
 

 

 

Posudek školitele na doktorskou disertační práci 

„Znalec v mezinárodním rozhodčím řízení a investičních sporech“  

vypracovanou JUDr. Ing. Lucií Gregor  

a návrh oponentů 

 
 Doktorandka si zvolila za téma své disertační práce o rozsahu 216 stránek zpracování 

problematiky postavení znalce v mezinárodním rozhodčím řízení a investičních sporech, a to jak z 

obecného pohledu, tak i podle vybraných národních právních úprav a tak i podle úprav 

obsažených v dohodách o ochraně a podpoře investic. Podle mého názoru doktorandka čerpala z 

dostatečného počtu odborné tuzemské i zahraniční literatury a právních předpisů. Mimo 

pozornost nezůstala ani právní úprava znalectví v rámci Evropské unie. Doktorandka prokázala, 

že se získanými teoretickými poznatky dokáže pracovat, zobecnit je a přijít s vlastními názory na 

zkoumanou problematiku. 

   

 Znalec je v mezinárodním rozhodčím řízení (mezinárodní obchodní arbitráži a zejména pak 

v mezinárodní investiční arbitráži) nepochybně osobou, bez které nemohou rozhodci, kterými 

jsou zpravidla osoby s právnickým vzděláním, předmět sporu kvalifikovaně rozhodnout. Znalec 

nikdy neodpovídá na právní otázky, odpověď na ně přísluší vždy jen rozhodujícím rozhodcům, ale 

na otázky jiné, zpravidla týkající se výše vzniklé škody. Proto jsou na osobu znalce kladeny 

specifické požadavky týkající se jeho odbornosti, ale i nepodjatosti a nezávislosti na sporných 

stranách. Ne každá osoba proto může působit v rozhodčím řízení jako znalec, ať již se jedná o 

občana České republiky či cizince. 

  

 Doktorandka prokázala sepsáním předložené disertační práce svoji schopnost pro 

vědeckou práci, jde o samostatné dílo, které považuji za velmi kvalitní. Svůj přístup prokázala již 

během vlastního doktorského studia. 

 

 Pokud jde o formální hledisko, pak předložená disertační práce odpovídá všem 

stanoveným podmínkám pro tento druh kvalifikačních prací.  

 

 Protože doktorandka splnila všechny studijní povinnosti a předložená disertační práce 

splňuje stanovené požadavky, doporučuji ji předložit k obhajobě a jako oponenty si dovoluji 

navrhnout: 

 

- doc. JUDr. Jana Ondřeje, CSc., DSc., Právnická fakulta UK v Praze, 

- JUDr. Oto Kunze, CSc., Fakulta právnická ZČU v Plzni (adresa pro doručování: Advokátní 

kancelář, v Tůních 3, 120 00 Praha 2). 

 

 

V Praze dne 6.8.2013 

 

                                                                           prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 


