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Posudek diplomové práce 

Jméno diplomanta: David Plevka 

Téma a rozsah práce: Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe  

mezinárodních rozhodčích soudů, celkem 94 stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 3. 6. 2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomová práce je aktuální, diplomant se zaměřil na téma investičních sporů v praxi 

mezinárodních rozhodčích soudů, to je téma velmi atraktivní a užitečné i z hlediska České 

republiky s ohledem na četná řízení v této oblasti. Téma je aktuální celosvětově, diplomant 

využil k přípravě práce i svého studijního pobytu v Austrálii, což je na práci znát zejména 

z hlediska bohatých zdrojů judikatury. Práce je nepochybně přínosná. 

2. Náročnost tématu: 

 Téma je náročné, diplomant pracuje převážně se zahraniční mi zdroji, to souvisí i 

s jeho pobytem v zahraničí v době, kdy práci připravoval. Na druhé straně postrádám práce 

našich předních odborníků, zejména doc. Balaše, Prof. Šturmy a Prof. Bělohlávka (posléze 

uvedení jsou uváděni vždy pouze jednou prací). Přitom se jedná o světově známé a uznávané 

odborníky, je to škoda.  Náročnost tématu spatřuji i v tom, že diplomant se věnuje zcela 

novým jevům, zejména je cenné jeho uvedení návrhu Dohody TTIP a rozbor této Dohody, 

pokud jde o regulaci investic. 

3. Kritéria hodnocení práce 

Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze čtyř kapitol, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž následuje 

Závěr. V Úvodu diplomant osvětluje cíl práce, jímž je analýza vybraných oblastí práva na 

ochranu investic z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. První 

kapitola vymezuje terminologii, zejména investiční spory a zahraniční investice. Dotaz ke s. 

5: jak je ochrana zahraničních investic zajištěna v českém právu, máme zakotvenu definici 

zahraničních investic? Druhá kapitola je historickým vhledem do řešení investičních sporů, 
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včetně práva EU. Dotaz ke s. 13: jaká je situace ohledně platnosti BIT v České republice?  

Poukazováno je zde i na Dohodu TTIP, což zvláště oceňuji. Třetí kapitola nastiňuje způsoby 

řešení mezinárodních investičních sporů. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na rozhodovací praxi 

mezinárodních rozhodčích soudů a lze v ní spatřovat těžiště celé práce. Otázkami, jimž 

diplomant věnuje pozornost, jsou vyvlastnění, investice a jejich vymezování, transparentnost 

řízení a závaznost a precedenční charakter rozhodnutí mezinárodních rozhodčích soudů. Práce 

ústí v Závěr, v němž diplomant shrnuje poznatky, k nimž dospěl, zejména uvádí, že judikaturu 

na poli ochrany investic lze označit za relativně ucelenou. Aktuálními otázkami jsou 

vyvlastnění v rozhodovací praxi, definice investice a úsilí o transparentnost arbitrážního 

řízení. Dotaz ke s. 71: jaký je názor diplomanta na jednotný investiční soud? 

Práce je přehledně napsána, se znalostí věci, je vidět, že diplomant má zkušenosti ze  

studijního pobytu v zahraničí. Diplomant používá literaturu především zahraniční, práce 

vychází z řady titulů a internetových zdrojů, je zcela aktuální. Určité problémy činí čeština, 

zejména interpunkce i některé výrazy, např. na s. 65 Algérie místo Alžírsko. Doporučuji 

diplomantovi, aby se tématu dále věnoval a co nejdříve jej publikoval pro českou právnickou 

veřejnost. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se diplomant měl podrobněji vyjádřit k výše uvedeným otázkám.  

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne: 20. 7. 2016                                

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 

          oponentka diplomové práce 


