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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Jana Kunstýř se ve své diplomové práci zabývá zajímavou a široce diskutovanou otázkou, 

jejímž jádrem je ustanovení zakotvené v ECT, které umožňuje z určitých a v samotné 

smlouvě zakotvených důvodů odmítnout poskytnout investorovi ochranu jeho investice, Téma 

má poněkud širší záběr, než by se mohlo na první pohled zdát a otázka odepření výhod by 

měla být seriózně diskutována i v souvislosti uzavírání dvoustranných dohod o ochraně 

investic stejně jako při přípravě investičních kapitol v TTIP a v dalších dohodách o volném 

obchodu. Téma je proto nutno považovat nejen za nadmíru zajímavé, ale i za výsostně 

aktuální. V neposlední řadě je téma specificky zajímavé pro Českou republiku, která se na 

analyzovanou doložku odvolává v řadě investičních „fotovoltaických“ spotů. 

 

 

2. Struktura a obsah práce 

Autorem avízovaným cílem diplomové práce je rozbor procesních požadavků doložek o 

odmítnutí výhod  (“DOB”) plynoucích z ECT a obecně 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?  

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.  

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantní mezinárodní právní úpravy, 

včetně přípravných prací na přijetí základních mezinárodních dokumentů. Za velmi přínosnou 

lze rovněž považovat i analýzu relevantní kazuistiky. Autor prokázal, že se seznámil 

s relevantními primárními i sekundárními prameny. Způsob zpracování práce svědčí o tom, že 

autor ke zpracování přistoupil velmi systematicky, pečlivě analyzoval a syntetizoval 

relevantní dokumenty. Způsob zpracování proto vypovídá nejlépe o náročnosti tématu. 

Traktovanou materii se diplomantovi podařilo analyzovat a syntetizovat ve srozumitelných 

závěrech. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

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

formální úroveň jsou na velmi dobré úrovni, způsob zpracování proto zcela jistě převyšuje 

nároky kladené na zpracování obdobných prací. Při zpracování vycházel diplomant ze 

značného množství primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci lze 

považovat za velmi dobře zpracovanou, na stylu zpracování je patrné zaujetí, s nímž byla 

diplomová práce napsána. Nechybí ani jasné vymezení tezí, ani představení vědeckých metod 

zpracování. Jak je uvedeno již výše, přehledné a srozumitelné jsou i závěry. 



 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována velmi solidně. 

Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah diplomových 

prací rozhodně minimálně postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomové práce 

očekáváno. 

 

K obhajobě bych rád požádal zodpovězení otázky, jak by měla vypadat denial of benefits 

clause v českých dohodách o ochraně investic a zda by nebylo vhodné prosadit takovou 

doložku i do smluv, které jsou v současné době sjednávány v rámci EU. Kromě toho bych rád 

slyšel odpověď, na jaké limity zakotvení doložky v praxi naráží.  

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji proto k ústní 

obhajobě. 

 

V Praze dne 9. září 2015 

 

 

 

Vladimír Balaš 


