nebrání za určitých okolností postupovat opačně.      
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g) Přijetí důkazů  

Pracovní postupy ani Ujednání neurčují lhůtu k podávání důkazů. Panel můţe 

přijmout i důkazy, které vznikly aţ po daném opatření, pokud mají vliv na danou věc, 

nebo také ty informace, které byly obdrţeny během konzultací. Nic nebrání skupině 

odborníků přijmout důkazy podané aţ po lhůtě k jejich podání. Důkazy mají být podány 

v některém z oficiálních jazyků WTO
138

. 

h) Zvláštnosti v oblasti antidumpingu       

V oblasti antidumpingu existují zvláštnosti týkající se vyšetřování a důkazů. 

V souladu s článkem 1.2 Ujednání, mají taková zvláštní pravidla Dohody antidumpingu 

přednost před ustanoveními Ujednání. 

i) Právo poţadovat informace  

Za účelem vyšetřování, Ujednání ve svém článku 13 ustanovuje, ţe „každá 

skupina odborníků bude mít právo požadovat informace a technické rady od kterékoli 

fyzické osoby nebo organizace, kterou považuje za vhodnou.(…)“ Dále „mohou 

požadovat informace od jakéhokoli zdroje, který považují za vhodný a konzultovat 

experty s cílem získat jejich názor na některý aspekt záležitosti.(…)“ Skupina odborníků 

má volnost ţádat nebo neţádat o takové informace.      

 Od členů se vyţaduje, aby odpověděli skupině odborníků „bezodkladně a úplně“. 

Jsou povinni podřídit se ţádostem skupiny odborníků o dodání informací. Pokud tomu 

tak není, ţádný konkrétní důsledek sice není ustanoven, ale panel má právo z takových 

odmítnutí vyvodit negativní důsledky. To ovšem neznamená, ţe skupina odborníků se 

můţe opřít pouze o takové odmítnutí podání informací a vyvodit z toho důkaz porušení 

ustanovení některé z dohod WTO.        

 Skupina odborníků je tedy svobodná při rozhodnutí, zda a jaké zdroje bude 

konzultovat a to i v případě, ţe o to poţádá některá ze stran
139

. Panel má právo dokonce 

i přijmout takové informace a rady, které jím nebyly vyţádány. Často se jedná o 

informace podané nevládními organizacemi, v rámci tzv. „amicus curiae“. Jak upřesnil 
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Odvolací orgán, skupina odborníků má právo, a ne povinnost, takové informace vzít 

v potaz
140

.  

j) Respekt procesních pravidel  

Členové musí postupovat během řešení sporů v rámci WTO „v souladu 

s pravidly a řízením podle tohoto Ujednání“
141

. Pokud se jedna ze stran bude odvolávat 

na porušení procesních pravidel, skupina odborníků se tím bude zabývat v případech, 

kdy bylo porušeno právo na spravedlivý proces nebo nějaké zásadní procesní pravidlo.      

k) Přerušení prací skupiny odborníků  

Strany sporu mají moţnost poţádat skupinu odborníků o přerušení prací na dobu 

ne delší neţ 12 měsíců. Po uplynutí takové doby ztrácí panel své pravomoci, řízení je 

povaţováno za ukončené a je nutné začít proces od začátku.
142

 Takové přerušení můţe 

stranám umoţnit pokračovat ve smírčím řízení s cílem najít oboustranné uspokojivé 

řešení sporu.  

l) Důvěrnost vyšetřování  

Dle článku 14 Ujednání jsou jednání skupin odborníků důvěrná a zpráva je 

vypracována bez účasti sporných stran. Názory jednotlivých členů panelu, vyjádřené 

v takové zprávě, jsou uvedeny anonymně. Článek 18.2 Ujednání dále stanoví, ţe 

„písemná sdělení skupině odborníků nebo Odvolacímu orgánu budou považována za 

důvěrná, ale budou dána k dispozici sporným stranám.“ Strany samy mohou označit 

některé informace za důvěrné a poţadovat, aby s nimi bylo zacházeno vhodným 

způsobem, nebo naopak zveřejnit svá vlastní stanoviska.     

 Článek 18.1 Ujednání navíc stanoví, ţe „jednání ex parte se skupinou odborníků 

nebo s Odvolacím orgánem, týkající se otázek projednávaných skupinou odborníků 

nebo Odvolacím orgánem, se nepřipouští.“ Nicméně praktiky lobbismu jsou 

všudypřítomné a není vyloučené je nalézt také v rámci WTO. 

m) Práva třetích stran 
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Skupina odborníků je povinna brát ohledy na zájmy nejen sporných, ale i třetích 

stran. Pokud jiný člen oznámil svůj zájem DSB, má právo „vypovídat před skupinou 

odborníků a předkládat jí písemná stanoviska“
143

 a právo „obdržet stanoviska sporných 

stran pro první zasedání skupiny odborníků“
144

. Třetí strany jsou také pozvány, „aby 

sdělily své názory v průběhu prvního, věci se týkajícího zasedání skupiny odborníků 

v části, která tomu bude věnována“
145

. Třetí strana má tedy právo obdrţet pouze první 

stanoviska. Co se týče dalších stanovisek a jiných aktů, záleţí na skupině odborníků, 

zda o nich informuje třetí strany. Zůstává také ve svobodné vůli panelu, zda pouţije 

argumentaci podanou třetí stranou a zda uzná více práv třetím stranám v rámci řízení.  

5.3. Zpráva skupiny odborníků 

Rozhodovací praxe skupiny odborníků je v některých aspektech podobná 

rozhodovací praxi soudců. Skupina odborníků totiţ, stejně jako státní soudci, posuzuje 

faktickou a právní stránku věci. Zpráva skupiny se ovšem velmi liší od rozsudků 

soudců, protoţe nedisponuje právní mocí a není vykonatelná. Skupina odborníků 

vydává pouze návrhy, které musí být následně přijata aţ samotným DSB neboli 

orgánem zodpovědným za mechanismus řešení sporů.   

5.3.1. Prozatímní zpráva 

Přijetí konečné zprávy panelu předchází prozatímní zpráva. Skupina odborníků 

totiţ musí po ukončení druhého zasedání ve věci nejprve sdělit stranám „popisné 

(faktické a argumentační) části svého návrhu zprávy“
146

 a stanovit stranám lhůty pro 

podání připomínek
147

. To umoţní stranám vyjádřit svůj názor vůči některým nálezům 

skupiny odborníků. Po této lhůtě je stranám předloţena prozatímní zpráva „zahrnující 

jak popisnou, tak i konstatační část a závěry“. Poté mají strany moţnost podat 

písemnou ţádost o přezkoumání určitého aspektu prozatímní zprávy ještě předtím, neţ 

je odeslána ostatním členům WTO. Je moţné také na ţádost některé ze stran svolat další 

zasedání k přezkoumání otázek uvedených v písemných připomínkách. Skupina 

odborníků je povinna zahrnout do nálezů závěrečné zprávy i tyto argumenty vznesené 
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v průběhu fáze prozatímního přezkoumání
148

.      

 Pokud nejsou obdrţeny v průběhu lhůty ţádné připomínky, prozatímní zpráva je 

bezodkladně rozeslána členům WTO a stává se zprávou závěrečnou. V případě, ţe byly 

vysloveny připomínky během prozatímního přezkumu, je závěrečná zpráva tvořena 

touto pozměněnou nebo doplněnou prozatímní zprávou.     

 Přezkum prozatímní zprávy má svůj smysl v tom, ţe na rozdíl od Odvolacího 

řízení umoţňuje přezkoumání faktických otázek.  

5.3.2. Závěrečná zpráva  

Skupina odborníků předloţí DSB své písemné nálezy v případech, kdy se strany 

nedohodly na vzájemně uspokojivém řešení. Zpráva bude obsahovat „nálezy ve věci, 

použitelnost příslušných ustanovení a základní odůvodnění učiněných nálezů a 

doporučení“. Povinnost odůvodnění nezahrnuje poţadavek, aby skupina odborníků 

odpověděla na všechna tvrzení stran, ale musí dostatečně odůvodnit své nálezy. 

Odvolací orgán kontroluje existenci takového odůvodnění.    

 V případě, ţe strany dosáhly řešení sporu, nález bude obsahovat pouze „krátké 

popsání případu a konstataci, že řešení bylo dosaženo“
149

.     

 Skupina odborníků ve své zprávě nejprve detailně vysvětlí pozice stran sporu ve 

věci. Poté představí dotčené opatření, související otázky, rozsah sporu, pravidla výkladu 

a hodnocení důkazních prostředků dodané stranami. Skupina odborníků poté rozhodne, 

zda je vhodné zabývat se otázkou zmenšení nebo zrušení výhod vyplývajících z dohod 

WTO. Na závěr zprávy shrne svá zjištění a vydá doporučení DSB k přijetí rozhodnutí 

v dané věci. Po předání sporným stranám je závěrečná zpráva odeslána ostatním 

členům. Je vypracována v angličtině, francouzštině a španělštině.    

 Jednání panelu jsou důvěrná a zpracovávání zpráv probíhá bez přítomnosti 

sporných stran
150

. Zprávy skupin odborníků jsou přijímány konsensem a názory 

jednotlivých členů zůstávají anonymní
151

. Je ovšem moţné, aby člen skupiny vydal 

odlišný názor. V případě, ţe skupina odborníků dospěje k závěru, ţe dotčené opatření 

není v souladu s danou dohodou WTO, doporučí členovi, který je autorem takového 
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opatření, aby situaci uvedl do pořádku. Můţe případně navrhnout, jakým způsobem by 

tak měl učinit, i kdyţ takové doporučení není pro člena závazné.     

5.3.3. Přijetí zprávy skupiny odborníků    

Zprávy skupiny odborníků musí být přijaty DSB, který plní povinnosti 

vyplývající z Ujednání a dohod WTO. Zprávy jsou přezkoumány DSB po uplynutí 20 

dní od jejich odeslání členům WTO
152

 a po zapsání projednání na jednací pořádek. 

Ujednání umoţňuje členům podat připomínky ke zprávě. Takové písemné důvody 

ovšem musí být rozeslány ostatním členům nejméně 10 dní před zasedáním DSB
153

. 

Zpráva je přijata na zasedání DSB ve lhůtě 60 dní od data rozeslání zprávy, „ledaže by 

jedna ze sporných stran formálně oznámila DSB své rozhodnutí se odvolat nebo že by 

DSB cestou konsensu rozhodl, že zprávu nepřijme“
154

. V případě podání odvolání se 

přezkum oddaluje aţ do doby, neţ bude uzavřeno odvolací řízení.   

5.4. Odvolací řízení  

Odvolací řízení umoţňuje straně sporu se odvolat proti zprávě skupiny 

odborníků. Ujednání ovšem od členů vyţaduje, aby nejprve prozkoumali, zda bude 

takové řízení účelné
155

. Na rozdíl od skupiny odborníků se Odvolací orgán řídí 

přísnějšími organizačními pravidly a smí přezkoumat pouze právní otázky. Co se týče 

poţadavků nestrannosti a nezávislosti, Odvolací orgán je podroben stejným pravidlům 

jako skupina odborníků. Stálý Odvolací orgán přináší do systému řešení sporů v rámci 

WTO větší odbornost, důvěryhodnost a stabilitu. Na druhou stranu se strany ve většině 

případů odvolávají proti zprávám panelu, coţ zatěţuje Odvolací orgán, prodluţuje 

řešení sporů a činí řízení před skupinou odborníků méně důvěryhodné. Řízení panelu 

zůstává ovšem velmi důleţité, protoţe pouze panel rozhoduje o faktických otázkách.  

5.4.1. Stálý Odvolací orgán a jeho sloţení  

Na rozdíl od skupiny odborníků, která je ustavována ad hoc, je Odvolací orgán 

zřízen jako stálý orgán. Jeho úkolem je zkoumat odvolání podaná proti zprávám skupin 

odborníků. Je sloţen celkově ze sedmi osob, ale daným případem se zabývá pouze její 
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sekce tvořená třemi členy
156

. Ostatní členové Odvolacího orgánu musí být ovšem o 

řízení průběţně informování. Mandát členů trvá čtyři roky a je obnovitelný pouze 

jednou
157

. Nejedná se o práci na plný úvazek, takţe členové mohou vykonávat i jiné 

činnosti. Musí se ale vyvarovat konfliktům zájmů a v případě potřeby musí být rychle 

k dispozici. Dále se od nich poţaduje, aby se průběţně informovali o činnostech 

WTO
158

. DSB vybírá členy Odvolacího orgánu „z osob, jejichž autorita je uznávána, 

které prokázaly své znalosti práva, mezinárodního obchodu a otázek, týkajících se 

uvedených dohod obecně“
159

. Na rozdíl od členů skupin odborníků, Ujednání a Pracovní 

postupy vyţadují, aby tyto osoby byly nezávislé, neměly vztah k ţádné vládě a 

neúčastnily se takového sporu, u kterého by mohlo dojít ke konfliktu zájmů. Jejich 

národnost ovšem nemá vliv při jejich výběru
160

. 

5.4.2. Rozsah odvolání  

Dle článku 17.6 Ujednání se odvolání „omezí na právní otázky obsažené ve 

zprávě skupiny odborníků a její právní výklad“. Lze podat i pouze částečné odvolání 

proti některým právním aspektům. Faktické otázky jsou tedy definitivně vyřešeny 

skupinou odborníků a nemohou být přezkoumány v odvolacím řízení.   

 Následkem toho je nutné určit, co je právní a faktická otázka. Odvolací orgán
161

 

upřesnil, ţe mezi faktické otázky patří například, zda se nějaká událost stala, kde, kdy, a 

zda je důkaz dostatečně přesvědčivý a důvěryhodný k prokázání takového faktu, neboli 

hodnocení důkazu. Takové případy patří do kompetence skupiny odborníků. Odvolací 

orgán ovšem můţe kontrolovat nález panelu, co se týče respektování poţadavku 

objektivity
162

 při posuzování a zejména přijímání důkazů
163

, a zda panel neporušil 

některý významný poţadavek na spravedlivý proces. Můţe také kontrolovat, zda panel 

úmyslně neopomenul nebo neodmítl některé důleţité důkazy. Co se týká vnitrostátní 

legislativy členů, Odvolací orgán je nepovaţuje za fakta, ale za právní otázku. Taková 

legislativa totiţ vyţaduje právní hodnocení a Odvolací orgán se povaţuje za oprávněn ji 
                                                     
156

 Ujednání, článek 17.1  
157

 Ujednání, Článek 17.2 
158

 Ujednání, článek 17.2  
159

 Ujednání, článek 17.3  
160

 Pracovní postupy, Dodatek 3 k Ujednání, článek 6  
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 WTO Dispute, WT/DS26/AB/R, 16 January 1998, Report of the Appellate Body: European 
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 Jelikoţ se jedná o právní otázku  
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prozkoumat
164

.             

 Co se týče právních otázek, Odvolací orgán jimi rozumí takové otázky, které se 

týkají interpretací ustanovení dohod WTO, právních odůvodnění pro určení 

pouţitelnosti ustanovení, hodnocení souladu faktů s právními ustanoveními a jiné 

právně podloţené otázky
165

.         

 Ujednání nezná princip navrácení záleţitosti skupině odborníků k novému 

prozkoumání. Z toho důvodu se někdy Odvolací orgán musí uchýlit k prozkoumání 

právní otázky, která nebyla řešena skupinou odborníků, aby mohl doplnit právní 

odůvodnění. K takovému kroku se Odvolací orgán můţe uchýlit, pouze pokud se můţe 

opřít o faktické poznatky, které byly dostatečně zjištěny.    

 V některých případech je nutné doplnit jiţ existující právní odůvodnění skupiny 

odborníků, aniţ by byla k dispozici všechna potřebná fakta. Za takových okolností se 

Odvolací orgán jiţ několikrát odvolal na článek 3.7 Ujednání a pouţil faktické údaje, 

které nebyly provedeny a zjištěny panelem
166

.      

 Argumentace předloţená odvolávající se stranou se smí týkat pouze těch tvrzení, 

uvedených v v deklaraci o odvolání. Smí se týkat pouze těch otázek, které byly 

obsaţené ve zprávě skupiny odborníků.        

 Na rozdíl od skupiny odborníků, princip judikaturní úspornosti se u Odvolacího 

řízení neuplatní. Odvolací orgán se musí vypořádat se všemi tvrzeními stran, i s těmi, 

které jiţ pro výsledek řízení není potřeba. Dle článku 17.12 Ujednání musí v průběhu 

pdvolacího řízení přezkoumat kaţdou nastolenou právní otázku.     

5.4.3. Procesní pravidla  

Odvolací řízení je upraveno v článku 17 Ujednání a v Pracovních postupech 

přijatých DSB
167

. Pouze strany sporu mají právo podat odvolání proti nálezu skupiny 

odborníků. Lhůta pro podání je 60 dní od doručení závěrečného nálezu skupiny 

odborníků. Dotčená sporná strana oznámí písemně DSB toto rozhodnutí, a současně 
                                                     
164
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také dodá Sekretariátu prohlášení o odvolání. To musí obsahovat označení nálezu 

skupiny odborníků, odvolávající se stranu, její adresu a jiné kontaktní údaje. Dále také 

stručnou povahu odvolání s uvedením, ve kterých ustanoveních se skupina odborníků 

podle odvolávající strany zmýlila a o jaké chyby v právním posouzení se podle této 

strany jedná. Toto oznámení o odvolání vymezuje rozsah odvolání. Po jeho přijetí je 

celá sloţka týkající se sporu předána Odvolacímu orgánu.     

 Pouze tři vybraní členové Odvolacího orgánu se zabývají daným jednotlivým 

odvoláním. Tato tříčlenná sekce si zvolí svého prezidenta, který bude vést řízení. Proces 

je zahájen tím, ţe Odvolací orgán představí stranám sporu a třetím stranám program 

prací a lhůty k jednotlivým fázím. Dle článku 17.5 Ujednání by Odvolací orgán měl 

rozeslat své rozhodnutí do 60 dní od data sdělení rozhodnutí sporné strany, ţe se 

odvolává. Ujednání umoţňuje za určitých okolností překročit tuto lhůtu projednávání na 

maximálně 90 dní. Stejně jako pro řízení před skupinou odborníků, Odvolací orgán by 

se měl snaţit o urychlení procesu, pokud se věc týká zkazitelného zboţí, subvencí nebo 

jiného naléhavého případu
168

.          

 Po podání deklarace o odvolání musí domáhající se strana do 10 dní dodat 

Odvolacímu orgánu
169

 a dotčeným stranám písemné stanoviska. Tato stanoviska musí 

obsahovat údajné právní chyby skupiny odborníků podloţené argumenty, o jaké 

ustanovení dohod WTO se jedná, jaká má být jejich interpretace a čeho se strana 

doţaduje. Druhá sporná strana předá Sekretariátu na tato stanoviska svou písemnou 

odpověď ve lhůtě 15 dní, neboli 25 dní od doručení deklarace o odvolání. Pokud některá 

ze stran nedodá svá písemná stanoviska, odvolací řízení tím není postiţeno. Zasedání se 

koná zásadně do 5 dní od obdrţení odpovědi, neboli během 30 aţ 45 dní od podání 

deklarace o odvolání. Během něho sporné strany představí svá stanoviska a Odvolací 

orgán můţe pokládat otázky a ţádat o podání informací. Strany musí těmto ţádostem 

písemně vyhovět a poskytnuté informace musí být k dispozici i ostatním dotčeným 

stranám.            

 Dle článku 17.10 platí povinnost důvěrnosti i pro řízení před Odvolacím 

orgánem. Zprávy Odvolacího orgánu jsou zpracovávány bez přítomnosti stran a názory 

jednotlivých členů jsou anonymní. Stejně jako pro řízení skupiny odborníků, 

                                                     
168

 Ujednání, článek 4.9, Pracovní postupy pro odvolací řízení, článek 31.2  
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komunikace ex-parte týkající se projednávaných otázek jsou i zde zakázány. Písemná 

sdělení jsou důvěrná, ale musí být dána k dispozici ostatním sporným stranám.  

 Sekce Odvolacího orgánu, která projednává danou záleţitost, má velkou 

svobodu, co se týče organizace řízení. Jelikoţ Odvolací orgán zkoumá právní stránku 

nálezu, můţe přijímat důkazy týkající se pouze takových aspektů. Co se týče „amicus 

curiae“, je na vůli Odvolacího orgánu přijmout či nepřijmout nevyţádané stanoviska a 

informace nevládních organizací.          

 Pracovní postupy umoţňují další straně sporu, která původně nepodala odvolání, 

aby se do 5 dní připojila k odvolání nebo podala sama odvolání s uvedením dalších 

právních nedostatků nálezu. Pravidla podání jsou stejná jako pro původní odvolávající 

se stranu.          

 Pracovní postupy umoţňují odvolávající se straně, aby kdykoli během řízení 

oznámila Odvolacímu orgánu, ţe odstupuje
170

. Řízení je také ukončeno v případě, ţe se 

strany dohodly na vzájemně uspokojivém řešení a takové řešení je oznámeno DSB, 

příslušným Radám a výborům
171

 a Odvolacímu orgánu.  

5.4.4. Zpráva Odvolacího orgánu 

Před tím, neţ sekce Odvolacího orgánu předá svou zprávu ostatním členům 

WTO, musí konzultovat ostatní členy Odvolacího orgánu
172

. Odvolací orgán se má 

snaţit o přijetí rozhodnutí konsensem. Pokud není dosaţení konsensu moţné, 

rozhodnutí je přijaté většinou hlasů. Zpráva nejprve obsahuje krátké představení 

faktických údajů, tvrzení a odůvodnění stran sporu a nálezy Odvolacího orgánu. Dle 

článku 17.13 Ujednání můţe Odvolací orgán „potvrdit, změnit nebo zamítnout nálezy a 

právní závěry skupiny odborníků“. Jeho zpráva obsahuje dále doporučení Odvolacího 

orgánu. Pokud Odvolací orgán dospěl k závěru, ţe skupina odborníků neměla pravomoc 

k přezkoumání záleţitosti, doporučení o uvedení opatření do souladu s dohodami WTO 

nebude vydáno a strany mají moţnost zahájit v téţe věci nové řízení.    

 Zprávy Odvolacího orgánu mají velkou autoritu a vliv na mezinárodní obchod. 

Jsou „soudcovským“ zdrojem „práva“ WTO.    

5.4.5. Rozeslání a přijetí nálezu Odvolacího orgánu   
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Zpráva Odvolacího orgánu je odeslána všem členům WTO, kteří mají právo 

vyjádřit své názory. Zpráva „bude přijata DSB a bezpodmínečně schválena spornými 

stranami, ledaže by DSB cestou konsensu rozhodl zprávu Odvolacího orgánu neschválit 

v průběhu 30 dní poté, co byla rozeslána členům
173

“. Stejně jako v případě nálezu 

skupiny odborníků, přijetí je téměř automatické, protoţe k jeho nepřijetí by musela dát 

souhlas i strana, v jejichţ prospěch je rozhodnuto.      

5.4.6. Třetí strany  

Třetí strany nemají právo se odvolat proti nálezu skupiny odborníků. Mohou 

ovšem podat Odvolacímu orgánu svá písemná stanoviska ve lhůtě 21 dní od deklarace o 

odvolání a vyjádřit se na zasedání. Třetí strany mají také přístup k zasedání, mohou se 

na něm vyjádřit a jsou jim doručována stanoviska a odpovědi ostatních stran
174

.  

5.5. Doporučení a rozhodnutí DSB  

Zprávy skupiny odborníků a Odvolacího orgánu obsahují doporučení, která jsou 

různá podle toho, zda se jednalo o ţalobu pro porušení, neporušení nebo pro jinou 

situaci. Na rozdíl od těchto zpráv, aţ rozhodnutí přijatá samotným DSB, a tedy 

doporučení v nich formulovaná, jsou pro sporné strany závazná. Jejich závaznost 

vyplývá nejen z článku XVI. 4 GATTu, ale i z celku Ujednání
175

.   

 Není překvapením, ţe skupina odborníků ani Odvolací orgán nemohou „ve svých 

nálezech a doporučeních rozšířit nebo omezit práva nebo závazky, vyplývající 

z uvedených dohod“
176

.  

5.5.1. Ţaloba pro porušení  

Pokud v případě ţaloby pro porušení dospěje skupina odborníků nebo Odvolací 

orgán „k závěru, že opatření je neslučitelné s uvedenou dohodou, doporučí, aby je 

dotčený člen uvedl do souladu s takovou dohodou“
177

. Ujednání umoţňuje také, aby 

skupina odborníků nebo Odvolací orgán navrhnul způsoby, jakým by měl dotčený člen 

takové opatření provést. Člen není ovšem povinen se těmito návrhy řídit. Jinými slovy, 

dotčená strana je povinna se řídit doporučenými přijatými DSB, ale zůstává na jejím 
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uváţení, jakým způsobem uvede opatření do souladu s dohodami WTO. V praxi tyto 

moţnosti nápravy záleţí na povaze dotčeného opatření a vyplývají ze závěrů skupiny 

odborníků nebo Odvolacího orgánu. Ve skutečnosti jsou moţnosti velmi omezené, 

jelikoţ není mnoho alternativ, jak uvést opatření do souladu s dohodami WTO. Jedná se 

zejména o odstranění
178

, změnu nebo přizpůsobení daného opatření. Jelikoţ v rámci 

WTO existují poţadavky činit v souladu s dohodami WTO, je moţné také poţadovat, 

aby člen přijal některá nová opatření.       

 Strany sporu dotčené daným opatřením se musí spokojit s jejich uvedením do 

souladu s dohodami WTO. V rámci WTO totiţ neexistuje právo na náhradu škod. 

Doporučení k uvedení opatření do souladu s dohodami WTO nemá zpětnou účinnost a 

má být provedeno bezodkladně
179

 nebo po uplynutí rozumné lhůty
180

. Dle 

mezinárodního práva můţe být stát mezinárodně odpovědný, pouze pokud nesplní 

povinnost vyplývající z mezinárodního řízení, tedy aţ následkem nesplnění povinnosti 

vyplývající z rozhodnutí DSB. Cílem WTO je zaručit konkurenčně schopné prostředí, 

tedy vyřešit spor, a ne napravit škody
181

. 

5.5.2. Ţaloba pro neporušení  

Pokud se jednalo o ţalobu pro neporušení a skupina odborníků nebo Odvolací 

orgán došel k závěru, ţe „opatření ruší nebo zmenšuje výhody, vyplývající z uvedené 

dohody nebo porušuje dosažení cílů takové dohody, aniž by byla porušena, neexistuje 

povinnost zrušit toto opatření“
182

. DSB tedy můţe pouze poţádat o upravení opatření 

nebo napravení situace tak, aby bylo dosaţeno vzájemně uspokojivé řešení
183

.  

5.5.3. Ţaloba pro jinou situaci  

Pokud se jedná o ţalobu, kdy zmenšení nebo zrušení výhody vyplývající z dohod 

WTO nebo ztíţení dosaţení některého z cílů takové dohody, vyplývá z jiné situace neţ 

pro porušení nebo neporušení dohod WTO, uplatní se odlišná pravidla. Za takových 

okolností se pravidla Ujednání pouţijí pouze do fáze odeslání závěrečné zprávy skupiny 

odborníků členům WTO. Přijetí zprávy DSB a dohled na provádění doporučení a 
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rozhodnutí se budou řídit pravidly obsaţenými v Rozhodnutí ze dne 12. dubna 1989 o 

zlepšení pravidel a řízení GATTu týkajících se řešení sporů
184

. V takových případech 

není moţné podat odvolání a přijetí zprávy vyţaduje jednomyslné schválení členy 

WTO.      

5.6. Provádění doporučení a rozhodnutí  

Provádění doporučení a rozhodnutí DSB patří mezi důleţité, ale také 

problematické fáze řešení sporu. Ujednání proto upravuje nejen samotné provádění, ale 

také dohlíţení na jejich soulad s dohodami WTO. Úprava ovšem není dostatečně přesná 

a má několik nedostatků.  

5.6.1. Lhůta pro provedení doporučení a rozhodnutí  

Za účelem „účinného řešení sporů v zájmu všech členů“, doporučení a 

rozhodnutí DSB mají být prováděna bezodkladně
185

. Současně má dotčený člen ve lhůtě 

30 dní informovat DSB „o svých úmyslech, pokud jde o zabezpečení jeho doporučení 

nebo rozhodnutí“
186

. V případech, kdy ovšem není moţné zaručit takový postup 

bezodkladně, Ujednání umoţňuje poskytnout členovi rozumnou lhůtu k uvedení situace 

do souladu s doporučeními a rozhodnutími. Rozumnou lhůtou se dle článku 21.3 

Ujednání rozumí „lhůta, navržená dotčeným členem za předpokladu, že bude schválena 

DSB“. Není-li takového schválení, je jí „lhůta, vzájemně dohodnuta spornými stranami 

v rozmezí 45 dní“ od přijetí zprávy DSB. Není-li ani takové dohody, je rozumná lhůta 

stanovena „závazným rozhodčím řízením v rozmezí 90 dní“. Taková rozumná lhůta by 

zásadně neměla přesáhnout 15 měsíců, ale Ujednání současně připouští, ţe můţe být 

zkrácena i prodlouţena. Při určování lhůty berou rozhodci v potaz povahu konkrétního 

opatření, které má dotčený člen přijmout a jaké legislativní zásahy takové opatření 

vyţaduje. V úvahu je brána také situace ţalující strany. Tendence obecně směřuje spíše 

ke zkracování neţ k prodluţování rozumné lhůty.     

 DSB má za úkol „dohlížet na provádění přijatých doporučení nebo rozhodnutí“. 

Ujednání umoţňuje kaţdému členovi předloţit DSB otázku takového provádění a DSB 

ji musí zároveň zařadit na program zasedání DSB po 6 měsících od začátku běhu 
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rozumné lhůty a nechat ji na programu, dokud nebude vyřešena
187

. Tato fáze 

projednávání má politický charakter a umoţňuje seznámit se s vývojem mezinárodního 

obchodu tak jak je chápan členy WTO.  

5.6.2. Spory vyplývající z provádění doporučení a rozhodnutí  

Ujednání upravuje ve svém článku 21.5 způsob řešení neshody „v otázce, zda 

opatření přijatá s cílem být v souladu s doporučením a rozhodnutím, existují nebo jsou 

slučitelná s uvedenou dohodou (…)“. Tento „spor ze sporu“ je postoupen původní 

skupině odborníků a řídí se ustanoveními Ujednání. Odvolací orgán, který se zabýval 

významem článku 21.5 Ujednání ve věci civilních letadel
188

, určil, ţe skupina 

odborníků musí ověřit, zda opatření k provedení doporučení a rozhodnutí DSB opravdu 

existuje, zda se jedná o opatření, která mají za cíl doporučení a rozhodnutí provést a zda 

je takové opatření v souladu s dohodami WTO. V rámci tohoto řízení nejsou většinou 

prozkoumávána stejná tvrzení a ustanovení dohod jako v původním řízení, protoţe se 

nejedná o stejný spor. Procesní pravidla jsou obdobná jako v původním řízení, aţ na to, 

ţe panel má zásadně lhůtu 90 dní na rozeslání své zprávy. Strany se mohou proti takové 

zprávě odvolat k Odvolacímu orgánu.        

 Skupina odborníků měla moţnost zabývat se touto problematikou ve věci 

týkající se dovozu banánů do Evropského společenství
189

. V tomto případě to byla sama 

ţalovaná strana, která se obrátila na skupinu odborníků na základě článku 21.5. Jejím 

cílem bylo předejít sporům s protějšími stranami a poţádat skupinu odborníků, aby 

určila, zda přijatá opatření jsou nebo nejsou v souladu s dohodami WTO. Skupina 

odborníků se vyhnula odpovědi a zdůvodnila to tím, ţe Evropské společenství 

dostatečně nevysvětlilo přijaté opatření. Skupina odborníků tedy nepotvrdila, ţe 

v případě, ţe se ţádná ţalující strana neobrátí na skupinu odborníků na základě článku 

21.5, platí předpoklad souladu přijatého opatření s dohodami WTO.  

5.7. Sankce v případě neprovedení doporučení a rozhodnutí  
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5.7.1. Vyrovnání  

V případě, ţe ţalovaný člen nesplní poţadavky vyplývající z doporučení a 

rozhodnutí v rozumné lhůtě, musí na poţádání zahájit „jednání s kteroukoli stranou, 

která je dotčena řízením o řešení sporu s cílem dosáhnout vzájemně přijatelného 

vyrovnání“
190

. Jedná se o dočasný prostředek, který nemá za cíl nahradit řádné 

provedení doporučení a rozhodnutí, ale který má zejména zamezit dalším ztrátám 

poškozené strany pro budoucnost. Vyrovnání ovšem neznamená vyčlenění přímé 

finanční částky, ale znamená situaci, kdy dotčený člen poskytne poškozené straně nové 

tarifní koncese v některých oblastech obchodu. Vyrovnání musí být dobrovolné a 

v souladu s dohodami WTO. Aţ při splnění těchto podmínek je schváleno DSB. Navíc 

na základě doloţky nejvyšších výhod musí mít z takového vyrovnání prospěch všichni 

členové WTO. V praxi k vyrovnání dochází jen velmi zřídka a poškozený člen se spíše 

snaţí vyuţít protiopatření.  

5.7.2. Protiopatření – suspenze koncesí nebo jiných závazků  

Pokud se strany nedohodnou na přijatelném vyrovnání do 20 dní od uplynutí 

rozumné lhůty, můţe „kterákoli strana dotčená řízením o řešení sporu požádat o 

povolení DSB suspendovat poskytování koncesí nebo jiných závazků podle uvedených 

dohod dotčenému členovi“
191

. Ani v tomto případě není cílem potrestat stranu, ale 

vyvíjet na ni nátlak, aby uvedla situaci do souladu s dohodami WTO. Nejedná se jiţ o 

dobrovolný prostředek, ale o přijetí protiopatření poškozenou stranou bez souhlasu 

ţalované strany.           

 Je na poškozené straně, aby určila, která koncese nebo jiný závazek má být 

pozastaven. Při posuzování se ovšem musí řídit určitými principy
192

. Nejprve by se 

měla „snažit suspendovat koncese nebo jiné závazky, týkající se stejného sektoru/ů, ve 

kterých skupina odborníků nebo Odvolací orgán shledal porušení nebo jiné zrušení 

nebo zmenšení výhod“. Pokud to není vhodné, má se snaţit „suspendovat koncese nebo 

jiné závazky v jiných sektorech téže dohody“ a pokud ani toto není praktické řešení, tak 

v závaţných případech můţe vyuţít i na jiné dohody.      

 Co se týče určení úrovně suspenzí, musí být „úměrná úrovni zrušení nebo 
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zmenšení výhod“. V potaz se berou i škody způsobené nedostatečným opatřením 

ţalované strany neboli jaká je úroveň zbývajících škod. Pro obchod zboţí a sluţeb můţe 

škoda odpovídat například scházejícímu vývozu nebo neprovedeným sluţbám 

pocházející od poškozené strany. Sama ţalující strana určí, kterých zboţí a sluţeb se 

suspenze má týkat.           

 Totoţné „sankční“ opatření můţe ovšem mít různé následky podle toho, který 

člen ho opatřuje. Skutečná konkrétní úroveň dovozů a vývozů jednotlivých produktů se 

totiţ liší stát od státu a účinky koncesí podle toho budou různě vysoké.      

 Suspenze koncesí musí být schválena DSB. Ke schválení nedojde, pokud je 

taková suspenze zakázána některou z dohod WTO. V ostatních případech DSB 

rozhodne o povolení protiopatření ve lhůtě 30 dní od uplynutí rozumné lhůty nebo je 

odmítne konsensem
193

. Pokud ovšem dané protiopatření není v souladu s principy 

uvedenými v článku 22.3 Ujednání, nebo pokud úroveň suspenze není úměrná, pak je 

záleţitost předloţena rozhodčímu řízení
194

. Rozhodci nerozhodují, zda je povaha 

protiopatření vyhovující, ale mohou pouze prozkoumat respektování principů při 

určování suspenze koncesí a její úroveň. Řízení musí být ukončeno do 60 dní od 

uplynutí rozumné lhůty a rozhodnutí je konečné. DSB je jím vázán.   

5.7.3. Problém skloubení a pouţití článku 21.5 a 22 Ujednání   

Ţalující strana, která je nespokojená s přijatým opatřením ţalované strany, můţe 

v rámci Ujednání vyuţít dvou způsobů nápravy, které ovšem nejsou dostatečně 

upraveny. Ujednání obsahuje mezery týkající se pořadí vyuţití těchto dvou způsobů. 

Není tedy jasné, zda je nejprve nutné vyřešit otázku týkající se souladu opatření 

s dohodou, předtím, neţ má být poţádáno o povolení protiopatření. Tato nedostatečná 

úprava komplikuje a prodluţuje řešení sporů a nepřispívá ke stabilitě systému.  

 Pokud ţalovaná strana přijala opatření k provedení doporučení a rozhodnutí a 

ţalující strana není s takovým provedením spokojená, je nejprve nutné určit, zda je 

opatření v souladu takovou dohodou. Taková moţnost je upravena v článku 21.5 

Ujednání, který se uplatní i na případy, pokud ţalovaná strana tvrdí, ţe přijala opatření a 

ţalující strana to popírá. V takových případech je spor předloţen původní skupině 
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odborníků, která má rozhodnout ve lhůtě 90 dní od postoupení. Ţádná lhůta 

k postoupení ovšem není upravena.       

 Ţalující strana má ovšem také moţnost odvolat se rovnou na článek 22.2, který 

umoţňuje ţalující straně poţádat o vyrovnání nebo o povolení protiopatření 

v případech, kdy ţalovaná strana neuvede opatření do souladu s Ujednání nebo nedodrţí 

v rozumné lhůtě doporučení a rozhodnutí.      

 Následkem toho se můţe ţalující strana vyvarovat prozkoumání skupiny 

odborníků v otázce souladu či nesouladu opatření s dohodami WTO. Ţalovaná strana by 

v tom případě neměla moţnost dokázat, ţe její opatření je v souladu. V praxi se často 

strany dohodnou ještě před vypršením lhůty, o pořadí pouţití těchto dvou ustanovení. 

Ve většině případů má nejprve dojít k uplatnění článku 21.5 Ujednání a aţ poté 

k  článku 22.2.            

 Skupina odborníků se v jedné ze záleţitostí snaţila zavést logický postup a 

rozhodla, ţe protiopatření nesmí být povolena, dokud není rozhodnuto o souladu nebo 

nesouladu přijatých opatření. Tato interpretace ovšem nebyla výslovně potvrzena 

Odvolacím orgánem, a tak situace týkající se skloubení těchto dvou ustanovení zůstává 

nestabilní
195

.  
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6. Zvláštní zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté 

země  

Ujednání obsahuje několik ustanovení týkajících se zvláštního zacházení pro 

rozvojové země. Ve většině případů se ovšem nejedná o sjednocená, uspořádaná a 

vynutitelná pravidla, ale spíše o zvláštní způsoby, kterých je pouze moţno vyuţít. Pokus 

o sjednocení představuje článek 24, který se týká nejméně rozvinutých zemí. V dnešní 

době souvisí problematika zvláštního zacházení s rozvojovými zeměmi i s otázkou 

klasifikace těchto zemí jako „rozvojových“.         

6.1. Ustanovení Ujednání týkající se rozvojových zemí  

Mezi první výjimku pro rozvojové země, patří moţnost vyloučit pouţití 

některých ustanovení Ujednání ve prospěch staršího pravidla. Pokud je ţaloba podána 

rozvojovou zemí, je dle článku 3.12 Ujednání totiţ moţné, aby se tato strana dovolávala 

„na místo ustanovení obsažených v článcích 4, 5, 6 a 12 tohoto Ujednání, 

odpovídajících ustanovení Rozhodnutí z 5. Dubna 1966 (BISD 14S/18)“ s případným 

prodlouţením lhůty zde upravené k předloţení zprávy skupinou odborníků. 

 V článku 4.10 Ujednání je uveden obecný poţadavek, aby členové věnovali 

„zvláštní pozornost problémům a zájmům rozvojových členských“. Účinek takového 

ustanovení je ovšem velmi omezen, jelikoţ konzultace se odehrávají mezi členy a WTO 

do jejich obsahu nezasahuje.        

 Článek 12.10 umoţňuje, aby lhůta konzultací předcházející ustavení skupiny 

odborníků, byla prodlouţena, pokud je ţalovanou stranou rozvojová země. Současně 

vyţaduje od skupiny odborníků, aby bylo poskytnuto rozvojové zemi dostatek času 

k přípravě a předloţení argumentů. Sekretariát dá k dispozici rozvojové zemi na její 

ţádost kvalifikovaného právního experta z útvaru technické spolupráce WTO, který ji 

poskytne právní pomoc a poradenství. I v takovém případě musí být ovšem zaručena 

nestrannost Sekretariátu.         

 Pokud se jedná o spor mezi rozvojovou a rozvinutou zemí, Ujednání umoţňuje, 

aby členem skupiny odborníků byla i osoba z nějaké rozvojové země.    

 Pokud se spor týká rozvojové země, musí skupina odborníků uvést ve své 

závěrečné zprávě, jakým způsobem se vypořádala s ustanoveními týkající se zvláštního 

zacházení, na které se rozvojová země odvolala. To znamená, ţe skupina odborníků 
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musí odpovědět na argumenty vznesené v souvislosti s těmito ustanoveními, i kdyby 

nebyly výslovně zmíněné v ţádosti o ustavení skupiny odborníků
196

   

 I při dohledu nad prováděním doporučení a rozhodnutí by měla být zvláštní 

pozornost věnována zájmům rozvojových zemí
197

. Rozhodci by například měli při 

určování rozumné lhůty k provedení doporučení a rozhodnutí brát v potaz, zda je jednou 

ze stran rozvojová země. Pokud je rozvojová země ţalující neboli poškozenou stranou, 

DSB zvaţuje, která nejvhodnější opatření by měla být přijata a bere v úvahu, jaký vliv 

má dané opatření na hospodářství rozvojové země.   

6.2. Ustanovení týkající se nejméně rozvinutých zemí     

Co se týče nejméně rozvinutých zemí, jedná se opět o spíše obecné poţadavky. 

Od členů je očekáváno, ţe budou v rámci řízení o řešení sporu postupovat vůči nejméně 

rozvinuté zemi umírněně, a to i při poţadování vyrovnání nebo suspenze koncesí či 

jiných závazků. Ujednání se dále snaţí zabránit sporu, ve kterém je jednou ze stran 

nejméně rozvinutá země. Na její ţádost totiţ Generální ředitel nebo předseda DSB, 

nabídnou své dobré sluţby, smírčí řízení nebo zprostředkování. Toto ustanovení 24.2 

Ujednání nepřináší dle mého názoru mnoho nového, neboť taková moţnost je 

k dispozici kterékoli sporné straně jiţ na základě článku 5.3 a Generální ředitel i 

v případech, které se netýkají nejméně rozvinuté země, můţe nabídnout tyto sluţby.  

6.3. Současný vývoj a problematika klasifikace „rozvojových“ 

zemí   

Zatímco nejméně rozvinuté země jsou definovány Organizací Spojených 

Národu, rozvojové země nejsou oficiálně klasifikovány. Definice rozvojových států 

neexistuje ani v rámci WTO. Pod podmínkou nezpochybnění ostatními členy, státy 

samy určují a rozhodují, zda se povaţují za rozvojové.     

 Vzhledem k ekonomickému rozvoji zemí, rozvrţení světa dle původního „Sever-

Jih“ jiţ není aktuální. Spousta původních rozvojových zemí se vyvíjí takovou rychlostí, 

ţe jsou nejen velkým lákadlem pro investory, ale některé mezinárodní úlevy a výhody 
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jiţ nemusí být potřebné a odůvodněné. Tyto země je moţno označit jiţ za „emergent“
198

 

a ne tedy za klasicky „rozvojové. Typickým příkladem jsou země tzv. BRIC, neboli 

Brazílie, Ruská federace, Indie a Čína.      

 V souvislosti s tímto vývojem vzniká problematika, zda se taková „rozvíjející 

se“ země můţe povaţovat ještě za „rozvojovou“ a dovolávat se zvláštního zacházení, ať 

uţ v rámci mechanismu řešení sporu, ale i jiných závaţnějších mezinárodních 

problematik
199

.         
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7. Účast soukromých osob při řešení sporů  

Z  mezistátní povahy řešení sporů v rámci WTO vyplývá, ţe pouze členové mají 

přístup k tomuto mechanismu. Soukromé osoby nejsou účastníky procesu, jelikoţ 

mechanismus nemá za cíl chránit jednotlivce, ale státy. Tato poněkud zastaralá 

koncepce ovšem neodpovídá realitě mezinárodního obchodu, který jako takový není 

mezistátní. Dohody sice byly podepsány pouze členskými stranami a tím pádem je 

pochopitelné, ţe přiznávají práva a povinnosti pouze jim, existují ale i dohody, které se 

obrací například na určité státní příslušníky nebo dodavatele.
200

 Ti jsou tím pádem 

nepřímo dotčeni, ale nemají nárok obrátit se na mechanismu řešení sporů dle Ujednání. 

Často jsou tedy odkázáni na národní soudy, coţ způsobuje fragmentaci systému WTO.

 Samotné spory mezinárodního obchodu se svou povahou týkají spíše 

obchodníků, tedy v dnešní době zejména nestátních účastníků. V mnohých případech to 

jsou právě soukromí účastnící, kdo jsou hlavními příjemci výhod vyplývajících z Dohod 

WTO. Ovšem tyto soukromé osoby jsou v případě sporu vyplývajícího z mezinárodního 

obchodu odkázány na své státy. Lze to povaţovat za jakýsi typ diplomatické ochrany, 

jelikoţ stát rozhodne, zda ano či ne uplatní a pouţije mechanismus řešení sporů v rámci 

WTO. Současně s tímto řešením můţe být pro státní správu více či méně obtíţné 

správně ohodnotit danou obchodní problematiku. Členské státy navíc nemusejí vţdy mít 

dostatečné finanční a personální zdroje ke správnému vyuţití řešení sporů v rámci 

WTO. Spolupráce soukromých účastníků je ve většině případů také nezbytná. 

 Z těchto důvodů není překvapující, ţe se nestátní subjekty snaţí jiţ delší dobu 

docílit přiznání některých práv v rámci WTO. Účast soukromých fyzických a právních 

osob lze pojmout ze dvou hledisek.        

 První moţností, které mohou soukromé osoby vyuţít, je působení přes svou 

příslušnou státní delegaci u WTO. Soukromý účastník se můţe snaţit vládu ovlivňovat 

nepřímo pomocí lobbismu nebo se snaţit, aby jeho tvrzení byla zařazena do oficiálních 

stanovisek dotčeného člena. V některých případech jsou to také sami členové, kteří se 

doţadují zásahu soukromých účastníků při řešení sporů. Tak tomu je například v 

případech, kdy státní delegace ţádají o asistenci soukromých advokátů. Odvolací orgán 

                                                     
200

 Například Všeobecná dohoda o obchodu sluţbami se obrací na dodavatele sluţeb; Dohoda o 

obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vyţaduje od stran chránit práva duševního vlastnictví 

státních příslušníků všech členských států  
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potvrdil, ţe nic nebrání členovi, aby volně vybral členy své delegace účastnící se 

sporu
201

. Kaţdý členský stát má tedy právo zvolit si sloţení státní delegace dle svého 

uváţení a tím pádem tedy do ní začlenit i advokáty nebo poradce nevládních 

neziskových organizací.         

 Druhou a sloţitější problematikou je účast nestátních účastníků přímo v rámci 

procesu. Ačkoli je mechanismus ustaven na principu ochrany pouze členů, jsou to právě 

nestátní aktéři, kteří hrají zásadní roli v mezinárodním obchodu. Sám systém WTO se 

nezbytně dotýká zájmů mezinárodních obchodníků a za kaţdým sporem je moţno 

nalézt aktivitu soukromých činitelů. Z jakého důvodu tedy tito účastníci mezinárodního 

obchodu nemají své odpovídající místo v rámci řešení sporů při WTO? Pro správné 

faktické zjištění v rámci sporu je nutné zjistit informace od soukromých osob. Další 

problematika se týká účasti nevládních mezinárodních organizací, které často zastupují 

všeobecné zájmy, které nemusí být brány v potaz ani členy, ani mezinárodními 

obchodníky. Proto spor z dohod WTO nemůţe být brán čistě jako mezistátní a DSB by 

měl při jeho řešení počítat s účastí dotčených soukromých osob.  

 Otázka účasti nestátních subjektů je řešena v článku 13 Ujednání, který stanoví, 

ţe skupina odborníků má „právo požadovat informace a technické rady od kterékoli 

fyzické osoby nebo organizace, kterou považuje za vhodnou“ a také „požadovat 

informace od jakéhokoli zdroje, který považuje za vhodný (…)“. Toto ustanovení ovšem 

nezakládá ani právo takových osob na automatické dodání informací, ani povinnost 

skupiny odborníků brát tyto informace v potaz. Toto ustanovení se ovšem dotýká otázky 

tzv. „amicus curiae“ v rámci řešení sporů202. Díky tomuto principu se mohou nevládní 

organizace, soukromé společnosti a jiné zájmové skupiny obrátit na skupiny odborníků.

 Odvolací orgán upřesnil
203

, ţe na základě tohoto ustanovení má skupina 

odborníků právo přijmout i takové informace, které jí nebyly přímo vyţádány. Má ale 

současně také diskreční pravomoc rozhodnout, jestli tyto informace přijme
204

 a jakou 

                                                     
201

 WTO Dispute, WT/DS27/AB/R, 9 September 1997, Report of the Appellate Body: European 

Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas [online]. [cit. 2013-10-10]. 

Dostupný z WWW: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm  
202

 Amicus curiae znamená v překladu „přítel soudu“. Jedná se o moţnost v rámci některých právních 

systémů, pro osobu, která není stranou sporu, aby podala během procesu některé právní nebo faktické 

informace, které by pomohly soudci k rozhodnutí.   
203

 WTO Dispute, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, Report of the Appellate Body: United States – 

Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products [online]. [cit. 2013-10-15]. Dostupný 

z WWW: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm 
204

 Ujednání, článek 17.9; Pracovní postupy pro odvolací řízení, článek 16.1;  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds27_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm
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důleţitost jim přidělí.205         

 Princip umoţnění amicus curiae byl přijat i pro řízení před samotným Odvolacím 

orgánem
206

, a to na základě článku 16.1 Pracovních postupů
207

. I zde záleţí pouze na 

Odvolacím orgánu, zda takové „amicus curiae“, týkající se právních otázek, přijme 

nebo ne.           

 Předloţení amicus curiae je podmíněno tím, ţe autor musí mít zájem na věci a 

takový spis musí být přijat daným rozhodujícím orgánem. V rámci odvolacího řízení je 

dokonce moţné, aby „amicus curiae“ předloţil i člen, který nebyl v řízení před 

skupinou odborníků třetí stranou a má tedy v této fázi zájem na věci.   

 S touto problematikou souvisí i otázka vlivu nevládních mezinárodních 

organizací hájící spíše globální problémy současné společnosti, jako je například ţivotní 

prostředí nebo lidská práva. I z toho důvodu spousta takových organizací vyuţívá 

„amicus curiae“ k předloţení svých stanovisek k danému problému.      

 I kdyţ lze z rozhodnutí Odvolacího orgánu vyvodit určitou náklonnost k principu 

začlenění „amicus curiae“ do řešení sporů, v praxi je většina takových předloţených 

spisů odmítnuta. Členové WTO totiţ nejsou vţdy nakloněni zásahu nestátních účastníků 

do mezistátních sporů, ať uţ z obavy přemnoţení „amicus curiae“ nebo také moţná 

z obavy vmíšení civilní společnosti do těchto sporů.      

 Někteří autoři tvrdí, ţe můţe být sloţité určit, jaký skutečný zájem mají 

soukromé osoby a zda je takový zájem odůvodněný. Argumentují také, ţe je úlohou 

daného státu, aby reprezentoval zájmy svých soukromých aktéru 
208

. Takové argumenty 

ale dle mého názoru neodpovídají realitě mezinárodního obchodu ani aktuální politické 

situaci. Ne kaţdý člen má k dispozici dostatečné zdroje a ochotu aktivně jednat ve 
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 WTO Dispute, WT/DS26/AB/R, 16 January 1998, Report of the Appellate Body: European 

Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) [online]. [cit. 2013-10-15]. 

Dostupný z WWW: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm  

WTO Dispute, WT/DS58/AB/R, 12 October 1998, Report of the Appellate Body: United States – Import 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products [online]. [cit. 2013-11-01]. „A panel has the 

discretionary authority either to accept and consider or to reject information and advice submitted to 

it,whether requested by a panel or not.“. Dostupný z WWW: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm  
206

 WTO Dispute, WT/DS138/AB/R, 10 May 200, Report of the Appellate Body: United States – 

Imposition of Countervailing Duties on Certain Hot-Rolled Lead and Bismuth Carbon Steel Products 

Originating in the United Kingdom [online]. [cit. 2013-11-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds138_e.htm 
207

 Dle tohoto článku můţe odvolací orgán přijmout doplňující procesní pravidla, pokud nebudou v 

rozporu s Ujednáním  
208

 Zambellil Mirko, L´amicus curiae dans le règlement des différends de l´OMC : état des lieux et 

perspectives, strana 209.   

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds138_e.htm
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prospěch svých obchodníků. V takovém případě jsou soukromí aktéři podrobeni vůli 

svého státu. Zájem mezinárodního obchodu dané země by dle mého názoru neměl být 

svěřen pouze do rukou státní delegace. 
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8. Problémy, kterým čelí mechanismus řešení sporů  

8.1. Sloţení panelů – profesionalizace  

Zprávy skupiny odborníků nebo Odvolacího orgánu jsou DSB přijímány 

negativním konsensem neboli v naprosté většině automaticky. Z toho vyplývá, ţe 

„poslední slovo“ v rozhodnutí má skupina odborníků nebo Odvolací orgán a jejich 

výběr je tedy velmi důleţitý.          

 Ačkoli členové skupin odborníků musí být velmi kvalifikované osoby, článek 8 

Ujednání nevyţaduje další konkrétní poţadavky zaručující jejich znalost současně práva 

a mezinárodního obchodu. Můţe se například jednat o osoby vyučující či publikující 

v oblasti mezinárodního právo nebo mezinárodní obchodní politiku, ale není zde 

poţadavek, aby se jednalo o právníky. Členové Odvolacího orgánu musí naopak 

prokázat znalosti „práva, mezinárodního obchodu a otázek, týkajících se uvedených 

dohod obecně“
209

 Můţe se tedy stát, aby člen panelu, tedy „soudce ve věci“, neměl 

ţádné znalosti práva ani systému WTO.      

 Další otázka týkající se sloţení skupin odborníků se vztahuje k jejich 

nezávislosti. Článek 8 zmiňuje poţadavek nezávislosti, zároveň ale umoţňuje, aby 

členové měli vztah k vládním orgánům nebo „byli vyššími úředníky odpovědnými za 

obchodní politiku člena“
210

 Současně je moţné se pozastavit také nad velkou rolí 

Sekretariátu při výběru členů panelu.        

 Různé návrhy byly vysloveny v souvislosti se zlepšením a profesionalizací 

skupin odborníků. Jedním z nich je například návrh Evropské unie na ustavení skupiny 

odborníků jako stálého orgánu. Taková permanentnost by mohla urychlit řízení sporů a 

zaručit větší nezávislost vůči Sekretariátu. Většina členů ovšem, moţná z obavy ztráty 

kontroly nad výběrem členů, není takové reformě nakloněna.  

8.2. Krize multilateralismu  

Neschopnost států dosáhnout dohody od zahájení kola jednání v Doha v roce 

2001, poukazuje na krizi mnohostranného vyjednávání v rámci mezinárodního obchodu. 
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 Ujednání, článek 17.3  
210

 Ujednání, článek 8.1  
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Mezi důvody takové krize WTO můţe patřit stále stoupající počet členů, ale také 

jednoduše to, ţe čeho bylo moţno doposud dosáhnout mnohostrannou dohodou, jiţ 

dosaţeno bylo, a další dohody jiţ nejsou moţné. Takové tvrzení je zřejmě přehnané, ale 

je moţné, ţe WTO je aţ příliš velký „labuţník“, který se snaţí obsáhnout všechny 

oblasti a to i na úkor výkonnosti. Dalším důvodem můţe být také to, ţe způsob 

vyjednávání jiţ neodpovídá aktuálnímu stavu dnešní ekonomiky a politiky.   

 Důvodem, ale i moţným následkem krize multilateralismu, je zřejmě i tendence 

států přiklánět se častěji spíše k dvoustranným a regionálním dohodám. Mezi jejich 

výhody patří, ţe jsou dosaţeny rychleji a často v oblastech neupravených WTO kvůli 

její neschopnosti dosáhnout mnohostranné dohody. Dle bývalého ředitele WTO, Pascal 

Lamy
211

, nemohou ovšem dvoustranné dohody nahradit dohody mnohostranné a to 

zejména ze čtyř důvodů
212

: dvoustranné dohody přinášejí z dlouhodobého hlediska 

diskriminaci a tzv. domino efekt; nemohou vyřešit zásadní otázky týkající se dumpingu, 

subvencí nebo zemědělství; vnášejí nesouvislá pravidla do mezinárodního obchodu, tzv. 

„talíř špaget“ a tím pádem znamenají komplikace vyváţejícím společnostem a celním 

úřadům; dvoustranná vyjednávání umísťují malé státy do pozice slabšího.   

 Ať uţ jsou výhody a nevýhody dvoustranných a regionálních dohod jakékoli, 

realita je taková, ţe pokud by WTO nedošlo k mnohostranné dohodě během 

vyjednávání na Deváté ministerské konferenci na Bali
213

, znamenalo by to krizi nejen 

pro multilateralismus, ale i celkově pro WTO a s ním i věrohodnost mechanismu řešení 

sporů. Z toho důvodu se na toto vyjednávání, vedené novým generálním ředitelem 

Robertem Azevedo, hledělo tak trochu jako na „poslední šanci“. Je moţné, ţe i státní 

představitelé si byli vědomi důleţitosti dojít během této konference k dohodě. Bylo tedy 

alespoň částečnou úlevou, ţe 7 prosince 2013 došlo k dohodě v oblasti zemědělství, 

pomoci rozvoji a omezení byrokracie na hranicích. Přijetí této dohody ovšem zdaleka 

nenaplňuje ambice uvedené v cyklu vyjednávání v Doha a nedotýká se mechanismu 

řešení sporů, který na svou reformu stále čeká.    

  

                                                     
211

 Pascal Lamy byl Generálním ředitelem WTO od září 2005 do konce srpna 2013. 1. září 2013 byl 

nahrazen Robertem Azevedo, jehoţ současný mandát má trvat čtyři roky, do konce srpna 2017.   
212

 WTO : Proslov Generálního ředitele Pascala Lamy, na Konfederaci indického průmyslu, Bangalore, 

Indie, 17 leden 2007, Téma „Emergent India : New roles and new responsibilities“ [online]. [cit. 2013-

11-15]. Dostupný z WWW: <http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl53_e.htm> 
213

 Ministerská konference na ostrovu Bali, Indonésie, 3-7. prosince 2013 

http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl53_e.htm
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9. Reforma v (ne)dohlednu  

Jiţ od přijetí Ujednání v roce 1994 bylo Ministerskou deklarací doporučeno 

přezkoumat mechanismus řešení sporů. Původní lhůta čtyř let nejen ţe nebyla dodrţena, 

ale ani po četném prodluţování se členové nebyli schopni do dnešního dne dohodnout 

na novém znění Ujednání. Ačkoli většina členů je přesvědčená o nutnosti reformy, 

konsensu nebylo moţno dosáhnout. Mezi návrhy na reformu se objevuje například 

poţadavek, aby Odvolací orgán měl moţnost vrátit věc k projednání skupině odborníků, 

skupina odborníků byla stálým orgánem, sloţena z nepolitických členů, jednání bylo 

zpřístupněno veřejnosti a další. Diskuze o reformě probíhají mezi členy, ale návrhy jsou 

posílány i některými mezinárodními organizacemi jako například WWF International. 

Ta v roce 1999 poslala návrh, ve kterém upozorňuje na nutnou snahu o uzpůsobení 

pravidel řešení sporů udrţitelnému rozvoji.         

 Potřeba reformy byla rozhodnuta v rámci vyjednávání v Doha v roce 2001. 

Ačkoliv měla být reforma původně projednána autonomně, stala se součástí balíku 

vyjednávání Doha. Moţná také vzhledem k obtíţnému průběhu tohoto kola nebyl 

konsensus dosaţen ani pro Ujednání. Je to ovšem také jednoduše moţné proto, ţe 

navzdory některým nedostatkům, členové nepociťují naléhavou potřebu mechanismus 

reformovat. Mechanismus, ačkoliv obsahující některé nedostatky, mezery a 

nesrovnalosti, patří mezi nejvýznamnější aspekty celého systému WTO a má uspokojivé 

výsledky.  

  



73 

 

Závěr  

Jak jiţ bylo nastíněno během této práce, mechanismus řešení sporů má své silné i 

slabé stránky.           

 Na jedné straně lze mechanismu a celé WTO stále vytýkat celou řadu slabin. 

Stejně jak platí pro mnoho mezinárodních organizací, účinnost a výkonnost WTO můţe 

být popírána. WTO nezapře svou povahu „mezinárodní organizace“ a s tím i fakt, ţe 

velká slova a plány jdou často na úkor konkrétních akcí. Moţná právě také proto se 

dostal multilateralismus do krize a státy mají tendence přiklánět se k dvoustrannému 

vyjednávání.             

 Další nedostatky se týkají fungování mechanismu samotného. Ačkoli jsou lhůty 

stanovené, proces můţe být velmi zdlouhavý, ať uţ z důvodu překračování lhůt nebo i 

jejich dodrţování. Mechanismu můţe být také vyčítáno, ţe není dostatečně přizpůsoben 

současné realitě. V dnešní době je totiţ nutné, aby bral v potaz i jiné faktory, jako jsou 

například zájmy ţivotního prostřední a globalizaci. Mezi slabiny řešení sporů v rámci 

WTO patří také jeho dostupnost, jelikoţ účast na sporu je velmi nákladná a sloţitá. 

Některé malé státy tak nemohou pro nedostatek financí dostatečně hájit své zájmy.  

 Na druhé straně současný postup zaručuje určitou vyrovnanost mezi světovými 

mocnostmi a rozvojovými zeměmi, které neváhají podat ţalobu i proti takovým státům 

jako USA. Dle slov bývalého ředitele Pascala Lamy, přispělo DSB k vyrovnání poměru 

síly mezi zeměmi Severu a Jihu. Země Jihu totiţ vyhrávají nejednu právní bitvu. Dle 

jeho názoru dodává existence tohoto mechanismu WTO určitou moc ve srovnání 

s jinými mezinárodními organizacemi, které nemají takové donucovací prostředky
214

. 

Další předností mechanismu je to, ţe mu členové důvěřují a podrobují se mu. Vzdali se 

tedy moţnosti přijímat jednostranná řešení. Tím vším přispívá mechanismus řešení 

sporů v rámci WTO k politické stabilitě. Samotná pravidla Ujednání upřednostňují 

smírčí řešení a snaţí se tím také zamezit zatěţování mechanismu. Během let 1995 aţ 

2011, bylo WTO předloţeno 400 sporů. Skupina odborníků byla vytvořena zhruba pro 

polovinu těchto záleţitostí a více jak 90% rozhodnutí bylo porušující stranou správně 
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 Rozhovor „Faut-il bruler l´OMC, 2006. Pascal Lamy:  „l´ORD a contribué à équilibrer les rapports 

de force entre les pays du Nord et du Sud, qui ont gagné plusieurs batailles juridiques, comme on l´a vu 

dans le cas des subventions aux exportations de coton américain ou de sucre européen. Je voudrais 

ajouter que l´existence de ce mécanisme donne à l´OMC une certaine puissance par rapport à d´autres 

organisations internationales dépourvues de moyens de coercition, d´où une tendance à lui demander de 

légiferer dans tous les domaines, ce qui n´est pas possible“.  
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provedeno. Zájem zachovat stabilitu a předvídatelnost se projevuje i v rozhodovací 

praxi. Přesto, ţe zde neexistuje klasický princip precedentů, skupiny odborníků často 

odkazují na předešlá rozhodnutí a tím se snaţí o určitou harmonizaci řešení.   

 I dle zprávy poradní komise
215

 vyplývá, ţe mechanismus řešení sporů má své 

chyby a reforma je více neţ nutná. Současně ovšem vyzdvihují, ţe celkový výsledek 

řešení sporů je velmi uspokojivý vzhledem k jeho mladému věku a upozorňují, ţe 

radikální reforma by mohla být mechanismu spíše na škodu.     

 Dle mého názoru zůstává „právo“ WTO komplikované a často nedostupné 

neodborné veřejnosti a malým firmám, coţ se projevuje i ve vnímání mechanismu 

řešení sporů. Je nutné mechanismus zjednodušit, urychlit a zároveň zaručit větší 

účinnost. Zejména provádění doporučení a rozhodnutí jsou zatěţována pravidly 

Ujednání, které často vyúsťují ke komplikované a bezvýchodné situace. Domnívám se, 

ţe je nutné celkově zjednodušit, sjednotit a zharmonizovat celý mechanismus, zejména 

otázku provádění doporučení a rozhodnutí. K urychlení řízení by bylo vhodné zajistit 

striktní dodrţování lhůt, ať uţ k vydání rozhodnutí nebo k jeho provedení. Ustanovení 

stálých rozhodovacích orgánů je dle mého názoru také potřebné. K dosaţení takové 

účinné reformy mám ovšem spíše skeptický pohled. Reforma systému musí vzejít ze 

snahy členů WTO a právě v tom vidím brzdu reformy. Stejně tak jako při jiných 

mezinárodních mnohostranných vyjednávání, kaţdý člen se snaţí hájit své vlastní zájmy 

a sledovat své vlastní instrukce. Výsledkem takových mnohostranných jednání bývá 

tedy často kompromis, „slepený“ z jednotlivých poţadavků členů, který ne vţdy 

představuje kvalitní text.  
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Seznam zkratek  

WTO    Světová Obchodní Organizace      

   World Trade Organization  

GATT   Všeobecná úmluva o clech a obchodu     

   General Agreement on Tariffs and Trade  

USA    Spojené státy americké       

   United States of America  

EU    Evropská Unie  

OSN    Organizace spojených národů  

EHS   Evropské hospodářské společenství  

DSU    Ujednání o řešení sporů       

   Dispute Settlement Understanding  

DSB    Orgán pro řešení sporů       

   Dispute Settlement Body 

NAFTA   Severoamerická dohoda o volném obchodu    

   North American Free Trade Agreement    

MERCOSUR  Společný trh Jihu        

   Mercado Commun del Sur  

ICSID   Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů   

   International Centre for Settlement of Investment Disputes     
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Résumé  

Le mécanisme de règlement des différends à l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC) représente une amélioration importante par rapport au système du GATT 1947, 

tout en étant également considéré comme son successeur. Le système de règlement des 

différends développé par le GATT 1947 avait de nombreux défauts, ce qui a démontré 

une nécessité de réforme. La procédure dans le cadre du GATT 1947 n’était pas 

contradictoire et le droit de veto était accordé à tous les membres de l’Organe de 

règlement des différends (ORD) lors de l’adoption des rapports. Les membres, 

conscient de ces faiblesses, se sont mis d’accord sur le nouveau mécanisme lors des 

négociations du cycle d’Uruguay. Le « Mémorandum d’accord sur les règles et 

procédures régissant le règlement des différends » fait partie de l’Accord de Marrakech 

instituant l’OMC.          

 Le nouveau système demeure un mécanisme interétatique où le recours est 

permis uniquement aux membres et non pas aux particuliers ou entreprises. Le 

règlement des différends au sein de l’OMC est devenu contradictoire tout en permettant 

aux parties de choisir entre cette procédure dite de droit commun, l’objet principal du 

Mémorandum d’accord, et les modes alternatifs dont des bons offices, la conciliation, la 

médiation ou l’arbitrage. Le mécanisme est unifié et devient plus judiciaire. Son 

caractère exclusif des instruments nationaux se traduit par sa primauté et le 

renforcement du multilatéralisme. Le règlement des différends à l’OMC est administré 

par l’Organe de règlement des différends (ORD), composé de tous les membres de 

l’OMC. Celui-ci ne règle pas lui-même des différends, en effet, son rôle est d’encadrer 

la procédure et d’adopter les rapports des groupes spéciaux et des organes d’appels. Par 

rapport au système GATT, l’adoption des rapports se fait par un consensus négatif, ce 

qui signifie une adoption quasi-automatique. Une autre nouveauté est la création d’un 

organe d’appel permanent, qui peut réexaminer les rapports des groupes spéciaux. 

 La première phase de règlement commence même avant que le différend soit né. 

Elle consiste dans la phase des consultations entre les membres concernés, à la demande 

d’un membre qui estime que l’autre membre a pris des mesures qui l’affecte. Lors de 

cette étape, les parties essayent de trouver une solution mutuellement acceptable et 

définissent la portée du différend à naître. Dans le cas où une solution amiable n’est pas 
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trouvée, un groupe spécial ad hoc est crée afin d’examiner l’affaire en fait et en droit. Le 

groupe spécial rend un rapport contenant les suggestions et recommandations qui est 

présenté à l’ORD pour être adopté. Une autre étape peut être celle d’une procédure 

devant l’organe d’appel. Celui-ci examine seulement les questions de droit et présente 

lui aussi un rapport à l’ORD. La mission de l’ORD est donc d’adopter les rapports des 

groupes spéciaux ou des organes d’appels. Les décisions et recommandations, adoptées 

par l’ORD sont obligatoires pour les membres concernés et ceux-ci doivent les mettre 

en œuvre dans un délai raisonnable. Dans le cas contraire, la partie touchée peut essayer 

de négocier les compensations ou alors de demander l’autorisation de recourir aux 

contre-mesures et suspendre des concessions commerciales.    

 Le Mémorandum d’accord prévoit le traitement spécial au profit des pays en 

voie de développement et les moins avancés. De même, dans la pratique, ces pays 

n’hésite plus à recourir de plus en plus à ce mécanisme même à l’encontre des 

puissances économiques. Néanmoins, la procédure reste très couteuse, assez 

compliquée et donc peu accessible pour ces pays plutôt pauvres.    

 Le règlement des différends au sein de l’OMC a connu un succès et son résultat 

est plutôt satisfaisant. Tout de même, de nombreux défauts y demeurent. Les groupes 

spéciaux ne sont pas nécessairement composés des spécialistes du droit, la procédure est 

longue, couteuse, et n’est pas accessible aux personnes privées. De plus, l’OMC en tant 

que tel fait à nos jours face à la crise du multilatéralisme qui profite aux négociations et 

accords bilatéraux. La reforme du mécanisme est envisagée depuis l’adoption du 

Mémorandum d’accord. Néanmoins, jusqu’à nos jours, le mécanisme n’a pas été 

modifié. Il semble que les membres, étant plus ou moins satisfaits de la procédure 

actuelle, essayent peut-être d’éviter des changements radicaux et ne considèrent pas 

qu’une telle reforme soit très urgente. 


