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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Definice investice je klíčovou otázkou pro každý investiční spor. Existuje celá řada smluvních 

definic, setkat se můžeme s ekonomickými definicemi, s definicemi implicitními 

i explicitními, bohužel ne všechny definice jsou stejné a to je důvodem, proč se o ni stále 

zajímá praxe i teorie. Srozumitelná definice investice je důležitá pro určení pravomoci 

tribunálů ICSID stejně jako pro stanovení, komu a za jakých okolností bude hostitelský stát 

poskytovat ochranu. Státy mají poměrně značnou volnost určit, jakého investora a jakou 

investici budou chtít získat a co za poskytnutou ochranu mohou očekávat. Mluví se o tom, že 

vítaný investor by měl přinést kapitál, know-how a přispět tím ke zvýšení zaměstnanosti a tím 

i prosperity hostitelského státu. Promyšlená definice investice je tak základním předpokladem 

pro naplnění ekonomických cílů státní politiky. Proto je překvapivé, že se České republice 

nepodařilo v dohodách na ochranu investic prosadit jednotnou definici, která by odrážela 

priority ekonomické politiky České republiky a naplnit očekávání, která lze od fungujícího 

systému ochrany investic rozumně požadovat. Bohužel opak byl mnohdy pravdou a namísto 

přínosných investic byla Česká republika postavena před celou řadu sporů s  investory, jejichž 

investice nepřinesla její ekonomice nic pozitivního. Systém tak chránil „investory“, jejichž 

jediným cílem bylo drancovat zdroje při živelné privatizaci. Bohužel, systém ochrany investic 

byl v České republice nastaven tak, že predátorský investor mnohdy získal dvojí plnění. 

Otázkou je, zda chystaná úprava na úrovni EU tento neduh odstraní nebo petrifikuje. 

O aktuálnosti zpracovávaného tématu tak nelze mít sebemenší pochybnosti. 

  

Práce je systematicky členěna do pěti kapitol a ty pak dále do řady subkapitol. V první 

kapitole podává diplomant stručný přehled o vývoji ochrany mezinárodních investic a na 

tomto místě bych rád uvedl, že se na rozdíl od něj nedomnívám, že ve vývoji ochrany investic 



hraje Chammurapiho zákoník natolik důležitou roli, že b y zasluhoval vlastní subkapitolu. Ve 

druhé kapitole se diplomant věnuje ekonomickému vymezení pojmu investice. Třetí kapitolu 

věnuje mezinárodně právnímu vymezení pojmu investice, dost možná že název kapitoly je 

poněkud zavádějící. Čtvrtá kapitola je věnována analýze pojmu investice v judikatuře 

rozhodčích tribunálů a zde už název žádné pochybnosti nevyvolává. Pátá kapitola je věnována 

přístupu EU k problematice ochrany investic. V závěru autor syntetizuje poznatky získané 

analýzou a shrnuje, k jakému výsledku dospěl.  

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování diplomové práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantní judikatury a platné 

mezinárodněprávní úpravy. Téma práce je proto možno považovat za náročné. Za velmi 

cennou považuji srovnání pojmu investice v jednotlivých smluvních dokumentech a 

v rozhodovací praxi, stejně jako zhodnocení jednotlivých interpretačních přístupů ve 

zkoumané kazuistice. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autor se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na obdobný typ 

prací. Při jejím zpracování diplomant vycházel z poměrně značného množství primárních a 

sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci zpracovával se značným zaujetím a 

pravidelně ji konzultoval. Za výborný považuji zvolený způsob zpracování a systematičnost, 

s jakou se diplomant pustil do analýzy zvolené materie. Domnívám se, že předložená práce 

svým obsahem, rozsahem i způsobem zpracování patří rozhodně mezi zdařile zpracované 

diplomové práce. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována s přehledem. 

Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít a postihuje většinu relevantních aspektů spojených 

s definicí investice. K obhajobě bych rád položil následující otázky: 

 

Jakou definici investice byste doporučil České republice do smluv na ochranu investic. 



Co je to double keyhole approach při definici investice a kde se používá. 

 

Co vede rozhodčí tribunály k odklonu od Salini Testu. 

 

5. Doporučení: 

 

Předloženou práci hodnotím kladně, stejně jako přístup diplomanta k jejímu zpracování. 

Doporučuji ji proto k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 14. září 2014 

 

 

Vladimír Balaš 

 


