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Katarína Jakabová si vybrala zajímavé a aktuální téma v jedné z nejdynamičtěji se 

vyvíjejících oblastí mezinárodního práva.

Předkládaná práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První se věnuje vymezení pojmu 

"mezinárodní  ekonomické  právo"  oproti  pojmu  "právo  mezinárodního  obchodu", 

druhá kapitola  obsahuje podrobnou úpravu řízení  v rámci  WTO, třetí  je  věnována 

řízení před ICSID a čtvrtá analyzuje řízení dle NAFTA. Autorka se zaměřila výhradně 

na procesní aspekty řízení;  jejich stadia a  instituty jsou rozděleny do jednotlivých 

podkapitol. V závěru se pokouší nabídnout shrnutí stadií jednotlivých mechanismů a 

porovnání  jejich  institutů.  I  přesto,  že  jsou  jednotlivé  kapitoly  spíše  popisné,  je 

zajímavé vidět  jednotlivá arbitrážní  a  quasi-sodní  řízení  komparativním pohledem. 

Otázkou však je, zda  lze srovnávat procesně právní aspekty řízení podle ICSID a 

podle NAFTA. Důvodem je zejména skutečnost, že procesně právní otázky NAFTA 

příliš neřeší, pouze odkazuje na to, podle jakých pravidel se spor bude řešit. Mimo 

jiné se řada sporů v rámci NAFTA řešilo podle ICSID Facility Rules, a velký rozdíl 

mezi  řešením  sporů  ze  podle  dvoustranných  smluv  na  ochranu  investic  a  podle 

popisovaného regionálního systému asi najít nelze. Z této úvahy může vyvstat jedna o 

otázek pro ústní obhajobu, totiž, jaké rozdíly v procesně právních předpisech  podle 

ICSID a NAFTA se podařilo diplomantce objevit.

Práce je logicky členěna a autorka vychází z relevantní domácí a zahraniční literatury, 

u  sekundárních  zdrojů  by  se  patrně  slušelo  sáhnout  po  relativně  bohaté  odborné 

časopisecké  americké  produkci,  zejména  v  souvislosti  s  řešením  sporů  v  rámci 

NAFTA.  I  když autorka   pracuje  velmi  slušně  i  s  primárními  zdroji,  je  výsledek 

poněkud  popisnější.  otázkou  je,  zda  na  formát  diplomové  práce  není  téma  příliš 

ambiciózní. To však neznamená, že by se diplomantka nesnažila svůj cíl naplnit. Po 

formální stránce předložená  diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na 

obdobný druh prací a autorka osvědčuje, že je schopna s přehledem zpracovat zvolené 

téma. Po jazykové stránce nelze až na některé drobnosti rovněž příliš co vytknout.



Práci doporučuji k ústní obhajobě a kromě výše uvedené otázky bych rád slyšel, zda 

se  řízení  v  popisovaných  oblastech  vzájemně  inspirují  a  který  z  analyzovaných 

modelů je podle předkladatelky diplomové práce nejpropracovanější. Otázkou rovněž 

může být, jak by měl vypadat optimální model řešení sporů.
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