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ABSTRAKT  
 
Důsledky ukončení mezinárodních dohod o ochraně investic 
 

Mezinárodní arbitráž dle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany 

druhých států („ICSID arbitráž“ a „ICSID Úmluva“) představuje dominantně využívaný 

mechanismus řešení sporů mezi zahraničními investory a hostitelskými státy. Systém 

mezinárodních investičních rozhodčích soudů autoritativně rozhodující spory z porušení 

dvoustranných mezinárodních dohod na ochranu zahraničních přímých investic („BITs“) 

na území hostitelského státu čelí přetrvávající kritice. Vzrůstající neochota hostitelských států 

k dodržování povinností vyplývajících ze závazných rozhodčích nálezů ve spojení s obecně 

kritickým přístupem k ICSID arbitráži spustilo mezi státy Jižní Ameriky vlnu vypovídání 

mezinárodních dohod o ochraně investic. Ukončení mezinárodních dohod o ochraně investic 

významným způsobem narušuje procesněprávní ochranu zahraničních investic 

a ve svém konečném důsledku zbavuje investora práva na projednání investičního sporu 

proti hostitelskému státu před rozhodčím tribunálem.  

ICSID arbitráže jsou charakteristické vzájemným provázaným působením několika 

mezinárodních dohod o ochraně investic. Mezi tyto mezinárodní dohody se řadí ICSID Úmluva 

a BITs, které ve vzájemné kombinaci vytváří soubor všech náležitostí a podmínek nezbytných 

k založení jurisdikce ICSID rozhodčího tribunálu v daném investičním sporu. Nezbytnou 

podmínkou využití jakéhokoli mechanismu řešení sporů je udělení souhlasu k arbitráži stranami 

sporu. Specifická trojstranná struktura právních vztahů, které ve své kombinaci 

společně utvářejí komplexní strukturu mezinárodního investičního sporu, však ke zkoumání 

uděleného souhlasu s ICSID arbitráží vyžaduje aplikaci rozsáhlé právní analýzy. Různé 

standardizované typy doložek v BITs mohou nepřímo ovlivnit udělený souhlas hostitelského 

státu s ICSID arbitráží. Standardizované typy doložek v BITs bývají také využívány národními 

soudy hostitelského státu k uplatnění svého vlivu v daném investičním sporu. Pokud 

se hostitelský stát úspěšně dovolá uplatnění takovýchto doložek v investiční arbitráži, 

ve svém důsledku mohou tyto doložky vést až k odepření jurisdikce ICSID rozhodčího 

tribunálu. 

ICSID Úmluva i jednotlivé BITs společně zakládají hmotněprávní i procesněprávní 

ochranu zahraničních investic, přičemž vypovězení kterékoli ze těchto mezinárodních smluv 

hostitelským státem může nepříznivě ovlivnit jurisdikci ICSID tribunálu a umožnit 

tak hostitelskému státu vyhnout se případné právní odpovědnosti ze svého protiprávního 
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jednání. Vlna výpovědí ICSID Úmluvy státy Jižní Ameriky dala vzniknout rozsáhlým diskusím 

o důsledcích vypovězení Úmluvy především ve vztahu k jurisdikci ratione temporis 

a ratione voluntatis. Protichůdné názory vyústily ve vydávání vzájemně si odporujících 

rozhodčích nálezů ICSID tribunálů v jurisdikčních záležitostech spojených s výpovědí ICSID 

Úmluvy. Vlna výpovědí ICSID Úmluvy v Jižní Americe byla nadále doprovázena 

jednostranným vypovídáním BITs, které dále umocnilo již tak rozporuplné diskuse. 

ICSID tribunály se ve svých rozhodnutích snaží obtížně balancovat odlišné interpretační 

přístupy, které buď excesivním způsobem chrání investory před svévolným vypovídáním 

mezinárodních dohod o ochraně investic ze strany hostitelského státu, nebo naopak dovolují 

hostitelskému státu jednostranně se vyvázat z ICSID Úmluvy bez jakékoli následků. 

 Jednostranné vypovídání mezinárodních dohod o ochraně investic sice na první pohled 

představuje vyšší riziko narušení procesněprávní ochrany zahraničních investic, mezinárodní 

investiční právo však poskytuje ochranu investorům skrze speciální instituty, které zabraňují 

nepříznivým důsledkům pramenících z jednostranných výpovědí. Oproti tomu konsenzuální 

ukončování BITs dohodou stran může zdaleka více nepříznivě ovlivnit ochranu investic 

než je tomu v případě jednostranného vypovězení, což se projevilo například na nedávných 

změnách procesněprávní ochrany mezinárodních investic v rámci Evropské Unie. 

Nejvýraznějším příkladem zavádějícího konsenzuálního charakteru ukončování mezinárodních 

smluv dohodou stran je kolektivní ukončení více jak 277 BITs uzavřených mezi členskými státy 

Evropské Unie. Tato konsenzuální dohoda o ukončení ve svém důsledku zbavila zahraniční 

investory přístupu k arbitrážím ve věcech investičních sporů, a to dokonce s velice spornými 

retroaktivními účinky. 


