
Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Jakub Šindelář 

 

Téma a rozsah práce: „Umbrella clause“ v investičních sporech (81 s. + přílohy) 

Datum odevzdání práce: 22.6.2014 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce je nadstandardního rozsahu i zpracování. Navíc se zabývá tématem, které je 

v teorii a praxi mezinárodního ekonomického práva stále diskutované a v české literatuře 

poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

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

především s BITs a řadou rozhodnutí investičních arbitráží. Bylo třeba prostudovat také 

poměrně rozsáhlou odbornou literaturu, a to zvláště zahraniční (v angličtině), ale též českou. 

Diplomant se s úkolem velmi úspěšně vyrovnal.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je logicky rozdělena vedle úvodu a závěru do čtyř různě rozsáhlých, dále vnitřně 

strukturovaných kapitol. Po vlastním úvodu, ve kterém autor deklaruje cíle a metody 

diplomové práce, je v kap. 1 stručně podáno vymezení pojmů dvoustranná dohoda o ochraně 

investic (BIT) a investiční kontrakt. V kap. 2 se autor vedle historického exkurzu zaměřil na 

obecnou charakteristiku umbrella clause. Kap. 3 je věnovaná analýze vybraných rozhodnutí 

arbitrážních tribunálů ICSID, které se zabývala zastřešujícími doložkami (umbrella clauses). 

Na tuto analýzu pak navazuje teoretické zobecnění a zhodnocení, které je předmětem kap. 4. 

Práce je pak završená poměrně obsáhlým a výstižným závěrem, který by mohl být základem 

pro samostatný článek.   

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

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

jazykem, s minimálním počtem překlepů (např. PCIJ v pozn. 22, s. 8) a gramatických chyb. 

Terminologickou otázku vyvolává používání výrazu „rozhodčí doložka“ u kontraktů, které 



podřizují řešení veškerých sporů obecným soudům hostitelského státu. Asi by bylo namístě 

hovořit spíše o doložce pro řešení sporů (dispute settlement clause).   

Některé problémy nejsou terminologické, ale věcné, resp. teoretické. Zde mám na mysli 

rozbor případů Serbian Loans a Certain Norwegian Loans, včetně názoru H. Lauterpachta.  

 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

(1) Je otázka, zda porušení kontraktu znamená či neznamená současně porušení 

mezinárodního práva, věcí mezinárodněprávního monismu nebo dualismu? 

(2) Může být některé porušení kontraktu považováno za porušení některého samostatného 

standardu BIT (bez ohledu na existenci umbrella clause)? 

(3) Jaký je případně vztah mezi „skrytou umbrella clause“ v rozhodčí doložce a podmínkou 

vyčerpání dostupných (vnitrostátních) opravných prostředků?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem i zpracováním představuje skutečně nadstandardní 

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně 

hodnotím jako výbornou. 
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