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1. Aktuálnost tématu:

Diplomantka si za téma diplomové práce vybrala „Ochranu zahraničních investic“ a 

věnuje se především jednotlivým formám řešení  sporů z investic  a charakteristice české a 

mezinárodní právní úpravy ochrany investic. V předložené diplomové práci vymezuje i pojem 

mezinárodní  investice  a  některé  aspekty  ochrany  investic  v rámci  EU.  Jedná  se  o  téma 

aktuální,  jehož  aktuálnost  spatřuji  ve  velkém počtu  investičních  sporů  řešených  zejména 

prostřednictvím Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic.

2. Náročnost tématu:

Téma  diplomové  práce „Ochrana  zahraničních  investic“  považuji  za  relativně 

náročné, už proto, že pro jeho zpracování je třeba nastudování značného počtu dvoustranných 

smluv  o  podpoře  a  ochraně  investic.  Diplomantka  pak  čerpala  především  z tuzemské 

časopisecké a komentářové literatury.

Z hlediska použitých metod si diplomantka zvolila právně-komparativní přístup. První 

kapitola  je  věnována  vymezení  pojmu  mezinárodní  investice.  Ve  druhé  kapitole  jsou 

vymezeny prameny právní  úpravy ochrany investic.  Následující  (třetí)  kapitola  se  zabývá 

jednotlivými  způsoby  řešení  sporů  z investic.  Čtvrtá  kapitola  analyzuje  některé  otázky 

ochrany investic v rámci EU.

Vstupní údaje, které si obstarala, zpracovala uspokojivým způsobem a vycházela - jak 

již bylo uvedeno – především z domácí odborné literatury a textů mezinárodních smluv. 

3. Hodnocení práce:

Diplomantka  postupuje ve  své  práci  od vymezení  pojmu mezinárodní  investice  ke 

zvláštním otázkám týkajícím se ochrany mezinárodních investic. 



Předložená  diplomová  práce  je  logicky  strukturována  do  čtyř  kapitol.  Pozitivně 

hodnotím  tabulku  na  s.  63-68,  kterou  diplomantka  zpracovala  na  základě  jednotlivých 

dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic.

K práci  s použitou  literaturou  včetně  odkazů  v poznámkách  pod  čarou  mám 

připomínku ke s. 7 pozn. č. 14, kde chybí název článku Ch. Schreuera a označení periodika,  

ve kterém měl být tento článek otištěn.

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Jazyková 

a stylistická úprava předložené diplomové práce je uspokojivá. 

Diplomantka projevila dostatečné teoretické znalosti získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

K vlastním závěrům diplomantky v předložené diplomové práci konstatuji, že se velmi 

často jen opírá o závěry obsažené v odborné literatuře. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Ve vztahu ke s. 7 odst. 2 (a s. 9 odst. 8) bych si dovolil polemizovat s názorem, že 

dvoustranné  smlouvy  tíhnou  k taxativnímu  výčtu  toho,  co  je  za  mezinárodní  investici 

označováno. K tomu srov. např. demonstrativní výčet v ust. čl. 1 odst. 2 Dohody mezi Českou 

republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 45/2004 

Sb.m.s.). Svůj názor opírá diplomantka podle pozn. č. 11 o publikaci V. Balaše a P. Šturmy, 

která  však  na  s.  23  obsahuje  pojednání  o  obecných  zásadách  a  právních  (a  nikoliv 

mezinárodních investicích jak uvádí diplomantka).

Ke s. 8 odst. 1 uvádím, že nejvýznamnějším nálezem, který se zabýval rysy investice 

byl zřejmě rozhodčí nález ve věci  Saliny,  nicméně diplomantka měla uvést, že v současné 

době je klíčový nález ve věci Phoenix Action Ltd. v. Česká republika  (případ č. ARB/06/5).

Během obhajoby by měla diplomatka uvést proč byly „zrušeny“ dohody o podpoře a 

ochraně investic mezi Českou republikou a státy uvedenými na s. 19 v odst. 1. Dále by měla 

diplomantka uvést, proč je považována dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou 

republikou a Slovenskou republikou za neplatnou.   
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Na s. 20 v odst. 2 mohlo být uvedeno, zda existuje návrh/projekt novelizace nařízení 

Brusel I,  který by umožnil  jeho aplikaci i  na rozhodčí řízení.  V pozn. č. 80 chybí přesné 

označení rozhodnutí Soudního dvora EU. 

Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k výhradám uvedeným 

výše. Dále  by se měla obecně vyjádřit  k otázce,  v jakém rozsahu je  možné publikovat 

informace o rozhodčím nálezu vydaném v řízení  před Mezinárodním střediskem pro 

řešení  sporů  z investic  ve  Washingtonu  a  Mezinárodním  rozhodčím  soudem  při 

Mezinárodní obchodní komoře se sídlem v Paříži.

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 26. dubna 2011                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           oponent diplomové práce
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