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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Zastřešovací klauzule („Umbrella Clause“) je ustanovení, které stále vyvolává spory 

a kontroverze. Oba její duchovní otcové pocházeli ze zemí vyvážejících investice, proto zcela 

přirozeně formulovali pravidlo, které mělo co nejvíce chránit investora. Zastřešovací klauzule 

se začala objevovat v některých (zejména dvoustranných) mezinárodních smluvách na 

ochranu investic a dodnes jde o ustanovení, jehož použitelnost je rozhodčími senáty 

a stranami sporu poměrně obsáhle diskutována. Diskuse probíhají zvláště v počátečních 

fázích rozhodčího řízení. Neřeší se přitom ani tak otázka, zda může rozhodčí senát rozhodovat 

o sporech vycházejících z kontraktu, ale diskutuje se, zda není např. rozhodčí doložka nebo 

smlouva odkazující na obchodní arbitráž speciálním ustanovením, které má mít přednost 

v případě řešení sporu před investiční arbitráží. To, co se řeší, je tak spíše otázka přípustnosti 

zahájit investiční spor v případě, že se strany dohodly v soukromoprávním kontraktu jinak. 

Samotná zastřešovací klauzule je sama o sobě rovněž ustanovením o jehož opodstatněnosti 

lze mít pochybnosti. Jedním z důvodů je otázka, zda je vhodné směšovat mezinárodní 

veřejnoprávní závazky, založené na zcela jiné koncepcí odpovědnosti, se 

závazky soukromoprávními a nechat obě dosti odlišné kategorie sporů řešit jedním 

tribunálem. Otázka tak vyvolává jak praktické, tak koncepční otázky, na něž by mělo být 

odpovězeno ještě předtím, než se umbrella clause objeví v modelové EU BIT nebo 

v investičních dohodách, které se připravují v rámci FTA. Otázku, jíž se diplomant zabýval, 

lze považovat za velmi aktuální a živou i přesto, že analyzované ustanovení v investičních 

dohodách resp. v jejich návrzích objevuje již koncem padesátých let 20. století. 

 

Práce je systematicky členěna do čtyř kapitol a ty pak dále do řady subkapitol. V první 

kapitole vymezuje diplomant základní pojmy (BIT a investiční kontrakt) s nimiž pak dále 

pracuje ve druhé kapitole se věnuje obecné charakteristice umbrella clause, ve třetí, která je 



jádrem práce, analyzuje vybraná rozhodnutí ICSID a ve čtvrté syntetizuje poznatky získané 

analýzou a shrnuje, k jakému závěru dospěl.  

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování diplomové práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantní judikatury a platné 

mezinárodněprávní úpravy. Téma práce je proto možno považovat za náročné. Za velmi 

cennou považuji nejen analýzu relevantní rozhodovací praxe ICSID, ale i zhodnocení 

jednotlivých interpretačních přístupů ve zkoumané kazuistice. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

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

formální úroveň jsou na úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na obdobný typ 

prací. Při jejím zpracování diplomant vycházel z poměrně značného množství primárních a 

sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci zpracovával se značným zaujetím a 

pravidelně ji konzultoval. Za výborný považuji zvolený způsob zpracování a systematičnost, 

s jakou se diplomant pustil do analýzy zvolené materie. Domnívám se, že předložená práce 

svým obsahem, rozsahem i způsobem zpracování patří rozhodně mezi nadstandardně 

zpracované diplomové práce. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována s velkým 

přehledem. Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít a postihuje většinu relevantních aspektů 

zastřešovacích klauzulí. K obhajobě bych rád položil následující otázky: 

 

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody zastřešovacích klauzulí a jaký má diplomant názor na 

vhodnost jejich zařazení do nových smluv na ochranu investic. 

 

Jak se vyvíjí recentní rozhodovací praxe investičních tribunálů v případech, že investor s 

hostitelským státem uzavřel soukromoprávní smlouvu (kontrakt) s rozhodčí doložkou na 

řešení případných sporů v obchodní arbitráži, tuto možnost nevyužil a snaží se spor řešit 

rovnou v investičním sporu. 



 

5. Doporučení: 

 

Předloženou práci hodnotím velmi kladně, stejně jako přístup diplomanta k jejímu zpracování. 

Doporučuji ji proto k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 10. září 2014 

 

 

Vladimír Balaš 

 


