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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomant se ve své práci zabývá vybranými aspekty vývoje sjednávání dohod o podpoře a 

vzájemné ochraně investic (dále jen „BIT“) v Číně a to ve vztahu k zemím Evropské unie 

(dále jen „EU“). Práce je aktuální hned ze dvou důvodů. Prvním je rostoucí ekonomický 

význam Číny a rostoucí ekonomická spolupráce. Spolupráce původně ve vztahu k 

zahraničním investicím jednostranná, směrem do Číny se postupně začíná otáčet, což s sebou 

nese zvýšený zájem Číny investovat do některých zajímavých evropských podniků, 

strádajících v hospodářské recesi a krizi. Druhým zajímavým a důležitým důvodem proč je 

analýza stávajících dvoustranných dohod na ochranu investic uzavřených mezi členskými 

státy EU a Čínou aktuální, je skutečnost, že investiční agendu se snaží převzít EU. Bez 

prozkoumání stávajícího stavu, nelze koncipovat ve vztahu k Číně žádnou společnou 

investiční politiku ani připravovat modelovou BIT.   

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo nejen důkladnou analýzu platných BIT uzavřených mezi 

původními i novými členskými zeměmi EU a Čínou a pro srovnání ještě mezi Spojenými 

státy a  Čínou, diplomant rovněž prostudoval obecný právní rámec pro přímé zahraniční 

investice do Číny a analyzoval jednotlivé formy zahraničních investic v Číně. Téma práce je 

proto možno považovat za relativně náročné, předkladatel práce se musel seznámit s 

relevantní legislativní úpravou na národní čínské úrovni, analyzovat ji a syntetizovat získané 

poznatky do srozumitelných závěrů. 

 

3. Hodnocení práce: 

 



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

formální úroveň jsou na slušné úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na 

obdobný typ prací. Předkladatel práce navíc práci doplňuje přehlednými přílohami. Při 

zpracování vycházel diplomant z poměrně značného množství primárních a sekundárních 

zdrojů, které standardně cituje. Práci zpracovával se značným zaujetím a pravidelně ji 

konzultoval. 

 

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 nemám, s ohledem na doporučený rozsah diplomových prací 

od ní patrně nešlo očekávat více. K obhajobě bych rád položil následující otázky: 

 

Jaké jsou standardní způsoby řešení sporů zakotvené v dohodách o ochraně investic 

uzavíraných Čínou, resp. liší se způsoby řešení sporů podle toho, jestli je smlouva uzavřena s 

členskými zeměmi EU, Spojenými státy nebo zeměmi třetího světa? 

 

Jak je koncipován pojem investora a investice v čínských BITs ve srovnání s českými 

dohodami. 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím kladně, stejně jako přístup diplomanta k 

jejímu zpracování. Doporučuji ji proto k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 17. dubna 2012 

 

 

Vladimír Balaš 

 


