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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Slečna Kateřina Heroutová se ve své práci věnuje tématu spadajícímu do oblasti 

mezinárodního ekonomického práva, a širší subtéma, které si zvolila a jež se věnuje dílčím 

otázkám spojeným s ochranou zahraničních investic, lze bezesporu stále považovat za velmi 

aktuální. Autorka práce se nezabývá pouze ryze procesně právními otázkami, ale soustřeďuje 

se na procesní aspekty týkající se pravomoci rozhodčích tribunálů a toto téma doplňuje o 

vybrané otázky přípustnosti řešení investičních žalob rozhodčími tribunály.  Zvolené téma 

nabývá na aktuálnosti zejména v souvislosti s diskusemi o nové podobě řešení sporů v nově 

uzavíraných dohodách o volném obchodu, resp. v jejich investičních kapitolách. Bez ohledu 

na to, zda EU prosadí změnu v řešení sporů a podaří se jí v ISDS (Investor-State Dispute 

Settlement) prosadit ICS (Investment Court System) nebo ne, bude hrát otázka pravomoci a 

přípustnosti vždy důležitou roli. Stejně tak bude nutno analyzovat otázky, jimž se diplomová 

práce věnuje, i pro správné nastavení příslušných pravidel a postupu orgánu, který bude 

v konečné fázi rozhodovat spory. V neposlední řadě, analýza zakotvení otázek spojených 

s pravomocí a přípustností může přispět k formulaci pozice českých vyjednávačů na 

jednáních věnujícím se právě nově přijímaných investičních kapitol v dohodách o volném 

obchodu a poskytnout odpověď na to, zda je nová úprava krokem vpřed nebo naopak.   

 

2. Obsah a členění diplomové práce 

 

Předložená diplomová práce je rozdělena do šesti částí. Jádrem práce jsou druhá až pátá část. 

Druhá část vysvětluje základní pojmy, jimiž se autorka práce zabývá, tj. pojem “jurisdikce” 

(pravomoc/příslušnost) a “přípustnost” nároku a jejich vzájemnou souvislost s BIT. Třetí část 

práce se zabývá tzv. „treaty shopping“ a snaží se zjistit, zda jsou v BIT uzavřených Českou 

republikou obsažena ustanovení, která by mohla tento nežádoucí jev eliminovat. 



Předkladatelka práce se poté zabývá i otázkou, zda by se znění českých BIT měla upravit, aby 

byla ustanovení proti „treaty shopping“ účinnější. Ve čtvrté části práce se diplomantka zabývá 

případy paralelních rozhodčích řízení a předkládá návrhy, jak BIT upravit, aby se v budoucnu 

problému lépe čelilo. V páté části se pak zabývá zacházením podle doložky nejvyšších výhod 

a hledá odpověď na otázku, zda se vztahují také na pravomoc tribunálu. V šesté části uzavírá 

diplomantka práci uzavírá a syntetizuje v ní zjištění, s nimiž se čtenář seznamuje 

v předcházejících částech.   

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních primárních a 

sekundárních informačních zdrojů, včetně mezinárodní smluvní úpravy, kasuistiky, 

doporučení a materiálů připravených pro jednání na mnohostranném kole obchodních jednání, 

ale i příslušnou odbornou literaturu. Diplomantka tento úkol zvládla bez sebemenšího 

zaváhání.  

 

4. Hodnocení práce 

 

Je zjevné, že práce nemůže vždy zabíhat do příliš velkých podrobností a že by každá z dílčích 

analýz mohla podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je podaný 

přehled zpracován velmi pečlivě a srozumitelně. Celkově práci hodnotím kladně, diplomantka 

prokazuje, že je schopna zorientovat se v poměrně komplexní problematice a zpracovat ji 

srozumitelným způsobem. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s 

citovanými primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se drží 

zvolené struktury a práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně a práci doporučuji k ústní 

obhajobě. 

 

Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Jaký je principiální rozdíl mezi pravomocí a přijatelností. 

 



Jak jsou řešeny tři základní otázky v návrhu investiční kapitoly TTIP předloženého EU. 

 

 

V Praze dne 11. září 2016 

 

 

Vladimír Balaš 

 


