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1. Aktuálnost tématu:

Diplomant  si  vybral  diplomovou  práci  na  téma  „Riešenie  investičných  sporov  z 

pohľadu  rozhodovacej  praxe  medzinárodných  rozhodcovských  súdov“  a  věnoval  se 

řešení investičních sporů na základě relevantních mezinárodních smluv v kontextu recentní 

rozhodovací praxe rozhodčích soudů. V oblasti práva mezinárodního obchodu je toto téma 

aktuální. Aktuálnost tématu dokládá skutečnost, že investiční spory jsou řešeny (v případě 

neúspěšného  jednání  stran)  především  v  rozhodčím  řízení.  Diplomant  doložil  aktuálnost 

tématu  i  na  současném  stavu  projednávání  sekundární  legislativy  EU  v  oblasti  ochrany 

investic.

2. Náročnost tématu:

Téma „Riešenie  investičných  sporov  z  pohľadu  rozhodovacej  praxe 

medzinárodných  rozhodcovských  súdov“  považuji  za  poměrně  náročné  vzhledem 

k nutnosti prostudování cizojazyčných právních předpisů, rozhodčích řádů a nálezů, jejichž 

analýza  a  srovnání  tvoří  základ  předložené  diplomové  práce.  Pozitivně  hodnotím,  že 

diplomant podrobně analyzuje nejnovější rozhodnutí vydaná v investiční arbitráži.  

Teoretické znalosti diplomanta,  které prokázal ve své diplomové práci, považuji za 

dobré.

Z hlediska  použitých  metod  si  diplomant  zvolil  právně-analytický,  právně 

komparativní a právně-popisný přístup. 

Vstupní údaje, které měl diplomant k dispozici, zpracoval uspokojivým způsobem a ve 

své práci  vycházel  z  aktuální  domácí  i  zahraniční  odborné literatury a  rozhodovací  praxe 

rozhodčích senátů. 



3. Hodnocení práce:

Cílem diplomové práce byl primárně rozbor rozhodovací činnosti nejvýznamnějších 

rozhodčích  institucí  v  oblasti  investičních  sporů.  Sekundárním  cílem  byla  analýza 

připravované právní úpravy ochrany investic na úrovni EU. Oba uvedené cíle byly splněny 

prostřednictvím komparativní analýzy shora uvedené problematiky v kapitole druhé až čtvrté.

Diplomant  své  téma  zpracoval  samostatně  a  vybrané  otázky  týkající  se  konceptu 

konzultoval  s  vedoucím diplomové práce.  Svou práci  rozdělil  do  celkem čtyř  kapitol  (1. 

Vymezení pojmů, 2.  Bilaterální a multilaterální smlouvy na ochranu investic,  3. Evropská 

unie a ochrana investic a 4. Mezinárodní rozhodčí soudy a jejich rozhodovací praxe). Práce je 

přehledně strukturována a systematicky rozdělena. 

Ve  vztahu  k práci  s odbornou  literaturou  mám  drobnou  připomínku  týkající  se 

přehledu použité literatury na s. 51.  Seznam použité literatury měl být rozdělen aspoň na 

publikace české a zahraniční. K vlastním závěrům diplomanta v předložené diplomové práci 

konstatuji, že samostatně hodnotí jednotlivé mezinárodní smlouvy, rozhodčí nálezy i závěry 

obsažené v odborné literatuře. 

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

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

Z hlediska  jazykového  a  gramatického  nemám  k práci  připomínek.  K práci  s  odkazy 

v poznámkách pod čarou nemám připomínek. 

Diplomant projevil  velmi dobré teoretické znalosti  získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

4. Další vyjádření k práci:

Nejsou.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Na s.  11  by  mohlo  být  zajímavé,  pokud  by byl  provedeno  srovnání  argumentace 

rozhodců  v  odůvodnění  rozhodčího  nálezu  ve  věci  CME Česká  republika  B.V.  v.  Česká 

republika, která se týkala změny legislativního prostředí s kauzami uvedenými diplomantem. 

Ke  s.  19  uvádím,  že  pod  č.  569/1992  byla  uzavřena  Dohoda  medzi  Českou  a 

Slovenskou  Federatívnou  republikou  a  Holandským  kráĺovstvom  o  podpore  a  vzájomnej 

ochrane investícií. Holandsko je název pouze pro část Nizozemského království (diplomant 

nesprávně používá název Holandsko pro celý stát).
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Na s. 29 chybí uvedení případu řešeného před mezinárodním Střediskem pro řešení 

sporů z investic, ve kterém rozhodci museli mimo jiné posoudit otázku, zda lze podat žádost o 

zahájení rozhodčího řízení i před uplynutím lhůty k jednání stanovené dohodou o podpoře a 

ochraně investic.

Při  obhajobě  diplomové  práce  by  se  měl  diplomant  vyjádřit  k připomínkám 

uvedeným výše. Při obhajobě by měl dále odpovědět na následující otázky:

1)  Uveďte  příklady  investičních  sporů,  které  byly  rozhodovány  obecným  soudem 

hostitelského státu (otázka ke s. 20).

2) Jaké změny Washingtonské úmluvy z 18. 3. 1965 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 420/1992 Sb.) by bylo třeba sjednat, aby se smluvním státem této úmluvy mohla stát EU 

(otázka ke s. 26 odst. 1)?

3)  Jaké  existují  prostředky  pro  vynucení  (resp.  výkon)  předběžných  opatření  vydaných 

rozhodčími  soudy  (senáty)  v řízení  před  Mezinárodním  střediskem  pro  řešení  sporů  z 

investic? 

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně

V Praze dne 6. července 2012                                                             

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

                                                                                                           vedoucí diplomové práce
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