Hodnocení diplomové práce na téma
„Ochrana zahraničních investic“
diplomant: Zbyněk Savara
1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 64 str. textu zvolil nepochybně
aktuální a zajímavou problematiku, a to stav ochrany zahraničních investic na území
České republiky, a to jak z pohledu současného vývoje, tak i z pohledu do budoucnosti.
Musíme vzít v úvahu, že ochrana jeho investice je pro zahraničního investora jedním z
důležitých kritérií, podle kterých se rozhoduje, zda své finanční prostředky vloží do
investice na našem území nebo někde v Nigérii. A že ne vždy jsou tyto investice
dostatečně chráněny, svědčí řada mezinárodních arbitráží vedených poškozenými, či
spíše nespokojenými, zahraničními investory vůči České republice.
2. Náročnost tématu
Téma diplomové práce považuji za náročné, a to s ohledem na komparatistický a
hodnotící přístup k jeho zpracování. Téma je náročné i proto, že kladlo na diplomanta
potřebu náležitého studia příslušné české i zahraniční literatury, judikatury, rovněž tak
příslušných právních dokumentů, týkajících se zpracované problematiky. Za zcela nově
zpracovanou problematiku je třeba považovat kapitolu 4 diplomové práce nazvané
„Ochrana zahraničních investic a fotovoltaické elektrárny“, což zvláště oceňuji.
3. Kritéria a hodnocení práce
Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do úvodu a šesti kapitol. Z textu
diplomové práce dovozuji, že diplomant postupuje od zkoumání obecných a pojmových
otázek (jako je historický vývoj ochrany zahraničních investic, pojem investice, jednotlivé
režimy zacházení se zahraničními investicemi) přes ochranu zahraničních investic v
České republice, prameny právní ochrany po již zmíněnou ochranu zahraničních investic
investovaných do fotovoltaických elektráren.
Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomant má o zkoumané
problematice dobrý přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční
odborné literatury. Diplomant prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky
pracovat. Práce byla zpracovaná samostatně a splnila cíl, který si diplomant před jejím
zpracováním stanovil. Rovněž je třeba ocenit jeho vlastní názory uvedené v textu
diplomové práce a v jejích závěrech.
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K vlastní textu diplomové práce nemám žádné zásadní věcné připomínky, text je na
potřebné gramatické úrovni, bez rušivých překlepů. Je napsán srozumitelně.
Otázka: Jaký je názor diplomanta na výsledky sporů s investory v oblasti
fotovoltaických elektráren v případě, že by stranou žalovanou byl český stát? Může vůbec
být stranou žalovanou český stát?

5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji proto k
ústní obhajobě.
6. Navržený klasifikační stupeň
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.
V Praze dne 23. srpna 2011
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.

