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Tématem rigorózní práce je aktuální otázka ochrany zahraničních investic, téma, které se stalo 
diskutovaným mezi odborníky na mezinárodní investiční právo zejména v souvislosti s tím, 
co Lisabonská smlouva začlenila zahraniční investice mezi výlučné pravomoci Evropské unie. 
Ve světle tohoto ustanovení se naskýtá otázka, jaké je právní postavení dosavadních 
bilaterálních smluv, které mají členské státy s třetími zeměmi uzavřeny. Z hlediska unijního 
práva pak vyvolávají určité pochybnosti bilaterální smlouvy o ochraně přímých investic mezi 
členskými státy navzájem (intra EU BITs). Na toto posledně jmenované téma je předkládaná 
práce zaměřena.  
 
Cílem předkládané práce je, podle autora, analyzovat právě údajný střet mezi bilaterálními 
investičními dohodami mezi členskými státy (intra EU BITs) a unijním právem. Autor se 
přitom snaží odpovědět na otázku, zda jsou smlouvy uzavřené mezi členskými státy v rozporu 
s unijním právem a pokud by odpověď na tuto otázku byla kladná, pak jaký má takový 
nesoulad dopad na investiční prostředí v Evropské unii. Je ovšem třeba si také položit otázku, 
jaké důsledky by mělo prohlášení neslučitelnosti takových bilaterálních smluv na ochranu 
přímých investic z hlediska sukcese do práv a zejména povinností i případných sporů. To je 
jistě nezanedbatelný rozměr tohoto problému, který v práci, bohužel, příliš akcentován není.   
 
Práce je rozdělena do sedmi kapitol, úvodní exposée následuje popis dynamiky vývoje 
konfliktu mezi investičními dohodami a unijním právem, stupňování tohoto konfliktu a 
následuje analýza údajné neslučitelnosti těchto smluv s unijním právem a nástin řešení této 
kolize. Autor se pak zaměřuje na dopad těchto sporů na investiční prostředí v EU a podává 
závěrečné shrnutí problematiky. Je nutné uvést, že jde o právně velmi složitou problematiku 
s velkým ekonomickým přesahem, autor při její analýze vychází z aktuální bibliografie a 
opírá se i o relevantní judikatury unijních soudů. 
  
Jak již bylo řešeno, klade si autor dvě základní otázky: 1) zda jsou intra EU BITS slučitelné 
s právem Unie a 2) jaký to má dopad na investiční prostředí v EU. Z právního hlediska by 
mnohem relevantnější byla otázka co s takovými smlouvami a jaké by byly následky jejich 
neplatnosti. To odpovídá na otázku, proč je formulace čl. 351 SFEU taková jaká je a proč 
nemá Komise opravdu silné páky jak tlačit na jejich případné ukončení. O tom, že nejisté 
právní prostředí může negativně ovlivnit i investiční prostředí jistě není sporu. Nutno kriticky 
uvést, že úvodní kapitoly mají spíše politologicky ekonomickou povahu (1. a 2. kapitola). 
Následuje vstup do soudních případů ilustrující postoj Komise k obdobným dohodám, 
bohužel bez většího právního úvodu.   
 
Na příkladu řízení pro porušení Smlouvy Komise v SE a Komise v AT a následně i žaloby  FI 
autor demonstruje postoj SD EU k nutnosti vypovězení takových smluv, který se jeví u 
hypotetického střetu jako poněkud extenzivní. Je možné s odkazem na judikát Nordsee si 
položit otázku o síle této reakce s ohledem na jurisdikci rozhodčích soudů? Na pozadí dalších 
sporů pak autor kupí argumenty, u kterých není zcela zřejmé, zda je schopen je dát do 
vzájemných souvislostí a zda je schopen jednotlivé problematické kolizní momenty 
strukturovat (implicitní neplatnost, konflikt jurisdikce rozhodčích soudů a unijních soudů, 



zejm. ISCID).  Tato pasáž působí proto poněkud nestrukturovaně. Naopak následující kapitola 
4) analyzující ony sporné argumenty a shrnující ty, které jsou při rekapitulaci problému 
základními body sporného právního hodnocení ze strany Komise i rozhodčích soudů, je  
z mého pohledu těžištěm práce. Tato část práce je podle mne přidanou hodnotou a současně 
ukazuje, že autor rozdílné právní argumentaci rozumí a umí ji popsat. 
 
V závěru práce autor uvádí, že Komise považuje smlouvy členských států v oblasti investic za 
neplatné, takové tvrzení je však přece jen zjednodušující, a to i s ohledem na ustanovení       
čl. 351 SFEU a ve světle zásady pacta sunt servanta (viz také str. 37an práce).  
Autor by se také při obhajobě měl zaměřit na dohody o ochraně investic s třetími zeměmi a 
především na aktuální investiční část TTIP a na to, jaké důsledky by mohlo mít uzavření TTIP 
v investiční části například pro česko-americkou dohodu o ochraně investic, která je do jisté 
míry dohodou nadstandardní.  
 
Závěrem mohu konstatovat, že i s přihlédnutím k výše uvedenému hodnocení a formálnímu 
zpracování a náležitostem považuji práci za odpovídající požadavkům kladeným na rigorózní 
práce a doporučuji ji k obhajob ě.  
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