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PoSUDEK KoNZULTANTA RIGoRÓZNí PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

oblast podpory a ochrany mezinárodních investic v České republice je v současné době velmi
aktuálním tématem. Ani ne z důvodu, že by se lzavíraly nové mezinárodní smlouvy o podpoře a
vzájemné ochraně investic, ale hlawě s ohledem na spornou agendu, kterou investoři vedou
s Ceskou republikou. Předmětem této agendy je nesplnění závazki vyplývajících z těchto
mezinárodních smluv a důsledkem náhrada škody, kterou investoři požadují uhradit po České
republice. Domnívám se, že se jedná o zajimavé a aktuální téma, které se České republiky přímo
dotýká, a to nejen z důvodů rizik, .které s sebou tyto mezinárodní dohody 'e'o.'. Aktuáhost
spoěívá i v současném postoji České republiky k těmto meziniárodním smlouvám a k
prodlužování těchto dohod, na kterém v souěasné době Česká republika nemá zájem.

Nároěnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracovánÍ a
použité metody

Jak jižjsem uvedl shora, jedná se o aktuální téma, které je v současné době jak odbornou, tak i
laickou veřejností často diskutováno. Kandidátka při svém rozboru dohod o ochraně a vzájemné
podpoře investic vylží|a velkého množství podkladů, které byly v souěasné době v odbomé
literatuře publikovány a při zpracování tohoto tématu vytlŽita i zahraniění právní literaturu. Při
zpracováni zvoleného tématu pak vyržila jak metody popisné, tzn. popisuje právní záHad
tuzavfuéni těchto smluv, jejich aplikaci v právním řádu, tak i metody hodnotící, při které hodnotí
stávající právní úpravu a její vliv na česlcý právní řád. Kritickou metodou potom kriticky
hodnotí některé pasáŽe v uzavřených smlouvách o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Formální a systematické č|enění práce

Zformá|ruho hlediska se rigorózní práce skládá z protúášení, poděkování konzultantovi, shmutí
v anglickém jazyce, obsahu složeného z úvodu a čtť kapitol, dá|e závěru. seznamu použité
literatury, abstraktu v českém a anglickém jazycea seznamu klíěových slov.
V úvodu se autorka zabývá hlavně cílem celé igorózru práce, kterým je zejména vývoření
celistvé práce, která poslgrtne poměrně ucelený pohled na problematiku ochrany a podpory
mezinarodních investic z pohledu České republiky jako státu, ktd tuto ochranu má investorum
poslqrtovat. Dále si jako cíl autorka klade řešení aktuálrrích problémů a otázek,které jsou s touto
problematikou spjaty, resp. přímo vyplývají ze současné situace, a to jak právní, tak ipolitické.
V druhé kapitole autorka pojednává o právním rámci ochrany investic v České repubiice. Tento
rámec rozděluje do pěti kategorií. V první kategorii oznaěuje ochranu investic v rámci
tuzemského narodního práva, v druhé kategorii pak oznaěuje ochranu poskytovanou na základě
poskýovaných jednotliých smluv mezi státem a investorem. Ve třetí kategorii potom
bilaterální dohody na ochranu investic a ve čtvrté kategorii jsou zahrnuty mnohostrinné úmluvy
mezi smluvními státy. Pátou kategorií, o které se nedomnívám, že je kategorií z hlediska
ochrany zahraničních investic, jsou pak rozhodnutí jednotliých investičních spóru řešených na
mezinárodní úrovni. Domnívám se, že tato pátá kategone jiŽ není kategorií, ále je ffzením ve
věcech samých, které vyplývá z jedné ze čtý ýše zmiňovaných kategorií.
Třetí kapitola je věnována vlastní atn|ýze bilaterálďch dohod o vzájemné podpoře a ochraně
investic. V této kapitole autorka rozebká jednotlivé definice pojmů, které se v dohodách o
ochraně a vzájenné podpoře investic vyskytuj í'
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Ve ětvrté kapitole popisuje autorka činnost mezinárodního střediska pro řešeď 'p9. ? investic,

jeho organizaění strukturu, jeho rozhodovací praxi včetně p9ď1Íú příslušných n1vrhů, důkazními

prostreáky' pruběhem dokazování, aŽ vydáním rozhodčího ná]lenr Dále se zabývá i

přezkoumáním nálezu ta zákJadě nových skutečností a případným zrušením takového náLezu.

Žajímavá jei stať na straně 84 týkající se korupěního jednání člena tribunálu.

v pate uiitote se autorka zabývá ýznamnými rozhodnutími a aktuálními otázkami týkajícími

se problematiky investičních sporu.
zavcr je pak šn-.,ti- textu iigorózní práce. Zde autork.a upozorňuje na problémy v oblasti

aplikace 
.mezinárodních 

právních norem' v oblasti aplikace dohod o ochraně a vzájemné

ptdpore investic. Tento 
^závér 

je zpracován velmi podrobně a shmuje celou problematiku

igorózni práce.

Vyjádření k práci

Rigorózrrí práci hodnotím jako zdařilou. Autorce se podařilo komplexně zhodnotit oblast

mezinárodních dohod o podioře a vzájemné ochraně investic, i když se někdy uchyluje spíše

k metodě popisné než k metodě hodnotící, na zákJadé tnŽby měla dospět kzáuéru, zdali dohody

o podpoře a vzájemné ochraně investic měly pro Českou republiku v době, kdy přecházela na

volně tržní ekonomiku, podstatný ýznam či nikoliv, a zdali problémy, které s sebou týo

dohody přinesly, prevaÁ4ipřínos z tBchto dohod vyplývající. Autorce se podařilo na několika

případech u.,est iauadni problémy, které s sebou dohody o podpoře a vzájemné ochraně

investic přinášely, dále pouiázat na skuteěnost, že kdyby ýkon státní správy byl řádný, tak ke

sporum , teto obtu.ti nitdy nedojde. V práci jsem postrádal praktiětější pohled na věc. Toto

piaktické hledisko by doáalo přa"i ..,yssi stupeň odborné kvality' o tomto může autorka

pohovořit více při ústní obhajobě.

Kritéria hodnocení práce5.

p"-"t"a'.' '*e ngorózrti práce svůj cil naplnila.

Autorka se velmi dobře orientuje v dané problematice,

kterou peělivě nastudovala a promítla do písemné ěásti

své rigórózrí práce. Se splněním cíle práce jsem tedy

Sp|nění cíle práce

Autorka ěasto konzultovala jednotlivé pasáŽe

s konzultanterrr, z ěehož je zÍejmé, Že přistupovala
Samostatnost při zpracování

K" .t""bě práce nemám žádtté výhrady. Práce je

z hlediska systematického vhodně ěleněná a struktura
Logická stavba práce

n.'to'ta pracovala s tuzemskou i zahraniění literaturou,
přiěemž uvedla dostatek odkazů na tuto literaturu i na
áohody samé přímo v textu své rigorózrrí práce, i:ldíŽ

Práce s |iteraturou (vyuŽití
ciz$azyčné literatury) včetně
citací

H'oubka ngoÍóZní práce je dostaěující, i kdyŽ občas

převažují popisné ěásti. Ty jsou nicméně vyváženy(ve vztahu k tématu)
H|oubka provedené ana|ýzy

@e hodnotím jako dobrou. občas
jsem narazil na drobné překlepy a pravopisné chyby,'které 

by se ovšem v budoucnu neměly opakovat, jelikož

je pro právníky nepřípustné, aby se dopouštěli

fipráce (text, grafy,

Z h'"di'ka 't/istiky je práce na velmi dobré úrovni. Co

se týěe jazykové stránky, odkazuji na úpravu práce
shora. kde mám výtku pouze k pravopisným chybám.

Jazyková a sty|istická úroveň



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

V rigorózní práci mohlo být vícero úvah de lege ferenda. S úvahami, které jsou uvedeny v závéru,
souhlasírn' přesto mi však chybí více prakticky hodnotící přístup autorky ke zvolenému tématu. Iak jlž
jsem uvedl shorao tento prakticky hodnotící přístup by posunul pníci na podstatně lepší uroveň.
Celkově rigorózr;ri práci doporučuji k ústní obhajobě, pÍittlŽpoložím další otráácy. Autorka by se měla
připraút právě na otázky, které budou směřovat kpraktické aplikaci dohod o ochraně a vzáqemné
podpoře investic.

Doporuěení/nedoporučení práce I Rígorózní práci d o p o ru ěuj i kobhajobě.
k
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