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„Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů“

     Předložená diplomová práce má určitý aktuální význam, neboť investiční spory, v nichž je 
stranou  Česká  republika,  popřípadě  Slovenská  republika,  nejsou  nikterak  vzácné  a  i 
v budoucnosti je s nimi potřeba počítat.

     Práce  si  klade  za  cíl  analýzu  rozhodovací  praxe  nejvýznamnějších  mezinárodních 
rozhodčích  soudů  a  vlivu  ustanovení  mezinárodních  smluv  o  ochraně  investic  a  statutů 
rozhodčích soudů na jednotlivá rozhodčí řízení, jakož i související judikatury a legislativy.

     Struktura  práce  je  vzhledem k zamýšlenému cíli  práce  vhodně  volena.  Po úvodním 
výkladu, v němž se vysvětlují základní pojmy, pokračuje práce rozborem dvoustranných a 
mnohostranných smluv o ochraně investic, a to také úpravy řešení sporů ve dvoustranných 
smlouvách. Zmiňuje se i o úpravě umožňující předložení sporu soudu ve státě,  v němž je 
investice  realizována.  Po  další  části  práce  o  významu  práva  Evropské  unie  a  judikatury 
Soudního dvora Evropské unie následuje rozbor rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích 
soudů.

     Způsob zpracování  spočívá v používání  analytické metody spojené i  se  srovnáváním 
jednotlivých  rozhodovaných  případů  i  pravidel  pro  řízení  některých  rozhodčích  soudů. 
Výklad je podáván přesným a jasným vyjadřováním a je pro čtenáře dobře srozumitelný. 
Práce je opatřena početným poznámkovým aparátem, z kterého a také ze seznamu použité 
literatury je patrný důkladný přístup ke zpracování tématu a schopnost využít poznatky z nich 
k vlastnímu zpracování. Je připojen i seznam právních předpisů. V seznamu zkratek mohla 
být doplněna i zkratka ICSID.

     Pokud jde o  samotný obsah práce,  je  výklad  zpracován do hloubky a  do  značných 
podrobností.  Nelze  shledat  v práci  věcné  nepřesnosti.  Práce  tak  nepochybně  splňuje 
požadavky kladené na diplomové práce a je plně způsobilá k obhajobě.

     Při obhajobě by bylo vhodné zabývat se vztahem předpisů evropského práva, zejména 
Smlouvy o fungování Evropské unie, k dvoustranným smlouvám mezi členskými státy, zda je 
tento  vztah  dostatečně  vyřešen  v dosavadní  judikatuře  Soudního  dvora  EU  zmiňované 
v závěru kapitoly 3.1.

     Práci předběžně hodnotím stupněm „výborně“.
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