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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předložená diplomová práce nadstandardního rozsahu a způsobu zpracování se zabývá 

tématem všeobecných výjimek a doktríny „police powers“ v případech nepřímého 

vyvlastnění. Jde o velmi aktuální téma v mezinárodním investičním právu, jehož podstatou je 

rozlišení legitimních regulačních opatření státu ve veřejném zájmu od konceptu nepřímého 

vyvlastnění. I když téma není zcela nové, v takovém rozsahu není v české literatuře dosud 

zpracované.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se s primárními dokumenty, 

především mezinárodními smlouvami (IIAs), rozhodnutími investičních tribunálů i dalšími 

dokumenty. Diplomantka také prostudovala rozsáhlou, téměř výlučně zahraniční literaturu (s 

výjimkou dvou základních českých prací). Diplomantka se s úkolem vyrovnala na vysoké 

úrovni.      

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má promyšlenou, logickou strukturu. Je rozdělena vedle úvodu s metodologickou částí 

a závěru do čtyř různě rozsáhlých, dále vnitřně strukturovaných kapitol. Ve velmi stručném 

úvodu autorka vysvětluje výběr tématu; podstatně delší je metodologická část, která nejen 

vysvětluje strukturu práce a použité metody, ale také správně formuluje tři výzkumné otázky. 

První část práce je věnována samotnému pojmu vyvlastnění v mezinárodním investičním 

právu, včetně rozlišení konceptů přímého a nepřímého vyvlastnění. Jak práce správně 

zmiňuje, v současnosti případy přímého vyvlastnění téměř vymizely. Naproti tomu řada 

investičních sporů se týká nepřímého vyvlastnění. Tomu je věnována druhá kapitola, která 

analyzuje tento koncept a také formy nepřímého vyvlastnění z pohledu teorie a arbitrážní 

praxe. Poslední část této kapitoly pak sleduje současné trendy ve smluvní praxi (IIAs) týkající 

se úpravy nepřímého vyvlastnění.  



Jádro práce pak představují další dvě kapitoly, které se zabývají právem státu regulovat ve 

vztahu k nepřímému vyvlastnění (III.) a doložkami o všeobecných výjimkách (IV.). První 

z nich zkoumá hranici mezi regulatorními a vyvlastňovacími opatřeními, a to především 

doktríny a testů vypracovaných naukou a některými arbitrážními nálezy. Pozornost však 

věnuje i novému trendu toto právo státu výslovně zařazovat do textů či vysvětlivek nových 

IIAs. Na to pak navazuje kapitola, která zkoumá stejný problém, ale z pohledu „obecných 

výjimek“ (general exceptions clauses), které pocházejí z práva WTO, ale našly cestu do 

některých novějších IIAs. Smluvní praxe je ovšem dosti flexibilní a nekonzistentní. Teprve 

budoucí praxe investičních tribunálů ověří význam těchto smluvních ustanovení (GEC).      

Práce je pak zakončena výstižným závěrem, který také stručně odpovídá na v úvodu vytyčené 

výzkumné otázky.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

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

jazykem, v dobré angličtině, s minimem překlepů. Práce s prameny a citování je na příkladné 

úrovni. Jednotlivé závěry je dobře vyargumentované, převážně přesvědčivé.   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

1) Vykazuje praxe ISDS spíše trend k fragmentaci mezinárodního práva (soustředění na 

konkrétní BIT/IIA), nebo ochotu k aplikaci dalších norem, včetně obyčejového 

mezinárodního práva? 

2) Jaký je vztah mezi GEC a okolnostmi vylučujícími protiprávnost? 

3) Lze vykládat ustanovení typu „for greater certainty“ v IIAs jako posílení nebo limitaci 

práva na regulaci?   

    

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem i zpracováním představuje nadstandardní diplomovou práci, 

kterou jednoznačně doporučuji k obhajobě. S výhradou jejího úspěšného průběhu ji předběžně 

hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 30.12.2019 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
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