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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu se zabývá tématem, které sice není úplně 

nové, ale je stále aktuální. Lze dokonce říci, že nabývá na významu ve světle některých 

arbitrážních rozhodnutí (Salini test) i nových dohod o ochraně investic (BITs), popř. FTAs. 

Autorka pracovala velmi dobře s primárními prameny i literaturou, zejm. zahraniční (v 

angličtině a francouzštině). Možná mohla trochu více využívat též novější literaturu vydanou 

v ČR, popř. na Slovensku.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat značné množství 

pramenů. Stejně tak klade určité nároky na analytický přístup k tématu. Lze říci, že se 

diplomantka s úkolem celkem úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má promyšlenou a logickou strukturu. Po stručném úvodu se autorka v kap. 1. 

zabývá pojmem investice v kontextu vývoje mezinárodněprávní ochrany investic. Kap. 2. je 

věnována ekonomické definici investice, včetně problematiky portfoliových investic, kde se 

právě do značné míry obecné ekonomické definice rozcházejí se definicemi obsaženými 

v některých BITs. Jádrem práce jsou pak kap. 3. a 4., kde se postupně analyzuje vymezení 

investiční operace z pohledu práva, a to s využitím definic obsažených ve vybraných BITs a 

relevantních mnohostranných smlouvách. Důležité místo (kap. 4.) zaujímá Washingtonská 

úmluva (1965) a judikatura ICSID. I když by to bylo možná žádoucí, v současné době lze asi 

těžko tvrdit, že většina sporů z investic se řeší právě v rámci ICSID. Spíše stručným exkursem 

je kap. 5., která se zabývá definicí v národních právních řádech. Zcela zásadní, syntetickou a 

hodnotící povahu má pak kap. 6., ve které autorka řeší otázku, zda je definice opravdu nutná. 

Se závěry předloženými v práci lze v podstatě souhlasit.    



 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána celkem přehledně a pečlivě, odborným 

právnickým jazykem a bez velkého množství chyb. Pokud se jich někde vyskytuje více, tak to 

jsou zejména názvy francouzských prací uváděných v odkazech a seznamu použité literatury.   

Pro účely obhajoby navrhuji, aby diplomantka odpověděla na tyto otázky:  

(1) Do jaké míry jsou definice investic ve vnitrostátním právu relevantní pro mezinárodní 

ochranu investic? 

(2) Jaké hlavní rozdíly lze najít mezi definicemi v BITs a definicemi v jiných, zejména 

mnohostranných či vícestranných smlouvách? 

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce i přes drobné připomínky svým obsahem představuje kvalitní 

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím jako velmi 

dobrou až výbornou.  

 

V Praze dne 19.9.2011 
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