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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Práce je věnována jednomu ze stěžejních aspektů mezinárodního práva zahraničních investic, 

nepřímému vyvlastnění a otázce, v jakých případech lze v rámci výkonu legitimní regulatorní 

funkce státu omezit vlastnická práva zahraničních investorů eventuálně je o jejich investici 

zcela připravit. Kromě standardních vyvlastňovacích kroků existuje celá řada zásahů státu, 

která mohou mít stejný účinek jako samotné vyvlastnění a tradičně diskutovanou otázkou je, 

jaké jsou meze takovýchto zásahů, resp. za jakých okolností se jedná o kompenzovatelný 

zásah a kdy je takový akt státu ještě v souladu s obecným závazkem státu nepoškozovat 

zahraniční investory. Právě toto téma bylo velmi intenzivně diskutováno při přípravě nových 

kapitol o ochraně investic, jež se staly součástí dohod o volném obchodu. I přes mnohá 

ujištění o zvýraznění ochrany regulatorních funkcí států v nových dohodách na ochranu 

investic, která představitelé EU a členských států daly nevládním organizacím, nezdá se, že 

by nová mezinárodněprávní úprava přinesla v pohledu na danou problematiku nějaký zásadní 

převrat. Právě naopak, ukázalo se, že interpretace dohod na ochranu investic je v souvislosti 

s vyvlastněním zcela logická a spontánně reflektuje složitost daného tématu. Nové smlouvy 

v otázce vyvlastnění vlastně petrifikují to, co můžeme nalézt ve většině rozhodčích nálezů. To 

však neznamená, že by téma ztratilo svou aktuálnost, právě naopak, státy by si měly 

uvědomit, kde jsou meze jakýchkoli zásahů do vlastnických práv investorů a měly by se 

vyvarovat jednání, které je účelové, jednostranně diskriminační, neproporční, jinými slovy, 

jedním z nejdůležitějších úkolů je najít rovnováhu mezi ochranou majetku cizinců a ochranou 

celospolečenských zájmů a hodnot. Předloženou práci tak lze považovat za skutečně velmi 

aktuální a potřebnou.  

 

2. Struktura a obsah práce 

 

Autorka se ve své diplomové práci se věnuje tradiční otázce mezinárodního investičního 

práva, jehož objektivní zpracování si jistě zaslouží pozornost. V úvodu práce si autorka 

stanovila tři výzkumné otázky, a to (i) jakou metodu by investiční arbitrážní tribunály měly 

použít při zkoumání napadených kroků státu v případech nepřímého vyvlastnění; (ii) jaké 

možnosti mohou státy použít při vyvažování vztahu mezi svými regulatorními oprávněními a 

ochranou investic a (iii) lze ustanovení obsahující obecné výjimky (GECs – general 

exceptions clauses) aplikovat v mezinárodním investičním právu? 

Svému výzkumnému záměru podřídila výběr primárních a sekundárních pramenů a 

přizpůsobila mu ji strukturu práce. Práce je přehledně a logicky členěna do šesti kapitol. Po 

stručném úvodu jsou v první kapitole jsou představeny výzkumné otázky (hypotézy práce), 

prameny a vědecké metody zpracování a zároveň nastíněna základní struktura práce. Další 

části práce jsou věnovány vyjasnění pojmu „vyvlastnění“ v mezinárodním investičním právu, 

rozdílu mezi přímým a nepřímým vyvlastněním, popsáno je nepřímé vyvlastnění 

v mezinárodních investičních dohodách, právo států regulovat a nepřímé vyvlastnění a 



v poslední části práce se autorka zabývá obecnými výjimkami. Práce je zakončena přehlednou 

syntézou analyzované materie. 

Ke zpracování práce byla využita zejména metoda analýzy, metoda deskripce, komparace a 

rovněž i syntézy. Při zpracování této práce byly použity relevantní primární a sekundární 

zdroje, zejména relevantní knižní a časopisecké publikace, soudní rozhodnutí či rozhodčí 

nálezy. Seznam použitých pramenů je uveden na konci diplomové práce a sám o sobě je 

důkazem o tom, že se předkladatelka práce pečlivě seznámila se všemi relevantními aspekty 

zpracovávaného tématu. 

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo analýzu stávající právní úpravy a stávající praxe. Jak je uvedeno 

výše, metodologicky se jedná o práci deskriptivně analytickou s prvky komparace. Při psaní 

autorka využívá primární i sekundární prameny, v obou případech pracuje převážně s 

cizojazyčnými zdroji. Důležitou roli při zpracování práce hrály elektronické databáze.  Téma 

práce je možno považovat za náročné a tomu odpovídá i zpracování předkládané práce. 

Traktovanou materii se diplomantce podařilo důkladně analyzovat a syntetizovat ve 

srozumitelných závěrech. Autorka práce se zaměřila jak na popis stávající podoby 

mezinárodněprávní úpravy traktovaného problému, tak na analýzu řady relevantních případů. 

Prokazuje tak naprosto nadstandardní přehled o aktuálním mezinárodněprávní úpravě otázek 

vyvlastnění a relevantní judikatuře. 

 

4. Hodnocení práce 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na výborné úrovni, která nejen, že zcela odpovídá požadavkům 

kladeným na obdobný typ prací, ale výrazně je překračuje Při zpracování vycházela 

diplomantka z relevantních primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci 

lze považovat za nadstandardně zpracovanou a nebál bych se dokonce říci, že úrovní svého 

zpracování splňuje i požadavky na kvalifikační práce o stupeň výše a mohla by být uznána 

jako práce rigorózní, jíž odpovídá jak rozsah práce, tak úroveň zpracování zvoleného tématu 

(formální úroveň, práce s prameny atd.). 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Jaký je rozdíl mezi vyvlastněním a znárodněním. 

 

Jak se liší nová smluvní úprava otázek spojených s přímým a nepřímým vyvlastněním 

s předchozí úpravou a jak se nová úprava liší od standardní rozhodovací praxe investičních 

arbitrážních tribunálů. 

 

6. Doporučení 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 
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