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1. Téma, které si doktorand zvolil pro svoji rigorózní práci, je pro právnickou profesi 

velmi aktuální, zejména poté, co Lisabonská smlouva zařadila přímé investice mezi 

výlučné pravomoci EU, ale existující investiční vztahy členských států většinou 

existují na bázi mezinárodního práva veřejného, a nečlenskou smluvní stranu tudíž 

nemusí přímo změna primárního práva EU zajímat. Rigorózní práce je tím 

přínosnější, že tomuto tématu se česká právnická literatura věnuje okrajově. Téma 

však je rovněž vhodné pro rigorózní práci vzhledem k jejímu poslání, možnému 

rozsahu a v důsledku toho prostoru pro hlubší vědeckou analýzu. Navíc doktorand 

téma zvládl zpracovat čtivým způsobem, který je zpřístupňuje i širšímu okruhu než 

pouze zasvěceným odborníkům, zejména díky informacím politologické a ekonomické 

povahy. 

 

2. Za cíl práce si doktorand stanovil analyzovat právě údajný střet mezi bilaterálními 

investičními dohodami mezi členskými státy a unijním právem. Tento cíl považuji za 

správný, protože v něm se odráží základní právní spor zvoleného tématu. 

 

3. Práce je přehledně členěna do sedmi kapitol (kromě úvodu a závěru), které plně 

pokrývají zvolené téma. Tato struktura je pro dané téma vhodná. 

 

4. Obsah práce, jakkoliv odpovídá cíli rigorózní práce na právnické fakultě, totiž vědecké 

analýze právního problému obsaženého ve zvoleném tématu. Právní problémy práce 

vytyčuje a pokouší se o jejich řešení, ale zároveň ponechává nevyužit ještě prostor 

pro hlubší diskusi daných problémů, resp. otázek právních následků případně 

vyřčené neplatnosti investičních smluv mezi členskými státy EU.  

 

5. Dostatečná je práce s literaturou i s judikaturou Soudního dvora EU.  

 

6. Z detailů oceňuji především (1) mezioborový přístup práce, který právní problematiku 

obohacuje ekonomickými a politologickými informacemi, a (2) kapitolu 4, která 

z právního pohledu představuje jádro práce. 
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7. Z formálních nedostatků, které bylo možno kosmeticky vylepšit, je používání 

anglického způsobu citací rozsudků SDEU v angličtině (např. s. 21, ale i jinde), pro 

něž není důvod. 

 

8. Vzhledem ke všemu výše uvedenému považuji rigorózní práci za způsobilou k 

obhajobě. 

 

V Praze dne 30.10.2014 

 

 

 

Doc. JUDr. Pavel Svoboda, PhD., D.E.A. 


