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1. Aktuálnost tématu: 

Diplomantka si zvolila téma „Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků“. 

V oblasti práva mezinárodního obchodu je toto téma aktuální, protože vzorové smlouvy 

FIDIC a NEC jsou při dodávkách investičních celků často používány. V některých státech 

jsou však používány i jiné podmínky, mezi které patří smluvní podmínky VOB (Vergabe – 

und Vertragsordnung für Bauleistungen), které jsou aplikovány často zejména ve Spolkové 

republice Německo a v Rakouské republice. 

2. Náročnost tématu: 

 Téma „Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků“ považuji za poměrně 

náročné vzhledem k nutnosti prostudování smluvních vzorů FIDIC a NEC, cizojazyčných 

odborných publikací a nejnovějších soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů, jejichž analýza 

a srovnání tvoří základ předložené diplomové práce.  

 Teoretické znalosti diplomantky, které prokázala ve své diplomové práci, považuji za 

velmi dobré. Z textu práce je patrné, že se autorka zabývá zkoumanou problematikou v právní 

praxi. 

 Z hlediska použitých metod si diplomantka vybrala výkladový postup analytický, 

logický, komparativní, teleologický a deskriptivní.  

Vstupní údaje, které měla diplomantka k dispozici, zpracovala uspokojivým způsobem 

a ve své práci vycházela jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury.  



3. Hodnocení práce: 

 Cílem diplomové práce bylo především vymezení terminologie týkající se dodávky 

investičních celků a rozbor obsahu mezinárodních smluv o dodávce investičních celků. Tento 

primární cíl byl splněn prostřednictvím rozboru v kapitole čtvrté (s. 7 až 33). Kapitola třetí 

měla za cíl provedení rozboru pramenů právní úpravy smluv o dodávce investičních celků 

včetně určování rozhodného práva. Jako sekundární cíl si diplomantka zvolila analýzu a 

komparaci smluvního vzoru ECC3 se stříbrnou knihou FIDIC. Sekundární cíl tvoří předmět 

kapitoly čtvrté. Poznatky dosažené diplomantkou ve vztahu k primárnímu i sekundárnímu cíli 

jsou shrnuty v Závěru na s. 79 až 81. 

 Diplomantka své téma zpracovala samostatně a vybrané otázky konzultovala s 

vedoucím diplomové práce. Svou práci rozdělila do čtyř kapitol (1. Základní pojmy 

související s dodávkou investičních celků, 2. Mezinárodní smlouvy o dodávce investičních 

celků, 3. Právní režim mezinárodní smlouvy o dodávce investičních celků a 4. Vybrané 

aspekty využití standardizovaných obchodních podmínek a smluvních vzorů při uzavírání 

mezinárodních smluv o dodávce investičních celků v oblasti investiční výstavby). Práci tvoří 

v podstatě dvě části. První část zaměřenou na obecné otázky smluv o dodávce investičních 

celků tvoří kapitoly první až třetí. Druhou část věnovanou standardizaci obchodních 

podmínek ve výstavbě tvoří kapitola čtvrtá. Po vlastním textu následuje seznam použitých 

zdrojů a abstrakty. Práce je přehledně strukturována a systematicky rozdělena.  

 Ve vztahu k práci s odbornou literaturou mám připomínku jen k tomu, že kniha M. 

Sornarajaha „The international law on foreign investment“ má nové vydání z roku 2010 

(diplomantka čerpala z vydání z roku 2004). K vlastním závěrům diplomantky v předložené 

diplomové práci konstatuji, že samostatně hodnotí jednotlivé právní úpravy i závěry obsažené 

v odborné literatuře. Pozitivně hodnotím rozsáhlý poznámkový aparát.  

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 

Z hlediska jazykového a gramatického nemám k práci připomínek (z toho platí jediná 

výjimka na s. 58 odst. 2 – „podnikately“). V práci se vyskytuje několik drobných překlepů (s. 

56 odst. 3, 62 odst. 2, 71 a 74). 
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Diplomantka projevila velmi dobré teoretické znalosti získané studiem tuzemské 

i zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

V textu diplomové práce se pozitivně projevuje, že se diplomantka se zabývá aplikací 

smluvních vzorů FIDIC v praxi, což lze demonstrovat na jejích poznatcích obsažených 

v dílčích závěrech na s. 18, 32, 46 a 77. 

4. Další vyjádření k práci: 

 Na s. 15 v odst. 2 by měla být přeformulována věta druhá (správně by mělo být 

uvedeno „…, který obdobně jako jiné právní předpisy …“). 

Na s. 20 v pozn. č. 79 se nachází zřejmě nedopatřením na konci věty chybný/

nadbytečný text ohledně knihy Prof. M. Pauknerové. 

Na s. 44 v odst. 2 měl být uveden odkaz na ust. Nařízení Řím II o pravidlech 

bezpečnosti a chování (čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 864/2007 ze dne 11. 

července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy). Na téže straně 

z hlediska slohového není vhodné opakované použití slova „navíc“. 

Na s. 67 v odst. 3 je uveden názor, který měl být předmětem polemiky, protože použití 

vágní terminologie ve smluvních vzorech nelze hodnotit jako pouze negativní jev s ohledem 

na to, že takové pojmosloví umožňuje reagovat na vývoj situace v průběhu dodávky 

investičních celků a připouští výklad, který zamezuje nepřiměřené tvrdosti při plnění 

smluvních podmínek. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na s. 45 v odst. 2 chybí odkaz na názory na povahu lex mercatoria v „odborných 

kruzích“, které by diplomantka měla uvést při obhajobě.   

 Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínce 

uvedené výše a měla by dále odpovědět na následující otázky: 

1) Jakým způsobem jsou v ČR vynutitelná ustanovení smlouvy o dodávce investičního 

celku ohledně důvěrnosti? 

2) Charakterizujte stručně mechanismus řešení sporů podle stříbrné knihy FIDIC? 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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7. Navržený klasifikační stupeň: Výborně. 

V Praze dne 10. července 2015                                                              

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 

                                                                                                           vedoucí diplomové práce
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