
Stručný posudek školitele na disertační práci JUDr. Sandry Brožové: Právo 

mezinárodních smluv – následné dohody a následná praxe 

 

Doktorská disertační práce standardního rozsahu (201 s. vlastního textu + přílohy) i 

úrovně zpracování se zabývá tématem, které sice nepatří mezi nová, ale v české a slovenské 

literatuře nebylo dosud zpracované. Vzhledem k současnému projednávání tématu Následné 

dohody a následná praxe ve vztahu k výkladu smluv v Komisi OSN pro mezinárodní právo 

jde také o dosti aktuální práci. 

Rozsah práce odpovídá zpracovávanému tématu. Doktorandka se totiž rozhodla 

zpracovat téma v širším kontextu výkladu mezinárodních smluv.     

 Právě tento přístup zdůvodňuje i zvolenou strukturu práce, která je vedle úvodu a 

závěru rozdělena do pěti kapitol. Po poměrně rozsáhlém úvodu, ve kterém je shrnutý stav 

řešení problematiky, cíle a metody práce, následuje stručná kapitola 1., která je věnována 

definici mezinárodní smlouvy a dělení mezinárodních smluv; tato spíše učebnicová část je v 

disertační práci zbytečná. Podstatně důležitější je obsah kap. 2., zaměřený na výklad 

mezinárodních smluv a jeho kodifikaci ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (1969). I v 

této kapitole lze najít odbočky k jiným, s předmětem práce přímo nesouvisejícím tématům.   

 K jádru práce nesporně patří rozsáhlá kap. 3., ve které autorka zkoumá následné 

dohody a následnou jako formu autentického výkladu mezinárodních smluv. Vedle analýzy 

klíčových pojmů (následné dohody a praxe)  jsou tam i některé spornější  pasáže (např. o 

údajném požadavku ESLP na reprezentativní většinu stran pro relevanci následné dohody; s. 

99),  jako exkurs, který se netýká následných dohod a praxe působí část 3.7. S tématem 

naopak souvisí evolutivní výklad smluv, analyzovaný v kap. 4. Za cennou obecně považuji 

také aplikační část v kap. 5., která si předsevzala rozebrat význam následných dohod a 

následné praxe v oblasti mezinárodních smluv o ochraně investic, o kulturních vztazích a v 

oblasti daní. Většina textu (včetně části o výkladu daňových smluv u českého soudu) se však 

zabývá obecným popisem a trendy v těchto oblastech, nikoli výkladu založeném na 

pozdějších dohodách či praxi.    

 Disertační práce je završena poměrně obsáhlým a zdařilým závěrem (s. 197-201). 

Práce navíc obsahuje předepsané shrnutí v českém a anglickém jazyce a velmi rozsáhlý 

seznam použitých pramenů a literatury. Práce s prameny a literaturou je na dobré úrovni. 

Práce je napsaná přehledně a srozumitelně, závěry jsou jasné a dobře argumentované.           

           Je skutečností, že práce vychází především ze studia a kritické analýzy domácí i 

zahraniční vědecké literatury, zpráv a dalších dokumentů Komise pro mezinárodní právo. 



Autorka pracuje i s judikaturou mezinárodních soudů. V menší míře je zkoumána také praxe 

států, včetně národních soudů.    

 Práce JUDr. Sandry Brožové podle mého názoru splňuje požadavky na disertační 

práce, proto ji plně doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 14.8.2017 

 

                                                                                                Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

     


