
Abstrakt 
 

Cílem této diplomové práce je rozbor procesních požadavků DOB doložek v mezinárodních 

smlouvách o ochraně investic. Analýza se zaměřuje na specifický případ článku 17 Dohody o 

Energetické Chartě. Součástí této analýzy je rovněž zodpovězení dvou výzkumných otázek: 

 

1) Které rysy článku 17 Dohody o Energetické chartě způsobují, že funguje jinak než 

ostatní DOB doložky? 

2) Pokud vezmeme v úvahu dosavadní rozhodčí nálezy vztahující se k této otázce, lze 

vůbec článek 17 Dohody o Energetické Chartě úspěšně uplatnit? 

 

Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola představuje téma DOB doložek jednak 

obecně a dále se věnuje i specifickému případu článku 17 Dohody o Energetické Chartě. 

Druhá kapitola je teoretická a věnuje se tématu DOB doložek komplexně. Začíná definicí a 

významem doložky a poté uvádí příklady různých doktrinálních přístupů. Dále tato kapitola 

mapuje historii, současnost a budoucnost DOB doložek. Třetí kapitola se zaměřuje již 

výhradně na specifický případ DOB doložky, článek 17 Dohody o Energetické Chartě. Stejně 

jako v předchozí kapitole jsou rozebrány případy a rozhodnutí rozhodčích tribunálů, které se 

dotýkají právě dané problematiky. Čtvrtá kapitola nazvaná „Government’s Guide to DOB“, 

poskytuje pohled na problematiku z pohledu státu, který hodlá využít svého práva z DOB 

doložky. Závěrečná pátá kapitola shrnuje poznatky předchozích kapitol a nabízí odpovědi na 

výše položené výzkumné otázky. Následně autor navrhuje řešení, jak se vypořádat 

s problematikou relativní obtížnosti využití práva plynoucího z článku 17 Dohody o 

Energetické Chartě. 

 

Odpověď na první výzkumnou otázku vymezuje fakt, že článek 17 působí výhradně na 

budoucí investory a investice. Jedná se o hlavní rys tohoto ustanovení, který následně určuje 

jeho zvláštní povahu a velmi odlišný způsob uplatňování práv v něm obsažených. Díky této 

vlastnosti je téměř nemožné, nebo přinejmenším velice obtížné pro státy tohoto ustanovení 

využít a odepřít daným investorům výhody plynoucí s Dohody o Energetické Chartě. 

 

Druhá výzkumná otázka, kterou si tato práce pokládá, tj. Lze vůbec úspěšně právo v článku 

17 Dohody o Energetické Chartě uplatnit?, je zodpovězena částečně záporně. Výše zmíněná 

interpretace přisuzující článku pouze budoucí působnost má za následek, že v praxi nelze bez 



přísných kontrol a screeeningu všech investorů a investic s předstihem identifikovat 

potenciální investory, kteří by splňovali podmínky pro odepření výhod podle článku 17. 

 

Závěrem autor navrhuje způsob odepření výhod podle článku 17 Dohody o Energetické 

Chartě, který by mohl být v souladu s požadavkem působnosti článku do budoucna. Jedná se 

o odepření výhod plošně, to znamená vůči všem budoucím investorům a investicím, které by 

splňovaly dané podmínky. 

 

 


