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Diplomantka se v předložené diplomové práci pokouší představit shrnout a vymezit 

všechna jeho historická i soudobá pojetí pojmu „mezinárodní investice“ a podat 

tak prostřednictvím primárních a sekundárních pramenů mezinárodního práva 

ucelený obraz o jeho obsahu v moderním mezinárodním právu zahraničních 

investic. Práce je logicky členěna a autorka se striktně drží zvolené struktury 

První část této práce se zabývá vývojem tohoto pojmu. Cílem této kapitoly je 

usnadnit na základě historických souvislostí pochopení obsahu pojmu 

v soudobém mezinárodním investičním právu .  Ve druhé části se autorka 

věnuje ekonomické definice investice, samozřejmě za předpokladu, že právě 

z této definice vychází i ta právní. Zejména v souvislosti s ekonomickou 

definicí investice mě napadá otázka, kterou bych rád měl při ústní obhajobě 

zodpovězenu, totiž, jaké parametry by měl mít pojem investice v nových 

dvoustranných dohodách na ochranu investic uzavíraných Českou 

republikou. Tato otázka je stále aktuální, v současné době se například jedná 

o renegociaci dvoustranné dohody o ochraně investic uzavřené se Spojenými 

státy. V navazující části rozebírá diplomantka právní definici zahraniční 

investice jakožto předmětu ochrany. Postupně analyzuje jednotlivé 

multilaterální a bilaterální smluvní nástroje, v nichž se definice různí v závislosti 

na účelu každého z těchto právních instrumentů.  Čtvrtá část je věnována 

Washingtonské úmluvě, a to i přesto, že tato úmluva žádnou legální či jinou 

definici neobsahuje. Poněkud bych však polemizoval s názorem autorky, že se v 

rámci ICSID řeší většina investičních sporů a budu rád, když diplomantka 

předloží relevantní data, která tuto tezi podpoří. Pátá část je věnována vymezení 

pojmu "investice" v národních právních řádech jednotlivých států, ve snaze 

demonstrovat opačný, restriktivnější přístup k pojetí zahraničních investic 

z pozice hostitelského státu. V závěru své práce pak diplomantka vyslovuje 

úvahu, zda je namístě definovat pojem zahraniční investice v mezinárodním 

investičním právu a pokouší se vymezit argumenty pro a proti současnému stavu 

absence jednotné definice.  



Jak jsme již uvedli výše, práce je systematicky členěna, autorka se drží nastíněné 

struktury a prokazuje, že schopna systematicky a přehledně zpracovat zvolené 

odborné téma. Jazykový styl a grafická úprava jsou na velmi slušné úrovni, některé 

drobné prohřešky lze odpustit. Rozsah práce je nadstandardní stejně jako práce 

s literaturou a relevantní judikaturou. 

 

Závěrem lze konstatovat, že práce splňuje formální podmínky stanovené pro 

diplomové práce. Z výše uvedených důvodů lze proto práci doporučit k ústní 

obhajobě. 

 

 

Vladimír Balaš 
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