
Abstrakt 

Diplomová práce „Řešení sporů v rámci WTO“ se zabývá otázkou přímého účinku práva 

Světové obchodní organizace ve vztahu k možnosti soukromých subjektů domáhat se náhrady 

škody v případě, že v důsledku porušení pravidel WTO ze strany vlády jejich státu budou právě 

oni zasaženi odvetnými opatřeními dotčeného státu. V této souvislosti práce porovnává přístup 

Spojených států amerických a Evropské unie k dané otázce a s ohledem na to, že v rámci EU 

prošla tato otázka určitým judikaturním vývojem, práce rovněž analyzuje tuto judikaturu a její 

závěry. 

Tato diplomová práce je strukturována do dvou základních částí. V první z nich práce 

představí řízení před Orgánem pro řešení sporů a jeho úpravu v Ujednání o řešení sporů, 

přičemž se zaměří na jednotlivé fáze celého procesu obdobného soudnímu řízení a ukáže roli 

jednotlivých subjektů v rámci tohoto řízení. Tato první část je rozdělena do tří kapitol – první, 

zabývající se subjekty řízení, druhou, pojednávající o fázích řízení před Orgánem pro řešení 

sporů, a třetí, která se soustředí na fázi implementace těchto rozhodnutí a slouží rovněž jako 

pomyslný most k druhé části této diplomové práce. Právě druhá část pak pojednává o 

možnostech vnitrostátních subjektů domáhat se náhrady škody v případě, že proces 

implementace rozhodnutí není ze strany státu, jehož jednání bylo shledáno v rozporu s jeho 

závazky z dohod v rámci Světové obchodní organizace. V této souvislosti bude analyzován 

zejména přístup Evropské unie, jako jednoho z nejvýznamnějších účastníků řízení před 

Orgánem pro řešení sporů v porovnání s přístupem Spojených států amerických k dané 

problematice. Rovněž tato část je tvořena třemi kapitolami – první představuje přístup 

Spojených států amerických, druhá analyzuje postoj Evropské unie a porovnává jej s postupem 

americkým a třetí nastiňuje možné řešení problémů, pro které Soudní dvůr EU odmítá právu 

WTO přiznat přímý účinek v evropském právu, který práce shledává v zakotvení koncepce 

objektivní odpovědnosti EU za škodu způsobenou porušením závazků plynoucích z členství ve 

Světové obchodní organizaci. 

 


