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Tématem předložené diplomové práce je Ochrana zahraničních investic. 

Kolegyně Renata Provazníková ve své práci, která má rozsah 57 stran a jejíž rukopis byl 

uzavřen dle 14.11. 2019, zabývá otázkami, které souvisí s řešením investičních sporů v rámci 

rozhodčího řízení.  

Rozebíraná problematika, tedy obecně problematika řešení sporů z mezinárodních investic, 

představuje aktuální oblast práva, která je hojně diskutována a aplikována, a to jednak na úrovni 

národní, mezinárodní, ale nyní i evropské.  

Autorka si tedy vybrala téma aktuální, které ač bylo v odborné literatuře již dostatečně 

zpracováno, tak na něj vnáší dle mého názoru zajímavý pohled, totiž zhodnocení současné 

situace na základě rozsudku ve věci Achmea.  

Autorka práci rozdělila do logických celků.  

V první části se zabývá obecně otázkou definice investice, a to v jejím ekonomickém i právním 

pojetí. Dále zde popisuje i vývoj ochrany zahraničních investic, a to od koloniálního období až 

po současnost. 

Ve druhé části diplomové práce se autorka věnuje pramenům ochrany zahraničních investic. A 

to jednak v mezinárodních smlouvách (dvoustranných i mnohostranných), v evropském právu, 

a i v rámci českého právního řádu.  

Ve třetí části diplomové práce se autorka věnuje rozhodnutí SDEU ve věci Achmea a jeho 

důsledkům pro ochranu zahraničních investic v rámci Evropské unie.  

Při zpracování práce prokázala autorka dostatek teoretických znalostí, a to jak v oblasti 

mezinárodního práva soukromého a procesního, tak i obecných otázek rozhodčího řízení. 

Autorce se dle mého názoru podařilo v základní rovině postihnout uzlové body rozebírané 

problematiky.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  

Taktéž výběr literatury (domácí i zahraniční) považuji za dostatečný, i když se domnívám, že 

autorka měla čerpat i z německy psané literatury. 

 

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla vyjádřit k tomu, zda a případně jak, 

je dle jejího názoru zajištěna ochrana investorů evropským právem, když tento názor zmiňuje 

na str. 54 své diplomové práce.  

Dále by se měla autorka vyjádřit k tomu, zda má počet investičních sporů, kdy je Česká 

republika žalována, klesající či stoupající tendenci. 



 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

 

V Praze dne 27.12.2019 

 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


