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Úvod 

Tato práce si dává za cíl seznámit čtenáře s právní úpravou ochrany 

zahraničních investic, a to nejen v rámci právního řádu České republiky, ale s 

ohledem na členství České republiky v Evropské unii taktéž v kontextu práva 

Evropské unie. Téma ochrany zahraničních investic lze díky současným trendům 

ve vývoji světové ekonomiky považovat za značně aktuální. Vlivem globalizace 

totiž dochází k zintenzivňování mezinárodních ekonomických vztahů a 

mezinárodní investice tak nabývají na významu. 

Právě pojmem investice a jeho různými definicemi se zabývá první 

kapitola této diplomové práce. Pozornost tomuto na první pohled snad i 

triviálnímu pojmu je věnována proto, že se jedná o zcela stěžejní pojem tématu 

diplomové práce, neboť je jím vymezován předmět ochrany dohod o ochraně 

investic, přičemž tyto dohody tvoří primární pramen právní úpravy ochrany 

investic. V této části je také vhodné zdůraznit, že ochrana na základě dohod o 

ochraně investic je poskytována pouze zahraničním investicím, respektive 

zahraničním investorům – proto nabízí první kapitola též krátké pozastavení nad 

zahraničním prvkem a pojmem investor dle dohod o ochraně investic. 

Na rozbor pojmu investice poté volně navazuje druhá kapitola, která si 

dává za cíl stručně seznámit s historickým vývojem relevantní právní úpravy 

ochrany zahraničních investic. Nejprve jsou nastíněny samotné počátky ochrany 

zahraničních investic, které lze spatřovat už v období kolonizace. I proto je druhá 

kapitola rozdělena do tří podkapitol, kdy první podkapitola je věnována 

koloniálnímu období a druhá podkapitola poté období post-koloniálnímu. Třetí 

podkapitola následně sestává ze zaměření na období od konce 80. let po 

současnost. Počátek tohoto časového úseku byl vybrán především s ohledem na 

vývoj v post-komunistických zemích, kdy se tyto země začaly transformovat na 

tržní hospodářství a za účelem podpoření dalšího rozvoje v podstatě zahájily 

proces, který lze s určitou nadsázkou označit za vábení zahraničních investorů a 

zahraničních investic. V těchto zemích lze tedy ve sledovaném období pozorovat 

snahu vytvořit pro investory a jejich investice atraktivní a stabilní právní 

prostředí. Právě v souvislosti s tímto vývojem se dohody o ochraně investic začaly 

těšit nebývalé popularitě a došlo k významnému navýšení jejich počtu.   
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Třetí kapitola diplomové práce poté přímo navazuje na popis historického 

vývoje právní úpravy ochrany zahraničních investic, a to představením 

konkrétních právních pramenů, ve které tento vývoj vyústil. Tyto prameny lze 

rozdělit do několika kategorií, přičemž tou nejzásadnější jsou mezinárodní 

smlouvy. Mezinárodním smlouvám je proto věnována první podkapitola, která je 

dále rozdělena na část o mnohostranných smlouvách a o dvoustranných 

smlouvách. Ochrana investic se totiž v mezinárodním investičním právu 

dlouhodobě vyvíjí především právě na těchto dvou osách, tedy multilateralismu a 

bilateralismu, přičemž podstatná část úpravy v současnosti spočívá ve 

dvoustranných smlouvách. Pro úplnost je věnována pozornost též právu Evropské 

unie, byť je nutno podotknout, že se jedná spíše o stručné představení 

problematiky a relevantních nařízení, než o detailní rozbor. Právo Evropské unie 

ve vztahu k investicím je mimořádně zajímavým a komplikovaným tématem, 

které se stále vyvíjí. I z tohoto důvodu je mu poté bližší pozornost věnována až 

v následující samostatné kapitole, a to v souvislosti s intra-unijními dohodami o 

ochraně investic a rozhodnutím ve věci Slovenská republika v. Achmea BV. 

Kromě již zmíněných pramenů ochrany zahraničních investic se třetí kapitola 

věnuje též právní úpravě České republiky, obyčejovým pravidlům a standardům 

ochrany investic. 

V návaznosti na výše uvedené se poté hlavní pozornost čtvrté kapitoly 

diplomové práce upírá k již zmiňovanému rozsudku Soudního dvora Evropské 

unie ve věci Slovenská republika v. Achmea BV a jeho dopadu na intraunijní 

dohody o ochraně investic. Jedná se totiž o skutečně zásadní a kontroverzní 

rozsudek, přijímaný u některých bezmála s nadšením a u jiných, především u 

investorů a v mezinárodní arbitrážní komunitě, zatím jen se značným rozhořčením 

a obavami. Soudní dvůr Evropské unie v tomto rozhodnutí totiž uvedl, že řešení 

sporu z intra-unijní dohody o ochraně investic na základě rozhodčí doložky není v 

souladu s evropským právem. Takový závěr vyvolal takřka šok mezi odbornou 

veřejností a stal se námětem mnoha odborných pojednání. Čtvrtá kapitola se 

ovšem kromě samotného rozhodnutí Achmea zabývá i jeho kontextem, a to ve 

snaze nastínit, zda se opravdu jednalo o tak překvapivé a neočekávatelné 

rozhodnutí, nebo zda se jednalo spíše jen o jakési vyústění dlouhodobě 

pozorovatelné snahy ze strany Evropské unie o odstranění intra-unijních dohod o 
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ochraně investic. Takový závěr ostatně podporuje nejen přístup Evropské komise 

k intra-unijním dohodám už před samotným rozhodnutím Achmea, ale také 

následný vývoj. Pomyslnou „další ránu“ intra-unijním dohodám a arbitrážím totiž 

zasadily společné deklarace členských států Evropské unie o právních dopadech 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Achmea. Členské státy se 

v těchto deklaracích mimo jiné zavázaly ukončit veškeré intra-unijní dohody o 

ochraně investic do 6. prosince 2019. Čtvrtá kapitola je poté zakončena snahou 

zhodnotit tuto rozporuplnou cestu, kterou se Evropská unie a její členské státy 

vydaly.  

Cílem této diplomové práce je tedy shrnout základní poznatky na téma 

ochrany investic, a to především formou vymezení samotného pojmu investice a 

představení historického vývoje ochrany investic, včetně současných právních 

pramenů. Zároveň čtvrtá kapitola práce cílí na seznámení s aktuální situací po 

rozhodnutí Achmea, tedy budoucností intra-unijních dohod a rozhodčích doložek 

v těchto dohodách obsažených. Nutno podotknout, že rozhodnutí Achmea 

vyvolalo řadu otázek a v současné době není možné s jistotou předvídat veškeré 

důsledky, tato práce si přesto dává za cíl možné důsledky i potenciální vývoj 

alespoň částečně nastínit a shrnout. 
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1 Pojem zahraniční investice 

První kapitola práce si dává za cíl vymezit samotný pojem investice, 

respektive zahraniční investice. Jedná se o zcela stěžejní pojem úpravy ochrany 

zahraničních investic, neboť tímto pojmem je specifikován konkrétní majetek, na 

který se případná ochrana vztahuje. Exaktní vymezení pojmu investice proto 

nabývá na významu především v okamžiku investičních sporů, kdy je nutné 

jednoznačně určit, zda se jedná o investici ve smyslu mezinárodního investičního 

práva a příslušné dohody o podpoře a ochraně investic. Toto určení má posléze 

zásadní vliv na rozhodnutí, zda daný spor náleží do jurisdikce arbitrážních 

tribunálů. Navzdory tomuto zásadnímu významu ale není vymezení pojmu 

investice zcela jednoznačné. Na pojem lze pohlížet nejen z právního, ale taktéž 

z ekonomického hlediska. Ostatně, z podstaty věci se jedná primárně o pojem 

ekonomický a definice právní je až druhotná.1 Ekonomický pohled vycházející 

z faktických znaků investice slouží ve své podstatě jako základ pro definici právní 

a z tohoto důvodu diplomová práce níže předkládá nejprve definici ekonomickou 

a až následně definici právní. V této souvislosti je ovšem na místě podotknout, že 

ačkoliv se v právu pojem investice běžně používá, v současné době neexistuje 

univerzálně užívaná exaktní právní definice tohoto pojmu, neboť jednotlivé právní 

instrumenty obsahují s různou mírou odlišné definice, případně se dokonce 

definici tohoto pojmu přímo vyhýbají. V závěru této kapitoly je poté ve stručnosti 

věnována pozornost též zahraničnímu prvku investic a pojmu investor dle dohod o 

podpoře a ochraně investic. 

 

1.1 Ekonomické pojetí investice 

Investici lze velice stručně a zjednodušeně definovat jako odloženou 

spotřebu, neboť investováním se investor vzdává současné jisté spotřeby 

s úmyslem zajistit si v budoucnu možnost spotřeby vyšší, byť nejisté.2 Investice 

                                                 

1 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 21. 

2 S takovýmto zjednodušeným představením investice se lze setkat například na stránkách 

Ministerstva financím České republiky. [Online] [cit. 2. 10. 2019] Dostupné z: 

https://www.psfv.cz/cs/investice/investice-obecne 
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by tedy v ideálním případě měla investorovi zajistit budoucí výnos, nicméně 

investování s sebou také přináší riziko ztráty. 

V návaznosti na výše uvedené lze investici charakterizovat pomocí 

několika kritérií, která musí být obligatorně a kumulativně naplněna, aby bylo 

určitou ekonomickou operaci možné považovat za investici. Konkrétně by měla 

daná ekonomická operace přinášet ekonomický přínos, který je poskytnut na 

určitou dobu, a to s motivací dosažení budoucího zisku, přičemž tento potenciální 

zisk je pro investora do určité míry nejistý – hovoříme zde tedy o tzv. 

podnikatelském riziku.3  

Přínos je přitom v rámci této charakteristiky relativně širokým pojmem. Za 

přínos lze totiž považovat nejen peněžní vklady ale i nepeněžní vklady. Avšak 

nezávisle na tom, zda je přínos investice tvořen peněžním vkladem či jiným 

hmotným nebo nehmotným majetkem, je nutné, aby bylo možné tento přínos 

jasně konkretizovat a ocenit, a to ke dni provedení investice.4 

 Zároveň by měl tento přínos cílit na dosažení nikoli okamžitého, ale 

budoucího zisku. Investice se tedy vyznačují tím, že jejich případná návratnost 

není okamžitá, ale naopak se jedná o odložený výnos. Investice lze ostatně dle 

doby návratnosti dále třídit, a to na investice střednědobé a dlouhodobé. V případě 

návratnosti krátkodobé či okamžité se tedy z podstaty věci nejedná o investici a 

nevztahuje se na ně právní úprava ochrany investic. 

S výše uvedeným odloženým výnosem investice poté úzce souvisí 

skutečnost, že tento odložený výnos je pro investora do určité míry nejistý. Zisk 

investora se odvíjí od hospodářského výsledku, investor na sebe tedy investicí 

převzal riziko podnikání. V případě špatných hospodářských výsledků tedy 

investor nejen, že nemusí dosáhnout zisku, ale může se dokonce podílet i na 

ztrátách podniku. 

Investice lze z ekonomického pohledu dále dělit na různé typy. Vedle již 

výše zmíněného třídění na střednědobé a dlouhodobé je z hlediska ochrany 

                                                 

3 Viz např. ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné 

vydání. Praha: Linde Praha, 2008. Str. 21. 

4 Tamtéž. 
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zahraničních investic, a tedy tématu této diplomové práce, zajímavé především 

rozlišování tzv. přímých investic od investic ostatních (portfoliových). 

V mezinárodním právu totiž v souvislosti s tímto dělením nepanuje shoda na tom, 

zda má být oběma typům investice poskytována stejná ochrana. Zatímco přímé 

investice tradičně podléhaly ochraně mezinárodního obyčejového práva, 

portfoliovým investicím, které jsou spojeny jen s běžnými obchodními riziky, se 

takovéto výsady nedostávalo.5 Pro investory je samozřejmě žádoucí co nejširší 

ochrana a pro její zajištění v dnešní době většina dvoustranných dohod na ochranu 

investic zahrnuje pod svou ochranu i portfoliové investice. Lze se ale setkat i 

s dohodami, které ochranu portfoliových investic výslovně vylučují.6   

  

1.1.1 Přímé investice 

Přímé investice lze vymezit jako investice založené na dlouhodobém 

vztahu mezi investorem a investicí, při kterém zahraniční investoři získávají podíl 

na základním kapitálu podniku v hostitelské zemi, který jim umožňuje významný 

vliv na řízení podniku.7 V návaznosti na toto vymezení pak pravděpodobně není 

překvapující skutečnost, že neexistuje absolutní shoda na přesné minimální 

procentuální výši podílu, kterou investor musí ovládat, aby investice mohla být 

označena za přímou. S ohledem na různé možnosti forem investování lze vyjádřit 

názor, že spíše než fixování na konkrétní minimální pevné procento (tradičně se 

přitom za takovou minimální hranici považuje 20 % základního jmění 

společnosti8) je na místě zohlednit potenciální specifika situace a posoudit 

relevantní hranici individuálně u každé investice. Například v případě rozptýlené 

vlastnické struktury společnosti může k ovládnutí postačovat podíl převyšující 

pouze 10 % akcií.  

                                                 

5 SORNARAJAH, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Investment. 3. vydání. 

New York: Cambridge University Press, 2010. Str. 8 a násl. 

6 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 348-349. 

7 DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. Str. 267 

8 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 22 
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V každém případě lze shrnout, že přímé investice by měly investorovi 

zajistit nejen zisk, ale také možnost efektivní kontroly daného podniku, díky které 

se investor může podílet na jeho rozhodování. Přímé investice se přitom mohou 

uskutečňovat v různých podobách. Za přímou investici lze například označit 

jednání, v rámci kterého zahraniční investor v hostitelské zemi založí nový podnik 

anebo převezme celý či významnou část již existujícího podniku. Vedle těchto 

„typických“ přímých investic však lze pod přímé investice podřadit též úvěry 

poskytované mateřskými společnostmi svým zahraničním pobočkám a dceřiným 

společnostem.9  

K založení zahraničí pobočky či koupení zahraničního podniku přitom 

bývají investoři motivováni z různých důvodů, například levnějšími výrobními 

faktory anebo výhodnějšími právními předpisy v hostitelské zemi. Tato výhodnost 

bývá představována především příznivějšími daňovými podmínkami, ať už díky 

nižší sazbě daně ze zisku v porovnání s mateřskou zemí anebo díky výhodnějšímu 

výpočtu daňového základu. Potenciální atraktivita právních předpisů hostitelské 

země může však obzvláště v dnešní moderní době spočívat například též v 

benevolentnějších požadavcích na ochranu životního prostředí. 

Na druhé straně také hostitelské státy mohou z přímých zahraničních 

investic profitovat, byť je na místě podotknout, že přímé zahraniční investice jsou 

do určité míry kontroverzním tématem, neboť nepanuje shoda názorů o míře 

jejich přínosu pro hostitelskou zemi. Pozitiva lze spatřovat v přínosu pro 

hospodářský růst, kdy přímé zahraniční investice přináší potřebný kapitál, 

moderní technologie a unikátní know-how.10 Přímé investice lze tedy například 

kladně ohodnotit v návaznosti na případné vytváření nových pracovních míst, 

využívání nových výrobních technologií a zvyšování exportu. Na druhou stranu 

bývají tyto investice spojeny též s negativními aspekty, například náklady ze 

strany hostitelského státu na případné investiční pobídky pro zahraniční investory. 

Dále lze vyjádřit také obavy, že veškerý zisk z investic bude transferován do 

                                                 

9 DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 4., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. Str. 268. 

10 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 15. 
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zahraničí. Proti tomuto konkrétnímu negativnímu aspektu lze ovšem uvést, že i 

samotné investování zahraničního investora může probíhat formou zpětného 

reinvestování zisku získaného v hostitelské zemi. Faktem ale zůstává, že nadmíra 

přímých zahraničních investic s sebou pro hostitelskou zemi může přinášet riziko 

ztráty ekonomické nezávislosti, s kterou souvisí též nezávislost politická.  

 

1.1.2 Ostatní investice 

Od přímých investicí poté odlišujeme investice ostatní, které lze označit 

jako investice nepřímé či portfoliové. Pro tyto investice je v kontrastu s přímými 

investicemi typické, že se investor nepodílí na efektivním řízení podniku, do 

kterého investuje.11 Z uvedeného vyplývá, že například v případě koupě akcií 

určité společnosti může být tato koupě považována buď za přímou investici nebo 

za portfoliovou investici, přičemž rozlišovacím kritériem je skutečnost, zda 

investor touto transakcí dosáhl minimální hranice stanovené pro přímou investici, 

respektive zda získal možnost podílet se na rozhodování dané společnosti. 

Portfoliové investování však nespočívá pouze v nakupování akcií, za portfoliovou 

investici lze označit též nákupy zahraničních dlouhodobých dluhových 

instrumentů (např. obligací, depozitních certifikátů a hypotečních listů).12 U 

portfoliových investic se investor se v každém případě orientuje především na 

rozptýlení rizik investování, vyšší likviditu a zisk, zatímco zájem na řízení 

společnosti absentuje. Portfoliové investice navíc nejsou spojeny s dovozem 

moderních technologií či unikátního know-how, pozitiva pro hostitelský stát jsou 

tak ve srovnání s přímými investicemi spíše sporadická. Na druhou stranu, i ony 

mohou být určitým přínosem pro hospodářský růst hostitelského státu, neboť 

mohou podpořit účinnost fungování jeho vnitřních finančních trhů.13  

 

                                                 

11 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 22. 

12 DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. Str. 307. 

13 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 349. 
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1.2 Právní pojetí investice 

Právo nám na rozdíl od ekonomie nenabízí univerzální definici investice, 

byť se jedná o zcela zásadní pojem mezinárodního investičního práva. Absenci 

takovéto univerzálně užívané definice lze odůvodnit tím, že ochrana zahraničních 

investic je upravena v řadě mnohostranných a dvoustranných smluv, přičemž 

jednotlivé smlouvy státy vyjednávají s různými cíli a z odlišných výchozích 

pozic.14 Proto se lze ve dvoustranných a mnohostranných dohodách o podpoře a 

ochraně investic (tyto dohody dále též souhrnně jako „DPOI“) setkat s rozdílnými 

definicemi investic, případně dokonce s její absencí. Právní pojetí investice sice 

obecně vychází z ekonomického pojmu, nicméně jednotlivé právní definice 

užívané v mezinárodních smlouvách o podpoře ochraně investic se přesným 

rozsahem a mírou abstraktnosti liší. Pro určení, zda lze v konkrétním případě 

hovořit o zahraniční investici, které je poskytována s tím související ochrana, je 

proto vždy nutné věnovat pozornost konkrétním smlouvám.  

Lze nicméně shrnout, že u právního pojetí investice se lze v praxi setkat s 

dvěma protichůdnými přístupy. Jeden přístup, který je typický pro většinu DPOI, 

spočívá v nastavení specifické propracované definice přímo na začátku příslušné 

smlouvy. Naproti tomu druhý přístup je založen na používání pojmu investice 

v ekonomickém smyslu a přenechává jeho konkrétní interpretaci a aplikaci státům 

a tribunálům.15 S tímto přístupem souvisí Úmluva o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany druhých států z roku 1965, která ve své finální podobě žádnou 

definici pojmu investice neobsahuje a přenesla tak značnou odpovědnost na 

rozhodovací praxi tribunálů zřízených na základě této úmluvy.  

 

1.2.1 Definice investice v dohodách o podpoře a ochraně investic 

Zatímco v mnohostranných dohodách je preferována spíše abstraktní 

definice investic, dvoustranné dohody obvykle obsahují relativně exaktní 

specifikaci pojmu investice. Dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic 

totiž velice často vedle obecné definice investice obsahují též určitý 

                                                 

14 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 23. 

15 DOLZER, Rudolf a SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. 2. 

vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012. Str. 61. 
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demonstrativní výčet ekonomických operací, které jsou v rámci dané dohody 

považovány za investice, a tedy se na ně vztahuje ochrana.16  

Jednotlivé dvoustranné dohody sice obsahují vlastní definici investice, 

nicméně rozdíly mezi těmito definicemi bývají minimální. Jakožto příklad 

relativně často užívané právní definice investice lze uvést například článek 1 

odstavec 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o 

podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1994: 

„Pojem “investice” označuje každou majetkovou hodnotu 

investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem 

jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu 

s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však 

výlučně: 

a) movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná majetková 

práva, jako jsou hypotéky, zástavy, záruky a podobná práva; 

b) akcie, obligace a nezajištěné závazky společností nebo jakékoli 

jiné formy účasti na společnostech; 

c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající 

hospodářskou hodnotu související s investicí; 

d) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně autorských práv, 

ochranných známek a známek služeb, patentů, průmyslových vzorů, 

technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních 

jmen a goodwill, spojených s investicí 

e) práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence 

nebo povolení vydané podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, 

těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů. 

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv 

na jejich postavení jako investice za předpokladu, že taková změna je 

provedena v souladu s právním řádem té smluvní strany, na jejímž 

území je investice uskutečněna.“ 

                                                 

16 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. Str. 23. 
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Výše uvedenou definici lze v téměř totožném znění nalézt taktéž v dohodě 

o podpoře a vzájemné ochraně investic uzavřené například mezi Českou 

republikou a Malajsií nebo třeba mezi Českou republikou a Mongolskem. Nejen 

tyto uvedené, ale zpravidla i další dvoustranné dohody o podpoře a ochraně 

investic uzavírané Českou republikou, případně dalšími státy, standardně obsahují 

relativně podobnou definici. Konkrétně bývá tato definice obsažena v prvním 

článku, neboť tento článek obvykle přináší definice jednotlivých pojmů užívaných 

v dohodě. Samotná definice investice poté zpravidla bývá tvořena obecnou 

(syntetickou) částí v úvodní větě, za kterou následuje analytická část, sestávající 

z taxativního výčtu věcí a práv, která mohou být investicí.17  

Při porovnání citované právní definice s již zmiňovanou ekonomickou 

definicí jsou na první pohled patrné značné rozdíly. Právní definice investice je 

značně široká a kazuistická, přičemž v ní chybí jakýkoliv explicitní odkaz na 

délku trvání investice i závislost výnosu na úspěchu podnikání. Tyto dva znaky 

jsou přitom z ekonomického pohledu obligatorními kritérii, které musí 

ekonomická operace splňovat, aby jí bylo možné označit za investici. Široká 

právní definice má pro investory v zásadě pozitivní důsledky, neboť díky ní 

dohody standardně poskytují ochranu veškerému uvedenému majetku investorů 

jednoho státu na území druhého státu, a to včetně práv z oblasti duševního 

vlastnictví.18     

 

1.2.2 Definice investice a Washingtonská úmluva 

Pojem investice se také objevuje v Úmluvě o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany druhých států z roku 1965, tedy tzv. Washingtonské úmluvě (dále 

také jako „Úmluva ICSID“), na základě které bylo zřízeno Mezinárodní středisko 

pro řešení sporů z investic (dále také jako „Středisko“). Jak vyplývá přímo z 

jejího názvu, Úmluva ICSID se zabývá řešením sporů z investic. Slovo 

„investice“ obsahuje však vedle obecné preambule pouze v článku 1 odstavci 1 a 

článku 25 odstavci 1, přičemž v prvním zmiňovaném je pouze stručně uvedeno: 

                                                 

17 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2008. Str. 31. 

18 ŠTURMA, 2008 op. cit., str. 32.  
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„Účelem Střediska bude usnadňovat smírčí nebo rozhodčí řešení 

sporů z investic mezi smluvními státy a občany druhých smluvních 

států v souladu s ustanoveními této Úmluvy.“. 

Pravomocí Střediska se poté dále zabývá již zmiňovaný článek 25 

odstavec 1, kterým bylo stanoveno, že:  

„Soudní pravomoc Střediska se vztahuje na každý právní spor 

vznikající přímo z investice mezi smluvním státem (nebo orgánem či 

zastoupením smluvního státu určeným Středisku tímto státem) a 

občanem jiného smluvního státu, o němž strany ve sporu písemně 

souhlasí že bude předložen Středisku. Pokud strany vyslovily souhlas, 

nemůže žádná z nich jednostranně svůj souhlas odvolat.“ 

Z uvedeného vyplývá, že v Úmluvě ICSID chybí jakákoliv definice 

investice, či alespoň odkaz na takovou definici. Na první dojem se tak čtenáři 

neznajícímu okolnosti vzniku Úmluvy ICSID nabízí poněkud absurdní úvaha, zda 

tvůrci textu na definici jednoduše nepozapomněli. Ve skutečnosti byla však 

obsahu pojmu investice věnována značná pozornost, neboť při přípravných 

pracích bylo projednáváno dokonce několik různých verzí definic.19 Eventuální 

absence jakékoliv definice ve finální verzi Úmluvy ICSID je tedy zcela záměrná, 

byť přesná motivace a důsledky tohoto rozhodnutí zůstávají předmětem diskuse.  

Ve zprávě výkonných ředitelů Světové banky o Úmluvě ICSID je pouze 

poněkud alibisticky uvedeno, že „nebyl učiněn žádný pokus o vymezení pojmu 

investice“. Na tuto absenci vymezení lze pohlížet pozitivně, neboť zavedení příliš 

specifické a zužující definice by mohlo vést k nežádoucímu omezení pravomoci 

Střediska. Především ji však lze ohodnotit jako značně pragmatické řešení stavu, 

kdy se nedařilo dosáhnout dohody na konkrétní definici investice pro účely 

Úmluvy ICSID. 

Ať už byly historické důvody tohoto rozhodnutí jakékoliv, nepopiratelným 

faktem zůstává, že odpovědnost definovat investici pro účely řešení sporů před 

Střediskem tak byla prakticky přesunuta přímo na smluvní strany případného 

                                                 

19 Viz například DOLZER, Rudolf a SCHREUER, Christoph. Principles of International 

Investment Law. 2. vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012.  Str. 65. 
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sporu, a především na rozhodovací praxi rozhodčích tribunálů zřízených podle 

Úmluvy ICSID. Ta se v čase vyvíjí a není zcela konstantní, což lze s ohledem na 

absenci definici v textu Úmluvy ICSID, rozdílné definice v jednotlivých DPOI a 

různé obsazení rozhodčích tribunálů považovat za přirozené, byť rozhodně ne 

ideální. V rámci této rozhodovací praxe si pro svůj značný vliv zaslouží bližší 

pozornost především často odkazovaný nález z roku 2001 ve věci Salini proti 

Maroku, obsahující pravděpodobně nejznámější definiční kritéria pojmu investice. 

Tato kritéria byla právní vědou formulována již dříve, nicméně jasného shrnutí a 

častého používání se dočkala právě až díky zmiňovanému nálezu.20  

 

1.2.3 Definice investice v tzv. Salini testu 

Pro kritéria použitá v nálezu Salini proti Maroku za účelem posouzení 

věcné příslušnosti tribunálu se vžilo označení Salini test. Salini test sestává ze čtyř 

obligatorních kritérií, která musí ekonomická operace kumulativně splnit, aby ji 

bylo možné označit za zahraniční investici ve smyslu Úmluvy ICSID.   Konkrétně 

je od investice požadováno: 

i) přispění (vynaložení prostředků), 

ii) určitá doba trvání, 

iii) podíl na riziku a 

iv) přínos pro ekonomický rozvoj hostitelského státu.21 

Vynaložení prostředků ze strany investora je zásadní charakteristikou 

investice, přičemž tyto prostředky mohou nabývat různých podob (peněžní i 

nepeněžní vklad, například know-how). Ke kritériu určité doby trvání je poté 

nutno podotknout, že její vymezení paradoxně příliš určité není. Standardně bývá 

za dostatečně dlouho dobu považováno období dvou až pěti let, na což nález 

Salini proti Maroku taktéž poukazuje. Kritérium podílu na riziku poté souvisí 

s podnikatelským rizikem, vlivem kterého je zisk z investice pro investora kvůli 

                                                 

20 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 352. 

21 Intenational Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Salini Construtorri S.p.A. 

and Italstrade S.p.A v. Morocco 2001 (ICSID Case No. ARB/00/4). [Online] [cit. 2. 10. 2019] 

Odst. 52. Dostupné z: https://www.italaw.com/cases/958   

https://www.italaw.com/cases/958
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ekonomickým a politickým faktorům do určité míry nejistý. Poslední uvedené 

kritérium, tedy přínos pro ekonomický rozvoj, poté zohledňuje základní motivaci 

hostitelského státu. Atraktivita zahraničních investic pro hostitelský stát totiž 

především spočívá v jejich potenciálním přínosu pro ekonomický rozvoj. Bohužel 

se však jedná nejen o důležitý prvek zahraničních investic z pohledu hostitelského 

státu, ale pro případné spory také o ten nejsubjektivnější a nejproblematičtější. 

Na výše uvedená kritéria shrnutá v nálezu Salini proti Maroku z roku 2001 

následně odkazovaly i další tribunály ve svých rozhodnutí. V této souvislosti se 

lze dokonce setkat s tvrzením, že Salini test je inherentní součástí definice 

investice ve smyslu Úmluvy ICSID.22 Pro úplnost je však vhodné upozornit, že 

nález Salini proti Maroku není prvním případem, ve kterém byla tato kritéria 

tribunály použita. Významným „předchůdcem“ byl nález z roku 1997 ve věci 

Fedax proti Venezuele, nicméně tento nález neobsahuje tak podrobné zdůvodnění 

jednotlivých kritérií a oproti Salini testu obsahuje navíc požadavek na 

pravidelnost výnosů z investice.23 

Navzdory oblibě Salini testu je však nutno podotknout, že není akceptován 

univerzálně a lze se též setkat s jeho kritikou. Zatímco některé tribunály Saliniho 

test akceptovaly ve svých rozhodnutích bez výhrad24, jiné se vydaly cestou 

modifikace25 a některé se od něj dokonce přímo odklonily26. Svůj odklon 

tribunály zdůvodňují odkazem na text Úmluvy ICSID, kterým je definice 

                                                 

22 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ., Vladimír Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 352. 

23 ICSID, Fedax N.V. v. Venezuela 1997 (ICSID Case No. ARB/96/3) [Online] [cit. 2. 10. 2019] 

Odst. 43. Dostupné z: https://www.italaw.com/cases/432 

24 viz například Intenational Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Joy Mining 

Machinery v. The Arab Republic of Egypt 2004 (ICSID Case No. ARB/03/11) [Online] [cit. 2. 10. 

2019] Dostupné z:  https://www.italaw.com/cases/590 

25 Především čtvrté kritérium bývá zpochybňováno a od jeho vyžadování bývá upouštěno, 

neboť první tři kritéria bývají považována za dostatečná, viz například ICSID, Saba Fakes 

v Turkey 2010 (ICSID Case No. ARB/07/20) [Online] [cit. 2. 10. 2019] Dostupné z:  

https://www.italaw.com/cases/429 

26 Viz například ICSID, Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania 2008 (ICSID Case No. 

ARB/05/22) [Online] [cit. 2. 10. 2019] Odst. 310-318. Dostupné z: 

https://www.italaw.com/cases/157 
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investice ponechána na vůli stran případného sporu z investice. K odmítnutí 

takovéto definice by poté ze strany tribunálů mělo docházet pouze ze závažných 

důvodů. 

V návaznosti na kritiku Saliniho testu lze tedy v judikatuře tribunálů 

rozlišit dva hlavní názorové proudy: první se přiklání k aplikaci Saliniho testu (ať 

už v původní nebo modifikované podobě), zatímco druhý přikládá zásadní 

význam autonomii stran sporu, a tedy definici investice dle příslušné dohody o 

podpoře a ochraně investic.27 Tuto rozpolcenost rozhodně nelze označit za 

žádoucí. Potenciální investor se kvůli těmto neshodám může ocitnout 

v nezáviděníhodné situaci, kdy při zvažování postupu k vymáhání ochrany své 

„investice“ nebude schopen s jistotou předem určit ani zcela elementární 

předpoklad sporu z investice – tedy to, zda tribunál danou ekonomickou transakci 

skutečně vyhodnotí jako investici.     

 

1.3 Mezinárodní prvek investice a investor 

Vymezení pojmu investice dále také úzce souvisí s osobou investora, 

neboť právě investorům je poskytována ochrana investic na základě dohod o 

podpoře a ochraně investic. Tímto chráněným investorem může být nejen 

právnická, ale i fyzická osoba. V každém případě je však tato ochrana 

poskytována pouze zahraničním investorům, tedy investorům z jednoho 

smluvního státu investujícím na území druhého smluvního státu. Státní příslušnost 

investora jakožto mezinárodní prvek investice je tedy zcela zásadní faktor pro 

případnou aplikaci ochrany na základě smluv o podpoře a ochraně investic. Lze 

konstatovat, že tento mezinárodní prvek obsažený v osobě investora se tak stává 

součástí definice investice jakožto pojmu mezinárodního ekonomického práva, 

neboť předmětem jeho ochrany jsou pouze mezinárodní investice.28 Z uvedeného 

zároveň implicitně vyplývá, že finanční zdroj investice není, na rozdíl od státní 

příslušnosti investora, rozhodujícím kritériem pro založení mezinárodního prvku 

investice.  

                                                 

27 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 20. 

28 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde Praha, 2008. str. 35 
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Pro ukázku standardní definice investora v oboustranných DPOI je možné 

opět nahlédnout do již dříve citované dohody mezi vládou České republiky a 

vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic z roku 1994, 

konkrétně článku 1 odst. 2:  

„Pojem “investor” znamená s ohledem na každou smluvní stranu: 

a) fyzickou osobu mající občanství této smluvní strany v souladu 

s jejím právním řádem; 

b) každou společnost, firmu, podnik a sdružení zapsané nebo 

zřízené podle platného právního řádu na území této smluvní strany, 

se sídlem na jejím území“ 

Uvedená definice se ve dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně 

investic vyskytuje relativně často, ať už v doslovném znění nebo s drobnými 

odchylkami. U některých dohod o podpoře a ochraně investic se tak lze setkat i 

s alternativními nároky, například požadavkem trvalého bydliště u fyzických 

osob.29 K dovolání se ochrany na základě DPOI poté investor musí prokázat, že 

splňuje požadované nároky, tedy obecně řečeno, že je k předmětnému dni státním 

příslušníkem jedné ze smluvních stran smlouvy.30 

U investorů, kteří jsou fyzickými osobami, bývá nutné zabývat se 

především jejich občanstvím. Zda je určitá osoba občanem určitého státu se 

přitom posuzuje primárně na základě vnitrostátního práva daného státu. Je 

všeobecně respektováno, že každý stát si sám určuje, kdo jsou jeho občané, neboť 

úprava pozbývání a nabývání státní občanství je vnitřní záležitostí každého státu. 

Na druhou stranu mezinárodní právo eventuálně vymezilo určité mantinely pro 

kontroverzní či jinak komplikované případy. V této souvislosti je zajímavý 

především případ Nottebohm z roku 1955, ve kterém se Mezinárodní soudní dvůr 

zabýval skutečným vztahem („genuine link“) mezi státem a jeho občanem. Ve 

zkratce zde bylo judikováno, že státní občanství je „právní pouto, založené na 

                                                 

29 Viz například článek 1 odstavec 3 dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní 

Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic, který 

namísto požadavku občanství přináší pro fyzické osoby požadavek stálého bydliště. 

30 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 360. 
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sociální skutečnosti citové vazby, skutečném spojení existence, zájmů a sentimentů 

spolu s existencí vzájemných práv a povinností“.31 Zásadní je poté závěr, kde bylo 

mimo jiné stanoveno, že ostatní státy nemají povinnost respektovat občanství bez 

skutečného vztahu mezi státem a jeho občanem. Princip efektivity státního 

občanství použitý v případu Nottebohm lze považovat za určité řešení jevu 

zvaného „treaty shopping“, o kterém bude dále pojednáno níže.32 Zároveň je však 

nutno podotknout, že se nejedná o řešení optimální a univerzálně použitelné. Už 

samotné posouzení toho, zda mezi občanem a státem existuje skutečný vztah je 

v dnešním globálním světě velice komplikované a subjektivní, neboť neexistují 

exaktní kritéria, která je nutno naplnit. V extrémním případě se navíc dokonce 

může stát, že určitý člověk nebude mít „skutečný vztah“ k žádnému státu.33  

Občanstvím se zabývá také již zmiňovaná Úmluva ICSID, která mimo jiné 

v článku 25 odstavci 2 zavedla požadavek, že fyzická osoba musí mít „občanství 

jiného smluvního státu, než je strana státu ve sporu“.  Tímto ustanovením tak 

prakticky dochází k vyloučení občanů hostitelského státu z ochrany podle DPOI a 

to i v případech, kdy tito občané disponují dvojím občanstvím (tj. občanstvím 

hostitelského i druhého smluvního státu).  

K určení státní příslušnosti právnických osob je poté vhodné přiznat, že se 

z důvodu umělé právní konstrukce právnických osob jedná o poněkud 

komplikovanější problematiku. Různé dohody o podpoře a ochraně investic se 

mohou dovolávat různých kritérií. Nejčastěji se objevuje kritérium inkorporace, 

                                                 

31 Intenational Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) 1951. [Online] 

[cit. 2. 10. 2019] Str. 23. Dostupné z: https://www.icj-cij.org/en/case/18/judgments 

32 Sluší se podotknout, že případ Nottebohm má svůj původ ve sporu o diplomatickou 

ochranu. DPOI a z nich vznikající spory však v určitých aspektech navazují na systém 

diplomatické ochrany, a proto jsou jeho závěry relevantní i v kontextu DPOI.  Právo na 

diplomatickou ochranu ve stručnosti umožňuje státu chránit zájmy svých státních 

příslušníků vůči jinému státu. Nedostatky tohoto institutu lze ale spatřovat v tom, že se ze 

strany domovského státu jedná pouze o právo (a z politických či ekonomických důvodů se 

může rozhodnout svého práva nevyužít) a v případě úspěchu následně nemá ani povinnost 

převést na svého státního příslušníka plnění, které mu bylo jako kompenzace poskytnuto. 

33 Ilustrativním příkladem takové situace, byť se rozhodně nejedná o obvyklého investora, může 

být tzv. digitálních nomád. Tyto osoby dlouhodobě cestují po světě a díky moderním technologiím 

se mohou dočasně usadit a pracovat prakticky v kterékoliv zemi. 

https://www.icj-cij.org/en/case/18/judgments
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na základě kterého je státní příslušnost právnické osoby spojena s právem státu, 

podle kterého byla založena. Dále se lze setkat také s kritériem sídla, případně 

kombinací těchto dvou ale i dalších kritérií.34 Navzdory snaze o určitou regulaci 

okruhu investorů požívajících ochranu se však jedná spíše jen o formální a snadno 

zneužitelná kritéria. Lze se totiž setkat s praktikami, kdy se občané hostitelského 

státu „schovaní“ za právnickou osobu, účelově vytvořenou např. na Kypru či v 

Nizozemí, domáhají ochrany na základě dohod o podpoře a ochraně investic před 

svým vlastním státem. Vskutku, pokud určitá DPOI stanovuje pouze kritérium 

inkorporace, k získání ochrany dle dané dohody postačí pouze založení podle 

práva preferované země. Dohody o podpoře a ochraně investic se totiž obvykle 

nezabývají tím, kdo je skutečným vlastníkem korporátní identity, a tak některé 

právnické osoby naplňují kritéria „zahraničního“ investora pouze formálně, ale 

jinak se státem, podle jehož práva byla například založena, zjevně nemají 

opravdové vazby. Popisovaná optimalizace ochrany investic bývá označována 

termínem „treaty shopping“. Těchto praktik se mohou dopouštět nejen občané 

hostitelského státu, ale také občané třetí země, princip zůstává stejný: účelové 

založení společnosti v jedné ze vhodných smluvních zemí, a následné investování 

ve druhé smluvní zemi. Uvedené praktiky jsou legální a v rozhodovací praxi 

investičních tribunálů obecně akceptované, byť z morálního hlediska mohou být 

diskutabilní. Některé dohody se tak snaží tyto kontroverzní praktiky omezovat 

snahou o deformalizaci definice investora. Tato omezení lze nalézt i v DPOI 

uzavíraných Českou republikou, například v dohodě mezi vládou České republiky 

a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic z roku 1995. 

Konkrétně bylo v článku 1 odstavci 1 písmeno b) stanoveno, že investorem 

rozumí: 

„Právnickou osobu, včetně společností, obchodních společností a 

obchodních sdružení a jiných právně uznávaných právnických osob, 

které jsou vytvořeny nebo jinak náležitě organizovány podle práva 

této smluvní strany a mají své sídlo společně se skutečnými 

hospodářskými aktivitami na území této stejné smluvní strany.“  

                                                 

34 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-982-3. Str. 16. 
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Tuto omezující definici, přinášející mimo jiné požadavek vykonávat 

„skutečné hospodářské aktivity“ lze hodnotit z pohledu hostitelského státu 

pozitivně. Na druhou stranu vyvstává otázka, zda se jedná o ideální reakci na 

treaty shopping. Jelikož takovéto restriktivní ustanovení není součástí všech 

DPOI, investor má nadále možnost domáhat se ochrany na základě jiné dohody, 

která toto omezení neobsahuje. S ohledem na celkový počet dohod upravujících 

investice lze označit potenciální snahu zavést takové ustanovení do všech DPOI 

za nerealistickou, navíc některé státy mohou naopak ryze formální definicí 

považovat za pozitivní (například právě k přilákání investorů) a lze předpokládat, 

že z různých důvodů nemusí souhlasit s renegociací smluv. Vhodné by tak bylo 

zaměřit se na motivaci samotných investorů. Jejich účelové jednání je mimo jiné 

motivováno snahou získat lepší ochranu svých investic, z čehož lze usoudit, že 

zahraniční investoři mívají ve srovnání s domácími investory výhodnější a 

účinnější nástroje ochrany. Ideální by tedy bylo zvážit zrovnoprávnění postavení 

zahraničních a domácích investorů.  

 



20 

 

2 Vývoj ochrany zahraničních investic a mezinárodního 

investování 

Druhá kapitola diplomové práce přináší stručné seznámení s historickým 

vývojem právní úpravy ochrany zahraničních investic. Pro zachování 

relevantnosti a adekvátního rozsahu začíná historický popis až koloniálním 

obdobím, neboť až právě s tímto obdobím je spojen počátek značného 

mezinárodního investování. V dobách dřívějších sice taktéž probíhal mezinárodní 

obchod, ale ten nebyl spojen s investováním a ochranou investic v dnešním 

moderním smyslu. 

 

2.1 Koloniální období 

Na úvod je nutno podotknout, že výchozí pozice investorů, kteří 

investovali v době koloniální expanze v 18. a 19. století, se s ohledem na tehdejší 

politickou situaci nedá srovnávat s dnešním stavem. Pro investování v rámci 

koloniální expanze je charakteristické, že hostitelské státy zpravidla podléhaly 

koloniální nadvládě a jejich mezinárodněprávní suverenita tak byla zcela zásadně 

omezena. S tím souvisí skutečnost, že většina takto uskutečňovaných investic 

nepodléhala jurisdikci „hostitelského“ státu, neboť právní systém kolonie byl 

v tomto aspektu provázaný s právním systémem koloniální mocnosti. Investice 

přicházející z koloniální mocnosti do kolonie tedy ke své ochraně nepotřebovaly 

žádný zvláštní smluvní systém ochrany investic, neboť právní systém koloniální 

mocnosti zaručoval sám o sobě dostatečnou ochranu investic.35 V zemích, které 

byly svobodné a nikoliv kolonie, se poté koloniální mocnosti uchylovaly 

k zakládání enkláv. Příkladem takové enklávy může být například nizozemská 

Dedžima v Japonsku. Enklávy sloužily k usnadňování obchodu a investování, 

přičemž v enklávě se uplatňoval princip extrateritoriality. Zahraniční obchodníci 

tedy nadále podléhali právu svého domovského státu a byli vyňati z právního 

režimu státu, na jehož území byla enkláva zřízena.36 

                                                 

35 SORNARAJAH, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Investment. 3. 

vydání. New York: Cambridge University Press, 2010. Str. 20 

36 Tamtéž. 
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Nutno podotknout, že výše uvedené systémy se neopíraly pouze o 

ekonomickou, ale také o vojenskou sílu koloniálních států. Použití síly, či alespoň 

hrozba jejího použití, byly běžnými součástmi diplomatických prostředků, skrz 

které byla zaručována ochrana investic. Investoři z koloniálních mocností se tedy 

standardně nacházeli v poměrně komfortní pozici a nebylo třeba na mezinárodní 

úrovni uzavírat dvoustranné dohody o ochraně investic.  

 

2.2 Post-koloniální období 

Další zajímavou etapou ve vývoji ochrany zahraničních investic je post-

koloniální období.37 Pro vysvětlení, proč je v historii ochrany zahraničních 

investic významným přelomem právě postkolonialismus, je nejprve třeba ve 

stručnosti nastínit společenský kontext dané doby. Označení tohoto období souvisí 

se získáváním nezávislosti bývalých kolonií, o čemž lze například v USA hovořit 

už na konci 18. století, kdy Spojené státy americké vyhlásily nezávislost na Velké 

Británii. Na intenzitě však tento proces nabývá především v souvislosti 

s dekolonizací po druhé světové válce.  

Toto zintenzivnění souvisí se založením Organizace spojených národů a 

přijetím Charty OSN roku 1945. Charta OSN zásadně omezila předchozí počínání 

bývalých koloniálních mocností a zároveň napomohla bývalým koloniím na cestě 

k nezávislosti. Zásadním je v této souvislosti především článek 2 odstavec 4 

Charty OSN, kterým bylo zakázáno v mezinárodních stycích používat nejen sílu, 

ale dokonce i samotnou hrozbu silou. Mocné státy tak přišly o značně efektivní, a 

hlavně běžně používaný, prostředek prosazování svých zájmů, do kterých náležela 

také ochrana investic. Zároveň Charta OSN zakotvila jako obecný politický 

princip a právní zásadu právo národů na sebeurčení, byť sama jeho obsah blíže 

nespecifikovala.38 Blíže se k právu na sebeurčení vyjadřuje až roku 1960 rezoluce 

Valného shromáždění OSN č. 1514 o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím 

a národům v článku 2: 

                                                 

37 Srov. SORNARAJAH, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Onvestment. 3. 

vydání. New York: Cambridge University Press, 2010. Str. 69. 

38 Viz článek 1 a článek 55 Charty OSN. 
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„Všechny národy mají právo na sebeurčení, kterým svobodně určují 

svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální 

a kulturní rozvoj.“. 

Citovaná rezoluce ve svém důsledku podpořila postavení kolonialismu 

mimo zákon, systém kolonií se tak stal neudržitelným nejen morálně, politicky ale 

také právně. Za pozornost též stojí skutečnost, že pro přijetí rezoluce bylo 89 

členů, proti nebyl žádný člen, a devět členů se zdrželo hlasování.39 Oněch devět 

členů lze s výjimkou Dominikánské republiky označit za koloniální mocnosti 

(např. Velká Británie a Španělsko).  S odvoláváním se na zásadu sebeurčení a pod 

dohledem OSN byl tedy ve 20. století definitivně nastartován proces dekolonizace 

a osvobozování bývalých kolonií od cizí nadvlády.    

V citované rezoluci bylo též stanoveno, že koloniální mocnosti mají ve 

všech územích, která spadají pod koloniální nadvládu, okamžitě převést veškerou 

moc na tamní lid, a to bez jakýchkoliv podmínek a výhrad.40 Obzvláště tento 

požadavek, tedy převedení bez jakýchkoliv podmínek a výhrad, je významný 

z hlediska ochrany zahraničních investic. Koloniální mocnosti na základě 

uvedeného ustanovení nebyly oprávněny podmiňovat převedení moci na tamní lid 

uzavřením nerovnoprávných ani jiných smluv. Právo na sebeurčení tak hrálo 

významnou roli ve vymanění se z koloniální nadvlády a zároveň ale i sbližování 

jednotlivých států na základě dobrovolnosti a budováním mírových 

mezinárodních vztahů.  

Tyto dvě skutečnosti, tedy zákaz uplatňování síly a dekolonizace bývalých 

kolonií, s sebou přirozeně přinesly potřebu řešit ochranu zahraničních investic na 

mezinárodní úrovni. Tuto potřebu pociťovaly nejen bývalé koloniální velmoci, ale 

eventuálně dokonce i nově vzniklé (nebo alespoň nově opět nezávislé) státy. První 

vlna vymanění se z koloniální nadvlády sice byla ovládána nacionalistickými 

tendencemi a znárodňováním, nicméně státy nakonec zjistily, že k nastartování 

                                                 

39 Přesné údaje o hlasování jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Digitální 

knihovny Organizace spojených národů. [Online] [cit. 4. 11. 2019] Dostupné z: 

https://digitallibrary.un.org/record/662085?ln=en 

40 Článek 5 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 1514 o poskytnutí nezávislosti koloniálním 

zemím. 
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ekonomiky a získání ekonomické nezávislosti paradoxně potřebují získat kapitál 

zvenčí.41 Takový kapitál přitom státy mohou získat více způsoby, významné jsou 

především dvě podoby: finanční pomoc ze strany mezinárodních organizací ve 

formě půjček a zahraniční investice od ostatních států ve formě přímých investic. 

Právě přímé investice jsou pro rozvíjející se státy značně přínosné, neboť s sebou 

potenciálně přinášejí též moderní technické postupy a potřebné know-how. Přímé 

zahraniční investice dále ve srovnání se zahraničními půjčkami nabízí i poněkud 

pragmatickou výhodu: přenos rizika z neúspěchu podnikatelského záměru na 

zahraničního investora. Navíc, zatímco případná repatriace kapitálu je u přímé 

investice pouze potenciálním rizikem, zahraniční půjčka je nezbytně spojena s 

povinnost jejího eventuálního splacení.42  

V rámci nového světového pořádku tak bývalé koloniální mocnosti začaly 

exportovat kapitál také do bývalých kolonií. Tyto exportující státy a jejich 

investoři byli motivováni potenciálním vysokým ziskem, zároveň však pociťovali 

i značné obavy z politických i právních rizik, která s sebou investice do cizí země 

nevyhnutelně nesla.  Bylo tedy nutné vytvořit oboustranně přijatelný právní 

rámec, který podpoří právní ochranu zahraničních investic a alespoň částečně tak 

eliminuje rizika spojená s investováním. Za tímto účelem začaly být vyjednávány 

smlouvy, které napomáhaly nalezení rovnováhy mezi zájmy hostitelských zemí a 

investorů.  

S ohledem na již nastíněnou atmosféru v bývalých koloniích bylo v zájmu 

investorů, a tedy států exportující kapitál, zajistit pro investice především ochranu 

před vyvlastněním. Dohody o ochraně investic se však neomezovaly pouze na 

ochranu před vyvlastněním a investorům postupně přinášely též další přínosná 

ustanovení, poskytující ochranu před nepříznivými zásahy hostitelského státu.  

Nutno podotknout, že z pohledu hostujících států byla snaha o co nejširší ochranu 

investic pochopitelně poněkud nevítaná, neboť v zájmu těchto států bylo naopak 

zachování co nejvyššího vlivu na investice na svém území. Vyjednávací pozice 

                                                 

41 DOLZER, Rudolf a SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. 2. 

vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012. Str. 4-5. 

42 DURČÁKOVÁ, Jaroslava a MANDEL, Martin. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. Str. 274. 
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hostujících států, obvykle bývalých kolonií, však byla oslabena skutečností, že ke 

svému hospodářskému rozvoji potřebovaly dostatečné kapitálové prostředky ze 

zahraničí. Navíc tyto prostředky, které mají investoři k dispozici a jsou ochotni 

investovat, nejsou neomezené. Jednotlivé země importující kapitál se tak vůči 

sobě nachází v situaci, kterou lze s nadsázkou označit za konkurenční boj o 

přilákání vhodných investorů. Nejspíše právě díky těmto dvěma faktorům, tedy 

ekonomické potřebě kapitálu k rozvoji a zároveň jeho omezenému objemu ve 

světě, se podařilo na určité úrovni dosáhnout kompromisu ve formě přistoupení na 

požadavky exportujících států. 

Obyčejové mezinárodní právo samo o sobě nebylo tím dostatečným 

nástrojem k zaručení ochrany investic a na mnohostranné globální úrovni bylo 

mezi státy exportujícími a importujícími kapitál obtížné vyjednat funkční 

kompromis. Snahy vyjednat obecnou mnohostrannou smlouvu, pokrývající 

veškeré aspekty investičního práva, byly tedy neúspěšné, na scéně se ale objevily 

první dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic, tzv. BIT (z anglického 

Bilateral investment Treaties), jakožto zcela nový smluvní typ.43 Historicky první 

dohoda o ochraně investic byla uzavřena mezi Spolkovou republikou Německo a 

Pákistánem 25. listopadu 1959.  Řada dalších států však brzy následovala a začala 

tak vznikat stále se rozšiřující síť dvoustranných dohod o ochraně investic.  

V rámci historického exkursu je také spravedlivé uvést, že ačkoliv jsou 

dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic považovány za zcela nový 

smluvní typ, lze dohledat i výrazně starší smlouvy, které plnily obdobné funkce. 

Těmito historickými „předchůdci“ BIT byly dvoustranné smlouvy o přátelství, 

obchodu a plavbě, tzv. FCN (z anglického Friendship, Commerce and Navigation 

Treaties), které byly uzavírané v průběhu 19. století a v první polovině 20. 

století.44 Jak vyplývá z jejich názvu, tyto mezinárodní smlouvy se zabývaly 

především úpravou problematiky obchodní a plavební, obsahovaly také ale 

ustanovení o právním postavení cizinců. Problematika upravovaná FCN byla tedy 

                                                 

43 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 8. 

44 BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. 4. BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové 

mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní 

monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 8. 
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širší než BIT a byť zahrnovala i ustanovení týkající se zahraničního majetku, 

zaměřovala se spíše na obchodní aspekty nežli regulaci zahraničních investic. 

Avšak zatímco popularita BIT rostla, FCN ustupovaly do pozadí. Tento jev 

nejspíše souvisel mimo jiné s tím, že se v průběhu praxe uzavírání těchto dohod 

ukázalo být žádoucím od sebe jednotlivá témata oddělit a věnovat se jim 

podrobněji. Navíc se v důsledku dekolonizace začaly od 50. let 20. století 

objevovat státy s ekonomikami, pro které byla nevhodná stávající podoba dohod, 

neodrážející novou politickou realitu. Tyto nové státy zastávaly názor, že 

spolupráce v rozsahu FCN (tedy široké spektrum blízké politické, ekonomické a 

kulturní spolupráce) je pravděpodobně vhodnější pro dohody mezi státy 

srovnatelného ekonomického postavení.45 Poslední FCN tak byla uzavřena roku 

1966 mezi Thajskem a USA, pouhých 7 let po uzavření první BIT. Byť 

v současné době již nedochází k uzavírání nových FCN, nejedná se čistě jen o věc 

minulosti. Například zmiňovaná FCN sjednaná mezi Thajskem a USA je nadále 

platná a obdobné platí i pro další FCN, které byly uzavřené mezi státy, jež mezi 

sebou zatím neuzavřely BIT.46  

 

2.3 Od konce 80. let po současnost 

Po uzavření první BIT další státy brzy následovaly, čímž se zrodil trend, 

který na intenzitě nabral především od 80. a 90. let. Zpočátku byly dohody 

uzavírány primárně mezi bývalými koloniálními mocnostmi na jedné straně a 

bývalými koloniemi na straně druhé, eventuálně však začaly vyspělé západní státy 

obracet svoji pozornost mimo jiné také na bývalé socialistické státy střední a 

východní Evropy.  

Ostatně, za příčinu nárůstu počtu uzavíraných BIT lze označit právě 

politický a ekonomický vývoj v post-komunistických zemích. Tyto země se v 80. 

a 90. letech začínají transformovat na tržní hospodářství a za účelem akcelerace 

procesu transformace potřebují zahraniční investice. V těchto zemích tedy dochází 

                                                 

45 DOLZER, Rudolf a STEVENS, Margrete. Bilateral investment treaties. Netherlands: Kluwer 

Law International, 1995. Str. 10-11. 

46 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 314. 
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ke snaze vytvořit pro investory atraktivní a stabilní právní prostředí, přičemž 

osvědčeným nástrojem k naplnění této vize jsou právě BIT. Toto období lze tedy 

ve vztahu k zahraničním investicím charakterizovat jako období liberalizace. 

Podíl na tomto trendu mají též mezinárodní organizace, například Světová 

obchodní organizace (WTO), která byla založena roku 1995 a která se zaměřuje 

na uvolnění mezinárodního obchodu, včetně investic.  

Zajímavá je také skutečnost, že eventuálně začalo docházet k uzavírání 

BIT nejen mezi „rozvinutými“ a „rozvojovými“ zeměmi, ale dokonce též mezi 

těmito zeměmi navzájem, díky čemuž byl počet BIT dále navýšen. 

Konec minulého tisíciletí se tedy vyznačoval ekonomickou liberalizací a 

značným nárůstem v uzavírání bilaterálních investičních smluv. Také 

Československá federativní republika (a následně Česká republika) se k těmto 

aktivitám přidala a usilovala o získání zahraničních kapitálových prostředků, byť 

s ohledem na politickou situaci rozhodně nepatřila k průkopníkům na tomto poli. 

Svou první dvoustrannou smlouvu o vzájemné podpoře a ochraně investic 

uzavřela jako Československá socialistická republika, a to s Hospodářskou unií 

belgicko-lucemburskou v dubnu roku 1989.47 Paradoxně se však nejednalo o 

první platnou československou smlouvu s touto tématikou, neboť platnost nastala 

až v únoru roku 1992 a v té době Československo platně uzavřelo dohodu o 

podpoře a ochraně investic už například i s Finskem48 a Francií.49 Vedle uzavírání 

již zmiňovaných dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic docházelo 

v České republice také k úpravám vnitrostátních právních předpisů, o těch bude 

však dále pojednáno až ve třetí kapitole diplomové práce. 

                                                 

47 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 574/1992 Sb., o sjednání Dohody 

mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-

lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic. 

48 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 478/1991 Sb., o sjednání Dohody 

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a 

ochraně investic. 

49 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 453/1991 Sb., o sjednání Dohody o 

vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a 

Francouzskou republikou. 
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Na závěr této kapitoly je však především vhodné připomenout, že 

mezinárodní investiční právo je neustále se vyvíjející právní obor, podléhající 

stále se měnícím ekonomickým i politickým vlivům. Z výše uvedeného textu 

vyplývá, že ochrana zahraničních investic se historicky nesla primárně v duchu 

posilování individuálních práv jednotlivce vůči státům a podpoře přímých 

zahraničních investic. Tento trend se však aktuálně začíná potýkat s určitou 

zvýšenou rezistencí ze strany států a některých nevládních organizací. Dochází 

tak ke střetu mezi ochranou ve prospěch investorů a ochranou zájmů států. Na 

pořad dne se také dostává i téma národní bezpečnosti a jejího potenciálního 

ohrožení v důsledku přímých zahraničních investic do strategických sektorů. 

S tímto problémem se potýká též Česká republika, kdy v současné době nemá 

k dispozici komplexní funkčních kontrolní mechanismus, na základě kterého by 

byly vyhodnocovány případné rizikové investice. Zároveň dochází v posledních 

letech ze strany států k ukončování50 či renegociaci některých BIT, kritice 

některých arbitrážních rozhodnutí a snaze o multilateralizaci dohod a propojování 

obchodních a investičních aspektů.51 Kam až tyto aktivity povedou a zda se 

skutečně jedná o nový trend ukáže ale až čas.  

 

                                                 

50 Tento jev lze pozorovat také v České republice, kdy například k roku 2019 byla ukončena 

dohoda s Lotyšskem a dohoda s Polskem.    

51 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. XV-XVII. 
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3 Prameny ochrany zahraničních investic 

Cílem třetí kapitoly diplomové práce je představit právní prameny, kterými 

je upravena ochrana zahraničních investic. Systém ochrany investic je tvořen 

především dvoustrannými a mnohostrannými mezinárodními dohodami o podpoře 

a ochraně investic. Počet těchto smluv dle zprávy Konference OSN o obchodu a 

rozvoji z roku 2019 v současnosti přesahuje 3 30052, jedná se tedy o značně 

roztříštěnou právní úpravu. Většina těchto smluv je dvoustranných, významnou 

roli mají však i mnohostranné smlouvy, byť doposud nebyla uzavřena žádná 

obecná mnohostranná smlouva o investicích, která by upravovala veškeré aspekty 

mezinárodního investičního práva. Vedle této mezinárodní smluvní úpravy je poté 

ochrana zahraničních investic do různé míry regulovaná především investičními 

smlouvami, právem Evropské unie a mezinárodními obyčejovými pravidly a 

standardy. Pro úplnost je v této kapitole věnována pozornost také právní úpravě 

investic přímo v České republice, nicméně nutno podotknout, že ochrana investic 

v České republice je regulována především již výše zmiňovanými mezinárodními 

smlouvami. 

 

3.1 Ochrana investic v mezinárodních smlouvách 

Mezinárodní smlouvy jsou primárním pramenem úpravy ochrany 

zahraničních investic, přičemž tyto smlouvy je možné podle počtu smluvních 

stran rozdělit do dvou základních skupin, tedy na mnohostranné (multilaterální) 

smlouvy a dvoustranné (bilaterální) smlouvy.  

 

3.1.1 Mnohostranné smlouvy 

Na úvod je vhodné připomenout, že v současné době stále neexistuje 

univerzální mnohostranná dohoda o podpoře a ochraně investic. Důvodem tohoto 

stavu však rozhodně není absence snahy o její vytvoření, ostatně taková dohoda 

by jistě byla praktickým nástrojem ke stanovení konzistentních a univerzálně 

platných hmotněprávních pravidel ochrany investic. Historicky tak již proběhlo 

                                                 

52 UNCTAD. Taking Stock of IIA Reform: Recent Developments. IIA Issues Note, No. 3, 2019.  

UNCTAD/DIAE/PCB/INF/2019/5.  [Online] [cit. 2. 9. 2019].  Dostupné z: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d5_en.pdf 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d5_en.pdf
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několik pokusů o její vytvoření, nicméně dosavadní neúspěchy vypovídají o tom, 

že dohodnout se na obsahu takovéto mnohostranné smlouvy je nesmírně obtížné. 

Potenciální dohodu negativně ovlivňuje více faktorů, počínaje už prostým faktem, 

že vedle sebe dlouhodobě existují různé přístupy k ochraně zahraničních investic. 

Náročná jednání mezi jednotlivými státy jsou poté navíc dále komplikována 

značným odporem ze strany některých zájmových skupin. V této souvislosti je 

možné zmínit například pokus o uzavření Mnohostranné dohody o investicích, 

tzv. MAI (z anglického Multilateral Agreement on Investment), který probíhal na 

půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mezi lety 1955 až 

1998.53 Jednalo se o ambiciózní projekt, který měl být přístupný i státům, které 

stály mimo OECD. Právě tato ambicióznost a snad i přílišná horlivost při 

poskytování vysokého standardu ochrany investorům a liberalizaci investic se 

však nejspíše stala jedním z důvodů neúspěchu tohoto projektu. Návrh textu MAI 

se setkal s intenzivním organizovaným odporem ze strany nevládních 

organizací54, eventuálně se proti němu vyslovily ale i některé členské, zejména 

evropské státy. Příkladem může být například Francie, která na úkor MAI 

požadovala ochranu pro francouzskou kulturu a jazyk. Navíc ale ani USA nebyly 

zcela spokojeny s návrhem MAI, paradoxně i právě v důsledku kompromisů, 

doprovázejících diskuzi o finální podobě MAI, kterými byla dle USA snižována 

úroveň ochrany investorů.55 Jednání tak byla definitivně a poněkud v tichosti 

ukončena roku 1998, přičemž poslední návrh textu je datován ke dni 22. dubna 

1998. MAI tak navzdory snaze podpořit investování a ekonomický růst zůstává 

                                                 

53 DOLZER, Rudolf a SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. 2. 

vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012. Str. 10. 

54 Tyto nevládní organizace si například stěžovaly, že MAI je projednávána z iniciativy 

nadnárodních společností na tajných jednání, přičemž veřejnost o obsahu těchto jednání 

není dostatečně informována. Dále spatřovaly nebezpečí také v tom, že dohoda oslabuje 

práva vlád států ve prospěch nadnárodních společností, může být škodlivá pro rozvojové 

země i životní prostředí a obsahuje nepřehledný systém výjimek. Tento odpor byl 

organizovaný nejen v zahraničí, ale dokonce také v České republice, k uvedenému blíže viz 

například Společnost pro trvale udržitelný rozvoj a její stanovisko č. 71, k Mnohostranné 

dohodě o investicích [Online] [cit. 2. 9. 2019] Dostupné z: 

https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=85:stanovisko-c-71-k-

mnohostranne-dohode-o-investicich&catid=43&Itemid=62,  

55 DOLZER a SCHREUER, 2012 op. cit., str. 10.  



30 

 

navždy odložená v minulosti, byť v době její tvorby už bylo uzavírání 

dvoustranných mezinárodních smluv běžné.    

Nelze však říct, že by veškeré snahy regulovat zahraniční investice na 

mnohostranné úrovni byly neúspěšné. Existuje řada smluv, které se věnují alespoň 

dílčí části této problematiky. Za velice významnou a vlivnou smlouvu lze v této 

souvislosti označit především tzv. Washingtonskou úmluvu, tedy Úmluvu o řešení 

sporů z investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965. Tato úmluva, na 

základě které bylo zřízeno Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic56, 

byla ostatně v krátkosti představena již v první kapitole této diplomové práce. 

Washingtonskou úmluvou byla zajištěna nestranná a efektivní platforma pro 

řešení sporů mezi investorem a státem. Za tímto účelem obsahuje Washingtonská 

úmluva řadu institucionálních a procesních ustanovení, naopak však neobsahuje 

žádné hmotněprávní ustanovení.  

Další významnou mnohostrannou smlouvou je poté tzv. Soulská úmluva, 

tedy Úmluva o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky z roku 1985. Na 

základě této úmluvy byla zřízena Mnohostranná agentura pro investiční záruky57, 

jejímž cílem je podporovat příliv investic. Hlavní podstata činnosti této agentury 

spočívá především v poskytování záruk investorům vůči nekomerčním rizikům. 

Aktivity agentury však nekončí jen u pojišťování rizikových investic, za účelem 

zlepšení investičních podmínek členských zemí například poskytuje na žádost 

příslušné členské země technickou pomoc a poradní služby.58 

 Stranou pozornosti by neměla zůstávat ani Dohoda k energetické chartě 

z roku 1994, byť na rozdíl od Washingtonské a Soulské úmluvy nebyla přijata pod 

záštitou Světové banky a její působnost je omezena jen na energetický sektor. 

Dohoda v této souvislosti obsahuje ustanovení týkající se mimo jiné například 

ekologických hledisek, převodu energetických technologií a tranzitu 

energetických materiálů i produktů. Z pohledu ochrany investic je ovšem 

nejvýznamnější část III, která upravuje podporu a ochranu investic. Je zde vedle 

                                                 

56 Článek 1 odstavec 1 Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států. 

57 Článek 1 písm. a) Úmluvy o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky. 

58 K podpoře investic dále viz článek 23 Úmluvy o Mnohostranné agentuře pro investiční 

záruky. 
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vztahu k jiným dohodám upravena též problematika klíčového personálu, náhrady 

škody, vyvlastnění, převodů vztahujících se k investici a postoupení souvisejících 

práv. Dohoda dále stanovila pravidla zacházení s investicemi, a to uložením 

závazku smluvním stranám, aby zajišťovaly investicím investorů ze smluvních 

stran řádné, nediskriminační a spravedlivé zacházení. Zacházení s investicemi má 

přitom být nejméně tak příznivé, jako je nejlepší ze zacházení poskytovaných 

investicím vlastních investorů nebo investorů kterékoli jiné smluvní strany nebo 

kteréhokoli třetího státu (tzv. doložka nejvyšších výhod).59 Zajímavá je poté 

poslední věta článku 10 odstavce 1 Dohody k energetické chartě, dle kterého 

„každý smluvní strana dodržuje všechny závazky, které přijala ve vztahu 

k investorovi nebo investici investora kterékoli jiné smluvní strany“. Jedná se totiž 

o atypicky širokou ochrannou klauzuli, která se v podobném rozsahu v BIT 

standardně nevyskytuje.  

Z dalších mnohostranných smluv je poté ještě možné zmínit Dohodu o 

obchodních aspektech investičních opatření z roku 1994. Tato dohoda byla přijata 

jakožto nedílná součást Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 

v Marrákeši. Jak ostatně název napovídá, Dohoda o obchodních aspektech 

investičních opatření opět upravuje pouze dílčí část problematiky investic, tedy 

aspekty související s obchodem. Jedná se o pokus Světové obchodní banky 

rozšířit liberalizaci obchodu i do sféry investic.60 Cílem dohody je zamezit 

investičním opatřením, která se týkají obchodu se zbožím (tzv. TRIM z 

anglického Trade-Related Investment Measures) a jsou neslučitelná se 

Všeobecnou dohodou o clech a obchodu 1994 (tzv. GATT 1994 z anglického 

General Agreement on Tariffs and Trade). Taková opatření61 totiž mohou mít 

nepříznivý vliv na obchod a jsou tedy v rozporu s ambicí podpořit rozvoj a 

postupnou liberalizaci světového obchodu a usnadnit zahraniční investice.  

                                                 

59 Článek 10 odstavec 1 Smlouvy o energetické chartě. 

60 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 321. 

61 Konkrétně se dle článku 2 Dohody o obchodních aspektech investičních opatřená jedná o 

opatření v rozporu s článkem III a XI GATT 1994, tedy opatření neslučitelná s povinností 

udělit národní zacházení v oboru vnitřních daní a předpisů a s povinností odstranit 

množstevní omezení. 
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Všechny dosud uvedené platné mnohostranné smlouvy upravují pouze 

dílčí aspekty mezinárodních investic a snahy o vytvoření univerzální 

mnohostranné dohody o investicích byly navzdory různým iniciativám zatím 

neúspěšné. V tomto kontextu je obzvláště významná role dvoustranných dohod o 

podpoře a ochraně investic, neboť tyto dohody přináší komplexní úpravu ochrany 

investic a bude o nich pojednáno níže. Zároveň je však vhodné upozornit, že 

v současné době se pomyslný prostor mezi dvoustrannými dohodami a 

mnohostrannou univerzální dohodou začíná zaplňovat dohodami o volném 

obchodu na regionální a meziregionální úrovni (tzv. Mega-regionals), které 

v sobě integrují úpravu investic.62 Příkladem takovýchto dohod je Komplexní 

hospodářská a obchodní dohoda, tzv. CETA (z anglického Comprehensive 

Economic and Trade Agreement), která byla podepsána v roce 2016. Tato dohoda 

mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně 

druhé je navíc ukázkou aktuálního směřování Evropské unie: postupné 

nahrazování dvoustranných dohod o ochraně investic členských států s třetími 

zeměmi sjednáváním komplexních dohod o volném obchodu s investiční 

kapitolou.63 Je však nutno upozornit, že o osudu CETA dosud nebylo rozhodnuto 

s definitivní platností. Dohoda sice již byla schválena Evropským parlamentem, 

nicméně k její platnosti v plném rozsahu je nutné, aby byla ratifikována všemi 

členskými státy Evropské unie.64 Tento proces je však zdlouhavý a jeho výsledek 

je v současné době stále ještě nejistý. 

 

3.1.2 Dvoustranné smlouvy 

Zatím stále nezastupitelnou roli v právní úpravě ochrany investic hrají 

dvoustranné neboli bilaterální investiční smlouvy o ochraně a podpoře investic. 

                                                 

62 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 19. 

63 BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. XV-XVI. 

64 Zatím však byla dohoda ratifikována méně než polovinou členských států Evropské unie, 

viz „Podrobnosti o ratifikaci“ na stránkách Rady EU. [Online] [cit. 4. 11. 2019] Dostupné z: 

https://www.consilium.europa.eu/cs/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2016017&DocLanguage=en 
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Tyto dohody aktuálně tvoří jádro právní úpravy ochrany investic a jedná se tak o 

nejvýznamnější pramen ochrany investic.  

Na místě je však i znovu připomenout předchůdce těchto dohod, tedy 

smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě, které již byly ve stručnosti představeny 

ve druhé kapitole této diplomové práce. Ačkoliv k uzavírání těchto smluv 

docházelo primárně v 19. století a v první polovině 20. století, i v dnešní době se 

stále jedná o aktuální pramen práva ochrany zahraničních investic. Některé 

z těchto smluv jsou totiž nadále platné, příkladem je již zmiňovaná smlouva o 

přátelství, obchodu a plavbě uzavřená mezi Thajskem a USA roku 1966, která je 

zároveň poslední sjednanou smlouvou tohoto typu. 65 

Navzdory těmto výjimkám jsou však smlouvy o přátelství, obchodu a 

plavbě v dnešní době už přeci jen spíše historickým reliktem, zatímco primárním 

nástrojem úpravy ochrany investic se jednoznačně staly dvoustranné dohody o 

podpoře a ochraně investic. Nejedná se však o homogenní skupinu, naopak je u 

těchto dohod možné podle rozsahu závazků hostitelského státu rozlišovat tři 

generace.66 Byť k tomu tedy označení „generace“ možná nepřímo navádí, 

rozhodujícím kritériem pro zařazení smlouvy do určité generace je její obsah a 

nikoliv datum jejího vzniku.  

První generace BIT pochází z Evropy z 60. let 20. století, jedná se tedy o 

nejstarší typ. Zároveň se jedná i o nejčastěji používaný typ BIT, neboť je běžně 

užívaný evropskými zeměmi. Proto bývá tento typ smluv označován také jako tzv. 

evropský model dvoustranných dohod. Mezi charakteristické rysy první generace 

BIT patří důraz na ochranu investic proti vyvlastnění nebo znárodnění a 

kompromis mezi zájmy investorů a příjemci investic. Tento kompromis lze 

spatřovat v tom, že se smluvní strany na jedné straně zavazují podporovat 

zahraniční investice, na druhé straně však ponechávají hostitelským státům 

pravomoc kontrolovat a povolovat zřizování investic, aby investování probíhalo 

v souladu s prioritami a cíli jejich hospodářské politiky. Smluvně založený režim 

                                                 

65 Srov. ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 314. 

66 ŠTURMA a BALAŠ, 2013 op. cit., str. 315.  
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zacházení pak působí až od okamžiku zřízení investice, ale nevztahuje se na fázi 

pre-investiční.67  

Naproti tomu druhá generace BIT pochází z USA z 90. let 20. století, 

jedná se tedy nikoliv překvapivě o typ preferovaný USA a v této souvislosti 

bývají tyto smlouvy označovány jako tzv. dohody amerického typu. Ochrana 

investic dle amerického modelu se vyznačuje vysokým standardem ochrany 

investic a především širším působením režimu národního zacházení, neboť na 

rozdíl od evropského modelu nepůsobí až od okamžiku zřízení investice, ale také 

v rámci pre-investiční fáze.68  

Do třetí generace poté bývají zařazovány dohody, které upravují tzv. nové 

disciplíny a propojují liberalizaci obchodu s liberalizací investic. Tyto dohody 

vymezují a zároveň zakazují nepřípustná investiční opatření související 

s obchodem.69 

Navzdory výše uvedenému třídění lze však přesto podotknout, že bez 

bližšího zkoumání detailů mají BIT většinou relativně podobný obsah a 

systematiku. Standardní obsah BIT tak obvykle obsahuje: 

i) preambuli, vyjadřující přání zintenzivnit hospodářskou spolupráci a 

vytvořit vhodné podmínky pro investice investorů z jednoho státu na 

území druhého státu; 

ii) definice, přičemž zásadní význam má především vymezení pojmu 

„investor“ a „investice“; 

iii) hmotněprávní pravidla ochrany zahraničních investic, kterými je 

založen režim pro zacházení se zahraničními investicemi, typicky se zde 

objevuje zákaz diskriminace (doložka národního zacházení a doložka 

nejvyšších výhod), standardy řádného a spravedlivého zacházení, plné 

ochrany a bezpečnosti, pravidla omezující vyvlastnění investice a 

                                                 

67 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo, str. 315. 

68 Tamtéž. 

69 BALAŠ a ŠTURMA, 2013 op. cit., str. 317. 
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ustanovení o volném převodu plateb souvisejících s investicí i o náhradě 

škody; 

iv) ustanovení o mechanismu řešení sporů.70 

Vedle výše zmiňovaných mnohostranných smluv a dvoustranných smluv o 

podpoře a ochraně investic jsou poté specifickým smluvním pramenem ochrany 

investic ještě tzv. investiční dohody. Investiční dohody bývají zpravidla uzavírány 

mezi hostitelským státem a zahraničním investorem, přičemž jejich obsahem bývá 

stanovení právního režimu pro zřízení a provozování určitého investičního 

projektu. Z uvedeného vyplývá zásadní rozdíl oproti dosud uvedeným smlouvám: 

ačkoliv jsou investiční dohody pramenem ochrany investic, nejedná se o 

mezinárodní smlouvy, neboť nejsou sjednávány mezi svrchovanými státy, ale 

„pouze“ mezi státem a soukromou osobou.71 

  

3.2 Ochrana investic v právu Evropské unie 

Jakožto zvláštní pramen mezinárodního investičního práva lze uvést i 

právo Evropské unie. Základ právní úpravy investic v právu Evropské unie lze 

najít v právní úpravě vnitřního trhu, především v hlavě I a IV části třetí Smlouvy o 

fungování Evropské unie (dále také jako „SFEU“).72 Nutno však podotknout, že 

SFEU neobsahuje samostatnou kapitolu věnovanou výhradně investicím, naopak 

je právní úprava investic v právu Evropské unie rozptýlená mezi více oblastí.  

K tématu vnitřního trhu Evropské unie bylo článkem 26 SFEU stanoveno, 

že „zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními Smluv.“. Z pohledu zahraničních 

investic je významné především (avšak nikoliv výhradně) zajišťování volného 

pohybu osob a volného pohybu kapitálu. Pod pojem volný pohyb kapitálu totiž 

spadá velká část zahraničních investic ve smyslu DPOI a pod pojem volný pohyb 

osob je možné podřadit svobodu usazování, neboť ta zahrnuje mimo jiné právo 

                                                 

70 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 11-12. 

71 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 335-336. 

72 FECÁK, 2015 op. cit., str. 55. 
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zřizovat v jiných členských státech dceřiné společnosti, zastoupení či pobočky.73 

Právě tyto formy usazování lze přitom považovat za přímou zahraniční investici. 

Blíže se touto problematikou zabývá článek 49 SFEU, kterým byl stanoven zákaz 

omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu na 

území jiného členského státu a zároveň byl stanoven požadavek národního 

zacházení v pre-investiční i poinvestiční fázi, tedy aby bylo státním příslušníkům 

jiných členských států při zřizování a řízení podniků poskytováno hostitelskou 

členskou zemí stejné zacházení jako vlastním státním příslušníkům. Pro úplnost je 

však třeba podotknout, že svoboda usazování není absolutní a existují z ní určité 

výjimky, například článkem 52 SFEU bylo umožněno stanovit zvláštní režim pro 

cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany 

zdraví.  

K tématu volného pohybu kapitálu lze poté ještě odkázat na články 63 až 

66 SFEU, zásadní je především článek 63 odstavec 1 SFEU, kterým byla 

zakázána nejen všechna omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy, ale 

dokonce i mezi členskými státy a třetími zeměmi. Z uvedeného zákazu však 

existuje řada výjimek, členské státy například opět mohou činit různá omezující 

opatření odůvodněná veřejným pořádkem a veřejnou bezpečností.74  

V každém případě lze shrnout, že účelem úpravy práva Evropské unie 

souvisejícího se zahraničními investicemi je vytvoření vnitřního trhu bez vnitřních 

hranic, a to odstraněním překážek volného pohybu, zejména svobody usazování a 

pohybu kapitálu. Tato opatření poté mají zajistit příslušníkům členských států 

neomezený přístup na trh ostatních členských států a zároveň i optimální alokaci 

ekonomických zdrojů.75 Tento koncept pak ve svém důsledku chrání unijní 

                                                 

73 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 56.  

74 Viz článek 65 odstavec 1 SFEU, ve kterém jsou uvedeny i další výjimky, například 

oprávnění členských států uplatňovat příslušná ustanovení svých daňových předpisů, která 

rozlišují mezi daňovými poplatníky podle místa bydliště nebo podle místa, kde je jejich 

kapitál investován.  

75 FECÁK, 2015 op. cit., str.114. 
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investory a jejich majetek, ačkoliv se jedná spíše o vedlejší produkt nežli primární 

účel úpravy.76 

Dále lze shrnout, že relevantní právní úprava vnitřního trhu Evropské unie 

se poté zakládá primárně na dvou ustanoveních, a to článcích 49 a 63 SFEU. 

Předpokladem zamýšlené ekonomické integrace v rámci vnitřního trhu je přitom 

odstranění všech překážek a omezení pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu mezi 

členskými státy. K tomu dochází prakticky dvěma způsoby, a to zaprvé formou 

odstraňování existujících pravidel či opatření, která jsou diskriminační či jinak 

činí přístup na trh mezi členskými státy obtížnějším a za druhé přijímáním 

společných pravidel na úrovni Evropské unie, která mohou být aplikovatelná 

přímo nebo mohou mít za cíl harmonizaci vnitrostátních předpisů členských 

států.77 Například článek 50 odstavec 1 SFEU opravňuje Evropský parlament a 

Radu k přijímání směrnic k zavedení svobody usazování v určité oblasti činnosti a 

článek 64 odstavec 2 a 3 SFEU obdobně opravňuje k přijímání opatření týkající se 

pohybu kapitálu do a ze třetích zemí, zahrnujícího přímé investice. Důsledkem 

těchto i souvisejících aktivit tak Evropská unie v současné době postupně směřuje 

k harmonizaci investičních pravidel a k vytvoření společné investiční politiky.  

V této souvislosti je na místě v krátkosti zmínit také Lisabonskou smlouvu, 

která vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Lisabonskou smlouvou byla totiž na 

Evropskou unii přenesena pravomoc ke sjednávání smluv týkajících se přímých 

zahraničních investic, do té doby doména členských států. Této změny bylo 

dosaženo novelizací článku 206 a 207 SFEU, kterými byly přímé zahraniční 

investice zařazeny do společné obchodní politiky Evropské unie. Evropská unie se 

tak skrz uzavírání mezinárodních smluv zahrnujících investiční tématiku může 

čím dál více podílet na tvorbě mezinárodních pravidel týkajících se zahraničních 

investic.78 Tato nově získaná výlučná pravomoc79 v oblasti přímých zahraničních 

investic tak na jednu stranu posílila význam Evropské unie jakožto subjektu 

                                                 

76 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 114. 

77 FECÁK, 2015 op. cit., str. 56-57. 

78 FECÁK, 2015 op. cit., str. 2. 

79 Viz již zmiňované články 206 a 207, ve spojení s článkem 3 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, dle kterého má Evropská unie výlučnou pravomoc v oblasti společné obchodní politiky. 
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mezinárodního ekonomického práva, zároveň však přinesla řadu teoretických a 

praktických otázek. Vyvstaly například nejasnosti ohledně dalšího osudu DPOI, 

které byly již dříve uzavřené mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Tato 

nepřehledná situace byla vyřešena až s odstupem času, a to nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým byla 

stanovena přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích mezi 

členskými státy a třetími zeměmi. Tímto nařízením bylo jasně potvrzeno, že 

předmětné dohody zůstávají v platnosti, avšak předpokládá se jejich postupné 

nahrazování dohodami unijními.80 Evropská unie tak tímto přechodným 

opatřením ke zvýšení právní jistoty zachovala status quo, v rámci kterého 

„povoluje“ existenci těchto problematických dohod.81 

 

3.3 Ochrana investic v právním řádu České republiky 

Pramenem ochrany investic v platném právu České republiky jsou vedle 

již zmiňovaných unijních předpisů také vnitrostátní předpisy, těžiště právní 

úpravy ochrany investic a vztahů vznikajících při ochraně zahraničních investic se 

však nepřekvapivě opět nachází v mezinárodních smlouvách. V této souvislosti 

má klíčovou roli Ústava České republiky, kterou bylo stanoveno, že součástí 

českého právního řádu jsou i vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci 

dal souhlas Parlament České republiky a jimiž je Česká republika vázána.82 Navíc 

je Česká republika vázána také mezinárodními smlouvami, kterými byla vázána 

Česká a Slovenská Federativní Republika ke dni jejího zániku.83   

Pro představení významných mnohostranných mezinárodních smluv, které 

upravují ochranu investic v právním řádu České republiky, je tak možné opět 

připomenout například Washingtonskou úmluvu z roku 1965. Jménem tehdejší 

České a Slovenské Federativní Republiky byla úmluva podepsána ve 

                                                 

80 Viz článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 12. 

prosince 2012. 

81 POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Str. 101. 

82 Viz článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

83 Viz článek 5 odstavec 2 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se 

zánikem České a Slovenské Federativní republiky. 
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Washingtonu roku 1991 a v platnost vstoupila následující rok.84 Přijetím 

Washingtonské úmluvy se Česká a Slovenská Federativní Republika (a následně 

tedy i Česká republika) mimo jiné zavázala v přesně vymezeném okruhu případů 

přijmout jurisdikci cizího rozhodčího orgánu. Přistoupení k Washingtonské 

dohodě lze přitom hodnotit jako logický krok a přirozený důsledek ekonomického 

a politického vývoje v zemi, která se s vizí podpoření hospodářského rozvoje 

vydala cestou uzavírání dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic, čímž se 

otevřela nejen přílivu zahraničního kapitálu, ale zároveň také i riziku sporů 

z investic mezi státem a investorem. S tím souvisí potřeba tyto spory adekvátně 

řešit, přičemž ideální předpoklady přináší právě Washingtonská úmluva, kterou 

bylo zřízeno Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic.  

Česká republika je dále smluvní stranou již představované Soulské úmluvy 

z roku 1985, a to od roku 1990. Ve stejný okamžik byla jménem České a 

Slovenské Republiky podepsána také Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu, 

Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, Dohoda o Mezinárodní 

finanční korporaci a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj.85  

Z dalších mnohostranných smluv, kterými je Česká republika vázána a 

které se dotýkají právní úpravy ochrany investic je pak vhodné odkázat ještě na 

Dohodu k energetické chartě a Dohodu o obchodních aspektech investičních 

opatření. Dohoda k energetické chartě byla přijata roku 1994, jménem České 

republiky byla podepsána v roce 1995 a v platnost vstoupila pro smluvní strany 

roku 1998.86 Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření je poté 

nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), která 

byla sjednána a jménem České republiky podepsána roku 1994. Dohoda o zřízení 

                                                 

84 Viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb., o sjednání Úmluvy 

o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států. 

85 Viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 500/1992 Sb., o přístupu České a 

Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o 

Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k 

Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro 

investiční záruky. 

86 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb., o sjednání Dohody 

k Energetické chartě.  
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Světové obchodní organizace (WTO) i související připojené mnohostranné 

dohody poté vstoupily v platnost následující rok.87 

Vedle přistupování k mnohostranným smlouvám rozvíjí Česká republika 

ochranu investic přirozeně též na úrovni dvoustranných dohod. Ostatně, právě 

dvoustranné dohody představují komplexní ochranu zahraničních investic. V této 

souvislosti je vhodné zmínit, že Česká republika má k dispozici vlastní vzorovou 

dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, přičemž aktuální revidovaná 

verze byla schválena vládou České republiky na konci roku 2016.88 Tato vzorová 

dohoda má sloužit jako výchozí text při vyjednávání nových dohod o ochraně 

zahraničních investic, finální texty sjednávaných dohody o ochraně zahraničních 

investic se tedy přirozeně od vzorového textu mohou dle potřeby odchylovat. 

V současné době má Česká republika uzavřené platné dohody o podpoře a 

vzájemné ochraně investic s více než 70 státy.89 Lze nicméně předpokládat, že 

v nejbližší době bude tento počet spíše klesat, neboť 15. ledna 2019 podepsali 

představitelé členských států Evropské unie společnou deklaraci, kterou se 

členské státy zavázaly nejpozději do 6. prosince 2019 ukončit všechny mezi sebou 

navzájem uzavřené dohody o ochraně investic, tedy tzv. intra-unijní BIT.90 Tímto 

vývojem se poté blíže zabývá čtvrtá kapitola diplomové práce. 

Výše uvedené mezinárodní smlouvy přímo upravují právní vztahy 

vyplývající z ochrany zahraničních investic a platí, že v případě rozporu mezi 

                                                 

87 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení 

Světové obchodní organizace. 

88 Text aktuální vzorové dohody o ochraně zahraničních investic je k dispozici v anglickém 

jazyce na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky. [Online] [cit. 4. 11. 

2019] Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-

zajmu/arbitraze/aktualni-informace/2016/ministerstvo-financi-vypracovalo-novou-v-

27033 

89 Toto číslo vychází z přehledu platných dohod o podpoře a ochraně investic, který 

zpřístupnilo Ministerstvo financí České republiky na svých internetových stránkách. [Online] 

[cit. 4. 11. 2019] Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-

ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochra 

90 Deklarace členských států EU k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci 

Achmea ze dne 15. ledna 2019. [Online] [cit. 4. 11. 2019] Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_en 

https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_en
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zákonem a smlouvou mají tyto smlouvy přednost před zákonem.91 Tyto smlouvy 

lze tedy označit za primární zdroj regulace ochrany investic v České republice, 

nejedná se však o jediný relevantní právní pramen. Investor podnikající na území 

České republiky se totiž musí při svém investování a souvisejících aktivitách řídit 

právním systémem České republiky jako celkem, tedy nejen případnými 

zvláštními zákony92 přímo se týkajícími investic na území České republiky, ale i 

relevantními daňovými předpisy, předpisy z oblasti životního prostředí a tak dále.   

V této souvislosti je také na místě připomenout, že investor má ke svým 

investicím samozřejmě vlastnické právo. Vlastnické právo jako takové přitom 

požívá ochrany nejen ze strany mezinárodních smluv o lidských právech, ale také 

díky Listině základních práv a svobod (dále také jako „Listina“). V Listině je 

přitom nejen uvedeno, že každý má právo vlastnit majetek, ale dále také, že 

vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.93 Toto 

právo je přitom zaručováno každému, nikoliv pouze občanům České republiky – 

vztahuje se tedy i na zahraniční investory.94 Pro úplnost je nutno podotknout, že 

nezávisle na uvedené rovnoprávnosti však může být v důsledku zákona fakticky 

stanoveno, že některý majetek nemůže být ve vlastnictví zahraničních investorů.95 

Z pohledu ochrany investic je významné také ustanovení stanovující podmínky 

vyvlastnění a nuceného omezení, kdy tyto zásahy do vlastnického práva je možné 

provést pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu.96  

                                                 

91 Viz článek 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

92 Takovým zákonem je aktuálně zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který 

upravuje všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování 

investiční pobídky a výkon státní správy s tím související. Tímto zákonem byly investorům 

stanoveny závazné podmínky, které musí splnit, aby jim byla poskytnuta investiční pobídka. 

93 Článek 11 odstavec 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

94 Viz článek 42 odstavec 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

95 Konkrétně článek 11 odstavec 2 Listiny uvedl, že zákonem může být stanoveno, že majetek 

nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a 

veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob. Dále 

může být zákonem stanoveno, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo 

právnických osob se sídlem v České republice. 

96 Článek 11 odstavec 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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Za relevantní lze považovat též ustanovení Listiny, kterým bylo stanoveno, 

že každý má právo domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu a 

ve stanovených případech u jiného orgánu.97 Navíc se investoři mohou ve 

správním soudnictví domáhat přezkumu zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné 

správy.98 S těmito právy poté dále souvisí právo na náhradu škody způsobené 

investorovi nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu 

veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.99 Z uvedeného jasně vyplývá 

právo investora obrátit se v případě potenciálního sporu přímo na české soudy, 

rozhodčí orgán tedy zdaleka není jedinou možností ochrany investic, kterou má 

investor k dispozici. Nutno však podotknout, že byť je investor nadán stejnými 

procesními právy jako občan100 a dopadají na něj stejné procesní předpisy, 

standardně investoři k vymáhání svých práv upřednostňují rozhodčí soud před 

soudem vnitrostátním.  

 

3.4 Obyčejová pravidla a standardy ochrany investic 

Již výše bylo uvedeno, že právní úprava ochrany investic se vyznačuje 

značně vysokým počtem dvoustranných dohod o ochraně investic, které navíc 

často obsahují totožná nebo přinejmenším velice podobná pravidla. Tento 

zajímavý jev vyústil v debatu o vlivu těchto smluv na vývoj obyčejových 

pravidel.101 Za takové obyčejové pravidlo může být například považováno úprava 

vyvlastnění, kdy hostitelský stát může standardně vyvlastnit majetek investora 

pouze za náhradu; zároveň je však nutno podotknout, že nepanuje shoda na 

způsobu výpočtu výše této náhrady.102  

                                                 

97 Článek 36 odstavec 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

98 Článek 36 odstavec 2 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

99 Článek 36 odstavec 3 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

100 Jedná se mimo jiné o právo odepřít výpověď v určitých případech, právo na právní 

pomoc, právo na tlumočníka, právo na zákonného soudce a tak dále, viz Listina. 

101 DOLZER, Rudolf a SCHREUER, Christoph. Principles of International Investment Law. 2. 

vydání. Oxford: Oxford University Press, 2012. Str. 17. 

102 SORNARAJAH, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Onvestment. 3. 

vydání. New York: Cambridge University Press, 2010. Str. 80. 
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V kontrastu k těmto úvahám je však nutné také připomenout dosavadní 

neúspěchy při sjednávání univerzální mnohostranné dohody o investicích a 

souběžnou existenci tří různých generací dvoustranných dohod. Lze tak uzavřít, 

že byť je praxe ochrany investic značně rozšířená, není zcela stejnorodá a rozdíly 

mezi jednotlivými smlouvami jsou zatím stále příliš velké. Proto zatím nelze 

jednoznačně konstatovat, že by se z dvoustranných dohod o ochraně investic 

vytvořilo obecně platné obyčejové právo mezinárodních investic.103 Určitá 

soustavně se opakující pravidla sice mohou přispívat ke krystalizaci 

mezinárodního obyčeje, avšak vhodnějším termínem než „obyčej“ je pro tato 

pravidla termín „mezinárodní standard“.104 

Názornou ukázkou takového mezinárodního standardu je například 

doložka nejvyšších výhod, neboť sama o sobě nepředstavuje obecné obyčejové 

pravidlo ve smyslu právně závazné normy, ale spíše prezentuje určitý model 

chování, jehož účinky závisí na konkrétní situaci. Až v okamžiku vtělení doložky 

nejvyšších vhod do konkrétní mezinárodní smlouvy se ze standardu chování stává 

závazné pravidlo chování, přičemž způsob vtělení a tudíž i rozsah aplikace tohoto 

nyní závazného pravidla se může v jednotlivých smlouvách lišit.105 

 

 

 

                                                 

103 ŠTURMA, Pavel a BALAŠ., Vladimír Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013. Beckova edice právo. Str. 339. 

104 Tamtéž. 

105 BALAŠ a ŠTURMA, 2013 op. cit., str. 340. 
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4 Intra-unijní dohody o ochraně investic a právo Evropské 

unie 

Tématem čtvrté kapitoly diplomové práce jsou intra-unijní dohody o 

ochraně investic. Tyto dohody se na první dojem svým obsahem nijak významně 

neliší od bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic, které již byly 

představeny v druhé kapitole diplomové práce. Přesto představují značně 

kontroverzní a mimořádně zajímavé téma a proto je cílem této kapitoly nejen 

provést základní seznámení s těmito dohodami, ale také objasnit, proč se 

v poslední době staly tak kontroverzními a jaký vývoj lze v této oblasti do 

budoucna očekávat.  

 

4.1 Původ intrau-nijních dohod 

V první řadě je nutné definovat, co přesně se rozumí pod pojmem „intra-

unijní dohody“. Tento termín se používá pro dohody o ochraně investic uzavřené 

mezi členskými státy Evropské unie navzájem. 

Ke vzniku a vysokému počtu těchto dohod přitom primárně vedla na první 

pohled snad i nesouvisejí skutečnost, ze členské státy Evropské unie (a uskupení 

Evropské unii předcházející) uzavíraly dlouhou dobu BIT s třetími zeměmi zcela 

běžně. Nutno ostatně podotknout, že tato jejich činnost se nejevila být nijak 

nestandardní. Ostatně, až Lisabonskou smlouvou byly přímé zahraniční investice 

zahrnuty do společné obchodní politiky Evropské unie a tedy do výlučné 

pravomocí Evropské unie – z uvedeného tedy jasně vyplývá, že do té doby se 

jednalo o pravomoc nesvěřenou Evropské unii a členské státy byly oprávněny k 

uzavírání DPOI samostatně. 

Problematickou se taková činnost a z ní vznikající smlouvy stala až v 

okamžiku, kdy se některé z těchto třetích zemí staly taktéž členy Evropské unie, 

čímž se najednou z „běžných“ BIT staly ony problematické intra-unijni dohody.  

K tomuto vývoji zásadně přispělo velké rozšíření Evropské unie v roce 

2004, kdy se členskými zeměmi Evropské unie staly Česká republika, Estonsko, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Přitom 

tyto země, jmenovitě například Česká republika jakožto zástupce post-

komunistických zemí, uzavřely v 90. letech 20. století řadu BIT s původními 
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členy EU. Z těchto BIT se tedy náhle staly intra-unijni dohody, přičemž na 

základě zmiňovaného rozšíření z roku 2004 stoupl počet takovýchto dohod 

z pouhých dvou na neuvěřitelných zhruba sto devadesát.106  

O tom, proč se tyto intra-unijní dohody nakonec staly předmětem 

kontroverze a začaly budit zvýšenou pozornost lze jen spekulovat. Jako možný 

důvod lze však pravděpodobně označit jednak zvyšující se rozsah práva Evropské 

unie v oblasti působnosti i hloubky regulace a jednak velké množství investičních 

arbitráží, které se v posledních dvou dekádách začaly objevovat a tím i odhalovat 

skutečnou sílu a praktické možnosti využití dohod o ochraně investic.107   

 

4.2 Přístup Soudního dvora Evropské unie před rozhodnutím 

Achmea 

Před objasněním přístupu Soudního dvora Evropské unie (dále také jako 

„Soudní dvůr EU“) k intra-unijnim dohodám je nejprve vhodné určité 

pozastavení nad jeho funkcí. Soudní dvůr EU se jakožto jediný orgán oprávněný 

vykládat právo Evropské unie v podstatě staví do role „ústavního soudu“ a strážce 

autonomie právního řádu Evropské unie.108 Právo Evropské unie přitom v 

podstatě představuje „nový právní řád“ a jako takové disponuje nadřazeností nad 

pravidly vnitrostátních právních řádů členských států a do určité míry i nad jejich 

mezinárodními závazky, alespoň tedy v očích Soudního dvora EU.109  

V návaznosti na tuto svou roli Soudní dvůr EU mimo jiné vydává posudky 

o slučitelnosti některých dohod s právem Evropské unie.110 V souvislosti s intra-

unijními dohodami je poté významný především posudek č. 1/91 ze dne 14. 

prosince 1991, v rámci kterého se Soudní dvůr EU poprvé zabýval vytvořením 

alternativního mechanismu řešení sporů.111 Předmětný posudek se týkal dohody 

                                                 

106 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. 4. 

107 FECÁK, op. cit., str. 3. 

108 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str.129. 

109 FECÁK, op. cit., str. 2. 

110 Tato pravomoc Soudního dvora EU vychází konkrétně z článku 218 bodu 11 SFEU. 

111 BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. 129. 
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mezi Evropským společenstvím, jeho členskými státy a zeměmi Evropského 

sdružení volného obchodu, přičemž dohodou navrhovaný soudní mechanismus 

vyhodnotil Soudní dvůr EU negativně a dohoda tak musela být v této části 

změněna. Ve stručnosti lze uvést, ze Soudní dvůr EU odmítl, aby jiný soud mohl 

vykládat a aplikovat právo Evropské unie.112 Soudní dvůr Evropské unie tak tímto 

posudkem tedy sice kategoricky neodmítl zřízení soudů na základě mezinárodní 

smlouvy, které by měly pravomoc interpretovat ustanovení této mezinárodní 

smlouvy, ale zároveň vyjádřil požadavek na omezení jurisdikce takovýchto soudů, 

a to k zachování výlučné pozice Soudního dvora EU. 

 Nutno podotknout, že Soudní dvůr EU je v tomto svém požadavku 

konstantní, obdobně se vyjádřil i v posudku č. 2/13 ze dne 18. prosince 2014. V 

tomto posudku se Soudní dvůr EU zabýval návrhem dohody o přistoupení 

Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále také 

jako „EÚLP“). Tuto dohodu Soudní dvůr EU v posudku opět vyhodnotil 

negativně, tedy jako neslučitelnou s právem Evropské unie. Ve své argumentaci 

se přitom mimo jiné negativně vyjádřil také k Protokolu č. 16 EÚLP, který v 

článku 1 stanovil nejvyšším soudům smluvních stran oprávnění požádat Evropský 

soud pro lidská́ práva (dále také jako „ESLP“)113 o vydání posudku k „zásadním 

otázkám týkajícím se výkladu nebo uplatňování práv a svobod stanovených v 

Úmluvě̌ nebo v Protokolech k ní.“. V této souvislosti je také vhodné uvést, že 

některá práva garantovaná EÚLP korespondují s Listinou základních práv 

Evropské unie, která tvoří součást primárního práva Evropské unie. Pokud by tak 

Evropská unie přistoupila k EÚLP, stala by se i EÚLP součástí práva Evropské 

unie, což by se opět mohlo negativně dotknout autonomie a efektivity řízení 

Soudního dvora EU o předběžné otázce dle SFEU.114 Soudní dvůr EU má totiž 

výlučnou pravomoc ve sporech ohledně dodržování EÚLP v rozsahu práva 

                                                 

112 Viz odst. 39 a odst. 51 posudku Soudního dvora EU a BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. 

129.    

113 ESLP byl vytvořen na základě článku 19 EÚLP jakožto stálý úřad k zajištění plnění 

závazků přijatých smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní. 

114 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str.129. 
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Evropské unie a k výkladu unijního práva.115 Avšak navzdory této výlučné 

pravomoci EÚLP navíc umožňuje členským státům Evropské unie podat stížnost 

k ESLP ohledně porušení EÚLP členským státem Evropské unie nebo Evropskou 

unií ve vztahu k právu Evropské unie. Pro slučitelnost s právem Evropské unie by 

však bylo potřeba uvedené pravomoci ESLP zúžit, respektive vyloučit z jeho 

pravomoci spory mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou unií, které se 

dotýkají práva Evropské unie.116 

 

4.3 Rozhodnutí Achmea 

Nejprůkaznějším ukazatelem přístupu Soudního dvora EU k intra-unijním 

dohodám se však stal až rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU ve věci C-

284/16 ze dne 6. března 2018, které je obvykle ve stručnosti označováno jako tzv. 

rozhodnutí Achmea. 

V tomto rozhodnutí se Soudní dvůr EU zabýval předběžnou otázkou ze 

strany německého Spolkového soudního dvora v řízení Slovenská republika v. 

Achmea B.V.117 na základě článku 267 SFEU. Toto řízení bylo přitom vyústěním 

dlouholetého sporu mezi nizozemskou pojišťovnou Achmea a Slovenskou 

republikou na základě dvoustranné dohody o ochraně investic z roku 1991. 

Zajímavostí je, že tato dohoda byla uzavřena mezi Nizozemskem a ČSFR, je z ní 

tedy vázána nejen Slovenská republika, ale i Česká republika. Po rozpadu 

Československa roku 1993 totiž jak Slovensko tak Česká republika jakožto 

nástupnické státy mimo jiné vstoupily do práv a závazků Československa 

vyplývajících z dvoustranných dohod na ochranu investic. 

Před vysvětlením podstaty rozhodnutí Achmea je pro úplnost vhodné také 

ve stručnosti uvést okolnosti původního sporu. Slovensko v roce 2004 

liberalizovalo trh v oblasti soukromého zdravotního pojištění a otevřelo jej 

soukromým investorům, avšak v roce 2006 tuto liberalizaci částečně opustilo, kdy 

zákonem ze dne 25. října 2007 mimo jiné zakázalo rozdělování zisků plynoucích 

                                                 

115 V této souvislosti viz článek 344 SFEU. 

116 BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. 132. 

117 Společnost Achmea B. V. fungovala až do listopadu r. 2011 pod názvem Eureko, B.V., 

v práci pro ni nicméně bude po celou dobu používáno novější označení „Achmea“. 
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z činností v oblasti soukromého zdravotního pojištění a došlo též k dalším 

omezujícím legislativním změnám. Tento stav byl ukončen ke dni 1. srpna 2011 

v důsledku nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky, kterým bylo rozhodnuto 

o protiústavnosti tohoto omezujícího zákona.118 Společnost Achmea jakožto 

podnik náležící do nizozemské pojišťovací skupiny, který získal povolení působit 

jako zdravotní pojišťovna, přitom na Slovensku po liberalizační reformě založila 

dceřinou společnost, prostřednictvím které poskytovala na slovenském trhu 

soukromé zdravotní pojištění.119 

Jelikož společnost Achmea zastávala názor, že jí byla Slovenskem 

způsobena v rámci deliberalizace škoda, využila z důvodu porušení standardů 

zacházení garantovaných předmětnou dohodou doložku o rozhodčím řízení, která 

byla taktéž součástí této dohody. Společnost Achmea spatřovala v legislativních 

změnách zásadní obrat v liberalizaci slovenského trhu v oblasti zdravotního 

pojištění, a tedy zásadní změnu důvodu, pro který se rozhodla investovat. 

Slovensko však nároky společnosti Achmea popřelo a navíc tvrdilo, že vzhledem 

k jeho přistoupení k Evropské unii je využití rozhodčího soudu na základě této 

rozhodčí doložky neslučitelné s právem Evropské unie, a tak vzneslo jurisdikční 

námitku nedostatku pravomoci rozhodčího soudu. Tato námitka však byla 

rozhodčím soudem zamítnuta.120 Pro úplnost je vhodné uvést, že Slovensko své 

argumenty opřelo též o názor Evropské komise, dle které má právo Evropské unie 

přednost před dvoustrannými dohodami o ochraně investic a ustanovení dohod o 

ochraně investic jsou v rozporu s právem Evropské unie a tudíž 

neaplikovatelné.121 

Rozhodčím nálezem tak bylo v každém případě eventuálně rozhodnuto, že 

Slovensko porušilo své povinnosti z dohody o ochraně investic a byla mu uložena 

                                                 

118 SDEU. Slovenská republika v Achmea BV 2018. [Online] [cit. 10 11. 2019] Bod 8. Dostupné 

z: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180026en.pdf  

119 Bod 7, tamtéž. 

120 SDEU. Slovenská republika v Achmea BV 2018. [Online] [cit. 10 11. 2019] Bod 11. 

Dostupné z: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-

03/cp180026en.pdf 

121 K tomu viz dopis Evropské komise ze dne 13. ledna 2006, který byl citován v rozhodnutí 

Eastern Sugar v. Czech Republic (SCC No. 088/2004). 
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povinnost zaplatit společnosti Achmea vysokou náhradu škody a úroky, celkově 

se jednalo o částku ve výši 22,1 milionu eur. Následně začalo Slovensko vyvíjet 

snahu na zrušení tohoto rozhodčího nálezu, avšak se svými návrhem na zrušení 

rozhodčího nálezu, který podalo k německému Vrchnímu zemskému soudu ve 

Frankfurtu, nebylo úspěšné. Proto podalo Slovensko kasační opravní prostředek 

ke Spolkovému soudnímu dvoru v Německu.122 

Slovensko při této příležitosti opět vyjádřilo pochybnosti o slučitelnosti 

rozhodčí doložky s články 18, 267 a 344 SFEU. Spolkový soudní dvůr sice 

s argumenty Slovenska nesouhlasil, nicméně považoval za nezbytné předložit 

Soudnímu dvoru EU žádost o rozhodnutí o předběžné otázce za účelem 

rozhodnutí tohoto sporu, neboť Soudní dvůr EU o obdobné otázce ještě 

nerozhodl.123 

K této otázce se následně vyjádřil generální advokát Wathlet, který ve 

svém podrobně odůvodněném stanovisku dospěl k závěru, že intra-unijní dohody 

o ochraně investic a ani doložky o řešení sporů v nich obsažené nejsou v rozporu 

s právem Evropské unie.  Své vyjádření odůvodnil tím, že (i.) tyto dohody 

nepředstavují diskriminaci na základě státní příslušnosti v rozporu s článkem 18 

SFEU, navíc (ii.) je rozhodčí tribunál tribunálem ve smyslu článku 267 SFEU a 

tudíž může požádat Soudní dvůr EU o rozhodnutí o předběžné otázce a zároveň, 

že (iii.) spory mezi investorem a státem nespadají do rozsahu článku 344 SFEU a 

netýkají se výkladu nebo aplikace smluv EU. Své vyjádření ze dne 19. září 2017 

proto v bodu VI. uzavřel závěrem, kterým Soudnímu dvoru EU doporučil 

odpovědět, že uvedené články „nebrání použití postupu pro řešení sporů mezi 

investorem a státem zřízeného prostřednictvím dvoustranné dohody o ochraně 

investic uzavřené před přistoupením jednoho ze smluvních států k Evropské unii, 

která stanoví, že investor z některého smluvního státu může v případě sporu 

                                                 

122 Místem rozhodčího řízení byl zvolen ad hoc rozhodčí tribunál se sídlem ve Frankfurtu nad 

Mohanem, proto se na dotčené rozhodčí řízení vztahovalo německé právo, viz rozhodnutí 

Achmea bod 10 ve spojení s bodem 12. 

123 Navíc se s ohledem na vysoké množství takovýchto dvoustranných intra-unijních dohod 

se srovnatelnou rozhodčí doložkou jednalo o velice významnou otázku, viz bod 14 

rozhodnutí Achmea. 
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týkajícího se investic v druhém smluvním státě zahájit řízení proti tomuto 

druhému smluvnímu státu u rozhodčího soudu“.  

Následný rozsudek Soudního dvora EU ze dne 6. března 2018 se však 

oproti očekáváním od stanoviska generálního advokáta zcela zásadně odchýlil. 

Soudní dvůr EU totiž uvedl, že „články 267 a 344 SFEU musí být vykládány v tom 

smyslu, že brání takovému ustanovení, obsaženému v mezinárodní dohodě 

uzavřené mezi členskými státy, jako je článek 8 BIT, podle něhož investor z 

jednoho z těchto členských států může v případě sporu týkajícího se investic v 

druhém členském státě zahájit řízení proti posledně uvedenému členskému státu 

před rozhodčím soudem, jehož pravomoc je tento členský stát povinen uznat.“.124  

Byť se nepochybně na první dojem jedná o překvapivé rozhodnutí, 

zároveň lze také vyjádřit názor, že je v souladu s ustálenou judikaturou Soudního 

dvora EU. Je nepochybné, že Soudní dvůr EU dlouhodobě zastává postoj 

zdůrazňující autonomii právního systému Evropské unie. Navíc považuje řízení o 

předběžné otázce dle článku 267 SFEZ za stěžejní prvek125 soudního systému 

k zajištění jednotného výkladu unijního práva, zároveň však na rozdíl od 

generálního advokáta nepovažuje ad hoc rozhodčí tribunál za součást soudního 

systému zavedeného v Nizozemsku nebo na Slovensku.126 Pro svou výjimečnou 

povahu tak dle Soudního dvora EU takový rozhodčí tribunál není oprávněn žádat 

Soudní dvůr EU o rozhodnutí o předběžné otázce, což je pro Soudní dvůr EU 

zcela klíčový závěr. Navzdory tomuto omezení však platí, že rozhodčí soud musí 

při svém rozhodování přihlédnout k platnému právu smluvní strany, jakož i ke 

všem příslušným dohodám uzavřeným mezi smluvními stranami.127 Právo 

Evropské unie přitom musí být považováno za součást práva platného v každém 

členském státě a proto rozhodčí soud má vykládat, případně uplatňovat, též unijní 

právo – v daném případě zejména ustanovení týkající se základních svobod, 

včetně svobody usazování a volného pohybu kapitálu.128 

                                                 

124 Viz bod 60 rozhodnutí Achmea. 

125 Viz bod 37 rozhodnutí Achmea. 

126 Viz bod 45 rozhodnutí Achmea. 

127 Viz bod 40 rozhodnutí Achmea. 

128 Viz bod 41 a 42 rozhodnutí Achmea. 
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V návaznosti na uvedené Soudní dvůr EU dále podotkl, že rozhodčí nález 

vydaný dle předmětné dohody o ochraně investic je v zásadě konečný a podléhá 

jen omezenému přezkumu příslušným vnitrostátním soudem. Dle Soudního dvora 

EU pak tento mechanismus fakticky může vést k vyloučení řešení sporů 

způsobem, který by zajistil plnou efektivitu práva Evropské unie, přestože se tyto 

spory mohou týkat výkladu nebo uplatňování unijního práva.129 

Výše uvedené úvahy tak dovedly Soudní dvůr EU k jasnému závěru, že 

rozhodčí doložka obsažené v předmětné dohodě o ochraně investic ohrožuje 

autonomii práva Evropské unie.130   

 

4.4 Následky rozhodnutí Achmea 

Přímým následkem rozhodnutí Achmea byla reakce Spolkového soudního 

dvora, který ve svém rozhodnutí ze dne 31. října 2018 rozhodčí nález ve věci 

Achmea zrušil pro neslučitelnost předmětné rozhodčí doložky s právem Evropské 

unie. Výsledné znění i zmiňovaný následek rozhodnutí Achmea tak bylo 

nepochybně ke spokojenosti některých členských států Evropské unie, jmenovitě 

především Slovenska, České republiky, Maďarska a Polska, které veřejně 

vystoupily s nesouhlasem se stanoviskem generálního advokáta.131 Ostatně už 

před rozhodnutím Achmea bylo možné ze strany některých členských států 

pozorovat snahu o ukončování intra-unijních dohod. Tyto aktivity lze ilustrovat 

například na České republice, která od svého vstupu do Evropské unie ukončila 

již řadu takovýchto dohod. Není bez zajímavosti, že Česká republika k dnešnímu 

dni ukončila platnost dohod s deseti státy a až na jedinou výjimku byla vždy druhá 

smluvní strana členem Evropské unie. Česká republika tak ukončila dnem vstupu 

do Evropské unie dohodu se Slovenskem, roku 2009 poté dohodu s Dánskem a 

Itálií, roku 2010 dohodu s Maltou a Slovinskem, roku 2011 s Estonskem a Irskem 

a následně po několikaleté odmlce se České republice podařilo ukončit roku 2019 

                                                 

129 Viz bod 51 a 56 rozhodnutí Achmea. 

130 Viz bod 58 rozhodnutí Achmea. 

131 Viz bod 24 rozhodnutí Achmea. 
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také dohodu s Lotyšskem a Polskem.132 Po rozhodnutí Achmea lze důvodně 

očekávat podobný vývoj nejen u dalších dohod a u dalších států, ale zároveň také 

celkové urychlení tohoto procesu. 

Ostatně, rozhodnutí Achmea je vhodné vnímat nikoliv izolovaně, ale též 

v širším politickém kontextu, kdy ze strany Evropské komise dlouhodobě probíhá 

snaha vyvíjet na členské strany nátlak k ukončování existujících intra-unijních 

dohod o ochraně investic a zároveň zde existuje odpor veřejnosti proti stávajícímu 

systému urovnávání sporů mezi investorem a státem.133 Evropská komise tak nyní 

získala zásadní podporu pro svá tvrzení, že intra-unijní dohody o ochraně investic 

nejsou v souladu s právem Evropské unie. 

Rozhodnutí ve věci Achmea je tak pozitivním impulsem především pro ty 

státy, které se často ocitaly v pozici žalovaných a následné investiční spory poté i 

prohrávaly a z uvedených důvodů nezávisle na rozhodnutí Achmea již 

dlouhodobě vyvíjely snahu o ukončení svých intra-unijních dohod o ochraně 

investic, případně proklamovaly jejich neplatnost. Na druhou stranu pro investory 

se jedná o značně negativní vývoj a prakticky šok; vymanění se ze systému 

investičních arbitráží může být dokonce hodnoceno jako snaha států získat nad 

procesem řešení sporů větší kontrolu. Situace je to přitom poněkud paradoxní, 

neboť to byly právě státy, kdo vymezil základní parametry tohoto systému řešení 

sporů a jejich aktuální snaha tak může v krajním případě vyvolat dojem, že 

nastavený systém fungoval až příliš nestranně a odděleně od jejich vůle.134 

Ačkoliv se samozřejmě i u vnitrostátních soudů předpokládá nestrannost, přesto 

vzhledem k tomu, že jednou ze stran sporu je právě stát, není z pohledu investorů 

vhodné investiční spory svěřit rozhodovací pravomoci vnitrostátních soudů 

                                                 

132 Tyto údaje byly převzaty z přehledu platných dohod o podpoře a ochraně investic, který 

zpřístupnilo Ministerstvo financí České republiky na svých internetových stránkách a který 

zároveň zahrnuje i informace o ukončených dohodách. [Online] [cit. 7. 11. 2019] Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-

platnych-dohod-o-podpore-a-ochra 

133 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str.138. 

134 Srov. BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str.93. 
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hostitelských států a arbitráž dle doložky obsažené v intra-unijních dohodách tak 

představovala pro investory určitou vyšší míru jistoty, co se nestrannosti týče. 

Navíc i v případě vycházení z teze, že veškeré vnitrostátní soudy v rámci 

Evropské unie jsou nestranné, jistě (alespoň v současné době) nelze taktéž tvrdit, 

že by soudní praxe v jednotlivých členských zemích byla zcela totožná a rozdíly 

bude možné shledávat přinejmenším v rychlosti a případně i v kvalitě rozhodnutí.  

Rozhodnutí Achmea v každém případě výrazně otevřelo dveře diskuzím 

na téma dalšího osudu intra-unijních dohod o ochraně investic, a především na 

téma intra-unijních arbitráží. Na základě výše citovaného znění rozhodnutí lze 

vyslovit názor, že závěry rozhodnutí Achmea lze vztahovat i na další intra-unijní 

dohody o ochraně investic.135 Není však jisté, zda všichni rozhodci a rozhodčí 

tribunály budou rozhodnutí Achmea respektovat, neboť obecně mají spíše 

tendenci potvrzovat platnost intra-unijních dohod.136 I kdyby však rozhodci 

rozhodnutí nerespektovali, lze očekávat, že státy se budou více uchylovat 

k žalobám na zrušení rozhodčích nálezů vydaných dle intra-unijní dohody, 

přičemž budou nejspíše argumentovat právě rozhodnutím Achmea, Zároveň je 

důvodné domnívat se, že státy budou v těchto žalobách úspěšné.  

Investoři tak v rámci intra-unijních dohod nejspíše přijdou o značně 

efektivní a populární nástroj ochrany, na druhou stranu prohlášení o tom, že nastal 

konec investičních arbitráží jsou spíše přehnaná. Lze sice očekávat, že se členské 

státy budou proti právě probíhajícím rozhodčím řízením i již vydaným rozhodčím 

nálezům pokoušet bránit argumenty použitými v rozhodnutí Achmea a odkazovat 

se na něj, na druhou stranu samotný rozsudek Soudního dvora EU nevede 

automaticky ke zneplatnění těchto intra-unijních dohod. Ani Evropská komise ve 

svém vyjádření proti intra-unijních dohodách netvrdila, že by tyto dohody byly 

automaticky neplatné – ale pouze, že jsou neaplikovatelné. Proces ukončování 

intra-unijních dohod o ochraně investic poté vychází z práva mezinárodního a je 

časově pochopitelně poněkud náročný.  

                                                 

135 Tj. především bod 60 rozhodnutí Achmea, konkrétně: „články 267 a 344 SFEU musí být 

vykládány v tom smyslu, že brání takovému ustanovení, obsaženému v mezinárodní 

dohodě uzavřené mezi členskými státy, jako je článek 8 BIT“. 

136 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str.138. 
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V lednu roku 2019 však členské státy Evropské unie učinily významný 

krok, kterým daly jasně najevo svůj postoj k intra-unijním dohodám o ochraně 

investic a navíc definitivně ukončily případné debaty o tom, zda se rozhodnutí 

Achmea vztahuje pouze na předmětnou dohodu mezi Nizozemskem a 

Slovenskem. Česká republika spolu s dalšími 21 členskými státy přijala společné 

deklarace k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci Achmea, ve 

kterých se jasně přihlásila k respektování předmětného rozhodnutí. Členské státy 

prohlásily, že rozhodčí doložky obsažené v intra-unijních dohodách o ochraně 

investic jsou v rozporu s právem Evropské unie, a tudíž jsou neaplikovatelné. 

Navíc v této deklaraci členské státy uvedly, že tzv. sunset clauses (doložka, 

zajišťující ochranu investic po určité období i po zrušení dohody) nemají mít po 

zrušení předmětných intra-unijních dohod žádné účinky Toto veskrze politické 

prohlášení vychází z názoru, že ochrana investorů je dostatečně zajištěna právem 

Evropské unie, které zajišťuje rovné zacházení s investory. Navíc se členské státy 

zavázaly, že do 6. prosince 2019 ukončí veškeré intra-unijní dohody o ochraně 

investic a dále, že informují příslušné rozhodčí tribunály o důsledcích rozhodnutí 

a budou požadovat po národních soudech zrušení nálezů spočívajících na intra-

unijních dohodách. K dnešnímu dni se však zdá, že státy ve svém závazku zrušit 

intra-unijní dohody nebudou v zadané lhůtě úspěšné a deklarace zůstává vskutku 

pouze deklarací nezávaznou. 

V každém případě lze shrnout, že investoři investující v rámci Evropské 

unie se v současné době nenacházejí v ideální situaci, kdy rozhodnutí Achmea 

vzneslo značnou nejistotu do smluvních vztahů. Navíc ochrana poskytovaná 

dohodami o ochraně investic a ochrana poskytovaná na základě unijního práva 

není totožná, kdy unijní právo neposkytuje investorům stejný standard ochrany a 

zrušením těchto dohod bude investorům z členských států bez náhrady snížena 

poskytovaná míra ochrany. Investoři však mají možnost využít tohoto nejistého 

období k přesunutí svého sídlo do zemí mimo Evropskou unii a získat tak ochranu 

poskytovanou z dohod o ochraně investic mimo Evropskou unii, respektive mezi 

členským a nečlenským státem Evropské unie. Ostatně, plánování investic a 

zhodnocování právních rizik i dalších faktorů je běžnou praxí velkých 

mezinárodních investorů. Pokud se však investoři takto skutečně zachovají a 

provedou například restrukturalizaci svých investic formou jejich převedení mimo 
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členské státy Evropské unie, je nanejvýš možné, že se tato činnost negativně 

projeví v ekonomice Evropské unie. Řešení spočívající v náhlém ukončení intra-

unijních dohod bez adekvátní náhrady a tedy odkázání investorů pouze na národní 

soudy tak lze označit za přinejmenším nešťastné. S poklesnutím úrovně právní 

ochrany investic nepochybně klesne též atraktivita zemí Evropských unií jakožto 

hostitelů investic. Lze tak očekávat, že si řada společností z Evropské unie 

v rámci hledání lepší ochrany a vyšší právní jistoty vytvoří sídlo například ve 

Švýcarsku nebo jiné zemi mimo Evropskou unii. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo shrnout základní poznatky na téma 

ochrany investic, a to především formou definování samotného pojmu investice 

v první kapitole, představení historického vývoje této ochrany v druhé kapitole a 

vymezení současných právních pramenů k této problematice ve třetí kapitole. Ve 

čtvrté kapitole poté byla věnována zvláštní pozornost aktuálnímu tématu intra-

unijních dohod o ochraně investic. 

Právě čtvrtá kapitola se stala vhodnou ilustrací skutečnosti, že ochrana 

investic jakožto součást mezinárodního ekonomického práva je stále se vyvíjející 

oblastí, ve které lze setkat s řadou teoretických i praktických problémů. Navíc je 

ochrana investic spojena se značnou dávkou kontroverze, a to především vlivem 

různých ekonomických pohledů na přínos zahraničních investic. Nastavení 

optimální ochrany investic tak představuje problém nejen právní, ale též 

ekonomický a politický. Téma ochrany investic je v každém případě v poslední 

době velice aktuální, a to nejen vlivem procesu globalizace, ale také činností 

mezinárodních organizací, v současné době zejména Evropské unie. 

 Bohužel s ohledem na rozsah diplomové práce musel zůstat stranou 

pozornosti například Evropskou unií připravovaný systém investičních soudů, 

tedy jakási inovativní alternativa v kontrastu s ad hoc rozhodčími tribunály. 

S tímto systémem, který zahrnuje též odvolací mechanismus, se aktuálně lze 

setkat v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Evropskou unií a 

Kanadou.137 Do budoucna přitom ze strany Evropské unie existuje ambice, aby 

tento nový transparentní systém řešení sporů mezi investory a státy fungoval jako 

náhrada existujícího mechanismu řešení sporů ve všech probíhajících a budoucích 

investičních negociacích Evropské unie.138 

Lze uzavřít, že oblast ochrany investic v budoucnu čeká řada výzev a 

jedná se o téma vhodné další pozornosti a zkoumání. Dlouhodobým problémem 

bývala absence jednotné definice pojmu „investice“, přičemž pojem investice 

                                                 

137 BALAŠ, Vladimír a ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. 1. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). Str. XVII. 

138 BALAŠ a ŠTURMA, 2018 op. cit., str. 22. 
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představuje prakticky prvotní otázku, kterou se rozhodčí tribunály musí zabývat. 

K vyřešení tohoto problému by mohla přispět unifikace právní úpravy ochrany 

investic, například formou vytvoření univerzální mnohostranné dohody na téma 

ochrany investic. Absenci takovéto dohody a s ní související roztříštěnost až 

nepřehlednost právní úpravy ochrany investic lze ostatně označit jako další 

nedostatek této oblasti.  

Nastíněné problémy však v současné době poněkud ustoupily do pozadí, 

alespoň pro členské státy Evropské unie. Tento jev byl způsoben rozhodnutím 

Achmea, v důsledku kterého došlo fakticky ke zneplatnění rozhodčích doložek 

obsažených v intra-unijních dohodách. Rozhodnutí Achmea tak nejen zaskočilo 

příznivce rozhodčích řízení, ale zároveň zásadně ovlivnilo právní jistotu 

investorů. 

Investoři se v současnosti v situaci, kdy před provedením investice musí 

důkladně zvážit, jaké možnosti ochrany investic jsou k dispozici v cílovém státě 

investice a dle toho uzpůsobit svoji investiční strategii. Klíčový je nejen výběr 

hostitelského státu, ale také země zřízení sídla. Přes uvedené problémy a 

nejasnosti v oblasti dalšího vývoje je však obecně možné uvést, že standard 

ochrany investic je relativně vysoký.  
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Abstrakt 
Tato diplomová práce pojednává o tématu ochrany zahraničních investic. 

Toto téma lze považovat za aktuální díky současným trendům ve vývoji světové 

ekonomiky, kdy vlivem globalizace dochází k zintenzivňování mezinárodních 

ekonomických vztahů a mezinárodní investice tak v posledních letech nabývají na 

významu. Cílem práce je poté seznámit čtenáře se základy právní úpravy ochrany 

zahraničních investic. V úvodní první kapitole je představen samotný pojem 

„investice“. V rámci první kapitoly jsou proto uvedeny různé definice pojmu 

investice, s kterými je možné se setkat. V následující kapitole je poté ve stručnosti 

nastíněn historický vývoj této ochrany, a to konkrétně od období kolonialismu až 

do současnosti. Navazující kapitola poté pojednává o pramenech ochrany 

zahraničních investic, ve které historický vývoj vyústil. Pozornost je věnována 

zejména dvoustranným a mnohostranným dohodám o ochraně investic, neboť 

systém ochrany investic je tvořen především těmito bilaterálními a 

multilaterálními dohodami. V této souvislosti je nutno podotknout, že ochrana 

zahraničních investic je vlivem velkého množství těchto smluv a zároveň absence 

univerzální mnohostranné smlouvy značně roztříštěná. Ve čtvrté kapitole je poté 

zvláštní pozornost věnována aktuálnímu tématu dvoustranných dohod o ochraně 

investic, které byly uzavřeny mezi členy Evropské unie, tedy tzv. intra-unijním 

dohodám o ochraně investic. V kontextu intra-unijních dohod je pozornost 

věnována též rozhodnutí Achmea, kterým byla z důvodu nekompatibility 

s právem Evropské unie zneplatněna rozhodčí doložka v dohodě o podpoře a 

ochraně investic mezi Slovenskem a Nizozemskem. Jedná se tak o zásadně 

průlomové rozhodnutí, které ovlivní investiční arbitráž mezi členskými státy 

Evropské unie a zároveň může mít vliv i na úroveň ochrany investorů. 
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Abstract 
The topic of this thesis is the protection of foreign investments. This topic 

can be considered to be very current due to the present trends in the world 

economy, when globalization is constantly intensifying the international economic 

relations and foreign investments have therefore become more important in recent 

years. The aim of the thesis is to introduce to the reader the basics of the legal 

regulation of foreign investment protection. The first chapter introduces the very 

concept and definition of the term “investment”. Therefore, the first chapter 

presents various definitions of the term investment that can be encountered. The 

following chapter briefly outlines the historical evolution of this protection, 

starting from the period of colonialism up to the present times. The next chapter 

then includes the sources of foreign protection that are the result of historical 

development. Particular attention is paid to bilateral and multilateral investment 

protection agreements, as the investment protection system consists primarily of 

such agreements. In this context it should be noted that the protection of foreign 

investments is greatly fragmented due to the large number of such agreements 

and, at the same time, the absence of a universal multilateral treaty. In the fourth 

chapter, special attention is paid to the current topic of bilateral investment 

treaties that were concluded between the members of the European Union, the so-

called intra-union investment treaties. In the context of intra-union treaties, the 

Achmea case is also mentioned. The Achmea case invalidated the arbitration 

clause in the bilateral investment treaty between Slovakia and Netherlands. This is 

therefore ground-breaking decision which will affect not only investment 

arbitration between the member states of the European union, but it might also 

affect the level of investment protection. 
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