
 

 

 

Posudek konzultantky  

na rigorózní práci Mgr. Ondřeje Krampery, LL. M. 

„Státní příslušnost v mezinárodních  investičních sporech"   
 

             Rigorózní práce se věnuje otázce, která je na pomezí práva mezinárodního obchodu a 

mezinárodního ekonomického práva, je to práce průkopnická, zahrnující řadu aspektů, které 

spadají do obou výše zmíněných oblastí. Prolíná se zde mezinárodní právo soukromé a 

mezinárodní právo veřejné. Téma je obtížné a lze jen přivítat, že autor se s tématem  dokázal 

vypořádat se ctí. Záměrem práce, jak vyplývá z Úvodu, je analyzovat mezinárodní investiční 

spory a blíže vymezit základní pojmy, zejména pojem investor a státní příslušnost. Pramenem 

pro řešení sporů z investic jsou především Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic a 

Smlouva o energetické chartě, jsou jimi i dvoustranné dohody o ochraně investic. Autor se 

dále zabývá praktickými problémy, které se objevily při řešení sporů z investic. Praktické 

problémy jsou zevrubně analyzovány v konkrétních investičních sporech. 

 

Rigorózní práce je napsána kvalitně, je vidět, že se autor tématu intenzívně věnoval již 

dříve, využívá řadu literárních zdrojů i judikaturu, zejména zahraniční.   

 

Práce je přehledná a logicky strukturovaná. Sestává z šesti kapitol, dále podrobně 

vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje Závěr.  

 

V Úvodu se autor vyslovuje k cíli a záměru své práce, který je skutečně ambiciózní. 

Zároveň musím již na tomto místě poznamenat, že úroveň práce přesahuje obvyklou úroveň 

rigorózních prací, autor má určitě předpoklady věnovat se tématu nadále, mohu mu jen 

doporučit uvažovat o doktorském studiu. První kapitola se zaměřuje na pojem mezinárodní 

investiční spor, druhá kapitola definuje pojem investor. Připomínka ke s. 8 a násl.: postrádám 

informaci o české právní úpravě, to by měl autor napravit při ústní obhajobě své práce. 

Promítání obecnějších principů do tuzemského práva by byla cennou ilustrací otázek, k nimž 

se práce vyjadřuje. Třetí kapitola se věnuje ICSID a Washingtonské úmluvě. Ke s. 24: pokud 

jde o efektivní státní občanství, je tento princip zakotven i v českém právu? Čtvrtá kapitola 

uvádí Smlouvu o energetické chartě (ECT), pátá kapitola se věnuje bilaterálním investičním  
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dohodám (BIT). Autor by se mohl vyjádřit ke změnám Dohody ČR a USA, zda je v novém 

znění všechno již v souladu s právem EU (ke s. 43). Šestá kapitola uvádí případové studie, to 

je samozřejmě cenný zdroj informací, z právního hlediska jde o vynikající analýzu, zároveň 

srovnávacího charakteru, kterou velmi oceňuji. Lze jen poznamenat, že otázky res iudicata a 

lis pendens by podle mého názoru měly být nejprve osvětleny obecně, východiskem by mělo 

být určitě vnitrostátní právo a teorie (pozor na deklinaci – v genitivu je „rei iudicatae“, 

passim uváděno nesprávně „iudicatea“, je to škoda, zbytečně je tím snížena hodnota práce). 

V této partii, dále strukturované podle různých aspektů investičních sporů, je celá řada 

zajímavých podnětů, které by zasloužily hlubší zpracování, např. vymezení pojmu „kontrola“ 

– o to by se mohl pokusit autor při ústní obhajobě své práce.  

 

Práce ústí v Závěr,  v němž autor shrnuje poznatky, k nimž v práci dospěl, s tím, že je 

složité dospět k většímu zobecnění tak, aby bylo možno dovodit definici obecného pravidla 

pro stanovení státní příslušnosti investora. S tím to závěrem nezbývá než souhlasit. Autor by 

se měl ještě blíže zamyslet nad perspektivou dohod o ochraně investic z pohledu Evropské 

unie a plánované dohody TTIP. 

 

Rigorózní práci hodnotím velmi pozitivně, je napsána kultivovaně, se znalostí této 

vysoce náročné, ale zároveň zajímavé a skutečně juristické problematiky. Při ústní obhajobě 

by se měl vyjádřit k výše naznačeným otázkám. 

 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji, aby po úspěšné obhajobě a 

úspěšném vykonání rigorózní zkoušky byl Mgr. Ondřeji Kramperovi  přiznán akademický 

titul JUDr. 

 

 

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

V Praze dne 10.4.2015 


