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Nep�ímé vyvlastn�ní zahrani�ních investor�

Abstrakt 

Mezinárodní obchod vzkvétá mezi r�znými formami státních útvar� již n�kolik tisíciletí. 

K jeho rozvoji nep�ispívají pouze tyto státní útvary, nýbrž významnou m�rou cizí státní p�íslušníci 

a r�zné jimi ustanovované entity. Je to vidina expanze a p�íležitostí nových trh�, která je podn�cuje 

opustit probádané a dob�e známé domácí vody a vrhnout se do zahrani�ních investi�ních aktivit. 

Investování v jurisdikci cizí hostitelské zem� p�ináší zahrani�nímu investorovi krom� investi�ních 

možností n�kolik dodate�ných rizik. Tato rizika souvisejí s odlišným politickým, ekonomickým, 

právním, kulturním a celkovým celospole�enským zázemím. Navzdory tomu na po�átku 21. století 

dosahuje zahrani�ní investování závratných parametr�. V celosv�tovém pojetí dosáhly p�ímé 

zahrani�ní investice v roce 2017 hodnoty 1,43 trilion� USD. Takto významná spole�enská oblast 

je samoz�ejm� p�edm�tem regulace. P�ibližn� od poloviny 20. století je její sou�ástí i standard 

ochrany zahrani�ních investor� p�ed nep�ímým vyvlastn�ním, jež je p�edm�tem p�edložené práce.        

Tento druh vyvlastn�ní p�edstavuje v sou�asnosti jeden z nejzásadn�jších zásah� stát� do 

práv zahrani�ních investor�. Státy si uv�domují pozitivní efekt p�ílivu zahrani�ního kapitálu, 

zejména v oblasti zvyšování zam�stnanosti, p�ísunu know-how a nových technologií, 

efektivn�jších postup� �i zvýšeného výb�ru daní. I proto za�aly mezi sebou o zahrani�ní investory 

bojovat, �ehož projevem bylo mimo jiné i postupné zvyšování míry ochrany investic zahrani�ních 

investor�. Až 84 % ze 126 investi�ních opat�ení 65 zemí a ekonomik bylo v roce 2017 ve prosp�ch 

investor�, nap�íklad ve form� liberalizace podmínek vstupu do n�kterých pr�myslových odv�tví 

jako energetika, anebo doprava, poskytování subvencí �i zjednodušování administrativní zát�že. 

V d�sledku globalizace dochází k poškození investi�ního renomé státu v konkuren�ním boji o 

p�íliv zahrani�ního investi�ního kapitálu v posledních dekádách tém�� okamžit�. Jisté východisko 

nabízel p�echod od p�ímého k nep�ímému vyvlastn�ní.  

Ú�elem první �ásti p�edkládané práce bylo p�edstavit metody p�ípravy práce a v rámci její 

druhé kapitoly základní pojmy z názvu práce, p�edevším klí�ový termín nep�ímého vyvlastn�ní. 

Nep�ímým vyvlastn�ním se rozumí opat�ení nebo série opat�ení uskute�n�ných smluvní stranou, 

které mají efekt ekvivalentní p�ímému vyvlastn�ní bez formálního p�evodu titulu anebo p�ímé 

konfiskace. Pod tímto vyjád�ením se skrývá celá škála státních zásah�. Druhá �ást nabízí historický 

exkurz ke ko�en�m nep�ímého vyvlastn�ní a hledá odpov�� na otázku, ve které platn� p�ijaté 

písemné mezinárodní investi�ní dohod� byla poprvé výslovná zmínka o nep�ímém vyvlastn�ní. 

Prameny mezinárodního práva pojednávající o nep�ímém vyvlastn�ní p�edstavuje t�etí 

�ást. 
tvrtá �ást se v�nuje smluvnímu standardu ochrany p�ed nep�ímým vyvlastn�ním na úrovni 
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bilaterálních investi�ních smluv. V�tšina mezinárodních smluv na podporu a ochranu investic 

nep�ímé vyvlastn�ní p�íliš nekonkretizuje, a a�koliv se pozvolna prosazuje p�ístup, kdy státy 

upravují v mezinárodních investi�ních dohodách nep�ímé vyvlastn�ní bližší charakterizací, jeho 

úprava bývá i nadále zpravidla všeobecná a neur�itá. Koncept tohoto typu zásah� a ochranu p�ed 

nimi proto napomáhá dotvá�et judikatura, práce obsahuje analýzu desítek nález� investi�ních 

arbitrážních tribunál�. Jejichž problémem je ob�asná nekonzistentnost p�ístup� a záv�r�. 

Rozbor kritérií identifikace nep�ímého vyvlastn�ní, jakými jsou intenzita, efekt a rozsah 

zásahu do práv investora, ú�el, povaha a charakter p�ijatých opat�ení a legitimita o�ekávání 

investora je p�edm�tem páté �ásti. Podmínky legálnosti nep�ímého vyvlastn�ní, jmenovit� soulad 

s požadavkem ve�ejného zájmu, nediskriminace, soulad s právním postupem a úhrada kompenzace 

jsou analyzovány v šesté �ásti. Problematickým v úprav� nep�ímého vyvlastn�ní je zejména 

požadavek náhrady, o které se pojednává detailn�ji. Tato �ást zárove� sleduje význam diferenciace 

legálního a nelegálního vyvlastn�ní.  

P�edm�tem sedmé �ásti jsou otázky související s legitimními nekompenzovatelnými 

regula�ními opat�eními hostitelských stát�. Ve sv�tle konkrétních rozhodnutí arbitrážních 

tribunál� jsou popsané n�které indikátory vyvlast�ovací povahy legitimních regula�ních státních 

opat�ení. Prosazuje doktrína legitimních regula�ních zásah�, že hostitelský stát m�že p�ijmout 

ur�ité regula�ní opat�ení bez jakýchkoliv d�sledk� ke kompenzaci i v p�ípadech, kdy povedou k 

celkovému anebo podstatnému zbavení zahrani�ního investora jeho investice? Odpov�� nabízí 

práv� sedmá �ást. 

Ochrana p�ed nep�ímým vyvlastn�ním v �eských bilaterálních investi�ních smlouvách je 

detailn� analyzována v osmé �ásti práce, zkušenost 
eské republiky s investi�ními spory, která ji 

�adí do skupiny p�ti nej�ast�ji žalovaných stát� sv�ta za poslední t�i dekády let, p�edm�tem �ásti 

následující.  

 Záv�re�ná �ást práce pojednává na pozadí nep�ímého vyvlastn�ní o dohod� CETA jako 

prototypu nejnov�jší generace mezinárodních investi�ních dohod. Její smluvní státy dávají 

jednozna�n� najevo, že ochrana poskytovaná zahrani�ním investor�m nesmí zpochyb�ovat jejich 

regula�ní kompetence, �ímž zárove� zužují okruh zásah� subsumovatelných pod nep�ímé 

vyvlastn�ní.    

Regulace nep�ímého vyvlastn�ní p�edstavuje již více než p�lstoletí d�ležitý pilí� ochrany 

majetkových zájm� zahrani�ních investor�. Navzdory této dob� je oblastí právní úpravy s 

mnohými otazníky, které se postupem �asu zodpovídají a �ešení kodifikují na exaktn�jší úrovni. 

Vývoj de lege ferenda bude pokra�ováním tohoto trendu. V �ase sílícího nacionalismu a státního 

protekcionismu bude jeho úprava muset více odolávat tlaku na rozši�ování regula�ních pravomocí 
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hostitelských stát�, které se budou i nadále snažit vyhýbat tradi�ní složce legálnosti vyvlastn�ní, 

povinnosti náhrady. Identifikovat hlavní problémy úpravy nep�ímého vyvlastn�ní a navrhnout 

jejich možné �ešení není možné bez d�kladné znalosti analyzované problematiky. Autor v��í, že 

se mu to úsp�šn� povedlo, nebo� p�edložená práce je výsledkem n�kolikaletého úsilí o podrobné 

zmapování p�edloženého tématu. Z�ásti má své ko�eny již v diplomové práci autora, ve které se 

v�noval širší otázce zásah� stát� do majetkových práv zahrani�ních investor�. Nejakutn�jší typ 

t�chto zásah� se stal základem pro další studium a jeho výsledkem je p�edložená práce. Podnítit 

diskuzi o otázkách nep�ímého vyvlastn�ní a p�isp�t nep�ímo k jeho kvalitn�jší úprav� je hlavním 

posláním celkem deseti �ástí autorovy práce. 
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