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Úvod 

Diplomová práce na téma „Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic  

s přihlédnutím k Tchaj-wanu“ se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou rozděleny do osmi 

kapitol. V práci jsou využity metody analýzy sekundárních zdrojů, syntézy a komparace. Práce 

vychází především z domácí i zahraniční odborné literatury, zahraniční právní úpravy, 

z dokumentů a údajů mezinárodních organizací uveřejňovaných na jejich webových stránkách, 

z odborných článků, učebnic a ekonomických studií. 

V první části se práce ve čtyřech kapitolách zabývá obecně problematikou přímých 

zahraničních investic (dále také jen „PZI“), a to z právního i ekonomického hlediska. V důsledku 

historického, politického a ekonomického vývoje minulého století došlo k prudkému nárůstu 

objemu zahraničních investic a s tím i ke zvýšení potřeby po faktické a právní ochraně těchto 

investic v zahraničí. Zahraniční investoři s vidinou nových, profitabilních trhů postupně 

pronikali do rozvojových zemí, kde ovšem díky převládající nestabilní politické situaci 

potřebovali záruky, že o svůj investovaný majetek nepřijdou. V důsledku tohoto jevu byly mezi 

státy uzavírány první dvoustranné dohody o ochraně investic (angl. Bilateral Investment 

Treaties, dále také jen „BIT“) a mnoho dalších právních předpisů, které se určitým způsobem 

týkaly problematiky ochrany a podpory investic, a to v podobě smluv mezi státem a konkrétním 

investorem, mezinárodních mnohostranných smluv nebo také vnitrostátních předpisů. Proto je 

i v dnešní době ochrana zahraničních investic jedním z hlavních témat mezinárodního obchodu.1 

Ochrana zahraničních investic je velice široká problematika a zahrnuje v sobě rozsáhlou 

škálu otázek. Proto jedním z cílů této práce je zejména vytvořit celistvý přehled o různých 

aspektech ochrany zahraničních investic, který poskytne ucelený náhled do této problematiky.  

První část této práce, zabývající se právními a ekonomickými aspekty přímých 

zahraničních investic obecně, je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je vysvětlen samotný 

pojem zahraniční investice, a to z právního i ekonomického hlediska a jejich dělení na přímé 

a nepřímé investice. Dále je pojednáno také o dalších pojmech provázející tuto problematiku, 

jako je definice investora a výnosu z investice. 

Druhá kapitola popisuje význam a pozitivní i negativní vliv přímých zahraničních 

investic pro světovou ekonomiku, hostitelské státy a investory. 

Mezinárodní investiční právo se vyznačuje roztříštěnou právní úpravou v řadě právních 

pramenů různé právní síly. Proto se třetí kapitola zabývá právě těmito prameny úpravy ochrany 

mezinárodních investic. Konkrétně se jedná o nejvýznamnější právní prameny, jimiž jsou 

 
1 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 306-

308. ISBN 978-80-7179-069-3. 
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mezinárodní smlouvy, a to jak dvoustranné, tak i mnohostranné, právo Evropské unie pro 

odchozí přímé zahraniční investice, obyčejové mezinárodní právo, obecné právní zásady 

a rozhodnutí soudů či nálezy rozhodčích tribunálů. 

Ve čtvrté kapitole jsou popsány nejdůležitější standardy zacházení s investicemi, které 

jsou pravidelně obsaženy v mezinárodních smlouvách o ochraně a podpoře zahraničních 

investic, a které tvoří nedílnou součást mezinárodního investičního práva. 

Ve druhé prakticky zaměřené části se práce zabývá analýzou přímých zahraničních 

investic na Tchaj-wanu. Zkoumá především tchajwanské investiční prostředí, jeho pozitiva, 

negativa, právní úpravu přímých zahraničních investic a dále také vývoj a charakteristiku 

tchajwanské ekonomiky. Práce odpovídá na otázku, proč a v jakém odvětví se vyplatí investovat 

na Tchaj-wanu. 

Tchaj-wan, oficiálním názvem Čínská republika, je považován za jednu z nejrychleji se 

rozvíjejících zemí světa a je přezdíván za hospodářský zázrak moderní historie, a to i navzdory 

tomu, že Tchaj-wan patří z hlediska rozlohy a počtu obyvatel spíše mezi méně významné státy 

nejen v rámci Asie, ale i celého světa. Tchaj-wan vždy čelil i dalším negativním výzvám, a to 

především nedostatku nerostných surovin, vysoké hustotě zalidnění, malému domácímu trhu, 

nebo hornatému strmému povrchu s lesy a pralesy. Tchaj-wan si také prošel poměrně složitým 

historickým a politickým vývojem, který jej ovlivňuje až do dnešní doby. Jedním z těchto 

následků je především jeho složité mezinárodní a politické postavení, jelikož Tchaj-wan není 

obecně uznáván jako samostatný stát.2 

Přesto všechno však dokázal Tchaj-wan projít během posledních několika dekád 

obdivuhodnou proměnou, kdy se z chudé a agrárně orientované země stala jedna 

z nejvyspělejších ekonomik světa a hlavní hráč na poli informačních a komunikačních 

technologií, což také dokazuje pravidelné umístění Tchaj-wanu na předních příčkách 

celosvětového srovnání ekonomických úrovní.3 

Tchaj-wan se tímto zařadil mezi nejvýznamnější země v rámci mezinárodního obchodu 

a je největším výrobcem hned několika průmyslových produktů. To s sebou také přináší vysoký 

zájem o navázání obchodní spolupráce s tchajwanskými společnostmi ze strany ostatních 

podnikatelů po celém světě, České republiky nevyjímaje.  

 
2 Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan. Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej (2017) [online]. [cit. 

1-9-2021]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/file/2437496/Souhrnna_teritorialni_informace_Tchaj_wan.pdf 
3 V dnešní době zaujímá 15. pozici mezi nejbohatšími zeměmi světa (měřeno dle HDP v paritě kupní síly). World 

Economic Outlook (April 2021). International Monetary Fund [online], [cit. 30-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
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Česká republika má velice kladné obchodní i politické vztahy s Tchaj-wanem, kdy si obě 

země například poskytují humanitární pomoc při různých ničivých událostech a představitelé 

obou zemí se pravidelně navštěvují v rámci obchodních misí. Poslední obchodní mise předsedy 

Senátu České republiky Miloše Vystrčila a zástupců 36 účastnících se obchodních společností na 

Tchaj-wan, která měla velký význam pro česko-tchajwanské politické i obchodní vztahy a která 

otevírá mnoho nových příležitostí, byla také impulsem pro výběr tématu této práce.4 

Tchaj-wan však představuje pro drtivou většinu obyvatel České republiky v mnoha 

ohledech velkou neznámou. Je to zapříčiněno především neznalostí místního geografického, 

politického i sociálního prostředí, které je v mnoha aspektech diametrálně odlišné od České 

republiky, případně od celé Evropy. Tato neznalost místního prostředí tvoří značné riziko, které 

může být příčinou případného neúspěchu podnikatelských aktivit na Tchaj-wanu. V důsledku 

toho je z pohledu investování ze strany České republiky tato destinace opomíjena, i přes velmi 

aktivní tchajwanskou politiku podpory přímých zahraničních investic.  

Cílem této práce je tedy přiblížit specifika podnikatelského prostředí Tchaj-wanu 

zhodnocením dosavadní obchodní spolupráce Tchaj-wanu a České republiky a perspektivních 

oblastí tchajwanské ekonomiky. Tato diplomová práce by taktéž měla sloužit jako ucelený zdroj 

informací o podnikatelském prostředí Tchaj-wanu pro české podnikatele a potenciální investory. 

Těmito tématy se zabývá práce ve čtyřech kapitolách (v pořadí pátá až osmá). 

Pátá kapitola se zabývá základními informacemi o Tchaj-wanu. Je zde rozebráno jeho 

specifické mezinárodní postavení, přírodní a geografické podmínky, historický vývoj, 

demografické složení a politické a právní prostředí. 

Šestá kapitola pojednává o charakteristice a vývoji tchajwanské ekonomiky a jejím 

zhodnocení. V první řadě jsou zde zmíněny důležité historické momenty, které ovlivnily 

následný vývoj tchajwanské ekonomiky a které přispěly k její aktuální podobě. Dále je zde 

rozebrána odvětvová struktura této ekonomiky a změny, které se v rámci těchto odvětví udály za 

posledních několik dekád. 

Sedmá kapitola je věnována tchajwanskému investičnímu prostředí. Jsou zde popsány 

pozitivní i negativní aspekty tohoto prostředí, včetně investičně zajímavých oborů Tchaj-wanu 

a vzájemných obchodních vztahů s Českou republikou. 

 
4 Předseda Senátu Miloš Vystrčil odlétá v doprovodu devadesátičlenné delegace na Taiwan (29.08.2020). Senát 

Parlamentu České republiky [online]. [cit. 29-5-2021]. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?ke_dni=29.8.2020&O=12&id=3012&from=M 
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V rámci poslední osmé kapitoly je představena právní úprava ochrany investic na Tchaj-

wanu, případný způsob řešení investičních sporů a v neposlední řade je přiblížena nová úprava 

zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. 
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1. Mezinárodní investice 

Tato kapitola je zpracována za účelem vymezení pojmu mezinárodní investice jakožto 

objektu právní ochrany a zároveň jako výchozí bod této práce. Přestože je ochrana 

mezinárodních investic poměrně komplexní tématikou s dlouhou historií, stále se dodnes potýká 

s praktickými problémy. Prvním z nich je definice pojmu investice. Původem se jedná o pojem 

ekonomický, se kterým však hojně operuje právo, a proto tyto dvě definice, tedy ekonomická  

a právní, koexistují vedle sebe.5  

První BIT můžeme datovat již od konce 50. let 20. století.6 Od té doby jich bylo uzavřeno 

přes 3200,7 přesto však dodnes neexistuje univerzální a obecně přijímaná definice tohoto 

termínu. Každý z jednotlivých mezinárodních instrumentů si ji pro vlastní potřebu definuje různě 

a některé dokonce s tímto termínem operují, aniž by uvedly jakoukoliv definici.8 

Konkrétní definice zvolená ve dvoustranné dohodě či mnohostranné mezinárodní 

smlouvě závisí na různých důvodech a je ovlivněna zejména místními poměry smluvních států. 

Na jedné straně tíhnou tyto státy spíše k abstraktní definici investice umožňující flexibilněji se 

přizpůsobit novým formám investičních operací, které se mohou objevit v budoucnu. Na straně 

druhé volí kromě abstraktní definice i demonstrativní výčet toho, co se pro účely právní ochrany 

považuje za investice.9 

Vymezení pojmu investice v mezinárodních dohodách o podpoře a ochraně investic je 

velmi důležité, jelikož právě jen ekonomická činnost, která se „vejde“ do stanovené definice, 

může požívat ochrany a výhod, které ji tyto dohody poskytují. Význam takového rozlišení je 

stejně tak důležitý pro následné rozhodování rozhodčích soudů o takových investicích, a to 

především z důvodu určování jejich příslušnosti a pravomoci při řešení investičních sporů. 

 

1.1. Ekonomický pohled 

Investice je v první řadě pojem ekonomický. Z ekonomického hlediska však musí být 

kumulativně naplněny tři kritéria, aby se určitá ekonomická činnost mohla nazývat investicí. 

 
5 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 1. ISBN 978-80-7400-708-

8. 
6 První BIT na světě byla podepsána 25. listopadu 1959 mezi Pákistánem a Německem. Bilateral Investment 

Treaties 1959-1999. United Nations, 200 [online]. [cit. 9-2-2021]. Dostupné z: 

https://unctad.org/system/files/official-document/poiteiiad2.en.pdf 
7 World Investment Report 2020. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, United 

Nations, 2020 [online]. [cit. 9-2-2021]. Dostupné z: https://unctad.org/system/files/official-

document/wir2020_overview_en.pdf 
8 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 23. 

ISBN 978-80-7201-709-6. 
9 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 345. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
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„Musí zahrnovat (a) určitý ekonomický přínos, který (b) je poskytnut na určitou dobu, 

a (c) podnikatelské riziko, protože budoucí odměna investora závisí na hospodářském výsledku 

(ziscích nebo ztrátách) podniku.“10 

 

(a) Ekonomický přínos 

Přínos musí mít v rámci investice hospodářskou povahu, musí být konkretizován 

a musí být ocenitelný ke dni zřízení investice i bez ohledu na to, zda se jedná 

o vklad v peněžní podobě či o předání hmotného (např. speciální technické 

vybavení) nebo nehmotného majetku (např. duševní vlastnictví). Klíčové je, že 

přínos sleduje dosažení budoucího zisku, a to buď finančního nebo je přínos 

představován zvýšeným objemem odběru části produkce podniku. 

 

(b) Doba trvání 

Doba trvání neboli na pozdější dobu odložený výnos z investice. Za investici se 

považuje střednědobá (min. 3 roky) nebo dlouhodobá (min. 7 let) operace. Takto 

je investice oddělená od jiných instrumentů jako jsou například běžné obchodní 

transakce či půjčky, které počítají s okamžitou či krátkodobou návratností.  

 

(c) Podnikatelské riziko 

Investor vědomě nese riziko z investice, tzn. v případě kladných výsledků se 

podílí na zisku nebo naopak v případě záporného salda přispěje k rozdělení ztrát, 

budoucí výnos tedy nelze zaručit a návratnost investice je nejistá. Toto klíčové 

hledisko rozlišuje investiční dohody od jiných střednědobých  

a dlouhodobých obchodních ujednání. 

 

1.2. Právní definice 

Jak již bylo zmíněno výše, v současnosti všeobecná legální definice investice neexistuje, 

a to i přesto, že na výkladu tohoto pojmu závisí přiznání mezinárodní ochrany daným 

ekonomickým činnostem dle dohod na ochranu a podporu investic. Každý mezinárodní 

instrument ji upravuje odlišně, přesto však lze rozlišit dva hlavní přístupy k její právní úpravě.11 

 
10 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 

21. ISBN 978-80-7201-709-6. 
11 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 

23. ISBN 978-80-7201-709-6. 
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Prvním a nejčastějším přístupem je tzv. enumerativní definice, kterou lze nalézt ve 

většině uzavíraných dvoustranných smlouvách na ochranu a podporu investic. Tento přístup se 

snaží podat propracovanou a podrobnou definici investice, obsahující široké obecné vymezení 

investice doplněné demonstrativním výčtem různých, v úvahu připadajících forem.12 Jelikož je 

tento výčet pouze demonstrativní, je zde prostor pro výklad a rozšíření dané definice i na další 

ekonomické aktivity, které nejsou součástí výčtu, ale svým obsahem naplňují danou definici. 

Takto otevřená koncepce nevyvolává potřebu měnit mezinárodní smlouvy z důvodu proměny 

obecného chápání pojmu investice v čase a s příchodem nových investičních nástrojů.13 

Příkladem je definice investice v modelové BIT Spojených států amerických: 

„Investicí se rozumí každé aktivum, které investor přímo nebo nepřímo vlastní nebo 

ovládá a které má charakteristiku investice, včetně takových charakteristik, jako je závazek 

kapitálu nebo jiných zdrojů, očekávání zisku nebo výnosu nebo převzetí rizika. Formy, které 

investice mohou zahrnovat, jsou: 

(a) podnik; 

(b) podíly, akcie a jiné formy kapitálové účasti v podniku; 

(c) dluhopisy, obligace, jiné dluhové nástroje a půjčky; 

(d) futures, opce a jiné deriváty; 

(e) dodávky na klíč, výstavba, správa, výroba, koncese, sdílení výnosů, a jiné 

podobné smlouvy; 

(f) práva duševního vlastnictví; 

(g) licence, oprávnění, povolení a podobná práva udělená na základě vnitrostátních 

právních předpisů; a  

(h) jiný hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý majetek a související 

majetková práva, jako jsou pronájmy, hypotéky a zástavní práva.“14 

Druhou méně obvyklou variantou je syntetická definice, která se pokouší vymezit 

obecné znaky investice podle běžného chápání tohoto pojmu v ekonomickém smyslu. Svým 

obsahem popisuje investorskou činnost, která zpravidla zlepšuje úroveň ekonomiky 

hostitelského státu a přináší další výhody jako např. zefektivnění a rozšíření výroby. Tato 

varianta je typická pro mnohostranné mezinárodní smlouvy a různé vnitrostátní právní řády, 

 
12 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 350. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
13 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 1. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
14 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty, The Office of the United States Trade Representative [online]. [cit. 

30-9-2021]. Dostupné z: https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf 
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nalezneme ji však i v některých dvoustranných dohodách.15 Příkladem syntetické definice je 

definice použitá v dohodě o ochraně investic uzavřená mezi Švýcarskem a Zairem, tato dohoda 

definuje investici následovně: 

„Podle ustanovení této úmluvy slovo “investice“ určuje vklad v penězích nebo, 

uskutečněný v naturáliích uskutečněný státními příslušníky nebo společnostmi jedné smluvní 

strany na území druhé smluvní strany, v souladu s příslušnými právními řády smluvních stran 

aplikujících se na investice, s cílem založení nové výrobní kapacity zboží nebo služeb, nebo 

zefektivnění stávajících postupů výroby nebo vylepšení jejich kvality.“16 

 

1.3. Dělení investic 

Investice můžeme dělit dle různých kritérií. Pro účely této práce však postačí nejčastěji 

užívané dělení investic na přímé zahraniční investice a nepřímé (portfoliové) investice. 

 

1.3.1. Přímé investice 

Kritériem pro rozdělení investic na přímé a nepřímé (portfoliové) je schopnost investice 

umožnit investorovi kontrolu nad společností. Přímou zahraniční investici lze tedy formálně 

definovat jako „vlastnictví majetku zahraničním rezidentem za účelem kontroly použití tohoto 

majetku“.17 Přímé zahraniční investice mají obecně dlouhodobější povahu. Jejich cílem je založit 

účast na hospodaření podniku a investor se tedy podílí jak na riziku, tak na kontrole 

managementu. Z hlediska hostitelského státu, do kterého investor vstupuje, je přímá 

dlouhodobější zahraniční investice vždy výhodnější.18  

Obecně se dle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, dále také jen „OECD“) 

a Mezinárodního měnového fondu (angl. International Monetary Fund, dále také jen „IMF“) 

považuje za dlouhodobou účast umožňující kontrolu v investované společnosti situace, kdy 

investor disponuje minimálně s deseti procenty hlasovacích práv společnosti. Toto pravidlo však 

není aplikovatelné na veškeré případy a musí se také brát v potaz skutečné poměry dané 

společnosti, jelikož reálná schopnost vykonávat efektivní vliv na společnost může nastat při nižší 

nebo naopak daleko vyšší účasti, než je obecně přijímaný limit uvedený výše.  

 
15 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 351. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž, str. 346. 
18 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 3. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
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Přímá zahraniční investice je tvořena podílem na základním kapitálu, reinvestovaným 

ziskem a ostatním kapitálem. Základní kapitál představuje vklad nerezidenta do základního 

kapitálu společnosti a vklady v dceřiných společnostech. Reinvestovaný zisk je podíl přímého 

investora na zisku (či ztrátě), snížený o proplacené dividendy. Ostatní kapitál zahrnuje přijaté 

a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů mezi přímými 

investory a společnostmi, v nichž mají investoři majetkovou účast.19 

Přímé zahraniční investice můžeme dále dělit na další druhy či formy. Prvním druhem 

jsou investice na zelené louce, tedy založení nové společnosti. Tato forma je charakteristická 

pozitivním vlivem na hostitelskou zemi v podobě vytvoření nových pracovních míst, zvýšení 

exportu, přílivu nových technologií a know-how a využívání místních subdodavatelů. 

Dalším druhem přímých zahraničních investic je akvizice, tedy nákup kontrolního balíku 

akcií již existující zahraniční společnosti. Tato forma přímé zahraniční investice je pro investora 

obecně úspornější než investice na zelené louce. Pro hostitelskou zemi má však větší význam 

tvorba nových podniků, a to právě z důvodů uvedených výše.20 

 

1.3.2. Nepřímé investice 

Znakem nepřímých investic je rozložení rizika investora skrze jeho vyvážené portfolio. 

Vyznačují se také tím, že na rozdíl od přímých investic mohou být nepřímé investice relativně 

snadno a rychle přesunuty z hostitelského státu jinam, čímž také přispívají menší rizikovosti. 

Nepřímé investice, označované také jako portfoliové, můžeme definovat jako finanční pohyby 

kapitálu, zejména ty vztahující se na operace na kapitálových, finančních nebo devizových 

trzích.21  

Jejich význam spočívá především ve zvýšení kapitálu společnosti realizovaného koupí 

volně obchodovatelných zahraničních cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky apod.). 

Důvodem takové investice je vyšší míra zhodnocení, než jaké je možné dosáhnout ve vlastní 

zemi, a to prostřednictvím vyššího výnosu z akcií nebo dluhopisů nebo prodejem akcií za vyšší 

tržní cenu.22 

Pro hostitelský stát jsou méně významné než přímé investice, jelikož na rozdíl od nich, 

portfoliové investice nepřinášejí pro hostitelský stát výhody jako jsou např. nové technologie, 

 
19 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, str. 63. ISBN 978-80-7400-502-2. 
20 Tamtéž. 
21 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 348. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
22 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, str. 74. ISBN 978-80-7400-502-2. 
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pracovní místa a zkušenosti s řízením. Na druhou stranu dochází díky portfoliovým investicím 

k podpoře účinnosti fungování vnitřních finančních trhů skrze jejich rozšiřování s důrazem na 

zpřísňování pravidel pro zveřejňování a poskytování informací.23 

Zpočátku byla mezinárodní ochrana poskytována pouze přímým zahraničním investicím.  

Postupně však dochází v souvislosti s trendem vyšší ochrany zahraničních investic k rozšíření 

ochrany i na nepřímé investice.24 Nyní jsou již nepřímé investice zahrnuty v definici investice ve 

valné většině dvoustranných dohod na ochranu investic a obdobně s nimi zachází i rozhodovací 

praxe arbitrážních tribunálů.25 

 

1.4. Investor 

Dalším důležitým pojmem v oblasti ochrany zahraničních investic je pojem „investor“. 

Pojmy investor a investice jsou neoddělitelně spjaty, jelikož není investice bez investora. 

Důvodem, proč se zabýváme tímto pojmem, je to, že režim ochrany zahraničních investic je 

poskytován pouze investorům, kteří mají státní příslušnost jiného státu, než ve kterém umisťují 

svou investici. Z toho vyplývá, že právě státní příslušnost investora je to, co určuje, zda investor 

může využít výhod poskytovaných mezinárodní smlouvou. Dále je to také určující faktor pro 

založení aktivní legitimace investora a následně i příslušnosti investičního tribunálu. 

Zahraničního investora lze tedy definovat jako fyzickou či právnickou osobu, která 

investuje na území státu, jehož není státním příslušníkem. Otázka, které fyzické a právnické 

osoby jsou považovány za státní příslušníky daného státu, je nejčastěji ponechána na konkrétních 

mezinárodních dohodách nebo na vnitrostátním právu, které nám poskytují různá kritéria. 

Kritériem pro stanovení státní přílišnosti fyzických osob je primárně občanství, které je 

určováno na základě práva státu, o jehož občana se jedná. Dalším kritériem pro určení státní 

příslušnosti, které mezinárodní instrumenty občas volí namísto občanství, je kritérium trvalého 

bydliště, výjimečně i místo pobytu.26 Obecně jsou občané hostitelského státu z ochrany 

mezinárodních dohod vyloučeny. Problém však nastává v případě, kdy má fyzická osoba 

například občanství jak smluvního, tak i hostitelského státu. Mnoho mezinárodních instrumentů 

na tyto případy však myslí a výslovně tento případ vylučuje.27 

 
23 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 349. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
24 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 6. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
25 srov. Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID, 9 Mar 1998, Case No. ARB/96/3. 
26 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 4. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
27 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2015 , 

str. 16. ISBN 978-80-7478-982-3. 
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U určení státní příslušnosti právnický osob je kritérií více. Nejčastěji používaným 

kritériem je inkorporace, tedy dle jakého práva státu byla právnická osoba založena. Dalšími 

kritérii jsou sídlo nebo hlavní místo řízení (kontroly) korporace, popřípadě kombinace více 

kritérií. Otázka státní příslušnosti právnických osob není však tak jednoznačná a v praxi přináší 

mnoho problémů. Příkladem jsou tzv. schránkové společnosti, které jsou založeny dle práva 

smluvního státu a formálně naplňují kritéria příslušnosti k tomuto státu. Nevykonávají v něm 

však žádné aktivity a často jsou ovládány ze zahraničí. Je tak jasné, že s tímto smluvním státem 

nemá žádné vazby, a přesto se domáhá ochrany dle dané mezinárodní smlouvy. V horším 

případě je taková zahraniční společnost dokonce ovládána příslušníky hostitelského státu. 

Investiční tribunály k tomuto problému přistupují formalisticky, tedy zkoumají, zda daná 

právnická osoba naplnila definici zahraničního investora dle příslušného kritéria formálně a již 

dále nezkoumají vlastnickou strukturu korporace či další kritéria, která nejsou obsažená v dané 

mezinárodní dohodě. Tento přístup tak umožňuje zahraničním investorům zvolit si 

mezinárodněprávní ochranu dle existujících mezinárodních dohod a zajistit tak pro své investice 

nejideálnější podmínky při uplatňování případných nároků proti hostitelskému státu ve formě 

investiční arbitráže. Tento jev se nazývá z angl. „treaty shopping“ a investiční tribunály jej 

považují za legitimní za podmínky, kdy k vytvoření této účelové korporátní struktury dojde 

v předstihu, tedy před vznikem investičního sporu. V opačném případě, tedy při vytvoření 

společnosti za účelem přenesení již vzniklého sporu před daný investiční tribunál, je takové 

jednání ze strany investora považované za zneužití práva.28 

 

1.5. Výnos z investice 

Společně s investicí požívá právní ochranu i její výnos. Pojem výnos je definován ve 

všech dvoustranných dohodách na podporu a ochranu investic velmi podobně. Lze tedy usoudit, 

že se v obsahu tohoto pojmu téměř všechny dvoustranné dohody na podporu a ochranu investic 

mimořádně shodují. Pod tímto pojmem se vždy rozumí určité finanční zhodnocení investice 

požívající ochrany dle dohody o ochraně investic. Pro účely konkrétní dohody je pojem výnos 

obvykle vymezen jako částka plynoucí z investice a zahrnující zejména zisky, úroky, přírůstky 

kapitálu, podíly, dividendy a licenční nebo jiné poplatky. 

 
28 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2015 , 

str. 17. ISBN 978-80-7478-982-3. 
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Konkrétně například dle Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou 

o podpoře a vzájemné ochraně investic pojem výnos znamená: „částky plynoucí z investic 

a zahrnuje zisky, dividendy, úroky z půjček, přírůstky kapitálu, licenční a jiné poplatky“.29 

 

  

 
29 Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 89/2006 Sb. m. s. Dostupná z https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-

podpore-a-ochrane-investic/prehled-dohod-o-podpore-a-ochrane-invest#word_cc 
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2. Význam a vliv přímých zahraničních investic 

Přímé zahraniční investice jsou nedílnou součástí otevřeného a efektivního 

mezinárodního ekonomického systému a hlavním katalyzátorem rozvoje. Přínosy přímých 

zahraničních investic však neplynou automaticky a rovnoměrně pro všechny země a odvětví. Pro 

přilákání přímých zahraničních investic do zemí a pro plné využití přínosů PZI pro rozvoj jsou 

důležité konkrétní národní politiky. Výzvy se týkají především hostitelských zemí, které musí 

vytvořit transparentní, rozsáhlé a účinné prostředí podporující investice.  

Rozvojové země, rozvíjející se ekonomiky a země v procesu transformace stále více 

vnímají přímé zahraniční investice jako zdroj hospodářského rozvoje a modernizace, růstu 

příjmů a zaměstnanosti. Země liberalizují své režimy přímých zahraničních investic a provádějí 

další politiky k přilákání investic. Zabývají se otázkou, jak nejlépe provádět domácí politiky, aby 

maximalizovaly přínosy zahraniční přítomnosti v domácí ekonomice.30  

Nejsou to však pouze rozvojové země, které z přílivu PZI mohou benefitovat. Přítomnost 

PZI mohou kladně pocítit všechny země, jelikož takové investice zajišťují, jak již bylo nastíněno 

v předchozí kapitole, přísun nových technologií, přístup na nové trhy, zvýšení zaměstnanosti či 

růst produkce. Dále také napomáhají tvorbě lidského kapitálu, přispívají k integraci 

mezinárodního obchodu, pomáhají vytvářet konkurenceschopnější podnikatelské prostředí 

a posilují rozvoj podnikání. To vše přispívá k vyššímu hospodářskému růstu, který je 

nejsilnějším nástrojem ke zmírnění chudoby a zlepšení životní úrovně svých občanů. Kromě 

čistě ekonomických přínosů mohou přímé zahraniční investice přispět ke zlepšení 

environmentálních a sociálních podmínek v hostitelské zemi například tím, že přenášejí „zelené“ 

technologie a vedou k sociálně odpovědnější podnikové politice.31  

PZI ale nepředstavují pouze pozitiva, ale skrývají v sobě také možné nevýhody pro 

hostitelské ekonomiky, a to jak ekonomické, tak i neekonomické. Mezi potenciální nevýhody 

patří např. možný škodlivý dopad PZI na životní prostředí, zejména v oblasti těžebního a těžkého 

průmyslu, nadbytečné zhodnocování národní měny, sociální narušení způsobené zrychlenou 

komercializací v méně rozvinutých zemích a dopady na hospodářskou soutěž na národních 

trzích. Kromě toho, některé orgány hostitelských zemí vnímají rostoucí závislost na mezinárodně 

působících společnostech jako ztrátu své politické suverenity. Dokonce i některé očekávané 

přínosy se mohou ukázat jako nedosažitelné, např. pokud daná hostitelská ekonomika nebude 

schopna při svém současném stupni hospodářského rozvoje využívat nové technologie a know-

 
30 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, str. 306. 

ISBN 978-80-7179-069-3. 
31 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, str. 64. ISBN 978-80-7400-502-2. 
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how, které jsou přinášené prostřednictvím PZI. Dále je důležité si uvědomit, že investor 

nevstupuje do hostitelské země s cílem obohatit její ekonomiku, ale pouze maximalizovat své 

zisky a využít tamních zdrojů. Proto nelze vždy předpokládat, že se zájmy investora a zájmy 

hostitelské země kryjí. Přísun PZI také automaticky neznamená zvýšení zaměstnanosti, 

v některých případech tomu může být opakem. Jedná se o situace, kdy investor investuje do již 

existujícího podniku a vlivem nových technologií sníží počet míst pro zaměstnance. Také 

přítomnost nového silného hráče na domácím trhu představuje potenciální hrozbu pro stávající 

domácí podniky, které nemusí vydržet konkurenci zahraničního investora a způsobí tak jejich 

krach.32 

Investoři sledují při investičním rozhodování různé cíle. Snaží se přitom maximalizovat 

své výdělky díky specifickým podmínkám dané ekonomiky, do níž investují. Mohou tak získat 

přístup k vzácné či těžko dostupné surovině, levné pracovní síle, půdě, úsporám z daní a cel 

apod. Na druhou stranu tyto ekonomické přínosy musí porovnávat s investičními riziky jako jsou 

nestabilní politické prostředí, dvojí zdanění a potíže s transferem zisku. Tento vztah rizika 

a možného ekonomického přínosu poté determinuje směr pohybu PZI.33 

Následující Graf č. 1 znázorňuje rozdělení exportu PZI z rozvinutých ekonomik 

v procentech v celkovém světovém souhrnu. Graf č. 2 naopak porovnání dovážených PZI do 

rozvojových ekonomik v procentech k celkovému světovému souhrnu. Příliv přímých 

zahraničních investic z rozvinutých ekonomik se oproti roku 2018 výrazně zvýšil, a to z 534 

mld. USD na 917 mld. USD v roce 2019. Tento nárůst byl způsoben především oživením odlivu 

PZI ze Severní Ameriky. V roce 2019 severoamerické státy dosáhly vyvážené přímé investice  

15 % celosvětových přímých zahraničních investic. Vyspělé ekonomiky Asie a Oceánie měly 

srovnatelný podíl (18 %). Podíl vyspělých ekonomik v Evropě byl dvojnásobný (36 %). Na 

straně příjemců zůstala Asie a Oceánie hlavním hostitelským regionem PZI v rozvojovém světě, 

kam směřovalo 31 % světových PZI. Americké a africké rozvojové ekonomiky získaly  

11 % a 3 %. 

 

 

 

 

 
32 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014, str. 64. ISBN 978-80-7400-502-2. 
33 Tamtéž, str. 63 
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Graf č. 1: Export PZI z rozvinutých ekonomik v procentech v celkovém světovém souhrnu  

 

Zdroj: UNCTAD34 

 

Graf č. 2: Import PZI do rozvojových ekonomik v procentech v celkovém světovém 

souhrnu  

 
Zdroj: UNCTAD35 

 

 
34 Převzato z: UNCTAD (2020c). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. 

United Nations publication. Sales No. E.20.II.D.23. [online]. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: 

https://stats.unctad.org/handbook/EconomicTrends/Fdi.html 
35 Převzato z: UNCTAD (2020c). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. 

United Nations publication. Sales No. E.20.II.D.23. [online]. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z:  

https://stats.unctad.org/handbook/EconomicTrends/Fdi.html 
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3. Prameny právní úpravy ochrany mezinárodních investic 

Mezinárodní investiční právo tvoří speciální právní režim, který je však doplněn 

obecnými právními normami mezinárodního práva. Mezinárodní investiční právo se vyznačuje 

roztříštěnou právní úpravou v řadě pramenech různé právní síly. Nejvýznamnější právní pramen 

tvoří mezinárodní smlouvy, a to jak dvoustranné, tak i mnohostranné. V této oblasti se dále 

uplatňují investiční dohody. Kromě smluvních pramenů nesmíme také zapomenout na obyčejové 

mezinárodní právo, obecné právní zásady, právně nezávazné dokumenty (z angl. „soft law“) 

a rozhodnutí soudů či nálezy rozhodčích tribunálů.36 

 

3.1. Dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic 

Tradičním a nejefektivnějším nástrojem ochrany a podpory přímých zahraničních investic 

jsou dohody o podpoře a ochraně investic. Ještě před BIT však existoval jiný druh smluv, který 

plnil obdobný účel, a který nazýváme dvoustranné smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě (angl. 

Friendship, Commerce and Navigation treaties, dále také jen „FCN“). Tito předchůdci BIT byli 

uzavíráni v průběhu 19. století a v první polovině 20. století a komplexně upravovali otázky 

mezinárodních vztahů, především obchodní a plavební otázky, ale také otázky vstupu 

a usazování cizinců (občanů smluvních stran), jejich práva, právní subjektivitu, ochranu 

majetkových práv a přístup k soudům. Některé dvoustranné smlouvy o přátelství, obchodu 

a plavbě zůstaly v platnosti až dodnes, a to především proto, že si smluvní státy nesjednaly BIT. 

Cílem těchto dvoustranných mezinárodních smluv je především nediskriminovat v obchodních 

vztazích cizí státní příslušníky na základě jejich občanství.37  

Na FCN navazující BIT představují zcela nový smluvní typ. První BIT můžeme 

zaznamenat především v Evropě. USA se přidalo až na začátku 80. let. Státy západního bloku je 

začaly ze své iniciativy uzavírat původně pouze s rozvojovými zeměmi (zejm. v Asii a Africe), 

a to hlavně v reakci na situaci na počátku 60. let, kdy po vlně znárodňování v socialistických 

a nově nezávislých státech vznikajících z bývalých kolonií, a to zpravidla bez poskytnutí 

jakékoli náhrady. Došlo tím ke zpochybňování starších mezinárodních obyčejových pravidel na 

ochranu majetku cizinců a ke ztrátě důvěry v investování v těchto státech. Napjaté mezinárodní 

vztahy mezi skupinami států nebyly vhodným základem pro tvorbu mnohostranných 

mezinárodních smluv, a proto dvoustranné dohody byly nejvhodnějším řešením. Cílem 

vyspělých zemí (vývozců kapitálu) bylo smluvně zaručit vyšší úroveň právní ochrany pro své 

 
36 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 7. ISBN 978-80-87146-55-2. 
37 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 4-5. ISBN 978-80-7598-100-4. 
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investory na území druhé smluvní strany, a to především proti vyvlastnění. Na druhé straně 

cílem rozvojových států (dovozců kapitálu) bylo zvýšení přitažlivosti místního podnikatelského 

prostředí s cílem přilákání zahraničních investic.38 Od té doby se nicméně situace výrazně 

změnila a daleko více států se soustředí na rozvoj tržního hospodářství. Proto se počet 

uzavřených BIT za své přibližně šedesátileté působení zřetelně zvýšil. Dokonce i státy, které se 

stále oficiálně hlásí k socialistickému zřízení uzavírají BIT a některé jsou v této činnosti i velmi 

aktivní (např. Čínská lidová republika). 

Jak již vypovídá z jejich názvu, BIT upravují především způsob ochrany zahraničních 

investic a zahraničních investorů. Dávají povinnost hostitelským státům po právní a faktické 

stránce zajistit ochranu majetku zahraničního investora, a to především před vyvlastněním 

a dalšími negativními zásahy do vlastnického práva investora ze strany hostitelského státu, 

jiných právnických osob a jednotlivců. 

Pro všechny BIT je typické, že jsou si do jisté míry svým obsahem a strukturou podobné, 

nicméně můžeme nalézt určité odlišnosti. Je tomu tak díky šablonám a modelům BIT, které byly 

vytvořené v rámci institucí zabývajících se mezinárodním právem. Typická struktura takové BIT 

je přibližně následující:39  

1) vymezení definice investice a investora,  

2) závazek k podpoře zahraničních investic,  

3) standardy zacházení,  

4) zastřešující doložka,  

5) ochrana před vyvlastněním,  

6) náhrada škody,  

7) ustanovení o převodech finančních prostředků,  

8) postoupení pohledávky,  

9) způsob řešení sporů, 

10) závěrečná ustanovení. 

Na základě odlišností, které přesahují výše uvedenou strukturu, můžeme BIT rozdělit na 

tři typy či tzv. generace. 

První generace obsahuje BIT uzavírané především evropskými státy, proto se také někdy 

hovoří o tzv. evropském modelu. Ze všech tří typů je tento nejstarší a zahrnuje dohody uzavírané 

již v 60. letech 20. století mezi evropskými státy a rozvojovými zeměmi. Účelem dohod tohoto 

 
38 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

str. 13. ISBN 978-80-7478-982-3. 
39 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 18-22. ISBN 978-80-

7400-708-8. 
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typu byla především ochrana investic svých státních příslušníků (investorů) v rozvojových 

zemích. Postupem času k tomuto evropskému typu přistupovalo daleko více mimoevropských 

států, a proto se stal nejrozšířenějším modelem dvoustranných smluv na světě. Tento model 

klade důraz v první řadě na ochranu investic proti znárodnění či vyvlastnění a zaručuje 

investorům v těchto případech náhradu.40 Smluvní strany se zavazují k podpoře mezinárodních 

investic, nicméně pravomoc kontrolovat a povolovat zřizování investic je ponechána 

hostitelským státům, které tak mohou učinit v souladu se svým právním řádem či  

s prioritami svých hospodářských politik. Jelikož se jedná o smlouvy mezi dvěma suverénními 

státy, fungují tyto dohody formálně na základě zásady reciprocity, a to bez ohledu na to, že se 

fakticky jedná o jednostranný tok investic.41 

Druhou generací BIT jsou dohody tzv. amerického typu, uzavírané, jak již vyplývá 

z názvu, USA jako jednou ze smluvních stran. Tento model používaný od roku 1983 je 

charakteristický mimo jiné důrazem na pravidla zacházení s investicemi jako je na příklad tzv. 

národní zacházení s investorem a jeho investicí. Na druhou stranu se zde objevuje pravidlo 

kontroly a omezování investování na území jednotlivých států tak, aby nedocházelo 

k hospodářskému či bezpečnostnímu ohrožení státu. Na rozdíl od ostatních generací smluv, tyto 

dohody rozšiřují princip národního zacházení na pre-investiční i post-investiční fázi. Ochrana 

investic tedy zahrnuje i fázi před skutečným zřízením investice. 

Třetí generací BIT jsou dohody, které nelze zařadit do výše uvedených dvou generací, 

jelikož jsou oproti nim inovativní a zavádí další pravidla v ochraně investic a jejich podpoře 

(upravují tzv. nové disciplíny). Lze je charakterizovat jako generaci smluv, která vychází jak ze 

současné aktuální potřeby, tak také ze zkušeností z minulých let. Smlouvy jsou v oblasti 

vymezování jednotlivých opatření mnohem konkrétnější a obsahují dokonce i jejich omezení 

a zákazy.42 

  

 
40 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 9. ISBN 978-80-87146-55-2. 
41 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2., dopl. vyd. Praha: Linde, 2008, str. 

57. ISBN 978-80-7201-709-6. 
42 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 10. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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3.2. Mnohostranné mezinárodní smlouvy týkající se ochrany a podpory investic 

V oblasti ochrany a podpory investic vynikají jako pramen práva především dvoustranné 

dohody, nicméně se již podařilo přijmout i mnohostranné smlouvy s větším či menším počtem 

signatářů. Současná koncepce úpravy ochrany a podpory investic stojící na velkém množství 

uzavřených BIT není ideální, jelikož zakládá odlišný právní režim pro investory v jednom 

hostitelském státě, a to dle jejich původu. Tato situace je především nevhodná v případě, kdy obě 

strany BIT jsou členské státy Evropské unie.43 Přestože se zatím nepodařilo vytvořit obecnou 

mnohostrannou smlouvu o investicích, která by upravovala veškeré aspekty investičního práva, 

nebo specializovanou mezinárodní organizaci pro investice, existují jiné mezinárodní smlouvy, 

které v této oblasti hrají významnou roli. Obecně lze tyto mnohostranné smlouvy rozdělit do 

dvou skupin. První skupinou jsou smlouvy s velkým počtem signatářů, které však upravují pouze 

dílčí aspekt mezinárodních investic. Nejsou tedy komplexní a nemohou nahradit souhrnnou 

úpravu v BIT. Druhou skupinou jsou smlouvy, které sice upravují mimo jiné více či méně 

investiční problematiku komplexně, avšak fungují pouze na regionální bázi a nemají tedy velký 

počet signatářů.44 V posledních dvaceti letech řada států v různých částech světa vyjednala 

mnohostranné smlouvy obsahující standardy a pravidla použitelné pro zahraniční investiční 

spory. 

 

3.2.1. Dohoda k energetické chartě (ECT) 

Dohoda k energetické chartě (angl. Energy Charter Treaty, dále také „ECT“) je jedinečný 

nástroj ochrany a podpory investic v energetice, upravující dále také tranzit energetických 

materiálů a produktů, obchod, transfer technologií, přístup ke kapitálu, určité aspekty ochrany 

životního prostředí, hospodářskou soutěž a zdanění. Dohoda byla uzavřena 17. 12. 1994  

a předcházela ji Evropská energetická charta ve formě deklarace z roku 1991.45 

Evropská energetická charta byla především politický závazek energetické spolupráce 

mezi východními a západními zeměmi, nebyla právně závazná a k roku 1998 ji podepsalo 

53 států. Tato charta, kterou poprvé navrhl nizozemský premiér Ruud Lubbers na zasedání 

Evropské rady v červnu 1990 v Dublinu, byla koncipována jako prostředek k prohloubení vztahu  

v energetických záležitostech mezi SSSR, zeměmi střední a východní Evropy a Západu. Jejím 

cílem bylo vybudovat energetické společenství mezi dvěma stranami bývalé železné opony 

 
43 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 22. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
44 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 10-11. ISBN 978-80-87146-55-2. 
45 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 12-13. ISBN 978-80-7598-100-4. 
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založené na doplňkovosti trhů, kapitálu a technologií na straně Západu a přírodních zdrojů na 

straně Východu. Cílem bylo tedy zvrátit pokles tehdejší sovětské ekonomiky přilákáním 

zahraničního kapitálu díky snížení politického rizika a posílit bezpečnost prostřednictvím úzké 

spolupráce v klíčovém hospodářském odvětví. Po třech letech vyjednávání, v prosinci 1994, 

dostala Evropská energetická charta právně závaznou formu v Dohodě k energetické chartě.  

ECT je první hospodářskou dohodou spojující všechny republiky bývalého Sovětského 

svazu, bývalé země střední a východní Evropy s centrálně plánovanou ekonomikou, Evropská 

společenství a všechny jejich členské státy, jakož i Japonsko, Austrálii, Norsko, Turecko 

a Švýcarsko. ECT se tak stala první závaznou mnohostrannou dohodou o ochraně investic, první 

mnohostrannou dohodou týkající se ochrany investic a obchodu zároveň a první mnohostrannou 

smlouvou, která stanoví závazné mezinárodní řešení sporů jako obecné pravidlo. 

ECT poskytuje právní rámec pro mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky mezi 

54 smluvními stranami. Dohodu ratifikovali všichni členové, s výjimkou Austrálie, Běloruska, 

Norska a Ruské federace. Smlouva zůstává otevřená k přistoupení všem zemím, které se zaváží 

dodržovat její zásady. Státy jako Čína a Jižní Korea se nyní blíže zajímají o proces charty, čímž 

otevírají vyhlídky na další rozšíření jejího zeměpisného rozsahu.46 

Účelem této dohody je výhodná spolupráce zúčastněných zemí v oblasti energetiky. 

Základem ECT je zakotvení následujících čtyř principů v energetickém sektoru: 

1) přístup cizích investorů k energetickým zdrojům a podnikání v energetickém 

sektoru na základě standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení; 

2) použití a respektování pravidel Všeobecné dohody o clech a obchodu (angl. 

General Agreement on Tariffs and Trade, dále také jen „GATT“) v oblasti 

energetických trhů i ze strany států, které nejsou signatáři GATT; 

3) svobodný pohyb energetických materiálů a produktů územím smluvních stran 

v rozsahu neupraveném dosud v žádném mnohostranném dokumentu; 

4) řešení sporů mezi státem a cizím investorem cestou mezinárodní arbitráže.47 

ECT se dělí se na 8 částí a 50 článků. Část III (články 10 až 17) se konkrétně zabývá 

podporou a ochranou investic, které stanoví záruky na ochranu a zacházení s investicemi (článek 

10), zakazuje nezákonné vyvlastnění (článek 13) a chrání převody související s investicemi 

(článek 14). Ustanovení ECT týkající se podpory a ochrany investic se vztahují na jakékoli 

investice cizího investora jiné smluvní strany, spojené s hospodářskou činností v energetickém 

 
46 The Energy Charter Treaty. Energy Charter Secretariat [online], [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: 

https://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/ 
47 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 12. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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sektoru. Zahrnují všechny ekonomické činnosti týkající se průzkumu, těžby, rafinace, výroby, 

skladování, pozemní dopravy, přenosu, distribuce, obchodu, marketingu nebo prodeje 

energetických materiálů a produktů. Zahrnují také takové služby, jako je výstavba energetických 

zařízení, vyhledávání, poradenství, řízení, projektování a činnosti zaměřené na zlepšování 

energetické účinnosti.48 

ECT dále stanoví určité právní požadavky, které jsou obsaženy ve většině BIT. Jsou jimi 

například: (1) dodržování a plnění závazků, které smluvní strana přijala ve vztahu k investorovi 

nebo k investici investora kterékoli jiné smluvní strany, (2) povolení investorům zaměstnávat 

klíčové zaměstnance podle vlastního výběru bez ohledu na státní příslušnost, pokud tito 

zaměstnanci mají pracovní povolení a povolení k pobytu, (3) výplata odškodnění za ztráty, které 

utrpěl zahraniční investor v době války nebo občanských nepokojů, (4) okamžité, přiměřené 

a účinné odškodnění za veškerý vyvlastněný majetek, jehož výše musí činit tržní hodnotu 

bezprostředně před tím, než ji ovlivnil vyvlastňovací záměr, (5) umožnění zahraničnímu 

investorovi volný převod své investice ze země včetně kapitálu, který investoval a veškerých 

souvisejících výdělků v plně směnitelné měně. 49 

ECT stanoví, že s investicí provedenou investorem jiné smluvní strany se nesmí zacházet 

méně příznivě než s investicemi domácích investorů (národní zacházení) nebo investorů 

z jakékoli třetí země (doložka nejvyšších výhod). Výjimkou z těchto pravidel mohou být akorát 

standardní odchylky jako např. opatření z důvodu národní bezpečnosti a dále přímé daně 

mateřské země. Pravidlo národního zacházení se dle ECT vztahuje i na portfoliové investice.50 

Část V (články 26 a 27) obsahuje ustanovení o urovnávání mezinárodních sporů. Tato 

ustanovení ujišťují zahraniční investory o spravedlivém, konzistentním a předvídatelném 

výkladu a uplatňování pravidel ECT všemi smluvními stranami. Pokud se investor z jiné smluvní 

strany domnívá, že vláda nesplnila své povinnosti podle ustanovení o ochraně investic, může se 

investor s bezpodmínečným souhlasem smluvní strany rozhodnout předložit spor k řešení buď 

vnitrostátnímu soudu nebo mezinárodnímu tribunálu, jako je Mezinárodní středisko pro řešení 

investičních sporů (angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, dále také 

jen „ICSID“), další instituce ICSID, Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (angl. United 

Nations Commission on International Trade Law, dále také jen „UNCITRAL“) nebo 

 
48 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 13. ISBN 978-80-7598-100-4. 
49 GRISEL, F. The Sources of Foreign Investment Law. In: The Foundations of International Investment Law: 

Bringing Theory into Practice. Oxford University Press, 2014. ISBN 9780199685387. 
50 THE ENERGY CHARTER TREATY, TRADE AMENDMENT and Related Documents. Energy Charter 

Secretariat [online]. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/treaty-files/2427/download 
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Stockholmská obchodní komora. S výjimkou Austrálie, Maďarska a Norska mají investoři jiných 

smluvních stran právo na tuto volbu postupu, i když se spor týká investiční dohody, kterou 

uzavřela s vládou, a která není specifická pro jedno z ustanovení ECT. Smluvní strany se 

zavázaly neprodleně provést rozhodčí rozhodnutí a zajistit jejich výkon na celém svém území. 

ECT rovněž stanoví, že bude-li spor předložen k rozhodčímu řízení, rozhodčí soud rozhodne 

o sporných otázkách v souladu s touto dohodou a platnými pravidly a zásadami mezinárodního 

práva. Na spor předložený k rozhodčímu řízení podle této smlouvy se proto vztahují 

hmotněprávní ustanovení ECT.51 

 

3.2.2. Úmluva zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky (MIGA) 

Dne 11. října 1985 předložila Rada guvernérů Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj 

(angl. International Bank for Reconstruction and Development, dále také jen „IBRD“) na svém 

výročním zasedání v Soulu k podpisu úmluvu o zřízení nové mezinárodní rozvojové instituce, 

Mnohostranné agentury pro investiční záruky (angl. Multilateral Investment Guarantee Agency, 

dále také jen „MIGA“ nebo „Agentura“). Cílem MIGA je podporovat zahraniční investice 

v rozvojových zemích poskytováním pojištění politických rizik pro soukromé investory 

a poradenských služeb vládám v rozvojových zemích, za účelem vytvoření atraktivního 

investičního prostředí.52 

První iniciativy na vytvoření mezinárodního nástroje investičních záruk se objevily již 

v padesátých letech 20. století a na počátku šedesátých let se o této koncepci diskutovalo na 

různých mezinárodních fórech. Cíl splnila až dne 12. dubna 1988 mezinárodní úmluvou založená 

MIGA jako nejnovější člen skupiny Světové banky. Agentura zahájila činnost jako právně 

samostatný a finančně nezávislý subjekt. Členství bylo otevřeno všem členům IBRD a Agentura 

začala fungovat se základním kapitálem ve výši 1 mld. USD.  

Od svého založení již MIGA poskytla celkem 77,1 mld. USD v podobě půjček, grantů, 

kapitálových investic a záruk partnerským zemím a soukromým podnikům. Jen za (finanční) rok 

2020 vydala Agentura nové záruky v hodnotě téměř 4 mld. USD, čímž pomohla mobilizovat 

více než 7 mld. USD celkového financování. Díky financování různých projektů na celém světě 

je jen za rok 2020 zajištěn přístup k energii přibližně pro 12,4 mil. lidí, každý rok pořídí v dané 

 
51 THE ENERGY CHARTER TREATY, TRADE AMENDMENT and Related Documents [online], Energy Charter 

Secretariat. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/treaty-files/2427/download 
52 HOLLYWOOD, Leigh P. MIGA: Long Term Political Risk Insurance for Investments in Developing Countries. 

The Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 17, no. 63, 1992, str. 257 [online]. [cit. 27-7-2021]. 
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lokalitě zboží v hodnotě 4,3 mil. USD a zabrání přibližně 3 mil. tun emisí ekvivalentu oxidu 

uhličitého ročně.53 

MIGA má plnou právní subjektivitu a funguje samostatně. Zejména je právně i finančně 

oddělena od ostatních finančních institucí. Agentura je řízena Radou guvernérů složenou ze 

zástupců každého člena, představenstvem voleným Radou a výkonného ředitele, tzv. prezidenta, 

kterého volí Rada a který je zodpovědný za běžnou činnost agentury. Členství v MIGA je 

otevřeno všem členům Světové banky. Rozhodnutí země, zda se stane či nestane členem, nemá 

žádný vliv na její postavení v IBRD ani v žádné jiné organizaci. MIGA má nyní k roku 2020 

celkem 182 členů, z toho 157 rozvojových a 25 rozvinutých zemí.54 

Cílem MIGA je podporovat tok investic pro výrobní účely mezi členskými zeměmi, a to 

zejména do rozvojových členských zemí. Dále je cílem MIGA posílit vzájemné porozumění 

a důvěru mezi hostitelskými vládami a zahraničními investory, zvýšit povědomí o investičních 

příležitostech a rozšířit informace, znalosti a zkušenosti související s investičním procesem. 

K naplnění svých cílů MIGA poskytuje záruky na způsobilé investice proti ztrátám vyplývajícím 

z neobchodního rizika a provádí výzkumné a propagační činnosti. Úmluva MIGA konkrétně 

stanoví krytí čtyř širokých kategorií nekomerčních rizik, ale také opravňuje Agenturu ke krytí 

jakýchkoli dalších nekomerčních rizik na základě společné žádosti investora a hostitelské země, 

a to na základě zvláštního většinového rozhodnutí správní rady Agentury.55  

Čtyři rizika uvedená v úmluvě jsou následující: (1) riziko převodu vyplývající z omezení 

hostitelské vlády týkajících se převodu a konverze měny, (2) riziko ztráty vyplývající 

z legislativních opatření nebo správních opatření či opomenutí hostitelské vlády, která mají za 

následek zbavení zahraničního investora jeho vlastnictví nebo kontroly nad jeho investicí nebo 

podstatných výhod z ní plynoucích, (3) odmítnutí nebo porušení vládních smluv v případech, 

kdy investor nemá přístup k příslušnému soudnímu nebo rozhodčímu fóru nebo se u takového 

fóra setkává s nepřiměřenými průtahy nebo nemůže vykonat soudní nebo rozhodčí rozhodnutí 

vydané v jeho prospěch a (4) riziko ozbrojeného konfliktu a občanských nepokojů.56 

Úmluva vylučuje z krytí „nediskriminační opatření obecné povahy, která vlády běžně 

přijímají za účelem regulace hospodářské činnosti na svém území“. Cílem tohoto vyloučení není 

omezit pokrytí podle tohoto ustanovení na přímé vyvlastnění. Vyloučení se vztahuje pouze na 

 
53 MIGA Annual report 2020 [online], Multilateral Investment Guarantee Agency. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: 
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54 MIGA Member Countries [online], Multilateral Investment Guarantee Agency. [cit. 24-7-2021]. Dostupné z: 
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55 Čl. 2 MIGA, The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency [online]. Dostupné z: 
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opatření hostitelské vlády, která splňují všechny jeho požadavky, tj. na opatření, která 

a) nediskriminují investora, b) jsou běžně přijímána vládami a c) jsou přijímána za účelem 

regulace hospodářských činností na území hostitelské země. V komentáři k úmluvě, který 

schválili i výkonní ředitelé banky, jsou jako příklady takových opatření uvedeny např. daně, 

právní předpisy v oblasti životního prostředí a práce, jakož i běžná opatření pro zachování 

veřejné bezpečnosti. Předpisy MIGA a smlouvy o záruce, které jsou uzavírány mezi MIGA 

a investory, by měly přesně definovat rizika, která mají být kryta, aby se v tomto ohledu předešlo 

jakýmkoli nedorozuměním. 

Aby byli investoři způsobilí pro záruku Agentury, musí být státními příslušníky členské 

země nebo v případě právnických osob musí být buď založeny a mít hlavní místo podnikání 

v členské zemi, nebo musí být většina jejich kapitálu vlastněna státními příslušníky členské země 

nebo členských zemí.  

V Úmluvě je stanovena řada podmínek, které musí investice splňovat, aby se na ni mohla 

záruka vztahovat.57 Některé z těchto podmínek odrážejí rozvojové cíle MIGA, jiné se snaží 

chránit její finanční životaschopnost. Agentura se musí přesvědčit, že navrhované investice jsou 

v souladu se zákony a předpisy hostitelské země, jsou v souladu s jejími deklarovanými 

rozvojovými cíli a prioritami, jsou ekonomicky zdravé a přispívají k jejímu rozvoji. Musí být 

rovněž posouzeny investiční podmínky hostitelské země, včetně dostupnosti standardu 

spravedlivého a rovnoprávného zacházení a právní ochrany investice. Pokud podle názoru 

MIGA takové podmínky neexistují, bude se snažit uzavřít s potenciální hostitelskou zemí 

dohodu o zacházení s investicemi, která je zaručuje.58 

 

3.2.3. Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření (TRIMS) 

Dohoda Světové obchodní organizace (angl. World Trade Organization, dále také jen 

„WTO“) o obchodních aspektech investičních opatření (angl. Agreement on Trade-Related 

Investment Measures, dále také jen „Dohoda TRIMS“) vstoupila v platnost v roce 1995. Jedná se 

o důležitý mezinárodní mnohostranný instrument, upravující dílčí aspekty mezinárodních 

investic související s obchodem. Cíle dohody, jak jsou definovány v její preambuli, zahrnují 

expanzi a postupnou liberalizaci světového obchodu a usnadnění investic přes mezinárodní 

hranice, aby se zvýšil ekonomický růst všech obchodních partnerů, zejména rozvojových členů. 

Dohoda TRIMS zakazuje uplatňování některých investičních opatření souvisejících s obchodem 

 
57 Čl. 12 MIGA, The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency [online]. Dostupné z: 
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se zbožím (angl. trade-related investment measures, dále také jen „TRIMS“) na investory a jejich 

investice působící na území členských států. Dohoda TRIMS stanoví, že některá opatření přijatá 

vládami za účelem regulace přímých zahraničních investic mohou mít omezující a narušující 

účinky na obchod. Není určena k regulaci investic jako takových a nemá přímý dopad na 

schopnost členů WTO regulovat a stanovovat podmínky pro vstup a usazování zahraničních 

investic. Dohoda TRIMS však může mít vliv na omezení politických možností země při regulaci 

zahraničních investic, a to prostřednictvím povinnosti odstranit zakázaná opatření TRIMS nebo 

prostřednictvím hrozby žaloby. Pokrytí dohody je definováno v článku 1, který stanoví, že 

dohoda se vztahuje pouze na investiční opatření týkající se obchodu se zbožím. Dohoda TRIMS 

se tedy nevztahuje na služby.59 

Je třeba poznamenat, že dohoda TRIMS se týká diskriminačního zacházení 

s mezinárodně obchodovaným zbožím a množstevních omezení a netýká se konkrétně zacházení 

se zahraničními právnickými nebo fyzickými osobami. Základní hmotněprávní ustanovení 

článku 2 Dohody TRIMS tedy zakazuje uplatňování jakýchkoli investičních opatření 

souvisejících s obchodem, která nejsou v souladu s ustanoveními GATT o národním zacházení 

nebo o odstranění množstevních omezení. Pojem obchodní investiční opatření (TRIMS) není 

v dohodě definován. Dohoda však obsahuje v příloze ilustrativní seznam některých opatření, 

která jsou v rozporu s článkem III nebo článkem XI GATT 1994.60 

TRIMS obecně zahrnují širokou škálu výkonnostních požadavků a pobídek, které mohou 

vlády uvalit na zahraniční investory. TRIMS lze použít k dosažení mnoha různých politických 

cílů, jako je: (1) podpora vývozu z hostitelské země (požadavky na výkonnost exportu 

a požadavky na vyrovnanost obchodu), (2) snížení dovozu zahraničního investora (požadavky na 

domácí obsah), (3) požadavky na příjmy v cizí měně, (4) podpora cílů hospodářské a sociální 

politiky, včetně vytváření pracovních míst a (5) transfer technologií. Mnoho zemí používá tyto 

výkonnostní požadavky jako nástroj k maximalizaci přínosů z PZI. Například požadavky na 

domácí obsah, které nutí zahraniční investory nakupovat určitý podíl výrobních vstupů 

z domácích zdrojů, jsou obecně určeny k vytváření domácích pracovních míst a odborné 

přípravy občanů, podpoře transferu technologií a zmírnění obchodní nerovnováhy.61  

 
59 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 
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Před přijetím Dohody TRIMS zahraniční investoři vznášeli námitky proti používání 

výkonnostních požadavků, které vnímali jako nežádoucí zásah do svých investic. Tlak z jejich 

strany vedl vládu Spojených států k tomu, že otázku výkonnostních požadavků zařadila na 

program ministerského zasedání GATT v roce 1982. V rámci GATT však došlo k hlubokému 

rozdělení na země, které Spojené státy v jejich úsilí o zařazení TRIMS na pořad jednání 

podporovaly, a země, které byly proti tomuto rozhodnutí. Spojené státy měly podporu od 

ostatních vyspělých zemí, v nichž sídlí společnosti s významnými zahraničními investicemi. 

Naproti tomu rozvojové a nejméně rozvinuté země byly proti zařazení TRIMS na pořad jednání, 

protože je považovaly za jeden z mála vyjednávacích nástrojů, který mohou použít k získání 

ústupků a výhod od zahraničních investorů. Navíc se obávaly, že jakákoli nová pravidla GATT, 

která by zasahovala do jejich autonomie v oblasti investiční politiky, by v konečném důsledku 

narušila jejich národní hospodářství a politickou suverenitu. Otázka TRIMS byla nakonec 

zahrnuta do vyjednávání obchodního Uruguayského kola. Konečná dohoda nepřinesla žádné 

nové poznatky a v podstatě jen zopakovala stávající závazky GATT. Nicméně i to lze z pohledu 

rozvinutých zemí považovat za důležitý výsledek, neboť se tím dostaly do centra pozornosti 

TRIMS, které dříve zřejmě nespadaly do jurisdikce GATT, a účinně se prosadilo jejich 

odstranění. 62  

Kromě toho dohoda TRIMS svým ilustrativním seznamem zakázaných opatření 

významně přispěla k větší právní jistotě. V rámci dohody je možnost, aby se rozvojové státy 

odchýlily od závazků vyplývajících z Dohody TRIMS a dočasně používaly zakázaná opatření 

TRIMS, v tom rozsahu, jež lze ospravedlnit dle ustanovení GATT vztahující se k platební bilanci 

a ochraně nově rozvíjejících se průmyslových oblastí. Členské státy měly 90 dní na to, aby WTO 

oznámily všechna stávající nevyhovující opatření. Celkem bylo podáno 43 oznámení od 

24 rozvojových zemí.63 Každý člen se poté zavázal, že zruší všechna TRIMS do dvou let od 

vstupu Dohody TRIMS v platnost v případě rozvinutých členských států, do pěti let v případě 

rozvojových členských států a do sedmi let v případě nejméně rozvinutých členských států.64 Po 

uplynutí stanovených přechodných období požádalo 10 rozvojových zemí o prodloužení 

přechodného období. Do začátku roku 2007 dotčené země prakticky všechna oznámená TRIMS 

 
62 Elimination of TRIMs, the Experience of Selected Developing Countries, UNCTAD/ITE/IIA/2007/6. United 

Nations Publication, ISBN 978-92-1-112729-4, United Nations, New York and Geneva, 2007, str. 1-4. ISBN 978-

92-1-112729-4. 
63 Agreement on Trade Related Investment Measures, Technical Information [online]. World Trade Organization, 

[cit. 27-7-2021]. Dostupné z: https://www.wto.org/ENGLISH/TRATOP_E/invest_e/invest_info_e.htm 
64 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 14-15. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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zrušily. Výbor Dohody TRIMS sleduje fungování a provádění dohody a dává členům příležitost 

konzultovat jakékoli důležité záležitosti. 

 

3.2.4. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany (Washingtonská úmluva) 

ICSID je mezinárodní rozhodčí instituce založená v roce 1966 pro řešení právních sporů 

a smírčích řízení mezi zahraničními investory a státy. ICSID je součástí skupiny Světové banky 

se sídlem ve Washingtonu, D.C. ve Spojených státech. Jedná se o autonomní, mnohostrannou 

specializovanou instituci na podporu mezinárodního toku investic a zmírnění neobchodních rizik 

na základě Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany, přezdívané také jako 

Washingtonská úmluva, vytvořenou IBRD. Cílem Washingtonské úmluvy je zajištění 

dostupnosti prostředků usnadňujících mezinárodní smírčí nebo rozhodčí řízení.65 

V roce 1961 přišla IBRD s myšlenkou mnohostranné dohody o procesu řešení 

jednotlivých investičních sporů na základě individuálního posouzení případu, na rozdíl od 

vnucování výsledků dle standardů. Představenstvo schválilo konečný návrh dohody s názvem 

Úmluva o řešení investičních sporů mezi státy a občany jiných států a prezident banky ji 18. 

března 1965 rozeslal členským státům k podpisu. Úmluvu okamžitě ratifikovalo dvacet států. 

Úmluva zřídila středisko ICSID, které mělo začít oficiálně působit 14. října 1966.66 

V současné době čítá Washingtonská úmluva 164 signatářských a smluvních států, 

přičemž Ekvádor je posledním státem, který úmluvu podepsal dne 21. června 2021.67 Být 

smluvní stranou úmluvy ICSID neznamená, že v případě sporu je automaticky možné rozhodčí 

řízení s hostitelským státem. Hostitelský stát musí rovněž udělit souhlas s rozhodčím řízením, 

například ve dvoustranné investiční smlouvě, který poté nelze jednostranně odvolat. 

 

3.2.5. Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) 

Severoamerická dohoda o volném obchodu (angl. North American Free Trade 

Agreement, dále také jen „NAFTA“) byla dohoda mezi Kanadou, Mexikem a Spojenými státy, 

která vytvořila třístrannou zónu volného obchodu v Severní Americe. Dohoda vstoupila 

v platnost 1. ledna 1994 a nahradila dohodu o volném obchodu mezi Spojenými státy a Kanadou 

z roku 1988. Zóna volného obchodu NAFTA se tak stala jednou z největších takových zón na 

světě podle hrubého domácího produktu. NAFTA byla jednou z prvních smluv, která na 

 
65 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 24-25. ISBN 978-80-

7400-708-8. 
66 History of the ICSID Convention [online]. ICSID, str. 2-10. [cit. 27-7-2021]. Dostupné z: 

https://icsid.worldbank.org/resources/publications/the-history-of-the-icsid-convention 
67 Database of ICSID Member States [online]. International Centre for Settlement of Investment Disputes. [cit. 27-7-

2021]. Dostupné z: https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states 
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regionální úrovni upravovala jak volný obchod, tak zacházení s investicemi a jejich ochranu 

a stala se tak určitým prototypem tohoto druhu dohod.68 Strany se v rámci NAFTA dohodly, že 

do konce roku 2004 zruší cla na 99 % vnitřně obchodovaného zboží a výrazně liberalizují 

politiku přímých zahraničních investic. Investoři ze zemí NAFTA mají obecně zaručeno rovné 

zacházení s domácími investory pro většinu výrobních odvětví a několik odvětví služeb 

a transparentní předpisy. Kromě toho NAFTA ve své Kapitole 11 obsahovala postupy řešení 

sporů a ustanovení týkající se státních zakázek, duševního vlastnictví a předpisů o pravidlech 

původu. 

Kapitola 11 o investicích, měla tři cíle: (1) vytvořit bezpečné investiční prostředí 

vypracováním jasných pravidel spravedlivého zacházení se zahraničními investicemi a investory, 

(2) odstranit překážky investic odstraněním nebo liberalizací stávajících omezení 

a (3) poskytnout účinné prostředky pro řešení sporů mezi investorem a hostitelskou vládou. Tyto 

tři cíle se odrážejí ve struktuře kapitoly. Oddíl A kapitoly stanoví hlavní hmotněprávní závazky 

stran v otázkách týkajících se zacházení s investicemi. Oddíl A a přílohy I až IV obsahují 

výjimky z těchto závazků a také závazky k liberalizaci stávajících omezení. Oddíl B zavádí 

mechanismus řešení sporů pro řešení nároků investora v případech, kdy hostitelská vláda 

porušila své závazky podle kapitoly 11.69 

Přijetí NAFTA vedlo k odstranění nebo snížení překážek obchodu a investic mezi těmito 

státy. Dopady dohody týkající se například zaměstnanosti, životního prostředí a hospodářského 

růstu byly však předmětem mnoha politických sporů. Většina ekonomických analýz 

naznačovala, že NAFTA byla přínosná pro severoamerické ekonomiky a průměrné občany, ale 

poškodila malou menšinu pracovníků v odvětvích vystavených obchodní konkurenci. 

Odstoupení od NAFTA nebo vyjednání nové NAFTA takovým způsobem, který by obnovil 

obchodní bariéry, by mělo negativní dopad na ekonomiku všech tří států, především Mexika 

a USA, s hrozbou snížení pracovních míst a hospodářského růstu, a to jak v krátkodobém, tak 

v dlouhodobém horizontu.70 

Od roku 2017 probíhala jednání ohledně nové dohody, která by nahradila NAFTA. Po 

více než roce jednání dosáhly v září 2018 Spojené státy, Mexiko a Kanada dohody o revizi 

NAFTA, která byla přejmenována na Dohodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (angl.  

United States–Mexico–Canada Agreement, dále také jen „USMCA“), také přezdívaná jako 

 
68 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 
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69 Tamtéž. 
70 KUNEŠOVÁ, Hana. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 
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NAFTA 2.0 nebo Nová NAFTA, a všechny tři země ji ratifikovaly do března 2020. Dohoda 

NAFTA zůstala v platnosti až do zavedení USMCA. V dubnu 2020 Kanada a Mexiko oznámily 

USA, že jsou připraveny dohodu provést. USMCA vstoupila v platnost 1. července 2020. Ačkoli 

hmotněprávní ochrana zahraničních investic v kapitole 14 dohody USMCA do značné míry 

odpovídá ochraně v kapitole 11 dohody NAFTA, rozsah urovnávání sporů mezi investorem 

a státem je drasticky omezen. Tyto změny zřejmě odrážejí širší skepsi USA vůči mechanismům 

řešení mezinárodních sporů. Kromě toho se Kanada významně odchýlila od dohody NAFTA 

a nepřistoupila k mechanismu investičního rozhodčího řízení. To znamená, že američtí a mexičtí 

investoři nemohou na základě USMCA vznášet nároky vůči Kanadě a ani kanadští investoři 

nemohou vznášet takové nároky vůči Mexiku nebo Spojeným státům. 

Ve srovnání s kapitolou 11 dohody NAFTA jsou v Kapitole 14 dohody USMCA tři 

potenciálně důležité změny týkající se hmotněprávní ochrany investic: (1) definice investice 

v článku 14.1, (2) definice žalobce podle článku 1 přílohy 14-D a (3) ustanovení o minimálním 

standardu zacházení s investicemi v článku 14.6.71 

Podle článku 1139 NAFTA je investice definována uzavřeným seznamem příkladů, který 

zahrnuje podnik, nemovitost nebo jiný majetek, hmotný či nehmotný a určité druhy smluv. 

Naproti tomu článek 14.1 USMCA, podobně jako jiné nedávné dohody o volném obchodu USA, 

definuje investici způsobem typičtějším pro investiční smlouvy, a to jako „každý majetek, který 

investor vlastní nebo přímo či nepřímo ovládá a který má znaky investice, včetně takových znaků, 

jako je závazek kapitálu nebo jiných zdrojů, očekávání zisku nebo výdělku nebo převzetí 

rizika“.72 Po této obecnější definici následuje otevřený seznam příkladů, přičemž výslovně jsou 

vyloučeny pouze příkazy nebo rozsudky vydané v soudním nebo správním řízení a peněžité 

nároky, které vyplývají výhradně z obchodních smluv o prodeji zboží nebo služeb a související 

poskytnutí úvěru. Zatím nelze určit, zda tato potenciálně širší definice investice bude vykládána 

podstatně jinak než definice investice v dohodě NAFTA. 

Podle článku 1 přílohy 14-D dohody USMCA je „žadatel“ definován jako investor 

smluvní strany přílohy (tj. Spojených států nebo Mexika), který je stranou investičního sporu, 

s výjimkou investora, který je vlastněn nebo kontrolován osobou smluvní strany, která není 

uvedena v příloze a kterou druhá smluvní strana přílohy ke dni podpisu dohody označila za 

netržní ekonomiku a s níž žádná strana nemá uzavřenou dohodu o volném obchodu. Toto 

 
71 WILHAMER HALE. NAFTA 2.0: Investment Protection and Dispute Settlement Under Chapter 14 of the United 
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omezení týkající se amerických nebo mexických žadatelů vlastněných nebo kontrolovaných 

státním příslušníkem nebo podnikem netržní ekonomiky je ve srovnání s NAFTA nové a zdá se, 

že je zaměřeno na investice ve Spojených státech a Mexiku vlastněné nebo kontrolované Čínou. 

Ačkoli již jak NAFTA (v článku 1113), tak USMCA (v článku 14.14) obsahují ustanovení 

o odepření výhod, tato ustanovení umožňuje žalovanému státu odepřít výhody kapitoly 

o investicích, včetně přístupu k arbitráži mezi investorem a státem, pouze podniku jiné smluvní 

strany, který je vlastněn nebo kontrolován státními příslušníky třetího státu a který nevyvíjí 

žádnou podstatnou podnikatelskou činnost na území smluvní strany, v níž je založen. Nová 

výjimka pro americké nebo mexické žadatele vlastněné nebo ovládané státním příslušníkem 

nebo podnikem netržní ekonomiky je širší, protože vylučuje budoucího žadatele z rozhodčího 

řízení i v případě, že americký nebo mexický podnik vykonává podstatné obchodní činnosti ve 

státě, v němž je založen.73 

V neposlední řadě článek 14.6 USMCA vyžaduje, aby smluvní strany poskytly investicím 

zacházení v souladu s mezinárodním obyčejovým právem, včetně spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení a plné ochrany a bezpečnosti. Toto znění je téměř totožné se zněním 

článku 1105 odst. 1 dohody NAFTA. USMCA však navíc zahrnuje objasnění, podle něhož je 

požadované zacházení omezeno na minimální standard zacházení podle mezinárodního 

obyčejového práva. Článek dále stanoví, že „pouhá skutečnost, že smluvní strana přijme nebo 

nepřijme opatření, které může být v rozporu s očekáváním investora, nepředstavuje porušení 

tohoto článku, i když v důsledku toho dojde ke ztrátě nebo poškození zahrnuté investice“. Toto 

nové ustanovení v článku 14.6.4 je zřejmě namířeno proti nedávným nálezům NAFTA, které se 

při konstatování porušení minimálního standardu zacházení podle článku 1105 odst. 1 opíraly 

o zmaření legitimního očekávání investora ohledně stability regulačního prostředí ze strany 

žalovaného státu.74 

Pokud jde o řešení sporů, nejvýznamnější změny v kapitole 14 USMCA se ve srovnání 

s NAFTA týkají mechanismu rozhodčího řízení v oblasti investic, jak je uvedeno v přílohách 14-

C, 14-D a 14-E. Snad největší změnou je to, že Kanada nepodepsala přílohy 14-D a 14-E. 

V důsledku toho nemohou američtí a mexičtí investoři, s výjimkou nároků podle přílohy 14-C, 

vznášet arbitrážní nároky vůči Kanadě podle dohody USMCA a ani kanadští investoři nemohou 

vznášet takové nároky vůči Spojeným státům nebo Mexiku. Dochází také k četným změnám 
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v režimu investiční arbitráže pro žaloby proti Mexiku (ze strany amerických investorů) nebo 

Spojeným státům (ze strany mexických investorů). 

Většina nároků podle USMCA bude pravděpodobně vznikat podle přílohy 14-D mezi 

Mexikem a Spojenými státy. Rozhodčí mechanismus v příloze 14-D je podobný mechanismu 

v oddíle B kapitoly 11 NAFTA, ale jsou zde některé zásadní rozdíly. Za prvé, hmotněprávní 

základ pro investiční nároky podle přílohy 14-D dohody USMCA je omezený. Především 

investor nemůže podat žalobu pro porušení minimálního standardu zacházení podle článku 14.6 

nebo pro nepřímé vyvlastnění podle článku 14.8. Vzhledem k tomu, že se jedná o dva nejčastěji 

používané základy nároků podle NAFTA, jejich vyloučení z rozhodčího mechanismu způsobuje 

to, že ochrana podle USMCA má pro investory podstatně menší hodnotu než ochrana, která byla 

k dispozici podle NAFTA. Žalobci podle přílohy 14-D mohou vznášet nároky pouze v případě 

určitých druhů porušení národního zacházení a zacházení podle doložky nejvyšších výhod 

a v případě přímého vyvlastnění. Žadatel navíc nemůže použít doložku nejvyšších výhod k tomu, 

aby se snažil začlenit příznivější hmotněprávní ochranu z jiných investičních smluv, jejichž 

smluvní stranou jsou Spojené státy nebo Mexiko.75 

Dále USMCA vyžaduje, aby případný žalobce nejprve vedl spor o napadené opatření 

„před příslušným soudem nebo správním tribunálem žalovaného“ dle přílohy 14-D, článku 5. 

Žadatel musí vést spor, dokud neobdrží konečné rozhodnutí soudu poslední instance nebo dokud 

neuplyne 30 měsíců od data zahájení místního soudního řízení. Tato doba se započítává do 

čtyřleté promlčecí lhůty pro nároky podle této přílohy. 

Znamená to tedy, že američtí a mexičtí žalobci budou mít méně potenciálních základů 

pro uplatnění nároku a před zahájením rozhodčího řízení budou muset podstoupit potenciálně 

náročné vnitrostátní soudní spory. 

Stejně jako Kapitola 11 NAFTA, i Kapitola 14 dohody USMCA je postavena na 

následujících zásadách:76 

 

(1) národní zacházení a zacházení podle doložky nejvyšších výhod  

Jedná se o základní závazek kapitoly. Zjednodušeně řečeno, každá smluvní strana musí 

s ostatními investory USMCA a jejich investicemi zacházet neméně příznivě než se svými 

vlastními investory a jejich investicemi (národní zacházení) nebo s investory a investicemi 
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třetích stran (zacházení podle nejvyšších výhod). Tyto povinnosti zacházení se vztahují na 

všechna opatření týkající se „zřizování, nabývání, rozšiřování, řízení, vedení, provozování 

a prodeje nebo jiného nakládání s investicemi“.77 Tyto základní povinnosti zajišťují, že 

s výhradou dohodnutých výjimek v přílohách nesmí strana zatížit investory odlišnými nebo 

obtížnějšími podmínkami pouze na základě jejich zahraničního původu. Kromě těchto obecných 

ustanovení kapitola výslovně zakazuje některé běžně se vyskytující formy diskriminace, jako je 

požadavek, aby určitá minimální úroveň vlastního kapitálu byla v držení místních státních 

příslušníků nebo aby určité vedoucí pozice byly vyhrazeny místním státním příslušníkům. Výše 

uvedené standardy a výslovné zákazy jsou konečně doplněny začleněním zásad mezinárodního 

obyčejového práva, které zavazují hostitelskou vládu poskytnout investicím na svém území 

„spravedlivé a rovnoprávné zacházení“ a „plnou ochranu a bezpečnost“.78 

 

(2) zákaz požadavků na výkonnost 

Další hlavní zásadou je zákaz požadavků na výkon. Článek 14.10 jasně stanoví, že žádná 

strana USMCA nemůže na investory uvalit požadavky, aby: (1) vyváželi určité procento 

produkce, (2) upřednostňovali domácí zdroje, (3) dosahovali určité úrovně domácího obsahu 

nebo (4) převáděli technologie. Zákaz požadavků na výkon slouží dvěma cílům. Za prvé, 

odstraňuje narušení obchodu, které vzniká v důsledku uložení těchto požadavků. Proto je 

smluvní straně zakázáno ukládat takové požadavky i vlastním investorům. Za druhé zajišťuje 

určitou míru podnikatelské autonomie, jelikož rozhodnutí o zdrojích a prodeji jsou založena na 

úsudku investora, nikoli na diktátu hostitelské vlády.  

 

(3) volné převody zisků a jiných mezinárodních plateb spojených s investicí 

Převody jsou základem investice. Článek 14.9 zaručuje, že investoři mohou získat cizí 

měnu za tržní směnný kurz pro účely provádění plateb souvisejících s jejich investicemi. To 

zahrnuje převody ve prospěch investora, jako je převod zisků a dividend, výplata úroků a jistiny 

podle úvěrové smlouvy, licenční poplatky, výnosy z prodeje nebo likvidace investice. 

 

 

 

 
77 Článek 14.4 a 14.5 USMCA, Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and 

Canada, Dostupné z: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-

agreement/agreement-between 
78 Článek 14.6 USMCA, Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada, 

Dostupné z: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-

agreement/agreement-between 
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(4) normy mezinárodního práva týkající se vyvlastnění a odškodnění 

Článek 14.8 se zabývá znárodněním a vyvlastněním investic. Zahrnuje přímé i nepřímé 

vyvlastnění. Stanoví, že investice nesmějí být vyvlastněny s výjimkou vyvlastnění pro veřejný 

účel, na nediskriminačním základě, v souladu s řádným právním procesem a po zaplacení 

náhrady. Náhrada musí být vyplacena neprodleně, musí se rovnat reálné tržní hodnotě investice, 

zahrnovat úroky od data vyvlastnění a musí být plně realizovatelná a volně převoditelná. 

 

3.2.6. Mnohostranná dohoda o investicích (MAI) 

Mnohostranná dohoda o investicích (angl. Multilateral Agreement on Investment, dále 

také jen „MAI“) byla návrhem dohody, která byla sjednávána mezi členy OECD v letech 1995 

až 1998. MAI by poskytla vysoké standardy pro liberalizaci investičních režimů a ochranu 

investic s účinným řešením sporů. Když se její návrh v roce 1997 dostal na veřejnost, vyvolal 

rozsáhlou kritiku ze strany skupin občanské společnosti a rozvojových zemí, zejména pokud jde 

o možnost, že dohoda znesnadní regulaci zahraničních investorů. Poté, co kritici smlouvy 

zahájili intenzivní globální kampaň proti MAI, Francie v říjnu 1998 oznámila, že dohodu 

nepodpoří, čímž účinně zabránila jejímu přijetí v důsledku konsenzuálních postupů OECD.79 

Podobné pokusy o vytvoření rámce pro ochranu zahraničních investic se datují již od 20. 

let 20. století. Od druhé poloviny dvacátého století se ochrana investic rozvíjela především 

prostřednictvím dvoustranných investičních smluv. V roce 1965 bylo v rámci Organizace 

spojených národů (angl. United Nations, dále také jen „OSN“) založeno Mezinárodní středisko 

pro řešení sporů z investic (ICSID) a v roce 1967 připravila OECD návrh úmluvy o ochraně 

zahraničního majetku, který však nebyl přijat. Počet dvoustranných investičních dohod se v 90. 

letech 20. století rychle zvyšoval, protože země a investoři usilovali o větší regulaci bezpečnosti, 

jistoty a mobility svých investic.80 

Dramatické změny ve světě v 90. letech 20. století byly skvělou příležitostí znovu se 

zabývat otázkou obecné dohody o globálních investicích. Konec studené války a s ním spojené 

uvolnění silných ideologických pozic, zejména těch, které se týkaly příkazové ekonomiky, 

a nástup globalizace mimo jiné připomněly světu zející propast, která existovala v oblasti 

mezinárodních investic. Počátkem roku 1995 se iniciativy ujala OECD se sídlem v Paříži 

a začala pracovat na návrhu mnohostranné dohody o investicích. Záměrem bylo přijít 

 
79 Multilateral Agreement on Investment [online]. Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 

28-7-2021] Dostupné z: 

https://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/multilateralagreementoninvestment.htm 
80 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 15-16. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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s komplexní dohodou o zahraničních investicích, která by zahrnovala všechna hospodářská 

odvětví světové ekonomiky a stanovila jasná pravidla, jež by měla univerzální platnost pro 

všechny mezinárodní investice. OECD se rovnou rozhodla pro nejpokročilejší dohodu svého 

druhu. Možná chtěla OECD jednou provždy napravit všechny promarněné příležitosti, které se jí 

v minulosti naskytly k dosažení takové dohody. MAI, kterou navrhla, se snažila dosáhnout 

skutečně velmi vysokého standardu. Její tři obecné cíle byly: (1) vysoké standardy liberalizace 

pro všechny typy zahraničních investic, (2) vysoké standardy ochrany investic a (3) účinný 

postup řešení sporů. Stručně řečeno, MAI se snažila vytvořit rovné podmínky pro všechny 

zúčastněné strany v oblasti investic. Tím by se odstranily překážky bránící mezinárodním 

investicím, což by vedlo ke zvýšení přílivu investic, růstu zaměstnanosti a zlepšení životní 

úrovně všech lidí na celém světě.81 

Jednání o mnohostranné dohodě o investicích byla formálně zahájena na zasedání Rady 

ministrů OECD v květnu 1995. Jednání vedla vyjednávací skupina na vysoké úrovni složená 

z úředníků členských států OECD, která však pracovala mimo strukturu výboru OECD 

a konzultovala dohodu i s nečlenskými zeměmi. Cílovým termínem pro dokončení jednání byla 

polovina roku 1997. Veřejnost nebyla o podrobnostech jednání o MAI dostatečně informována, 

dokud v březnu 1997 neunikl návrh dohody. Uniklý materiál vyvolal kritiku různých nevládních 

organizací po celém světě. Výsledkem byl neúspěch jednání v roce 1998, kdy od nich po nátlaku 

celosvětového hnutí nevládních organizací, občanských skupin a řady vlád rozvojových zemí 

postupně odstoupila nejprve Francie a poté i další země. V dubnu 1998 byla jednání na šest 

měsíců formálně pozastavena. Dne 3. prosince 1998 OECD oznámila, že jednání o MAI již 

neprobíhá.82 

MAI se snažila dosáhnout nejvyšších standardů zacházení se zahraničními investory. 

Obsahoval snad nejširší definici investice, jaká se kdy objevila. Zahrnovala jak přímé zahraniční 

investice, tak portfoliové investice. Navíc se vztahovala na všechna odvětví a činnosti podniků. 

Dále se ustanovení MAI vztahovala na všechny fáze investičního procesu, od vstupu přes zřízení 

až po ukončení. Obsahovala standard národního zacházení a standard zacházení podle doložky 

nejvyšších výhod. Cílem těchto ustanovení bylo chránit zahraniční investory před 

diskriminačním zacházením ze strany hostitelské vlády. Zahraničnímu investorovi mělo být 

poskytnuto zacházení, které nebylo méně příznivé než zacházení poskytované státním 

příslušníkům a jiným zahraničním investorům. Vzhledem k široké definici investic uvedené 

 
81 MUCHLINSKI, Peter T. The Rise and Fall of the Multilateral Agreement on Investment: Where Now? The 

International Lawyer 34, no. 3, 2000, str. 1035-1035 [online]. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/40707575 
82 Tamtéž. 
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v návrhu se však tato ochrana měla vztahovat i na investice v zemích, které MAI nepodepsaly. 

Dále bylo cílem MAI zakázat hostitelské vládě ukládat zahraničnímu investorovi požadavky na 

výkonnost, pokud jde o zřízení, rozšíření nebo prodej investice. Návrh ve svém článku IV 

ukládal hostitelským zemím povinnost poskytnout zahraničním investorům spravedlivé 

a rovnoprávné zacházení a plnou ochranu a bezpečnost. Článek zakazoval všechny způsoby 

vyvlastnění, ať už přímé nebo nepřímé. Každé takové vyvlastnění muselo být doprovázeno 

okamžitou a účinnou náhradou. MAI stanovil řešení sporů mezi státy prostřednictvím smírného 

řešení, v opačném případě se mělo přistoupit k rozhodčímu řízení. V článku V bylo rovněž 

upraveno řízení o sporech mezi investorem a státem. Ten umožňoval poškozenému soukromému 

zahraničnímu investorovi zahájit řízení proti hostitelskému státu před tribunálem.83  

MAI předpokládala, že z některých ustanovení budou existovat obecné výjimky 

a výjimky pro jednotlivé země. Podle původní koncepce měla MAI stanovit omezený rozsah 

výjimek, které by se týkaly například zásadních otázek národní bezpečnosti a dočasných 

finančních potíží. Země, včetně některých tehdejších předních zastánců MAI, měly využít této 

příležitosti a předložit dlouhé seznamy výjimek specifických pro jednotlivé země. Zanedlouho se 

objevilo přibližně 1000 výjimek. To se ukázalo jako smrtelná rána pro MAI a její věrné zastánce. 

MAI vznikala ve světě, který zoufale toužil po skutečně mnohostranné dohodě o ochraně 

investic. Měla vést k oboustranně výhodné situaci, která by světu přinesla více investic, větší 

hospodářský růst, více pracovních míst a větší prosperitu. Návrh MAI byl nepochybně předložen 

s nejlepšími úmysly. Existuje však řada problémových ustanovení, které zapříčinili její 

nepřijetí.84 

 

1) Definice investice a investora 

Zaprvé, samotný rozsah MAI vzbuzoval velké obavy. Ti, kdo MAI iniciovali, byli ve 

svém odhodlání příliš ambiciózní. Definice pojmů „investice“ a „investor“ upravené v článku II 

návrhu MAI ji dávaly velmi široký rozsah, neboť se měla vztahovat na všechna hospodářská 

odvětví a všechny formy investic. Kromě toho se MAI snažila pokrýt všechny fáze investičního 

cyklu. Jedním z důsledků takto široké působnosti bylo to, že do definice mohly být snadno 

zahrnuty předběžné kroky podniknuté na cestě k zahraniční investici, jako jsou studie 

proveditelnosti nebo získávání licence k zahájení činnosti. To by znamenalo, že ani potenciální 

 
83 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 16-17. ISBN 978-80-7598-100-4. 
84 MUCHLINSKI, Peter T. The Rise and Fall of the Multilateral Agreement on Investment: Where Now? The 

International Lawyer 34, no. 3, 2000, str. 1035-1035 [online]. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/40707575 
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zahraniční investor, ani hostitelská vláda by neměli zcela volnou ruku při nezávislém 

rozhodování o tom, zda je navrhovaná investice proveditelná a financovatelná. Naopak, oběma 

stranám by vznikly povinnosti podle ustanovení MAI ještě předtím, než by byla učiněna důležitá 

konečná rozhodnutí. Pokud by například hostitelská vláda provedla změny v licenčních nebo 

povolovacích předpisech a zahraniční investor by v důsledku toho upustil od návrhu rozvoje, 

mohl by se obrátit na hostitelský stát a tvrdit, že jeho práva byla „vyvlastněna“, a požadovat 

náhradu.85  

Dalším problémem bylo zahrnutí portfoliových investic, neboť portfoliové investice 

vyvolávají zcela jiné problémy než přímé zahraniční investice. V rámci přímých zahraničních 

investic je nutná určitá fyzická přítomnost investora na území hostitelského státu a s tím souvisí 

otázka kontroly nad řízením investice. Portfoliové investice jsou zcela odlišné. Těší se svobodě 

a mobilitě, které přímé zahraniční investice postrádají. Portfoliové investice lze označit za 

neviditelné, protože nemají žádnou fyzickou přítomnost jako takovou. Mohou zemi opustit stejně 

rychle, jako do ní vstoupit. Na globálním trhu se chová stejně jako na trhu národním. Souhrnně 

řečeno, portfoliové investice vyvolávají různé problémy, a to nejen z pohledu investora, ale 

především z hlediska dohledu a regulace globálního finančního trhu. Zahrnout tedy portfoliové 

investice do stejné úpravy s přímými zahraničními investicemi prozrazuje skutečné nepochopení 

povahy a fungování obou typů investic.86 

 

2) Zákaz výkonnostních požadavků 

Druhým problémem je zákaz výkonnostních požadavků stanovených v článku III. Článek 

obsahoval úpravu výkonnostních požadavků související s obchodem, jako jsou: (1) požadavky 

týkající se vývozu, (2) národního obsahu a místního nákupu, (3) omezení dovozu, (4) transfer 

technologií, (5) umístění sídla, (6) výzkum a vývoj, (7) kvóty pro místní zaměstnávání 

a (8) omezení minimální nebo maximální výše vlastního kapitálu. Ačkoli MAI nebyla v žádném 

případě první mezinárodní dohodou, která se snažila omezit ukládání určitých investičních 

opatření, byla by však zatím v tomto ohledu nejrozsáhlejší87. Ačkoli by navrhované zákazy 

nemusely způsobit rozvinutým zemím velké potíže, není pochyb o tom, že rozvojové země by 

nejspíše utrpěly újmu, pokud by byly zákazy zavedeny tak, jak byly navrženy.88  

 
85 WALLACE-BRUCE, Nii Lante. The Multilateral Agreement on Investment: an Indecent Proposal and Not 

Learning the Lessons of History. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 34, no. 2, 

2001, str. 214-216 [online]. [cit. 27-7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/23251125. 
86 Tamtéž. 
87 Zakázaná investiční opatření lze nalézt například v dohodě TRIMS a Dohodě k energetické chartě, jak již bylo 

uvedeno výše. 
88 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 
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Některé z motivací, které vedou rozvojové země k usilování o získání zahraničních 

investic je vidina přístupu k novým technologiím a know-how pro svou pracovní sílu. V tomto 

aspektu je tedy nutné, aby mohly země do této úpravy volně zasahovat. Kromě rozvoje 

technologií a know-how je zde otázka úrovně zaměstnanosti v zemi. Pokud se zahraniční 

investice mají uskutečnit v rozvojové zemi a mají se soustředit na její hlavní přírodní zdroj, je 

logické, že hostitelská vláda by měla být schopna zajistit, aby její občané měli maximální 

prospěch, pokud jde o zaměstnanost. To je ještě důležitější, pokud je nezaměstnanost v dané 

zemi hlavním problémem.  

Zejména v rozvojových zemích může být potřeba zavést určitá omezení, aby byly 

chráněny národní zájmy a kultura. Jakmile dojde k úplnému zahraničnímu vlastnictví, hostitelská 

vláda ztratí kontrolu nad tím, co se v daném odvětví děje. Požadavky na výkonnost dávají 

hostitelským vládám možnost ovlivňovat průběh hospodářského rozvoje ve svých zemích. To je 

základní právo, které by měly mít všechny země, ale tím spíše rozvojové země. Opatření 

umožňují státu zajistit, aby příchozí zahraniční investice byly pro zemi výhodné.89 

 

3) Vyvlastnění 

Třetím problémem, jsou ustanovení o vyvlastnění a náhradě. MAI ve svém článku IV 

zakazovala přímé nebo nepřímé vyvlastnění nebo znárodnění investice, pokud by nebylo 

provedeno ve veřejném zájmu a v souladu s řádným právním procesem a pokud by nebylo 

doprovázeno rychlou a účinnou náhradou. To samo o sobě není problémové. Problémovým 

aspektem je rozšíření tohoto zákazu na jakoukoli vládní politiku nebo nařízení, které mají 

rovnocenný účinek.90  

Mezinárodní právo již dlouho uznává, že vyvlastnění nebo znárodnění nemusí být vždy 

přímé, ale může být také klasifikováno jako „plíživé“. To může mít různé formy 

a v podnikatelských kruzích je považováno za ještě škodlivější než přímé vyvlastnění. Je tomu 

tak proto, že pokud k dojde k přímému vyvlastnění, zahraniční investor přesně ví, na čem je, 

a může proto využít všech prostředků nápravy, které má k dispozici. Zahraniční investor může 

například uplatnit nárok na pojištění politických rizik ve své zemi původu nebo se může odvolat 

na postup řešení sporů, který je k dispozici podle investiční smlouvy. V případě plíživého 

vyvlastnění se jedná o řadu zdánlivě drobných a neškodných událostí, které mohou postupně 

 
2018, str. 16-17. ISBN 978-80-7598-100-4. 
89 WALLACE-BRUCE, Nii Lante. The Multilateral Agreement on Investment: an Indecent Proposal and Not 

Learning the Lessons of History. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 34, no. 2, 

2001, str. 216-218 [online]. [cit. 27-7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/23251125. 
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působit na snížení hodnoty aktiv zahraničního investora nebo na ztrátu jeho kontroly nad 

investicí, případně obojí.  

MAI radikálně navrhovala, že tyto drobné události, různé vládní politiky nebo nařízení, 

které mají rovnocenný účinek jako vyvlastnění, by měly být považovány za kompenzovatelné. Je 

velmi pravděpodobné, že rozvojové země by byly nejzranitelnější, kdyby byl tento návrh MAI 

přijat. Rozvinuté země by se však také mohly stát předmětem překvapivých žádostí 

o odškodnění za změny svých předpisů a politik, které by zahraniční investoři považovali za 

změny s rovnocenným účinkem jako vyvlastnění.91  

Příkladem této situace je kanadský případ v souvislosti s NAFTA. V září roku 1996 

Kanada přijala právní předpisy, které zakazovaly používání látky-aditiva v benzinu vyráběném 

v tuzemských rafineriích. Důvodem byly důkazy o tom, že daná látka je nebezpečná pro lidské 

zdraví a škodí také životnímu prostředí. Americká společnost Ethyl Corporation, která je 

výrobcem dané látky, tvrdila, že kanadské právní předpisy představují vyvlastnění její investice 

v rozporu s jedenáctou kapitolou dohody NAFTA. Proto podala na kanadskou vládu žalobu ve 

výši 347 mil. kanadských dolarů. V obavě z prohry u rozhodčího soudu NAFTA se Kanada 

rozhodla žalobu v červenci 1998 urovnat za téměř 20 mil. kanadských dolarů jako náhradu 

škody. Vláda se rovněž zavázala zrušit své legislativní zákazy a vydat písemnou omluvu této 

společnosti. Tento případ jasně ukazuje potenciální negativní dopad této úpravy v MAI na 

jednotlivé země. Obava, že přijetí nových předpisů by mohlo vyvolat nákladné žaloby na 

náhradu škody ze strany stávajících investorů, bude mít nevyhnutelný účinek na regulační 

systémy, což způsobí, že normy v oblasti životního prostředí a práce zůstanou ve stavu regulační 

paralýzy.92 

 

4) Řešení sporů mezi investorem a státem 

Posledním faktorem, který MAI zapříčinil její nepřijetí, je postup řešení sporů mezi 

investorem a státem. Hlavní potíž spočívala v tom, že zahraniční investor by měl právo zahájit 

rozhodčí řízení proti hostitelskému státu, aniž by toto právo měly i hostitelské státy. Jednalo by 

se o povinné řízení, a aby fungovalo, musely by hostitelské státy předem udělit svůj 

bezpodmínečný souhlas. Jak již bylo uvedeno, některé změny zákonů hostitelského státu, které 

by měly nepříznivý dopad na zahraničního investora, by tak mohly snadno přivést hostitelský 

stát před rozhodčí soud. Jednalo by se tedy o mimořádné pravidlo mezinárodního práva, které by 

 
91 WALLACE-BRUCE, Nii Lante. The Multilateral Agreement on Investment: an Indecent Proposal and Not 

Learning the Lessons of History. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 34, no. 2, 

2001, str. 218-219 [online]. [cit. 27-7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/23251125. 
92 Tamtéž. 
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se týkalo pouze jedné strany dohody. Lze přitom uvést řadu příkladů, kdy se hostitelské státy 

cítily poškozeny jednáním zahraničního investora, což vedlo ke vzniku investičního sporu, který 

vyžadoval řešení. Existují případy, kdy hostitelské vlády měly pocit, že zahraniční investor 

nejedná podle pravidel, nebo že výhody, které hostitelská vláda z investice získává, jsou natolik 

neadekvátní, že je třeba znovu projednat celou investiční dohodu. Podle MAI by tyto poškozené 

státy neměly kam své stížnosti podávat. Není proto překvapivé, že postup řešení sporů mezi 

investorem a státem byl předmětem ostré kritiky a byl považován za neoprávněný zásah do státní 

suverenity.93 

 

3.3. Právo EU pro odchozí přímé zahraniční investice 

Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nemělo Evropské 

společenství (dále také jen „ES“) výlučnou pravomoc v mezinárodních investičních 

záležitostech, ale pouze pravomoc sdílenou s členskými státy. Členské státy samy nadále hojně 

uzavíraly BIT.94 

Určitý problém však nastával v případech, kdy se ochrana investic a právo Evropské unie 

(dále také jen „EU“) dostávaly do konfliktu. Určité riziko představoval vysoký počet intra-EU 

BIT (tj. BIT uzavřených mezi členskými státy EU), který prudce vzrostl od rozšíření EU v roce 

2004, a to ze dvou na 190. Větší riziko se však vyskytovalo u některých ustanovení extra-EU 

BIT (tj. mezi členskými státy EU a třetími zeměmi). Po teroristických útocích z 11. září 2001 se 

omezení volného pohybu kapitálu a plateb, včetně zmrazení finančních prostředků, stalo 

nezbytným nástrojem pro zmaření teroristických aktivit. V souvislosti s tímto vývojem Komise 

trvala na tom, že dvoustranné investiční dohody členských států EU se třetími zeměmi, které 

taková omezení neumožňují, jsou neslučitelné s právem EU, zejména s jejím právem omezit 

kapitálové toky za mimořádných okolností. Vzhledem k tomu, že Finsko, Rakousko a Švédsko 

řadu svých předvstupních dvoustranných investičních dohod s mimoevropskými zeměmi 

nezměnily, nevypověděly ani nepozastavily jejich platnost, ani se neodvolávaly na zásadní 

změnu okolností, zahájila Komise proti nim řízení o nesplnění povinnosti u Soudního dvora EU 

(dále také jen „SDEU“) a tvrdila, že došlo k porušení bývalého čl. 307 odst. 2 Smlouvy o ES 

(nyní čl. 351 odst. 2 SFEU). V roce 2009 SDEU rozhodl, že Rakousko, Švédsko a Finsko 

 
93 WALLACE-BRUCE, Nii Lante. The Multilateral Agreement on Investment: an Indecent Proposal and Not 

Learning the Lessons of History. The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 34, no. 2, 

2001, str. 219-220 [online]. [cit. 27-7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/23251125. 
94 FECÁK, Tomáš. Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str 

142-143. ISBN 978-80-7478-982-3. 
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porušily článek 307 Smlouvy o ES, protože nerevidovaly dvoustranné investiční dohody 

s některými zeměmi mimo EU. 

Přijetím Lisabonské smlouvy se situace změnila, když zajistila EU výlučnou pravomoc 

uzavírat obchodní dohody týkající se přímých zahraničních investic v článku 207 Smlouvy 

o fungování EU (dále také jen „SFEU“). Přidání „přímých zahraničních investic“ do výlučné 

pravomoci EU pro společnou obchodní politiku, která má být prováděna v kontextu zásad a cílů 

vnější činnosti EU, však zdaleka nezajistilo větší soudržnost a předvídatelnost, ale vyvolalo 

značnou nejistotu, kontroverze a diskuse. Řada právních problémů souvisejících s touto novou 

společnou obchodní politikou se stala terčem ostré kritiky, především ze strany investičních 

právníků. Jedním z problémů je fakt, že článek 207 SFEU neobsahuje definici významu 

a rozsahu přímých zahraničních investic, a tak je přechodné období charakterizováno značnou 

nejistotou. Tuto nejistotu zhoršuje skutečnost, že orgány EU zastávají rozdílné postoje k výkladu 

rozsahu přímých zahraničních investic. Pouze Komise podporuje širokou definici přímých 

zahraničních investic, včetně nepřímých investic, což je postoj, který odborníci na investiční 

právo důrazně a vytrvale kritizují. 95 

Podle čl. 207 odst. 1 SFEU patří do výlučných pravomocí EU také obchod se službami, 

obchodní aspekty duševního vlastnictví a přímé zahraniční investice: „Společná obchodní 

politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání 

celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami, obchodní aspekty 

duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní 

politiku a opatření na ochranu obchodu, jako jsou opatření pro případ dumpingu 

a subvencování. Společná obchodní politika je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti 

Unie.“96 Toto ustanovení představuje podstatné rozšíření pravomocí EU v oblasti společné 

obchodní politiky, čímž se přímé zahraniční investice staly výlučnou pravomocí EU. Taková 

politika, případně formulovaná ve formě jakési vzorové dvoustranné investiční dohodě EU, by 

mohla nahradit nesourodé úsilí sedmadvaceti členských států EU. Toto kompetenční ustanovení 

předpokládá v článku 207 odst. 2 přijetí nařízení, kterým se vymezí rámec pro uskutečnění 

provádění společné obchodní politiky.97 Významným krokem vpřed pro investiční politiku EU 

bylo proto přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1219/2012 ze dne 

 
95 WEIS, Friedl; STEINER, Silke. The investment regime under Article 207 of the TFEU – a legal conundrum: The 

scope of ‘foreign direct investment’ and the future of intra-EU BITs. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 

str. 355-374 [online]. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/CBO9781139855921.023 
96 Článek 207 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), Úřední věstník Evropské unie, C 326/47. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS 
97 „Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem formou nařízení opatření vymezující rámec 

pro provádění společné obchodní politiky.“ Čl. 207 odst. 2 SFEU 
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12. prosince 2012, kterým se stanoví přechodná úprava pro dvoustranné dohody o investicích 

mezi členskými státy a třetími zeměmi. Na základě tohoto nařízení mohou členské státy 

ponechat v platnosti všechny investiční smlouvy podepsané před 1. 12. 2009 nebo před vstupem 

do EU, podle toho, co nastalo později, až do doby, než budou nahrazeny dohodami na úrovni 

EU.98 

Vzhledem k tomu, že dvoustranné investiční dohody uzavřené členskými státy se třetími 

stranami jsou dosud hlavním zdrojem ochrany a právní jistoty pro evropské investory v zahraničí 

a vzhledem k očekávání, že vyjednávání na úrovni EU budou komplexní a složitá, Rada 

zdůraznila, že nový právní rámec by neměl mít negativní vliv na ochranu investorů a záruky, 

které jim poskytují stávající dohody. V souladu s článkem 351 SFEU by dvoustranné investiční 

dohody uzavřené členskými státy měly i nadále poskytovat ochranu a právní jistotu investorům, 

dokud nebudou nahrazeny alespoň stejně účinnými dohodami EU. Rada vyzvala 

k pragmatickému a realistickému přístupu, a to zajištěním právního rámce, který členským 

státům umožní sjednávat a uzavírat dvoustranné investiční dohody se třetími stranami, pokud se 

v blízké budoucnosti nepředpokládá uzavření investiční dohody EU. 

Nařízení však neupravuje pozice intra-EU BIT a v návaznosti na to byla v posledních 

letech jejich platnost předmětem mnoha diskusí, zejména pokud jde o jejich vztah k základním 

svobodám podle SFEU a s ohledem na výlučnou pravomoc Soudního dvora EU vykládat právo 

EU podle článku 344 SFEU. Otázka neaplikovatelnosti vnitrounijních dvoustranných 

investičních smluv se SFEU byla poprvé nastolena v rozhodčím řízení Eastern Sugar v. Česká 

republika,99 které bylo zahájeno na základě dvoustranné investiční smlouvy mezi Českou 

a Slovenskou republikou a Nizozemskem. Platností a použitelností intraunijních BIT se SDEU 

dosud nezabýval ani v řízení o porušení povinnosti podle článku 258 SFEU, ani v důsledku 

podání předběžné otázky. SDEU se však touto otázkou nepřímo zabýval ve výše zmíněných 

věcech proti Rakousku, Švédsku a Finsku. Přestože se rozsudek SDEU týkal extra-EU BIT, jeho 

závěry jsou použitelné i na intra-EU BIT, neboť jediným rozdílem mezi nimi jsou právní 

důsledky, které vyplývají z namítané neslučitelnosti smluv: v případě extra-EU BIT odstranění 

daných ustanovení podle článku 351 SFEU a v případě intra-EU BIT automatická nepoužitelnost 

sporných ustanovení.100 

 
98 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 20-21. ISBN 978-80-7598-100-4. 
99 Eastern Sugar B.V. (Netherlands) v. The Czech Republic, SCC Case No. 088/2004 
100 Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 18, December 2016 [online], str. 3–19. [cit. 29-7-

2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1017/cel.2016.5 
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Zdá se, že tento problém snad vyřeší dohoda členských států EU ze dne 24. října 2019 

o ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uvnitř EU. Dohodu podepsalo 

23 členských států a vstoupila v platnost dne 29. srpna 2020. Dohoda navazuje na prohlášení 

z ledna 2019 o právních důsledcích rozsudku Soudního dvora ve věci Achmea101 a o ochraně 

investic v Evropské unii, v němž se členské státy zavázaly ukončit své vnitrounijní dvoustranné 

investiční dohody. Dohodou o ukončení se provádí rozsudek Evropského soudního dvora 

z března 2018 (věc Achmea), v němž Soudní dvůr shledal, že rozhodčí doložky mezi investorem 

a státem v intra-EU BIT jsou neslučitelné se Smlouvami o EU.102 

Evropská unie aktivně vyjednává a uzavírá dohody o volném obchodu či komplexní 

dohody o hospodářské spolupráci, které zahrnují ochranu investic. V platnost již vstoupily 

například dohody s Kanadou, Japonskem, Singapurem, Jižní Koreou a Vietnamem. Složité 

vyjednávání nyní probíhají například s Velkou Británií, Čínou, Austrálií a Novým Zélandem. 

Dále je také EU vedle členských států stranou Dohody o Energetické chartě.103  

 

3.4. Obyčejové mezinárodní právo 

Mezinárodní obyčejové právo je právo založené a odvozené z konzistentního chování 

nebo jednání států. Aby však takové chování mohlo být považováno za součást mezinárodního 

obyčejového práva, musí být považováno za chování, které státy přijaly, protože se každý stát 

cítí být právně zavázán k takovému chování a v případě nedodržení těchto pravidel očekávají 

právní důsledky. Tato právní závaznost se označuje jako opinio juris. Dále chování musí 

vyplývat z přesvědčení státu, že takové chování je právně vyžadováno, nikoli pouze z toho, že je 

to pro daný stát ekonomicky výhodné.104 

Více než dvě stě let bylo mezinárodní společenství rozděleno v názoru na to, jakým 

právem se řídí zacházení se zahraničními investicemi a jaký je obsah tohoto práva. Země 

vyvážející kapitál trvaly na tom, že platí mezinárodní obyčejové právo a že toto právo stanoví 

takové povinnosti, jako např. (1) vyvlastnění pouze ve veřejném zájmu, doprovázené okamžitou, 

odpovídající a efektivní náhradou a (2) minimální standardy zacházení se zahraničními 

investicemi uznávané na mezinárodní úrovni. Zastávaly tedy názor, že mezinárodní právo, které 

se nesporně vztahuje na zacházení s cizinci, se vztahuje i na zacházení s jejich majetkem. 

 
101 Slovak Republic v. Achmea B.V. (Case No. C-284/16), Court of Justice of the European Union 
102 Agreement for the termination of Bilateral Investment Treaties between the Member States of the European 

Union, SN/4656/2019/INIT, Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:22020A0529(01) 
103 Negotiations and agreements, European Commission [online]. [cit. 29-7-2021]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ 
104 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. ISBN 
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Standard tohoto zacházení nemohl zákonitě klesnout pod minimální standard mezinárodního 

práva. Státy dovážející kapitál s těmito koncepcemi nesouhlasily a stanovily, že: (1) zákony 

týkající se zahraničních investic jsou výhradně zákony hostitelského státu a investorovi náleží 

prostředky nápravy, které mu toto právo poskytuje a (2) zahraniční investor má právo na stejné 

zacházení jako kterýkoli domácí investor (ne lepší a ne horší, tedy národní zacházení). Pokud 

domácí právo umožňuje vyvlastnění bez náhrady, pak je to režim, který musí investor v tomto 

státě akceptovat. 

Tato situace dvou protichůdných názorů dosáhla svého vrcholu v 60. a 70. letech 

20. století, kdy zdánlivě zvítězil názor států dovážejících kapitál, počínaje rezolucí Valného 

shromáždění OSN č. 1803 o trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji v roce 1962,105 rezolucí 

Valného shromáždění OSN č. 3201 o zavedení nového mezinárodního hospodářského řádu 

z roku 1974 106 a Chartou hospodářských práv a povinností států z rezoluce Valného 

shromáždění OSN č. 3281 rovněž z roku 1974.107 Tato Charta hospodářských práv a povinností 

států vylučovala mezinárodní právo a nařizovala, aby se zohledňovalo pouze vnitrostátní 

právo.108  

Proti těmto rezolucím hlasovaly státy vyvážející kapitál, ale byly přijaty většinou členů 

OSN, což svědčí o jejich nesouhlasu s tím, co země vyvážející kapitál prohlašovaly za pravidla 

upravující zahraniční investice, zejména pokud jde o vyvlastnění. Jako rezoluce Valného 

shromáždění, která nebyla přijata jako deklaratorní rezoluce mezinárodního práva a která zjevně 

deklaratorní nebyla a jejíž podmínky byly důrazně zpochybňovány, nemohla charta vytvářet ani 

odrážet mezinárodní právo. Nicméně ukázala, že většina států mezinárodního společenství 

nebyla tehdy kolektivně připravena podporovat tradičnější pravidla mezinárodního práva týkající 

se nakládání s cizím majetkem a jeho zabíráním. 

Nedlouho po přijetí Charty hospodářských práv a povinností v roce 1974 se však situace 

dramaticky změnila, takže v současné době jen zřídkakdy slyšíme odkaz na tento dokument. 

Klíčovým důvodem bylo to, že si země dovážející kapitál uvědomily, že pokud by tuto doktrínu 

udržely na mezinárodní úrovni, utrpěly by dramatickým poklesem zahraničních investic na svém 

území, což by vedlo ke zpomalení ekonomického rozvoje těchto zemí. Tento rozpor odstartoval 

 
105 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/1803(XVII), ze 14. prosince 1962, dostuné z: 

https://undocs.org/en/A/RES/1803(XVII) 
106 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/3201(S-VI), z 1. května 1974, dostupné z: 

https://digitallibrary.un.org/record/218450?ln=en 
107 Rezoluce Valného shromáždění OSN č. A/RES/3281(XXIX), z 12. prosince 1974, dostupné z: 

https://undocs.org/en/A/RES/3281(XXIX) 
108 SCHWEBEL, Stephen M. The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law. 

Proceedings of the Annual Meeting. American Society of International Law, vol. 98, 2004, str. 27 [online]. [cit. 29-
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vlnu dvoustranných investičních dohod. Spojené státy a západoevropské státy usilovaly 

o ochranu svých občanů při investování v méně rozvinutých a rozvojových zemích, protože 

právě tyto státy způsobovaly jejich investorům po desetiletí největší problémy, jelikož tvrdily, že 

v mezinárodním právu nemají žádné závazky týkající se ochrany zahraničních investic. Zatímco 

rozvojové země nadále zastávaly postoj odmítající koncepce mezinárodního investičního práva 

prosazované vyspělými zeměmi na mezinárodních fórech, začaly s těmito zeměmi vyvážejícími 

kapitál sjednávat dvoustranné investiční dohody, které v podstatě obsahovaly ochranu 

zahraničních investic založenou na výše uvedených názorech zemí vyvážejících kapitál. Jak již 

bylo uvedeno výše, v současné době existuje více než 3 200 závazných BIT, které tuto ochranu 

zahraničním investorům poskytují. To vyvolává otázku, zda zásady, které jsou společné pro 

převážnou většinu BIT, představují nové mezinárodní obyčejové právo.109 

Vysoký počet BIT odráží skutečnost, že se státy celého světa snaží zahraniční investice 

spíše přilákat než odradit. Podle podmínek většiny těchto smluv je zahraničním investicím 

zajištěno spravedlivé a rovnoprávné zacházení a plná bezpečnost a ochrana, stejně jako národní 

zacházení a zacházení podle doložky nejvyšších výhod. Podmínky smluv, jimiž se investice řídí, 

mají být dodržovány. Pokud dojde k přímému nebo nepřímému zabrání zahraniční investice 

státem, musí stát vyplatit okamžitou, přiměřenou a účinnou náhradu, která odráží plnou tržní 

hodnotu investice před zabráním. Pokud dojde ke sporu, je investor oprávněn uplatnit vůči 

hostitelské vládě přímý, závazný mezinárodní rozhodčí prostředek. Několik mnohostranných 

smluv s regionální působností, jako je ECT a USMCA (nástupce NAFTA), obsahují srovnatelná 

ustanovení. Na druhou stranu však nelze tvrdit, že tato praxe, a především výklad ustanovení 

u všech BIT je stejnorodý natolik, aby mohl být považován za pravidla obyčejového 

mezinárodního práva.110 

Proces, kterým mohou ustanovení smluv závazná pouze pro smluvní strany proniknout 

do obecného mezinárodního práva a zavazovat tak mezinárodní společenství jako celek, není 

zatím dokonán. Přesto se jedná o skutečný proces, který mezinárodní právo zná. Dle názoru 

Komise OSN pro mezinárodní právo sice mezinárodní úmluva stanovuje pravidla závazná pouze 

pro smluvní státy a je založená na reciprocitě, je však třeba mít na paměti, že tato pravidla se 

 
109 SCHWEBEL, Stephen M. The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law. 

Proceedings of the Annual Meeting. American Society of International Law, vol. 98, 2004, str. 27-28 [online]. [cit. 

29-7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/25659890. 
110 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 28-29. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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stávají obecnými prostřednictvím uzavírání dalších podobných úmluv obsahujících stejná nebo 

podobná ustanovení.111  

Tento názor obsahoval nález ve věci Mondev International v. Spojené státy americké, 

když stanovil, že velké množství dvoustranných a regionálních investičních smluv (v té době 

více než 2000) téměř jednotně zajišťuje spravedlivé a rovnoprávné zacházení se zahraničními 

investicemi a většinou poskytují plnou bezpečnost a ochranu investic. Podle názoru tribunálu 

takový soubor shodné praxe nutně ovlivnil obsah pravidel upravujících zacházení se 

zahraničními investicemi v současném mezinárodním právu. Bylo by překvapivé, kdyby se tato 

praxe a obrovské množství ustanovení, kterou odráží, vykládaly tak, že neznamenají nic jiného, 

než co měl na mysli Neerův tribunál112 (ve zcela jiném kontextu) v roce 1927.113 

Dále byla například nastolena otázka, zda obyčejové mezinárodní právo stanoví základ či 

strop standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení. V této otázce se postoje investičních 

tribunálů liší. Menšina investičních tribunálů chápala mezinárodní obyčejové právo jako základ 

výkladu tohoto standardu (například rozsudek Enron v. Argentina)114, naopak většina 

investičních tribunálů považovala mezinárodní obyčejové právo za strop výkladu spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení. Jedná se například o závazný výklad přijatý komisí NAFTA pro 

volný obchod k čl. 1105 NAFTA ze dne 31. července 2001, podle něhož standard „nevyžaduje 

zacházení navíc nebo nad rámec toho, co je požadováno minimálním standardem zacházení 

s cizinci“.115 Tento názor přímo zastává i nová dohoda USMCA. 

Tyto odlišné výklady vycházejí z nedostatku přesných pravidel obyčejového 

mezinárodního práva, pokud jde o ochranu zahraničních investic. 

 

3.5. Arbitrážní rozhodnutí 

Většina právních systémů, a především ten anglosaský, uznává precedens definovaný 

jako předchozí případ nebo skutek, který slouží jako vzor pro něco podobného v budoucnosti 

jako zdroj práva. Precedens je obvykle považován za pramen práva, protože vytváří právní 

 
111 SCHWEBEL, Stephen M. The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law. 

Proceedings of the Annual Meeting. American Society of International Law, vol. 98, 2004, str. 29 [online]. [cit. 29-

7-2021]. Dostupné z: www.jstor.org/stable/25659890. 
112  O něm viz níže. 
113 Mondev International Ltd. v. United States of America, ICSID Case No. ARB(AF)/99/2, odst. 117 
114  Enron v. Argentina, Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, 

L.P. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/01/3) 
115 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 30. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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základ, na který se strany sporu a soudci mohou nebo by měli v následujících případech 

odkazovat.116 

Situace v mezinárodním právním systému je odlišná. Před Mezinárodním soudním 

dvorem (angl. International Court of Justice, dále také jen „ICJ“) se „soudní rozhodnutí“ 

považují za „pomocné prostředky pro stanovení právních norem“, s výhradou článku 59 statutu 

ICJ, podle něhož rozhodnutí ICJ jsou závazné jen pro strany a tu jen, pokud jde o určitý 

případ.117 

V oblasti investičních arbitráží lze nepochybně zaznamenat, že investiční tribunály 

a strany sporu se ve skutečnosti stále více spoléhají při rozhodování sporů na rozhodnutí jiných 

investičních tribunálů. Lze tvrdit, že právě díky arbitrážním rozhodnutím se vyvinulo 

mezinárodní investiční právo do dnešní podoby. 

I přes tento vývoj zůstává většinový názor, že rozhodnutí investičních tribunálů nemají 

závazný účinek, protože investiční tribunály urovnávají spory ad hoc, které jsou na sobě 

nezávislé. Netvoří se zde žádná jednotná soudní soustava, rozhodci jsou vždy jmenování pro 

konkrétní spor, tribunály jsou samostatné a mohou postupovat podle jiných pravidel. Jinými 

slovy, v investiční arbitráži nemůže existovat precedenční pravidlo, protože investiční tribunály 

nepatří do právního systému, který takové pravidlo umožňuje. Naopak, názor menšiny se opírá 

o nedávnou praxi investičních soudů, když tvrdí, že rozhodčí nálezy mohou mít precedenční 

povahu. Toto tvrzení je často spojeno s argumentem, že investiční tribunály budují vlastní 

systém, který postupně zobrazuje rysy precedenčního právního systém. Tento prvek můžeme 

nejvíce vidět u institucionalizovaných a specializovaných forem investiční arbitráže, jako je 

tomu u ISCID.118 

O tomto problému diskutoval i tribunál v případu Resources Inc. v. Ekvádor, kde 

rozhodce nesouhlasil s většinou Tribunálu, pokud jde o váhu přikládanou předchozím 

rozhodnutím: „Jak je uvedeno v rozhodnutí o příslušnosti, Tribunál bere v potaz, že není vázán 

předchozími rozhodnutími. Většina se nicméně domnívá, že musí náležitě zohlednit dřívější 

rozhodnutí mezinárodních soudů a tribunálů. Domnívá se, že s výhradou závažných opačných 

důvodů má povinnost přijmout řešení stanovená v řadě konzistentních případů. Dále se domnívá, 

že s ohledem na specifika dané smlouvy a okolnostmi konkrétního případu má povinnost 

usilovat o to, aby přispěl k harmonickému vývoji investičního práva, a tím naplnil legitimní 

 
116 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str 43-45. ISBN 978-80-

7400-708-8. 
117 Čl. 36 Statutu Mezinárodního soudního dvora, Dostupné z: https://www.icj-cij.org/en/statute 
118 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 33-34. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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očekávání společenství států a investorů ohledně právní jistoty při výkladu norem. Rozhodkyně 

Stern se neztotožňuje s rolí rozhodce stejným způsobem, neboť považuje za svou povinnost 

rozhodnout každý případ na základě jeho vlastních skutečností, nezávisle na jakémkoli zjevném 

judikaturním trendu.“119 

Rozhodci ve věci Resources Inc. v. Ekvádor zaujali teoretický postoj k otázce, zda jsou 

investiční tribunály vázány, nebo mohou jinak odkazovat na předchozí nálezy. Většina studií 

zabývajících se precedenty v investiční arbitráži zaujímá podobný postoj.  

 
119 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on Liability, 14 

December 2012, odst. 187. 
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4. Standardy zacházení s investicemi 

Mezinárodní smlouvy o ochraně a podpoře zahraničních investic pravidelně obsahují 

ustanovení o způsobu zacházení s investorem a jeho investicí v hostitelském státě. Tímto 

standardem zacházení s investicí se označuje soubor pravidel, který určuje a upravuje režim 

investice od jejího počátku až do samotné likvidace.  

Tento režim je ovlivněn vnitrostátním i mezinárodním právem. Vnitrostátní právo, jež se 

liší stát od státu a podléhá často politickým změnám, které někdy vedou k nestabilitě, je 

doplněno právem mezinárodním, které upravuje kompetence hostitelských států v této oblasti 

a reguluje režimy zacházení se zahraničními investicemi.120  

Jak již bylo uvedeno výše, spornou otázkou je, zda vedle smluvní úpravy existují i určitá 

pravidla mezinárodního práva pro tuto oblast. Jedním názorem, které zastávají vyspělé státy, je, 

že existuje určitý minimální mezinárodní standard pro ochranu investic. Opačným názorem 

především rozvojových zemí je, že existenci takové ochrany na základě obecných obyčejových 

pravidel popírají a požadují ponechání úpravy na vnitrostátním právu států. 

Mezinárodní právo nezakazuje ale ani neurčuje výhodnější zacházení se zahraničními 

investicemi oproti domácím, ale připouští jej. Na druhou stranu zvýhodňování domácích 

investorů před zahraničními by často vedlo k porušení mezinárodních smluv a ke vzniku 

mezinárodněprávní odpovědnosti státu. Toto porušení standardu zacházení se zahraničními 

investory a jejich investicemi je v dnešní době jeden z nejčastějších příčin vzniku investičních 

sporů.121 

V nauce ani v praxi nepanuje shoda ohledně toho, kolik ani jaké standardy zacházení se 

zahraničními investicemi existují a jakou povahu mají. Bezpochyby ty nejdůležitější standardy 

zacházení jsou však rozebrány v následujících podkapitolách. 

 

4.1. Národní režim zacházení 

Režim národního zacházení představuje zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti. 

Je základem mnoha druhů mezinárodních dohod. Povinnost národního zacházení se pokouší 

neutralizovat protekcionistickou tendenci vlád chránit domácí investory a výrobce před 

zahraniční konkurencí.122 

 
120 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 49. ISBN 978-80-87146-55-2. 
121 VLACHOVÁ, Barbora. Vyvlastnění a ochrana investic. V Praze: C.H. Beck, 2018, str. 6. ISBN 978-80-7400-

708-8. 
122 Tamtéž, str. 7. 
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Národní zacházení je podmíněná povinnost. Vyžaduje se, aby hostitelský stát zacházel se 

zahraničními investicemi a investory stejně jako s obdobně situovanými vnitrostátními investory. 

Zajišťuje tak zahraničním investorům a jejich investicím stejnou ochranu jako požívají 

v hostitelském státě vlastní státní příslušníci. Analýza národního zacházení tedy obvykle 

vyžaduje určení vhodného komparátoru, podle kterého by bylo možné měřit domnělé méně 

příznivé zacházení. Pokud se žalobce skutečně nachází v obdobných podmínkách jako subjekt, 

se kterým je zacházeno příznivěji, rozhodčí soud, u kterého byl spor zahájen, zkoumá, zda 

hostitelský stát měl pro rozdílné zacházení legitimní důvody, které nejsou založeny na státní 

příslušnosti.123 

Použití režimu národního zacházení nečiní problém, pokud jsou domovský stát investora 

a hostitelský stát na stejné či podobné ekonomické a právní úrovni rozvoje. Úroveň ochrany 

zahraničních investorů je totiž závislá na tom, jak vysoký standard zajišťuje daný hostitelský stát 

vlastním občanům. Často je proto doplněna o další standardy jako je např. mezinárodní 

minimální standard nebo doložka nejvyšších výhod a samostatně se režim národního zacházení 

již téměř nevyskytuje. 

Z tohoto režimu lze v praxi činit výjimky, které jej neuplatňují např. na určitá specifická 

ekonomická odvětví, na celní unie, zóny volného obchodu apod. 

 

4.2. Doložka nejvyšších výhod 

Doložkou nejvyšších výhod se rozumí zacházení se zahraničními investice s veškerými 

výhodami, které hostitelský stát poskytuje státním příslušníkům jiných nebo třetích států. 

S investory z jednoho státu tak nesmí být zacházeno méně výhodně než s investory z jakéhokoliv 

jiného třetího státu. I tento standard je obsažen téměř ve všech BIT a dalších investičních 

smlouvách.124 

Často je doložka nejvyšších výhod omezována podmínkou, že ji lze vztáhnout pouze na 

případy, které vykazují určité podobnosti nebo jsou uplatňovány za stejných okolností. Dále je 

podstatné, zda se doložka nejvyšších výhod uplatní na všechny záležitosti upravené v dané 

smlouvě, nebo pouze na určité aspekty investice. Spor často nastává u otázky, zda se tento 

standard uplatní i na procesní aspekty ochrany investic a na doložky týkající se řešení sporů. 

Je tedy na státech, aby doložku nejvyšších výhod dostatečně vymezily a tím předešly 

překvapivým rozhodnutím mezinárodních rozhodčích tribunálů, které tak mohou pozměnit či 

 
123 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, National Treatment (Andrea K. Bjorklund). Oxford 

University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
124 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Most-Favoured-Nation (MFN) Treatment (Andreas 

R. Ziegler). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
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rozšířit rozhodčí doložky či jiné procesní ustanovení. Jedním z příkladů je rozhodnutí Maffezini 

z roku 2000.125 Tento spor mezi argentinským občanem a Španělskem se týkal určení procesní 

lhůty, během které měl být spor vyřešen vnitrostátním soudem, a až poté mohl investor přistoupit 

k mezinárodní arbitráž. Tato lhůta byla dle BIT mezi Argentinou a Španělskem delší a pro 

investora méně výhodná než lhůta v BIT mezi Chile a Španělskem. Navrhovatel se dle doložky 

nejvyšších výhod obsažené v BIT mezi Argentinou a Španělském dovolával výhodnější kratší 

lhůty. I přes argumentaci španělské vlády ohledně potřeby oddělování materiálních ustanovení 

týkajících se ochrany investic od procesních ustanovení pro řešení sporů tribunál rozhodl ve 

prospěch investora a rozšířil působnost doložky nejvyšších výhod i na řešení sporů. Dle tribunálu 

je doložka o řešení sporů neoddělitelně spjata s ochranou investic.126 

 

4.3. Zákaz svévolných a diskriminačních opatření 

Přestože je zákaz diskriminace obsažen i v jiných standardech, některé dvoustranné či 

mnohostranné smlouvy o podpoře a ochraně investic obsahují výslovné ustanovení o zákazu 

svévolných či diskriminačních opatření ze strany hostitelského státu. 

Svévolnost je dle rozhodčích tribunálů definována jako opatření postihující zahraniční 

investice bez použití rozumného rozhodovacího procesu, který by posoudil účinek opatření na 

investice a porovnal zájmy investora i hostitelského státu.127  

Tento typ doložky historicky navazuje na tradici dohod o přátelství, obchodu a plavbě 

a dodnes jej můžeme najít především v dohodách uzavíraných USA. Příklad takové doložky 

můžeme najít v dohodě mezi ČR a USA: „Žádná ze smluvních stran nebude žádnými svévolnými 

a diskriminačními opatřeními omezovat řízení, provoz, udržování, používání, využívání, 

rozšiřování nebo možnost dispozice s investicí.“128 

 

4.4. Spravedlivé a rovnoprávné zacházení 

Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení nechybí téměř v žádné dvoustranné či 

mnohostranné smlouvě o ochraně zahraničních investic. Lze ho chápat jako obecný koncept, 

jehož konkrétní znění se může v jednotlivých smlouvách lišit.  

 
125 Emilio Augustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID, Case No. ARB/97/7 
126 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 61. ISBN 978-80-87146-55-2. 
127 Tamtéž, str. 56. 
128 Čl. II odst. 2, písm. b), Sdělení č. 187/1993 Sb., sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi 

Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně 

investic. 
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Způsob, jakým je standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení formulován 

v investičních dohodách, je různorodý. Vzhledem k rozdílům v jeho formulaci závisí správný 

výklad standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení na znění konkrétní smlouvy, jejího 

kontextu, předmětu a účelu smlouvy, jakož i na okolnostech sjednávání smlouvy. 

Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení nabral na důležitosti v investiční 

arbitráži zejména v důsledku skutečnosti, že jiné standardy tradičně poskytované mezinárodním 

právem nemusí být za okolností každého případu zcela vhodné. Jedná se zejména o případy, kdy 

okolnosti sporu jednoznačně nenaplňují definici přímého vyvlastnění, ale přesto existují události, 

které zřejmě vyžadují odškodnění investora a které je třeba posoudit podle jiného standardu. 

Zajišťuje tak spravedlnost v případech, kdy nedojde k tradičnějšímu porušování standardů 

mezinárodního práva.129 

Analýzou názorů rozhodčích tribunálů, které se pokoušely interpretovat a použít normu 

spravedlivého a rovnoprávného zacházení, lze rozlišovat řadu prvků, které jsou jednotlivě nebo 

v kombinaci považovány za zahrnuté do standardu zacházení. Jsou jimi: a) závazek bdělosti 

a ochrany, b) řádný proces a odmítnutí spravedlnosti, c) zákaz svévolných a diskriminačních 

jednání, d) transparentnost a stabilita, e) legitimní očekávání investora a f) proporcionalita. 

 

a) Závazek bdělosti a ochrany 

V řadě dřívějších rozhodnutí tribunály odkazovaly na povinnost bdělosti, která je rovněž 

formulována jako povinnost náležité péče při ochraně zahraničních investic, aby bylo možné 

definovat jednání nebo opomenutí státu jako jednání v rozporu se spravedlivým a rovnoprávným 

zacházením a plné ochrany a bezpečnosti. V těchto případech byly standardy spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení a standard plné ochrany a bezpečnosti vzájemně propojeny a soudy 

je zkoumaly společně. Standard plné ochrany a bezpečnosti je často zahrnut do smluv jako 

samostatná povinnost a byl v minulosti uplatňován v zásadě, když byly zahraniční investice 

postihnuty občanskými nepokoji a fyzickým násilím. 

Povinnost bdělosti byla považována za standard odvozený z obyčejového mezinárodního 

práva. V případech, kdy tribunály dávaly standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení 

a standard plné ochrany a bezpečnosti na roveň, bylo hlavním argumentem to, že zacházení, 

které není spravedlivé a nestranné, automaticky znamená absenci plné ochrany a bezpečnosti.130 

 
129 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 28-29. ISBN 978-80-7598-100-4. 
130 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
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Tribunál Azurix131 však usoudil, že tyto dva standardy jsou odlišné a plný standard ochrany 

a bezpečnosti přesahuje rámec situací fyzického násilí a zahrnuje povinnost vytvořit bezpečné 

investiční prostředí. V rozsudku PSEG v. Turecko132 soud rozhodl, že se standard ochrany 

a bezpečnosti vztahuje na právní jistotu pouze výjimečně a v tomto případě je velmi podobný 

standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení. 

 

b) Řádný proces a odmítnutí spravedlnosti 

Jedinými investičními dohodami, které výslovně stanoví rozsah použití standardu 

spravedlivého a rovnoprávného zacházení, jsou nový americký model BIT a řada dohod 

o volném obchodu USA, které stanoví, že povinnost poskytovat spravedlivé a rovnoprávné 

zacházení zahrnuje povinnost nepopírat spravedlnost v trestním, občanském nebo správním 

soudním řízení v souladu se zásadou řádného procesu zakotvenou v hlavních právních systémech 

světa. 

Řada investičních sporů vyvstává z důvodu odmítnutí spravedlnosti v procedurální 

oblasti, určitého nedostatku v obhajobě a vymáhání práv investora. Zásada „odmítnutí 

spravedlnosti“ byla považována za součást mezinárodního obyčejového práva. Ve většině 

rozhodnutí těchto sporů soud shledává porušení standardu spravedlivého a rovnoprávného 

zacházení v souvislosti s nesprávným výkonem civilního a trestního soudnictví, včetně odepření 

přístupu k soudu nebo nepřiměřených a nespravedlivých postupů.133 

Tribunál ve věci Waste Management v. Mexiko134 definoval porušení spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení jako zahrnující nedostatek řádného procesu vedoucího k výsledku, 

který porušuje náležité fungování soudnictví, jak by tomu mohlo být v případě zjevného 

porušení přirozené spravedlnosti v soudním řízení. 

V rozsudku Thunderbird v. Mexiko135 tribunál posuzoval činy, které by vedly k porušení 

minimálního standardu zacházení obsaženého v NAFTA a obyčejového mezinárodního práva, 

jako ty, které představují hrubé odmítnutí spravedlnosti nebo zjevnou svévoli klesající pod 

přijatelné mezinárodní standardy. 

 

 

 
131 Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 
132 PSEG Global, Inc., The North American Coal Corporation, and Konya Ingin Electrik Üretim ve Ticaret Limited 

Sirketi v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/02/5 
133 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
134 Waste Management, Inc. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3 
135 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, UNCITRAL 
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c) Zákaz svévolných a diskriminačních jednání 

Ačkoli většina BIT obsahuje samostatné ustanovení o ochraně před svévolným 

a diskriminačním chováním, některé tribunály interpretovaly zákaz svévole a diskriminace jako 

prvky standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení.136 

Ve věci CMS v. Argentina137 tribunál spojil standard ochrany proti svévoli a diskriminaci 

se standardem spravedlivého a rovnoprávného zacházení. Podle jeho názoru je jakékoli opatření, 

které by mohlo zahrnovat svévoli nebo diskriminaci, samo o sobě v rozporu se spravedlivým 

a rovnoprávným zacházením. Tribunály MTD v. Chile138, PSEG v. Turecko139 a Saluka v. Česká 

republika140 také odmítly rozlišovat tyto dva standardy. 

Ve věci Waste Management v. Mexiko141 tribunál došel k závěru, že standard spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení je porušen jednáním, které lze přičítat hostitelskému státu a škodí 

žalobci, pokud je toto jednání svévolné, hrubě nespravedlivé nebo diskriminační. 

 

d) Transparentnost a stabilita 

První odkaz na princip transparentnosti jako prvek spravedlivého a rovnoprávného 

zacházení můžeme najít v nálezu Metalclad.142 Stejným způsobem postupoval taktéž tribunál ve 

věci Tecmed, který tento výklad odůvodnil tím, že „s ohledem na princip dobré víry zakotvenou 

v mezinárodním právu se vyžaduje, aby smluvní strany zajistily takové zacházení 

s mezinárodními investicemi, které neovlivní základní očekávání, které zahraniční investor bral 

v úvahu při rozhodování o investování. Zahraniční investor očekává, že hostitelský stát bude 

jednat stabilně, bez nejednoznačnosti a zcela transparentně ve svých vztazích se zahraničním 

investorem, aby ten předem věděl veškerá pravidla a předpisy, kterými se jeho investice budou 

řídit, jakož i cíle příslušných politik a administrativních postupů, aby byl schopen plánovat své 

investice a dodržovat tyto předpisy.“143 To nastavilo trend, aby následující soudy začleňovaly 

prvek stability a transparentnosti jako jednu z hlavních složek spravedlivého a rovnoprávného 

zacházení.144  

 
136 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
137 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID, Case No. ARB/01/8 
138 MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID, Case No. ARB/01/7 
139 PSEG Global, Inc., The North American Coal Corporation, and Konya Ingin Electrik Üretim ve Ticaret Limited 

Sirketi v. Republic of Turkey, ICSID, Case No. ARB/02/5 
140 Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL 
141 Waste Management, Inc. v. United Mexican States, ICSID, Case No. ARB(AF)/00/3 
142 Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID, Case No. ARB(AF)/97/1 
143 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award, 29 

May 2003., odst. 154. 
144 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 
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V rozsudku Metalclad v. Mexiko definoval tribunál pojem „transparentnost“ (uvedený 

v článku 1802 NAFTA) jako myšlenku, že „…všechny relevantní právní požadavky pro účely 

investování by měly být snadno známy všem investorům“.145 

 

e) Legitimní očekávání 

Právní pravidla a předpisy mohou vytvořit základ pro příznivé prostředí pro dlouhodobé 

investice pouze, pokud jsou aplikovány tak, jak by rozumný investor očekával, že budou 

aplikovány. Porušení zásady legitimního očekávání se stalo opakujícím se, nezávislým základem 

pro uplatnění standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení.146 

Tribunál CMS147 dokonce zašel tak daleko, že považoval souvislost mezi spravedlivým 

a rovnoprávným zacházením a stabilitou, tj. respektováním legitimního očekávání investorů tak, 

že se neliší od minimálního standardu mezinárodního práva a lze tedy tvrdit, že získal 

obyčejovou povahu. 

Ve věci Saluka v. Česká republika měl tribunál za to, že standard spravedlivého 

a rovnoprávného zacházení souvisí úzce s legitimním očekáváním, které je podle jeho názoru 

dominantním prvkem tohoto standardu. Uvedl, že „rozhodnutí investora provést investici je 

založeno na posouzení stavu právního řádu a celkového podnikatelského prostředí v době 

investice, jakož i na očekávání investora, že jednání hostitelského státu po dobu investice bude 

spravedlivé a rovnoprávné. Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení je tedy úzce 

spjat s pojmem legitimního očekávání, který je dominantním prvkem tohoto standardu. Na 

základě standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení je tedy třeba mít za to, že Česká 

republika převzala závazek zacházet se zahraničními investory tak, aby se zabránilo porušování 

legitimních a rozumných očekávání investorů.“148 

V rozsudku ADF v. USA149 tribunál projednal očekávání stěžovatele, které údajně 

vytvořila stávající judikatura, avšak popřel v tomto případě existenci legitimního očekávání, 

protože očekávání nebylo vytvořeno žádnými zavádějícími prohlášeními oprávněných úředníků 

Federální vlády USA, ale spíše právním poradenstvím od soukromého právníka. Tribunál 

a contrario dovodil, že základem pro legitimní očekávání jsou prohlášení od oprávněných 

úředníků, pokud se tato prohlášení rozumně stanou základem pro investiční rozhodování. 

 
Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
145 Metalclad Corporation v Mexico, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award, 30 August 2000., odst. 76. 
146 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
147 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID, Case No. ARB/01/8 
148 Saluka Investments BV (The Netherlands) v. The Czech Republic, odst. 301–302. 
149 ADF Group Inc. v. United States of America, ICSID Case No. ARB (AF)/00/1 
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Legitimní očekávání se snadněji předpokládá v případech, kdy investor obdrží od 

hostitelského státu konkrétní záruky, které budou mít viditelně formální charakter a pokud 

oprávněný úředník vnímá nebo by měl vnímat, že se investor hodlá rozumně spoléhat na takové 

záruky. Čím konkrétnější záruky jsou poskytnuty, tím je pravděpodobnější, že vytvoří základ pro 

nárok na legitimní očekávání.  

Ve věci Parkerings-Compagniet AS v. Litevská republika tribunál znovu potvrdil, že 

hlavním základem legitimního očekávání je výslovný slib nebo záruka od státu: „Očekávání je 

legitimní, pokud investor obdržel od hostitelského státu výslovný příslib nebo záruku, nebo 

pokud implicitně hostitelský stát poskytl záruky nebo prohlášení, které investor při investování 

zohlednil. V situaci, kdy hostitelský stát neposkytl žádné ujištění ani záruky, jsou okolnosti, které 

vedly k uzavření dohody, rozhodující pro určení oprávněnosti očekávání investora. Pro 

stanovení oprávněného očekávání investora je rovněž nutné analyzovat chování státu v době 

investice.“150 

 
f) Proporcionalita 

Protiváhou možných zneužívajících tvrzení investorů o porušení jejich legitimních 

očekávání, a následně možností zneužívajícího výkladu tribunálu, představuje prvek 

proporcionality.151 

Tribunál v případu Saluka152 varoval před doslovným výkladem pojmů „stabilita“ 

a „předvídatelnost“ v regulačním prostředí a poznamenal, že pokud by jejich podmínky měly být 

brány příliš doslovně, uložily by hostitelským státům povinnosti, které by byly nevhodné a až 

nereálné. Rozsah ochrany zahraničních investic před nespravedlivým a nerovným zacházením 

navíc nelze určit výlučně podle subjektivních motivací a úvah zahraničních investorů. Aby jejich 

očekávání byla chráněna, musí být s ohledem na okolnosti legitimní a přiměřená. Stanovení 

porušení standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení vyžaduje porovnání a vážení 

legitimních a přiměřených očekávání investora na straně jedné a legitimních regulačních zájmů 

hostitelského státu na straně druhé. 

Tribunál LG&E153 rovněž sledoval vyvážený přístup a dále stanovil, že při stanovení 

spravedlivého a rovnoprávného standardu zacházení je třeba vzít v úvahu specifické investiční 

a regulační prostředí hostitelského státu. Ve věci Enron tribunál rovněž poznamenal, že 

 
150 Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania, ICSID, Case No. ARB/05/8, odst. 331. 
151 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
152 Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL 
153 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc. v. Argentine Republic, ICSID, Case 

No. ARB/02/1 



 

 

 

61 

požadavek stabilizace neznamená zmrazení právního systému nebo zánik regulační pravomoci 

státu.154 

Vedle toho dále existuje související trend, který akceptuje, že obchodní rizika investice 

nese investor a nelze o nich rozhodnout na základě dohody, která v případě investice 

v rozvojových státech zahrnuje přijetí potenciálně méně stabilních sociálně-ekonomických 

a politických prostředí. 

Ve věci MTD v. Chile155 tribunál poznamenal, že BIT nejsou pojištěním proti 

podnikatelskému riziku a investoři by měli nést důsledky svých vlastních rozhodnutí jako 

zkušení podnikatelé. 

Tribunál ve věci Parkerings-Compagniet AS v. Litva trval na sdílené odpovědnosti mezi 

opatřeními státu a očekáváními investora. Uznal nepopiratelné právo a výsadu státu vykonávat 

svrchovanou zákonodárnou moc a přijmout, změnit nebo zrušit zákon podle vlastního uvážení. 

Rovněž uvedl, že jakýkoli podnikatel nebo investor ví, že zákony se budou vyvíjet v průběhu 

času. Na druhé straně uznal právo investora na určitou stabilitu a předvídatelnost právního 

prostředí investice a právo na ochranu jeho legitimního očekávání za předpokladu, že vynaložil 

náležitou péči a že jeho legitimní očekávání byla s ohledem na okolnosti přiměřená. Investor 

však musí počítat s tím, že by se okolnosti mohly změnit, a proto by měl strukturovat svoji 

investici tak, aby ji přizpůsobil možným změnám právního prostředí. Zakazuje se, aby stát při 

výkonu své zákonodárné moci jednal nespravedlivě, nepřiměřeně nebo nerovnoprávně.156 

V daném případě tribunál poznamenal, že investor tím, že se rozhodl investovat bez ohledu na 

možnou nestabilitu, vzal na sebe obchodní riziko a musel čelit změnám zákonů, které by mohly 

poškodit jeho investici, přestože se mohl snažit chránit své legitimní očekávání zavedením 

stabilizační doložky nebo nějakého jiného ustanovení, které by jej chránilo před neočekávanými 

a nevítanými změnami.157 

 

4.5. Mezinárodní minimální standard 

Takzvaný minimální standard zacházení byl v minulosti v rámci mezinárodních vztahů 

zmiňován nespočetněkrát. Existence mezinárodního minimálního standardu pro zacházení 

 
154 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v Argentine Republic, ICSID, Case No. ARB/01/3, Award, 22 

May 2007., odst. 261. 
155 MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/01/7, Award, 25 May 

2004., odst. 178. 
156 Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, Final Award, 11 September 2007., odst. 

332-333 
157 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Fair and Equitable Treatment Standard: Recent 

Developments (Katia Yannaca-Small). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
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s cizinci a jejich majetky a investicemi byla v minulosti často zpochybňována. Po většinu 

minulého století bylo toto předmětem napětí mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.158 

OECD definuje mezinárodní minimální standard následovně: „Mezinárodní minimální 

standard je normou obyčejového mezinárodního práva, která upravuje zacházení s cizinci, a to 

stanovením minimálního souboru zásad, které musí státy při jednání s cizími státními příslušníky 

a jejich majetky respektovat, a to bez ohledu na své vnitrostátní právní předpisy a postupy.“ 

Dále pokračuje porovnáním této normy obyčejového mezinárodního práva se standardem 

národním zacházením: „Zatímco zásada národního zacházení předpokládá, že s cizinci bude 

zacházeno pouze stejně rovně jako se státními příslušníky, mezinárodní minimální standard 

stanoví řadu základních práv určených mezinárodním právem, která musí státy přiznat cizincům, 

bez ohledu na zacházení poskytované jejich vlastním občanům. Porušení této normy má za 

následek mezinárodní odpovědnost hostitelského státu a může otevřít cestu mezinárodní žalobě 

jménem poškozeného cizince, pokud vyčerpal místní prostředky nápravy.“159 

K porozumění konceptu minimálního standardu zacházení je vhodné uvést některé 

případy, kde byl tento standard analyzován. Rozhodnutí z roku 1926 v případu Neer se spolu 

s případem Roberts stalo klíčovým k interpretaci mezinárodního minimálního standardu. 

 

a) USA (L. F. Neer) v. Spojené státy mexické 

Paul Neer byl americký občan zavražděný v Mexiku. Jeho manželka podala stížnost 

s argumentem, že mexická vláda prokázala nedostatečnou péči při vyšetřování a stíhání jeho 

vraždy. Komise poznamenala, že ačkoliv orgány mohly při vyšetřování jednat efektivněji, není 

na mezinárodním tribunálu, aby rozhodl, zda by jiný postup vyšetřování mohl být lepší. Zjistila, 

že tímto nedošlo k porušení mezinárodního minimálního standardu pro zacházení s cizinci. 

Komise dále došla k závěru, že vhodnost vládních aktů by měla být podrobena zkoušce 

mezinárodních standardů. Porušením těchto standardů je takové zacházení s cizincem ze strany 

státu, které představuje zločinné nebo odporné jednání, pobouření, špatnou víru, úmyslné 

zanedbání povinností nebo nedostatek vládních opatření tak závažné, že by každý rozumný 

a nestranný člověk snadno rozpoznal jeho nedostatečnost.160 

 

 

 
158 MUSSI, Adriana Sánchez. International Minimum Standard of Treatment [online]. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: 

https://asadip.files.wordpress.com/2008/09/mst.pdf 
159 OECD, Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law (2004), OECD Working Papers 

on International Investment, 2004/03, OECD Publishing [online], str. 8, cit. 32. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1787/675702255435 
160 L. F. H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexican States, Mexico-United States Claims Commission 
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b) Roberts v. Spojené státy mexické 

Druhý výše zmíněný případ se týkal občana USA, Robertsa, uvězněného v Mexiku na 

devatenáct měsíců v malé cele spolu s třiceti až čtyřiceti dalšími muži, bez hygienických 

zařízení, bez nábytku a bez možnosti cvičení a pohybu. Komise prohlásila, že rovnost, i když je 

relevantní pro určení opodstatněnosti stížnosti na špatné zacházení s cizinci, není jediným testem 

vhodnosti vládních aktů s ohledem na mezinárodní právo. Vhodnější je testovat, zda je s cizinci 

zacházeno v souladu s běžnými lidskými standardy. Komise dospěla k závěru, že s Robertsem 

bylo zacházeno nelidsky a že mu náleží odškodnění z důvodu krutého a nelidského zacházení. 

Použil se Neerův test, podle kterého každý rozumný a nestranný člověk by v tomto případě 

snadno rozpoznal nedostatečnost vládních aktů.161 

 

Standard spravedlivého a nestranného zacházení byl část odborníky označen za jeden 

z prvků minimálního standardu zacházení požadovaného mezinárodním právem. Tuto tezi 

podporují případy Neer a Roberts. Většina mezinárodních nástrojů, a zejména BIT, přijala 

standard spravedlivého a nestranného zacházení, i když ve většině z nich, až na určité výjimky, 

se tak děje bez odkazu na mezinárodní minimální standard. Je to možná z toho důvodu, že tímto 

se lze vyhnout nejasnostem v rámci mezinárodního minimálního standardu a dávají mu tak jasný 

obsah. Na mezinárodní právo se však v souvislosti se standardem spravedlivého a nestranného 

zacházení odkazuje v řadě BIT, zejména v těch, které uzavřely Francie, Japonsko, Spojené 

království a USA a nové modelové BIT v USA a Kanadě.162 

V poslední době se objevuje otázka, zda se obsah minimálního mezinárodního standardu 

omezuje na výklad podaný na počátku 20. století, nebo zda se odkazuje na vyvíjející se zvykové 

právo ovlivněné BIT, mezinárodními rozhodnutími zahrnující investiční spory a názory 

právníků. S příchodem FCN a později s BIT se však pojetí mezinárodního minimálního 

standardu v kontextu mezinárodního investičního práva vyvinulo. K porušení mezinárodního 

minimálního standardu v současnosti stačí pouze nespravedlnost, nemusí již tedy být toto 

porušující jednání zločinné, odporné, pobuřující či míněno se špatnou víru. V praxi se jedná o 

případy odepření spravedlnosti, konkrétně absence řádného soudního řízení.163 

Příkladem je případ Loewen, ve kterém tribunál došel k závěru, že pravidlo, dle kterého 

neúspěšní obžalovaní, kteří chtějí podat odvolání, musí před tím nahradit škody žalobci nebo 

 
161 Harry Roberts (U.S.A.) v. United Mexican States, Mexico-United States Claims Commission 
162 MUSSI, Adriana Sánchez. International Minimum Standard of Treatment [online]. [cit. 28-7-2021]. Dostupné z: 

https://asadip.files.wordpress.com/2008/09/mst.pdf 
163 ŠTURMA, Pavel; BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního 

práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, str. 55. ISBN 978-80-87146-55-2. 
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koupit dluhopis zajišťující dlužné škody, bylo tak chybné, že porušilo mezinárodní minimální 

standard. Přitom účelem tohoto pravidla je zabránit obžalovaným v používání zdlouhavého 

odvolacího procesu ke skrytí aktiv nebo k jinému vyhýbání se odpovědnosti. Společnost Loewen 

požadovala, aby byla částka dluhopisu alespoň snížena, tento návrh však soud prvního stupně 

popřel. Dle společnosti Loewen tím došlo k popření spravedlnosti a upření jejího práva odvolat 

se. Tribunál poznamenal, že špatná víra nebo zákeřný úmysl nejsou základním prvkem 

minimálního standardu, ale spíše že stačí zjevná nespravedlnost ve smyslu nedostatku řádného 

procesu. Tribunál Loewen se tedy pustil do vyšetřování a shledal, že celý proces a výsledný 

verdikt byly zjevně nesprávné a diskreditovatelné a nelze je srovnávat s minimem standardů. 

Tribunál Loewen však rovněž poznamenal, že předtím, než bude prokázáno porušení 

minimálních standardů, je třeba posoudit celý soudní proces, včetně možnosti přezkumu. 

V návaznosti na tuto zásadu tribunál vyjádřil svůj názor, že obsah pravidla soudní 

neodvolatelnosti se nijak neliší od pravidla o místních opravných prostředcích, a následně zahájil 

objasnění toho, zda existuje přiměřený a účinný opravný prostředek k přezkoumání pochybení 

soudu. Tribunál shledal, že společnost Loewen neuplatnila veškeré domácí opravné prostředky, 

a proto nebylo prokázáno žádné porušení minimálních standardů. Tribunál zamítl všechny 

žaloby pro nepříslušnost.164 

 

4.6. Plná ochrana a bezpečnost 

Tento standard má tradičně nesporný rozsah použití v oblasti fyzické ochrany majetku 

a jednotlivců spojených s investicí před zásahy ze strany nestátních aktérů. Jedná se o povinnost 

státu zachovat veřejný pořádek a běžnou bezpečnost pomocí policie a dalších veřejných 

bezpečnostních složek. V poslední době byl však tento standard používán i v souvislosti se 

širším rozsahem, který jde nad rámec fyzické ochrany poskytované policií nebo podobnými 

bezpečnostními složkami a rozšiřuje se o abstraktnější druh bezpečnosti. Pokud zabezpečení 

investice není zamýšleno jen jako fyzická bezpečnost, ale jako právní zabezpečení, použití 

standardu plné ochrany a bezpečnosti překračuje jeho tradiční rozsah použití.165 

Rozšířením rozsahu plné ochrany a bezpečnosti na tento druh právní ochrany se standard 

nápadně podobá dalšímu dobře známému a rozšířenějšímu standardu ochrany, kterým je 

spravedlivé a rovnoprávné zacházení. Jak je uvedeno výše, nedávná rozhodčí praxe tento aspekt 

uznala a někdy považovala plnou ochranu a bezpečnost za pohlcenou standardem spravedlivého 

 
164 Loewen v. USA, Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America, ICSID, Case No. 

ARB(AF)/98/3) 
165 BALAŠ, Vladimír; ŠTURMA, Pavel. Nové mezinárodní dohody na ochranu investic. Praha: Wolters Kluwer, 

2018, str. 32. ISBN 978-80-7598-100-4. 
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a rovnoprávného zacházení. Zůstává tedy otázkou, do jaké míry může standard plné ochrany 

a bezpečnosti přesahovat rámec tradiční fyzické ochrany, a přesto se nepřekrývat s jinými 

standardy. 

Fyzická škoda, proti které ochrana směřuje, může být způsobena státem, státními orgány 

nebo jí lze jinak státu přičíst anebo může být způsobena třetími osobami. Pokud je fyzická škoda 

způsobena třetími osobami, nezdá se, že by rozhodčí praxe vyžadovala zvláštní spojení příčinné 

souvislosti, aby mohl být stát považován za odpovědný. Irelevanci příčinné souvislosti je třeba 

vysvětlit s ohledem na povinnost vyplývající ze standardu plné ochrany a bezpečnosti, jelikož 

povinností není upustit od způsobení škody, ale vykonat náležitou péči nebo přijmout nezbytná 

opatření bdělosti, aby nedošlo k poškození. Může tak dojít k porušení povinnosti bez ohledu na 

původ škody. Soudy tedy mají tendenci posuzovat opatření přijatá státy jako dostatečná pro 

splnění této povinnosti. Porušením tohoto standardu může být například nedostatek opatření 

k prevenci škodlivých událostí, nedostatek opatření k obnovení situace před škodlivou událostí 

nebo o neukládání sankcí.166 

Přesné formulace ustanovení o plné ochraně a bezpečnosti se ve dvoustranných 

investičních dohodách výrazně liší. Bylo by tedy rozumné očekávat, že rozdílné znění smluv 

vede k odlišným výkladům těchto ustanovení, zejména pokud jde o vztah mezi plnou ochranou 

a bezpečností na jedné straně a spravedlivým a rovnoprávným zacházením na straně druhé jako 

vztah mezi závazkem založeným smlouvou a standardem mezinárodního práva. Zdá se však, že 

rozhodčí praxe nepřikládá formulaci použité ve smlouvě významnou váhu při výkladu 

povinnosti poskytnout plnou ochranu a bezpečnost. Znění smlouvy je často výchozím bodem pro 

úvahy soudu, ale nezdá se, že by ve výsledku hrálo rozhodující roli.167 

Zdá se, že ve věci Siemens v. Argentina168 hrálo konkrétní znění smlouvy důležitou roli, 

ale pouze do určité míry. Daná smlouva se od ostatních smluv zkoumaných v rozhodčí praxi 

odchyluje v tom, že pojednává o právní bezpečnosti. Zdá se tedy, že znění smlouvy poskytuje 

jasný základ pro předpoklad, že ochrana a bezpečnost, které jsou ve smlouvě míněny, jdou nad 

rámec tradiční policejní ochrany a zahrnují investiční prostředí a právní rámec. Dále tribunál 

nepřikládá znění smlouvy zvláštní význam, když považuje standardy právní ochrany 

a bezpečnosti a spravedlivého a rovnoprávného zacházení za jednu normu, a to navzdory 

skutečnosti, že je smlouva uvádí jako dva samostatné standardy. 

 
166 REINISCH, August, ed. Standards of Investment Protection, Full Protection and Security (Cordero Moss 

Giuditta). Oxford University Press, Oxford, 2008. ISBN 9780199547432. 
167 Tamtéž. 
168 Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID, Case No. ARB/02/8 



 

 

 

66 

Dalším příkladem rozhodnutí, které nepřikládá znění smlouvy zvláštní význam, je 

rozhodnutí ve věci Vivendi v. Argentina II.169 Tribunál měl za to, že standard plné ochrany 

a bezpečnosti přesahuje ochranu před fyzickým rušením. Výchozím bodem pro toto odůvodnění 

je znění smlouvy, které nezmiňuje slova „fyzický zásah“, a neomezuje tak rozsah ochrany jen na 

fyzické zásahy.  

  

 
169 Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID, Case No. 

ARB/97/3 
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5. Tchaj-wan – základní informace 

Na první pohled se může zdát, že Tchaj-wan patří z hlediska rozlohy nebo počtu obyvatel 

mezi méně významné státy asijského kontinentu nebo dokonce i světa. Toto zdání však klame, 

jelikož Tchaj-wan přitahuje pozornost celého světa z mnoha jiných důvodů. Tchaj-wan je do 

dnešní doby ovlivňován svým poměrně složitým historickým vývojem. Přesto se ale tato 

východoasijská země dokázala za několik posledních dekád vyvinout z původně chudého státu 

na jednu z hospodářsky nejsilnějších zemí světa. Je důležitým hráčem na poli mezinárodního 

obchodu, umisťuje se na předních příčkách celosvětových srovnání ekonomické úrovně a je 

nejdůležitějším výrobcem a exportérem několika produktů. Díky tomu všemu je lákavou 

destinací pro navázaní obchodní spolupráce ostatních zemí a podnikatelů. Pro některé však může 

Tchaj-wan představovat velkou neznámou, a to především pro země západu, které jsou od něj 

v mnoha aspektech velmi odlišné.170 Úkolem této kapitoly bude přiblížit politicko-ekonomické 

aspekty této země, a to zejména z pohledu investic. 

 

5.1. Suverenita 

Jak již bylo zmíněno výše, Tchaj-wan má za sebou složitý historický vývoj, na který 

působily především okolní státy, které tuto zemi ovlivňují dodnes. Pod názvem „Tchaj-wan“ je 

označován samotný ostrov, který Čínská lidová republika (dále také jen „ČLR“) dodnes 

považuje za jednu ze svých provincií, ale i správní útvar pod označením Čínská republika na 

Tchaj-wanu (angl. Republic of China, dále také jen „ROC“). Tento správní útvar sčítá kromě 

samotného ostrova Tchaj-wan také celou řadu dalších ostrovů a souostroví, které leží 

v Jihočínském moři a Tchajwanském průlivu.171  

Občas je tento správní útvar označován jako Čínská Tchaj-pej. Jedná se o název 

dohodnutý na základě Nagojské rezoluce, v níž se Čínská republika na Tchaj-wanu a Čínská 

lidová republika vzájemně uznaly v rámci aktivit Mezinárodního olympijského výboru. Název 

Čínská Tchaj-pej je dále užíván pro činnost v mnoha mezinárodních organizacích a při některých 

událostech, jako jsou Olympijské hry, Miss Earth a Mistrovství světa ve fotbale. Patří sem 

i nesportovní organizace jako Světová obchodní organizace a dříve i Světová zdravotnická 

organizace.172 Název má úmyslně dvojí význam, jelikož pro ČLR je „Čínská Tchaj-pej“ 

 
170 Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan. Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej (2017) [online]. [cit. 

1-9-2021]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/file/2437496/Souhrnna_teritorialni_informace_Tchaj_wan.pdf 
171 V současnosti zahrnuje ROC vedle ostrova Tchaj-wan i Peskadorské ostrovy (Pcheng-chu) v Tchajwanském 

průlivu, ostrovy Lü-tao, Lan-jü, Ťin-men, souostroví Ma-cu a další malé ostrovy. 
172 STEINBERG, Andrew. The Country That Doesn’t Exist: Chinese Taipei and the Future of Taiwanese Olympians 

[online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: https://brownpoliticalreview.org/2020/01/the-country-doesnt-exist-chinese-

taipei-and-the-future-of-taiwanese-olympians/ 
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nejednoznačná, co se týče svrchovanosti ROC. Pro ROC jde o inkluzivnější termín než „Tchaj-

wan“ a pro vládu ČLR je termín „Tchaj-wan“ spojený s nezávislostí ostrova na ČLR. Tento 

název není však přijímán všemi Tchajwanci a některými je považován i za urážku. Jedná se 

hlavně o tu část populace, která není etnicky čínská, a také o ty, kteří nebydlí v Tchaj-peji. 

ROC odvozuje svou právní subjektivitu od Čínské republiky, která vznikla na pevninské 

Číně po pádu poslední čínské dynastie Qing v roce 1912. Mezi lety 1946 až 1949 probíhala na 

území Číny občanská válka mezi stoupenci Komunistické strany Číny a zastánci 

Kuomintangu173, ve které nakonec zvítězili komunisté, což 1. října 1949 vedlo ke vzniku Čínské 

lidové republiky. Vedoucí představitel v občanské válce poraženého Kuomintangu, generál 

Čankajšek, se následně se zhruba 1,5–2 mil. svých stoupenců přemístil na ostrov Tchaj-wan. 

Zásadně přitom odmítl uznat vznik ČLR, a naopak trval na tom, že nadále existuje Čínská 

republika. Díky tomuto vývoji událostí existují do dnešní doby dva čínské státy se svými 

vlastními vládami, přičemž každý z nich si nárokuje získání suverenity nad celistvým územím 

Číny.174 

Legitimitu Čínské republiky popírá Čínská lidová republika a prohlašuje Tchaj-wan za 

součást ČLR. Snaha vlády ČLR sjednotit oba státy podle principu jedné Číny175 a stálá vojenská 

hrozba jsou zdrojem trvalého napětí mezi oběma státy. ČLR však vykládá princip jedné Číny 

v rozporu s reálným stavem věcí a tvrdí, že Tchaj-wan je provincií ČLR.176 Přitom Tchaj-wan 

má vlastní politické zřízení, demokratické instituce a právní systém. Čínská republika je dnes de 

facto nezávislá. Přestože Čínská republika na Tchaj-wanu vykazuje všechny znaky samostatného 

státu a mnoho zemí s ní rozvíjí bilaterální spolupráci prostřednictvím „ekonomických 

a kulturních kanceláří“ nezávisle na ČLR, uznává tento stát na oficiální úrovni pouze 15 států.177  

Tato práce bude v následujícím textu používat název „Tchaj-wan“ pro správní útvar 

Čínská republika na Tchaj-wanu. Je to však pouze z toho důvodu, že se Tchaj-wan vyvíjí po více 

 
173 Neboli Čínská národní strana, známá též pod zkratkou KMT. Jedná se o čínskou konzervativní politickou stranu, 

která dodnes působící v Čínské republice na Tchaj-wanu. Od roku 1912 do 1949 byl Kuomintang vládnoucí stranou 

v rámci celé Číny. Od roku 1949 až do konce 80. let vládl Kuomintang formou totalitního režimu na Tchaj-wanu. 
174 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 87-100. ISBN 80-7106-708-3. 
175 Čínská lidová republika vyžaduje v mezinárodních stycích respektování „principu jedné Číny“ („One China 

principle“). V praxi to znamená, že udržovat diplomatické styky na nejvyšší úrovni je možné pouze s jedním ze 

dvou států, které mají Čínu ve svém názvu. Politika jedné Číny [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://sinopsis.cz/sinopis/politika-jedne-ciny/ 
176 BEEN, Keanu. The Difficult Case of Taiwan’s Sovereignty. [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://globalriskinsights.com/2021/06/the-difficult-case-of-taiwans-sovereignty/ 
177 Jedná se o: Belize, Svazijsko, Guatemala, Haiti, Honduras, Marshallovy ostrovy, Nauru, Nikaragua, Palau, 

Paraguay, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenada, Tuvalu a Vatikán.  

How Are Taiwan’s Diplomatic Allies Faring in the Great Vaccine Race? TIEZZI. Shannon. How Are Taiwan’s 

Diplomatic Allies Faring in the Great Vaccine Race? [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://thediplomat.com/2021/07/how-are-taiwans-diplomatic-allies-faring-in-the-great-vaccine-race/ 
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než 70 let prakticky zcela nezávisle na pevninské Číně a dále jelikož tato práce pojednává 

především o ekonomickém a investičním prostředí spojeným se specifickými aspekty ostrovu 

Tchaj-wan, jeho obyvatel a legislativy. Není to tedy z toho důvodu, že by se autor v rámci 

zmíněného sporu klonil na jednu ze stran. 

 

5.2. Přírodní a geografické podmínky 

Ostrov Tchaj-wan se rozprostírá v západním Tichém oceánu a leží zhruba 160 km od 

pobřeží jihovýchodní Číny. Je přibližně 394 km dlouhý (v severojižním směru) a 144 km široký 

ve svém nejširším místě. Tchaj-pej na severu je sídlem vlády ROC. Kromě hlavního ostrova má 

vláda ROC jurisdikci nad 22 ostrovy poblíž ostrova Tchaj-wan a 64 ostrovy na západě poblíž 

souostroví P'eng-hu. Dvě skupiny ostrovů kontrolované vládou ROC, Matsu a Quemoy, leží 

těsně u pobřeží čínské provincie Fujian. Ve Východočínském moři si ROC nárokuje skupinu 

ostrovů Diaoyutai, na které si činí nárok také Japonsko a Čínská lidová republika. V Jihočínském 

moři si navíc ROC nárokuje Paracelské ostrovy, o které se také přou Čínská lidová republika 

a Vietnam, zatímco na Spratlyho ostrovy si kromě ROC činí nárok větší skupina zemí (Čínská 

lidová republika, Vietnam, Malajsie a Filipíny). Ostrovy, které si nárokuje více států, se 

vyznačují svými rozsáhlými zásobami nerostných surovin i strategickou polohou, a proto občas 

způsobují i v současné době napětí mezi státy tohoto regionu.178 

 

Obrázek č. 1: Poloha Tchaj-wanu179 

 
 

178 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 6-13. ISBN 80-7106-708-3. 
179 Ssolbergj, Island of Taiwan (orthographic projection), CC BY-SA 4.0, vytvořeno 26. května 2020, dostupné z: 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90672450 
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Tchaj-wan má zhruba oválný tvar a rozlohu 35 980 km², která je přibližně srovnatelná 

například s Nizozemskem. Je součástí řetězce ostrovů u pobřeží východní a jihovýchodní Asie, 

který se táhne od Japonska na jih přes Filipíny až do Indonésie. Na severu a severovýchodě je 

Tchaj-wan ohraničen Východočínským mořem a na severovýchodě ostrovy Rjúkjú (nejjižnější 

část Japonska). Na východě se rozkládá obrovská plocha Tichého oceánu a na jihu je průliv Baši, 

který odděluje Tchaj-wan od Filipín. Na západě se nachází Tchajwanský průliv, který odděluje 

Tchaj-wan od čínské pevniny.180  

Vulkanická půda Tchaj-wanu a četnost zemětřesení na ostrově naznačují společný původ 

s ostatními blízkými souostrovími. Vnitrozemí ostrova je hornaté a na východní straně se prudce 

svažuje k Tichému oceánu, na západě je mírnější až k Tchajwanskému průlivu. Hory pokrývají 

přibližně dvě třetiny povrchu ostrova. Nejvyšší jsou v pohoří Čung-jang (Čung-jang neboli 

Centrální) na východě. Několik desítek vrcholů v tomto pohoří se tyčí do výšky přes 3 000 

metrů, nejvyšší z nich je Jü (Nefritová) hora, která se tyčí do výšky 3 952 metrů. V západní části 

ostrova, kterou tvoří terasovité stolové hory a náplavové roviny, se nachází většina 

tchajwanských rovin, a tudíž i většina zemědělské půdy, měst a obyvatelstva. Naproti tomu 

východní pobřeží je jen málo osídlené díky svému členitému reliéfu. Mnoho největších 

tchajwanských přístavů se nachází podél západního pobřeží, jako např. okres Kao-hsiung a An-

p'ing. Většina zemědělské půdy, a tedy i většina obyvatelstva, se nachází v západní části 

ostrova.181  

Tchaj-wan má na svou rozlohu poměrně velký počet řek, které jsou však většinou krátké 

a malé a nejsou splavné. Výjimkou je řeka Tan-šuej, která teče z hor na sever a protéká nedaleko 

Tchaj-peje, než se vlije do Tchajwanské úžiny. Většina tchajwanských řek pramení na svazích 

pohoří Chung-jang a ty, které tečou na východ, jsou prudší a mají rychlejší proudy než ty, které 

tečou na západ. Koryta toků tekoucích na západě bývají široká a mělká, což spolu se skutečností, 

že tyto řeky přinášejí značné množství bahna, ztěžuje hospodaření s vodními zdroji. Řeka Čou-

šuej ve střední části Tchaj-wanu je nejdelší řekou ostrova s délkou 186 km. 

Úrodnost půdy na Tchaj-wanu se značně liší. Protože je ostrov sopečného původu, má 

bohaté půdy. Tyto půdy však byly z velké části zbaveny živin v důsledku silných dešťů 

a dlouhodobého zavlažování. V severní části ostrova jsou půdy v orných oblastech převážně 

kyselé, na jihu mají oblasti orné půdy neutrální až slabě alkalické. 

 
180 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 6. ISBN 80-7106-708-3. 
181 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 6-9. ISBN 80-7106-708-3. 
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Podnebí na Tchaj-wanu je subtropické, s výjimkou nejjižnější části ostrova, která je 

tropická. Léta jsou dlouhá a horká, trvají od dubna nebo května do září nebo října. Zimy jsou 

krátké a mírné, občas však v horách a někdy i v nižších polohách na severu padá sníh.182 

Průměrná roční nejvyšší teplota na ostrově je 21 °C. Teplý Kurošio (Japonský proud), který 

proudí na sever východně od Tchaj-wanu, zmírňuje teploty na ostrově. Na Tchaj-wanu spadne 

během roku velké množství srážek, celkem asi 2 590 mm ročně. Obecně jsou srážky vydatnější 

na východní straně ostrova a v horách. Jejich rozložení však závisí na sezónním monzunovém 

větrném režimu. Zimní (říjen až březen) jihovýchodní větry způsobují na severu ostrova období 

dešťů, zatímco v jižní části ostrova převládá sucho a v létě se tyto podmínky obracejí. Podnebí 

na ostrovech v blízkosti Tchaj-wanu je podobné s tím rozdílem, že není ovlivněno nadmořskou 

výškou.183  

Na Tchaj-wanu se nevyskytují tornáda, která jsou na pevnině běžná. Od konce léta do 

začátku podzimu jej však postihují tajfuny (tropické cyklóny), které patří k nejsilnějším na světě. 

Tajfuny na Tchaj-wanu mohou způsobit značné škody na úrodě a někdy způsobují i silné 

záplavy.  

Vegetace pokrývá téměř celý povrch Tchaj-wanu, což je dáno dostatkem srážek 

a vysokými teplotami po většinu roku. Kdysi byl ostrov téměř celý pokrytý lesy, ale nyní je 

zalesněná jen o něco více než polovina povrchu. Na Tchaj-wanu roste velké množství různých 

stromů, i když téměř tři čtvrtiny lesů tvoří listnaté dřeviny. Ve stavebnictví jsou nejužitečnější 

jehličnany, které tvoří necelou pětinu stromů. Na menších ostrovech, které Tchaj-wan spravuje, 

roste méně stromů, ve většině případů proto, že tamní vytrvalé větry brání růstu lesů. Tato 

situace platí zejména pro ostrovy Pescadores. Na Tchaj-wanu se vyskytuje také velké množství 

dalších rostlin, což je dáno různými typy půdy, nadmořskou výškou a dalšími faktory. Stejně 

jako se mění klima v závislosti na nadmořské výšce, mění se i přirozená vegetace. V nížinách 

rostou smíšené porosty bambusu, palem a tropických stálezelených rostlin. Subtropické 

stálezelené lesy, včetně vavřínových lesů, se nacházejí v nadmořských výškách od 600 do 1800 

metrů. Širokolisté stálezelené lesy jsou zastoupeny cedry, cypřiši, jalovci, rododendrony, javory 

a japonskými cedry ve výškách od 1 800 do 2 400 metrů, zatímco jehličnaté lesy se vyskytují ve 

výškách nad 2 300 metrů.184  

 
182 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 6-9. ISBN 80-7106-708-3. 
183 Taiwan, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostuné z: https://www.britannica.com/place/Taiwan#ref29998 
184 Climate of Taiwan, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostuné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Climate 
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Na Tchaj-wanu je původních asi 45 druhů savců, většina ostatních je podobná těm, které 

se vyskytují na pevnině. Největším savcem je formozský černý medvěd. V méně obydlených 

oblastech ostrova se stále vyskytují lišky, opice, jeleni a divoká prasata. Na Tchaj-wanu bylo 

pozorováno asi 550 druhů a poddruhů ptáků, z nichž asi 85 druhů nebo poddruhů je původních. 

Žije zde velké množství druhů plazů, včetně velkého množství hadů, z nichž mnozí jsou 

jedovatí.185 

 

5.3. Historie 

Před rokem 1600 byl Tchaj-wan samosprávný, ačkoli zde neexistoval žádný ústřední 

vládní orgán. V první polovině 17. století byl asi 40 let kolonií Nizozemska a následně byl dvě 

desetiletí opět nezávislý. Koncem 17. století nad ním získala kontrolu Čína, která Tchaj-wanu 

vládla přibližně dvě století. Po první čínsko-japonské válce získalo Tchaj-wan v roce 1895 

Japonsko a ten se tak stal se jeho kolonií.186  

Po porážce Japonska ve druhé světové válce byl Tchaj-wan v roce 1945 vrácen pod 

kontrolu nacionalistické Číny. V roce 1949 však čínská komunistická armáda porazila 

nacionalistické síly na pevnině a založila zde Čínskou lidovou republiku. Nacionalistická vláda 

a armáda uprchly na Tchaj-wan spolu s asi 2 mil. nacionalistů a vytvořili zde vládu na základě 

ústavy z roku 1947, která byla vypracovaná pro celou Čínu. To opět vedlo k oddělení Tchaj-

wanu od Číny. 

Během následujících sedmi desetiletí se vládnoucí orgány postupně demokratizovaly 

a začlenily původní obyvatelstvo do své vládní struktury. Během tohoto období ostrov 

prosperoval a stal se jedním z východoasijských hospodářských "tygrů". Dominantním 

politickým tématem zůstává vztah mezi Tchaj-wanem a Čínou a otázka případného sjednocení. 

V průběhu těchto let si totiž ROC nárokovala jurisdikci nad pevninskou Čínou i nad 

Tchaj-wanem, i když na počátku 90. let 20. století tchajwanská vláda od tohoto nároku vůči Číně 

upustila. Vláda ČLR v Pekingu trvá na tom, že má nad Tchaj-wanem jurisdikci, a nadále hlásá 

politiku jedné Číny, tedy postoj, který zpochybňuje jen málo zemí na světě. Nedošlo však 

k žádné dohodě o tom, jak a kdy, pokud vůbec, dojde ke sjednocení obou entit.187 

 

5.4. Lidé, jazyky a náboženství 

 
185 Climate of Taiwan, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostuné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Climate 
186 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 87-100. ISBN 80-7106-708-3. 
187 Tamtéž. 
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Na Tchaj-wanu žije přibližně 23,5 mil. lidí, a tak se řadí v žebříčku nejlidnatějších států 

na 56. místo.188 Hustota obyvatel dosahuje v průměru více než 600 lidí na 1 km2, proto také patří 

Tchaj-wan k nejhustěji obydleným místům na planetě. Na Tchaj-wanu je šest měst s více než 

milionem obyvatel, v čele s městem Nová Tchaj-pej, zvláštní obcí vytvořenou v roce 2010 

z bývalého okresu Tchaj-pej.  

Obyvatelstvo Tchaj-wanu tvoří čtyři etnické nebo subetnické skupiny: domorodí 

obyvatelé, dvě skupiny tzv. starousedlých Tchajwanců (Fukienští a Hakka) a Číňané, kteří přišli 

z pevninské Číny od poloviny 40. let 20. století.189  

Domorodí obyvatelé, kteří byli kdysi jedinými obyvateli Tchaj-wanu, dnes tvoří jen 

nepatrný zlomek celkové populace, zhruba 2 %. Vláda uznává 16 domorodých skupin nebo 

kmenů. Největší skupinou jsou Amiové, kteří tvoří asi dvě pětiny domorodého obyvatelstva. 

Další tři nejpočetnější skupiny jsou Paiwan, Atayal a Bunan, ti tvoří dohromady většinu 

zbývajícího domorodého obyvatelstva. Domorodé národy jsou považovány za původní obyvatele 

Tchaj-wanu, i když to není jisté. Na ostrově se vyskytovali již před více než 10 000 lety.  

Fukienští Tchajwanci a Hakkové začali na ostrov přicházet před tisíci lety, i když většina 

z nich migrovala v průběhu 14.-17. století. Fukienští Tchajwanci pocházeli z jižní provincie 

Fukien. Hakkové pocházeli z provincie Kuangtung a Fukien, ačkoli v Číně neměli žádnou 

„domovskou provincii“ a po celá staletí trpěli diskriminací. Bývají někdy přirovnáváni k Romům 

nebo Židům. Není jisté, který z těchto dvou národů se na Tchaj-wan přistěhoval jako první, ale 

fukienští Tchajwanci přišli ve větším počtu a vytlačili Hakky z jejich půdy do vnitrozemí, do 

nebezpečnějších částí ostrova, kde nebyla tak úrodná půda. Vztahy mezi těmito skupinami prvně 

příchozích Číňanů, respektive Tchajwanců, nebyly dobré a často mezi nimi docházelo ke 

konfliktům nebo místním válkám. Dnes tvoří Hakkové asi 15 % celkové populace. Fukienští 

Tchajwanci jsou většinovou etnickou skupinou na Tchaj-wanu, tvoří asi 65 % jeho obyvatel.190  

Po druhé světové válce odešli na Tchaj-wan Číňané z různých částí Číny, protože tam 

odešla japonská koloniální vláda a japonští podnikatelé a zemědělci. Nově příchozím se začalo 

říkat pevninští Číňané nebo nedávní čínští přistěhovalci. Mnoho dalších Číňanů odešlo na Tchaj-

wan v roce 1949, poté co čínští komunisté pod vedením Mao Ce-tunga porazili nacionalisty 

vedené Čankajškem. Čankajšek odvezl na Tchaj-wan svou politickou stranu, vládu, armádu 

 
188 National Statistics, Republic of China (Taiwan), Statistical Bureau. Latest indicators [online]. [cit. 1-8-2021]. 

Dostupné z: https://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9 
189 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 15-20. ISBN 80-7106-708-3. 
190 Ethnic Groups, Taiwan, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostuné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Climate 
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a všechny, kteří v té době mohli uprchnout. Pevninští Číňané tvoří asi 15 % obyvatel Tchaj-

wanu.  

Každá domorodá skupina mluví odlišným jazykem, který je pro ostatní skupiny zpravidla 

nesrozumitelný. Domorodí obyvatelé neměli žádný spisovný jazyk, dokud se v 17. století 

nedostali do kontaktu s Nizozemci. Hakkové mají vlastní jazyk, který je příbuzný s kantonskou 

i mandarínskou čínštinou. Fukienští Tchajwanci mluví jihofujiansky, na Tchaj-wanu často 

nazývaná jako tchajwanština, která pochází z jižní provincie Fukien. Obyvatelé pevniny mluví 

mandarínskou čínštinou, která je úředním jazykem Číny. Mnozí obyvatelé pevniny mohou také 

mluvit dialektem provincie, ze které původně pocházejí, ačkoli tato praxe mezi mladšími 

generacemi narozenými na Tchaj-wanu značně poklesla. Většina původních obyvatel mluví 

mandarínsky, mnoho lidí ovládá tchajwanštinu a stále menší počet lidí umí japonsky.191 

Po druhé světové válce vláda pevninské Číny zavedla mandarínštinu jako úřední jazyk, 

který se používal ve školách a ve státní správě. S demokratizací se začaly prosazovat i další 

jazyky nebo dialekty. Fukienští Tchajwanci důsledně prosazovali svůj jazyk, přičemž někteří 

navrhovali zbavit se mandarínštiny, protože je to jazyk bývalé menšinové vládnoucí třídy. Přesto 

má mandarínština největší počet mluvčích ze všech jazyků na světě a Tchaj-wan je stále více 

závislý na obchodních a komerčních vazbách s Čínou. Proto se myšlenka nahradit mandarínštinu 

tchajwanštinou příliš daleko nedostala a zdá se, že Tchaj-wan zůstane i nadále mnohojazyčný. 

Domorodé obyvatelstvo vyznává animismus, uctívání přírody a další domorodé 

náboženské obřady. Číňané přinesli na Tchaj-wan buddhismus, taoismus a konfucianismus. 

Holanďané přinesli protestantské křesťanství a Španělé římský katolicismus. Japonci přinesli 

šintoismus. V roce 1949 uprchlo z Číny na Tchaj-wan mnoho náboženských skupin 

a náboženských vůdců, zejména konfuciánů, buddhistů a taoistů.192 

Hlavní náboženství na Tchaj-wanu podle počtu vyznavačů jsou: (1) Buddhismus, 

(2) taoismus, (3) křesťanství a (4) Yiguan Dao („Cesta jednoty“). Buddhisté a taoisté jsou 

zdaleka nejpočetnějšími skupinami. Mnoho obyvatel Tchaj-wanu se hlásí ke konfucianismu, 

i když konfucianismus není striktně vzato náboženství, ale spíše etický systém. Náboženská 

příslušnost není na Tchaj-wanu výlučná a mnoho lidí se hlásí k více než jedné víře.193 

 
191 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 15-20. ISBN 80-7106-708-3. 
192 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online], str. 4. [cit. 

1-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
193 Languages of Taiwan, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostuné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Languages#ref30006 
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Ostatní náboženství na Tchaj-wanu volně působí a říká se, že Tchaj-wan je jedním 

z nábožensky nejtolerantnějších míst na světě. Rozhodně jen málo lidí vyjadřuje obavy nebo 

předsudky vůči ostatním kvůli jejich náboženství.  

 

5.5. Měna 

Oficiálním platidlem Tchaj-wanu je nový tchajwanský dolar. Oficiální zkratka měny je 

TWD, v běžném zápise se název nahrazuje zkratkou NT$. Tchajwanský dolar má dvě 

podjednotky: 1 NT$ = 10 ťiao (角) = 100 fenů (分). Původně jej vydávala Bank of Taiwan, 

v současnosti jej vydává Ústřední banka Čínské republiky.  

První nový dolar byl vydán 15. června 1949, aby nahradil starý tchajwanský dolar 

s kurzem 40 000 starých dolarů za 1 nový dolar. Hlavním cílem tohoto nového dolaru bylo 

ukončit hyperinflaci, kterou Tchaj-wan a Čína trpěly během čínské občanské války. O několik 

měsíců později byla vláda Čínské republiky pod vedením Kuomintangu poražena čínskými 

komunisty a stáhla se na Tchaj-wan.194 

Mince i bankovky jsou produkovány přímo v Čínské republice pod dohledem Ústřední 

banky Čínské republiky. V oběhu jsou bankovky v nominálních hodnotách 2000, 1000, 500, 200 

a 100 NT$. Mince jsou raženy v následujících hodnotách: 50, 20, 10, 5, a 1 NT$.195 

Směnný kurz tchajwanského dolaru vůči české koruně byl podle ČNB k 30. červnu 2021 

v poměru 100 TWD = 76,862 Kč.196 

 

5.6. Politické a právní prostředí 

Současná tchajwanská ústava byla přijata vládou Čínské republiky na pevninské Číně 

a vstoupila v platnost 1. ledna 1947. Byla zavedena i na Tchaj-wanu poté, co vláda ROC utekla 

z pevninské Číny. Ústava však na Tchaj-wanu neplatila až do roku 1987, neboť Tchaj-wan byl 

pod kontrolou stanného práva v období mobilizace k potlačení komunistického povstání. Dle 

Ústavy je Čínská republika na Tchaj-wanu pluralitní demokratickou republikou, a tak se řadí 

mezi jedny z mála dobře fungujících demokratických států celé Asie. Ústava prošla poměrně 

velkým počtem revizí, naposledy byla novelizována v roce 2005 sedmou revizí. Ústava zajišťuje 

nadřazenost práva (právní stát) a poskytuje značnou míru autonomie místním samosprávám.197 

 
194 Origins and history of the New Taiwan dollar [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.globalexchange.hk/en/web/42738/the-taiwan-dollar 
195 Banknotes in circulation, Central Bank of the Republic of China [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://museum.cbc.gov.tw/web/en-us/circulation/banknote 
196 Kurzy ostatních měn, Česká národní banka [online]. [cit. 28. 7. 2021]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/ 
197 ZHANG, Alex. Taiwan Legal Research. New York University School of Law, 2019 [online]. [cit. 30-7-2021]. 
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Prezident, který byl původně volen Národním shromážděním až do jeho zrušení v roce 2005, je 

nyní volen lidovým hlasováním a je hlavou státu.198 

Základním posláním tchajwanské ústavy je vybudování Demokratické republiky Tchaj-

wan podle tří principů lidu Dr. Sun Yet-Sena: (1) princip nacionalismu, (2) princip demokracie 

a (3) princip blahobytu lidu. Ústava konkrétně zaručuje určitá individuální práva a svobody 

a chrání lidi před jejich porušováním ze strany vlády. 

Namísto tří složek státu, které jsou obvyklé ve většině západních zemí, jich Ústava 

původně stanovila pět. Jedná se o tzv. dvory nebo Yuany: (1) Výkonný dvůr (výkonná moc), 

(2) Legislativní dvůr (zákonodárná moc), (3) Justiční dvůr (soudní moc), (4) Přezkušovací dvůr 

a (5) Kontrolní dvůr (kontrolní moc).199 Tyto poslední dvě moci představovaly v tradiční Číně 

orgány státní správy, které kontrolovaly byrokracii a řídily funkce, jako jsou úřednické zkoušky 

ve státní správě. Úkolem Kontrolního dvora je schvalovat kandidáty na funkci prezidenta, 

viceprezidenta, vrchních soudců Soudního dvora a kandidáty na členy Přezkušovacího dvora. 

Přezkušovací dvůr má zodpovědnost za to, že místa ve veřejné správě vykonávají lidé, kteří jsou 

k tomu morálně i odborně způsobilí. Kromě toho zodpovídá i za úroveň odborníků zastávajících 

vedoucí funkce na vybraných vědeckých, technických a kulturních pracovištích. Předpokládalo 

se, že pětisložkový systém zajistí lepší kontrolu a rovnováhu než třísložkový systém.200 

V 90. letech byla ústava několikrát změněna. Mezi novely patřily reformy provinčních 

a místních samospráv, rovná práva žen, záruky pro zdravotně postižené a domorodé 

obyvatelstvo, změny ve vztahu vládních složek a role premiéra a zahájení procesu postupného 

rušení Národního shromáždění. V roce 1993 přestal být Kontrolní dvůr voleným vládním 

orgánem a jeho pravomoci byly zkráceny. Od počátku roku 2005 až do poloviny roku 2008 

nefungoval vůbec, a to kvůli patové situaci mezi prezidentem a zákonodárným sborem ohledně 

nominací členů. Od té doby byl obnoven, ale není již považována za důležitý orgán vlády. Stejně 

tak již není za významnou složku vlády považován Přezkušovací dvůr, což znamená, že Tchaj-

wan má třísložkový systém. V roce 2005 byla ústava změněna tak, že bylo zrušeno Národní 

shromáždění.  

Výkonnou moc zastává prezident a vláda, označovaná jako Výkonný dvůr. Prezident je 

hlavou státu a vykonává pravomoci, jako je uzavírání mezinárodních smluv, vyhlašování války, 

 
Dostupné z:  https://www.nyulawglobal.org/globalex/Taiwan1.html 
198 Government and society, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Government-and-society 
199 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online], str. 3. [cit. 

1-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
200 Government and society, Britannica [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Government-and-society 
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vyhlašování zákonů, jmenování premiéra a další vysoké představitele země. Funkční období 

prezidenta je čtyřleté a může být ve funkci maximálně dvě funkční období po sobě. Díky 

zmíněným funkcím je politický systém ROC politology označován jako poloprezidentský. 

Výkonný dvůr je nejvyšším orgánem státní správy, v jehož čele stojí premiér, který je jmenován 

prezidentem a následně schvalován Legislativním dvorem.201 

Legislativní dvůr, tedy parlament, představuje nejvyšší zákonodárný orgán. Tento 

jednokomorový orgán se v současné době skládá ze 113 zákonodárců, kteří jsou voleni na 

období 4 let. Mezi pravomoci parlamentu patří schvalování zákonů a státního rozpočtu, změny 

Ústavy a hlasování o nedůvěře vládě.202 

Justiční dvůr má tři soudní soustavy: (1) řádný soud, který se zabývá běžnými 

občanskými a trestními věcmi, (2) správní soud, který se zabývá správními věcmi, a (3) Ústavní 

soud (Council of Grand Justices), který má pravomoc vykládat ústavu a sjednocovat výklad 

zákonů a nařízení. Kromě toho je zřízen také specializovaný Soud pro duševní vlastnictví.203 

Existují tři typy primárních pramenů práva: (1) zákony, (2) zvyklosti vyplňující mezery 

v zákonech v souladu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy a (3) judikatura, pokud se 

neuplatní ani zákony, ani zvyklosti. Soudní rozhodnutí jsou obecně považována za sekundární 

pramen práva, s výjimkou toho, že Ústavní soud má pravomoc vykládat ústavu a jeho rozhodnutí 

jsou závazná se stejným právním účinkem jako samotná ústava.204 

V současnosti na Tchaj-wanu kromě ústavy platí pět hlavních zákonů: (1) občanský 

zákoník z roku 1929, který zahrnuje většinu občanských a obchodních záležitostí, které se 

zabývají vztahy mezi soukromými osobami, jako jsou smlouvy, delikty, vlastnictví, dědické 

a rodinné právo, (2) trestní zákoník z roku 1935, (3) občanský soudní řád z roku 1935, (4) trestní 

řád z roku 1928 a (5) zákon o správním řízení z roku 1999.205 

  

 
201 Executive Yuan, Republic of China (Taiwan) [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: https://english.ey.gov.tw/ 
202 Legislative Yuan, Republic of China (Taiwan) [online]. [cit. 1-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.ly.gov.tw/Home/Index.aspx 
203 Judicial Yuan, Republic of China (Taiwan) [online]. [cit. 1-8-2021]. Powers and Functions. Dostupné z: 

https://www.judicial.gov.tw/en/np-1580-2.html 
204 ZHANG, Alex. Taiwan Legal Research. New York University School of Law, 2019 [online]. [cit. 30-7-2021]. 

Dostupné z:  https://www.nyulawglobal.org/globalex/Taiwan1.html 
205 Tamtéž. 
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6. Vývoj a charakteristika Tchajwanské ekonomiky 

 

6.1. Historické pozadí současného vývoje 

Na ekonomický vývoj Tchaj-wanu měla vždy vliv především jeho geografická poloha. 

V průběhu historie se na Tchaj-wanu vystřídali různí kolonizátoři, kteří ho využívali zejména 

jako vstupní bránu k obchodu s východní Asií. Stal se tak významným obchodním centrem 

a prosperoval. V polovině 16. století Tchaj-wan hospodářsky rostl pod nizozemskou nadvládou 

a koncem 19. století pod vládou čínské císařské dynastie Čching, která zde vládla až do porážky 

Číny v Čínsko-japonské válce. V letech 1895-1945 ostrov ekonomicky prosperoval jako 

japonská kolonie.206 V této době začal moderní ekonomický a sociální rozvoj Tchaj-wanu, který 

vytvořil základy pro rychlý ekonomický růst, díky němuž se Tchaj-wan skoro bez obtíží dostal 

z ekonomického úpadku bezprostředně následujícím po druhé světové válce.207 

V polovině 20. století mnozí ekonomové předvídali vývoj hospodářské situace na Tchaj-

wanu značně pesimisticky. Vycházeli při tom z faktorů jako je nepříznivý poměr rozlohy Tchaj-

wanu k počtu obyvatel, nedostatek přírodních zdrojů, nedostatek kapitálu a zdiskreditovaná 

vláda. Tento názor byl však vyvrácen, když se ukázalo, že hospodářský růst Tchaj-wanu od 

poloviny 60. let 20. století byl tak velkolepý, že se mu dostalo označení „tchajwanský 

hospodářský zázrak“. V tomto období začala tchajwanská ekonomika růst rychleji než 

ekonomika jakéhokoliv jiného asijského státu, včetně ekonomiky Japonska, a ještě rychleji než 

většina ostatních rozvinutých ekonomik v poválečné době. 

Hospodářskému rozmachu Tchaj-wanu v 60. letech a několik desetiletí poté předcházela 

pozemková reforma, která vyvolala výrazný růst zemědělského sektoru. Prosperita venkova 

podnítila rozvoj průmyslu, zatímco efektivnější zemědělství uvolnilo pracovní sílu pro 

tchajwanskou industrializaci, která byla motorem ekonomiky v 60. a 70. letech. Vysoká míra 

úspor, rostoucí produktivita práce, privatizace, podpora vzdělávání, promyšlené vládní 

plánování, značné zahraniční investice a obchod, to vše pohánělo rychlou hospodářskou expanzi 

Tchaj-wanu.208 

Přestože se v 90. letech 20. století tchajwanská ekonomika zpomalila, její růst zůstal 

nadále dobrý, a to i během východoasijské finanční krize v roce 1997, ze které se Tchaj-wan 

rychle vzpamatoval a v roce 1999 se již vracel na hodnoty, kterých dosahoval před krizí. V roce 

 
206 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 87-100. ISBN 80-7106-708-3. 
207 OLDS, Kelly. The Economic History of Taiwan. National Taiwan University [online]. [cit. 3-8-2021]. Dostupné 

z: https://eh.net/encyclopedia/the-economic-history-of-taiwan/ 
208 Tamtéž. 
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2001 zažil Tchaj-wan recesi, která byla způsobena především politickou paralýzou. Jeho 

ekonomika prošla dalším útlumem, počínaje celosvětovou krizí v roce 2008, z něhož se 

zotavovala jen pomalu. 

Počáteční industrializace Tchaj-wanu byla podpořena růstem textilních továren 

a společností vyrábějících lehké výrobky, jako jsou malé spotřebiče, sportovní vybavení 

a oblečení. Následně se zájem podnikatelů přesunul k výrobě polovodičů a elektronických 

zařízení, včetně rádií, televizorů a počítačů. V polovině 80. let se stal Tchaj-wan jedním 

z největších světových výrobců počítačů a počítačových příslušenství. Mezi další významná 

odvětví patří ocelářský a loďařský průmysl. Tchaj-wan ze začátku přijal politiku substituce 

importu a zavedl vysoká cla na ochranu svého začínajícího průmyslu. Tuto strategii však brzy 

opustil ve prospěch silné podpory exportu, což mělo velmi kladný vliv na vývoj jeho ekonomiky. 

Jedním z negativ otevřené a exportně orientované ekonomiky je ale značná závislost na přímých 

zahraničních investicích a zahraničním obchodu a s tím spojená zranitelnost, jelikož zpomalení 

ekonomik ostatních států má nyní negativní dopad i na tchajwanskou ekonomiku.209 

 

6.2. Charakteristika ekonomiky Tchaj-wanu v současnosti 

Tchaj-wan má dynamickou kapitalistickou ekonomiku, která je z velké části poháněna 

průmyslovou výrobou, zejména vývozem elektroniky, strojů a petrochemických výrobků. Jeho 

ekonomika prodělala v minulosti rychlou přeměnu struktury, kdy tradiční zemědělství nahradila 

věda, vyspělé technologie a služby. Tyto změny vedly i ke změnám struktury zahraničního 

obchodu, kdy tradiční exportní komodity, jako jsou textilní výrobky a hračky, byly nahrazeny 

počítači, elektronickými výrobky, stroji a jejich příslušenstvím. K hlavním průmyslovým 

odvětvím se řadí informační a komunikační technologie (angl. Information and Communication 

Technology, dále také jen „ICT“), zpracování kovů, chemický průmysl a oblast 3C (computer, 

communication, and consumer). Tchajwanská ekonomika je silně orientovaná na vývoz a je 

závislá na mezinárodním obchodu. Tato silná závislost na vývozu vystavuje jeho ekonomiku 

výkyvům světové poptávky. Dalšími významnými dlouhodobými problémy jsou diplomatická 

izolace Tchaj-wanu, nízká porodnost, rychle stárnoucí populace a rostoucí konkurence ze strany 

Číny a dalších asijsko-pacifických trhů.210  

 
209 BROWN, Kerry; HEMPSON-JONES, Justin; PENNISI, Jessica. Investment Across the Taiwan Strait. The Royal 

Institute of International Affairs, 2010 [online]. ISBN 978-1-86203-242-2. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Asia/1110pp_taiwan.pdf 
210 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [cit. 1-8-

2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-informace-

2021-060624354.pdf 
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Ostrov vykazuje přebytek obchodní bilance a jeho devizové rezervy jsou páté největší na 

světě, hned za Čínou, Japonskem, Saúdskou Arábií a Švýcarskem. Tchaj-wan přijal řadu 

opatření ke snížení inflace a stabilizaci devizového trhu směřujících k ekonomické liberalizaci 

a internacionalizaci. Byly liberalizovány domácí i mezinárodní devizní a finanční služby 

a zhodnocen kurz tchajwanské měny vůči americkému dolaru a dalším měnám. V roce 2006 

Čína předstihla USA a stala se po Japonsku druhým největším zdrojem dovozu na Tchaj-wan. 

Čína je také na prvním místě v přímých zahraničních investicích na ostrově. Tchaj-wan od roku 

2009 v souvislosti se žádostí o členství ve WTO postupně uvolňuje pravidla, kterými se řídí 

investice, celní tarify, odstraňování obchodních restrikcí a také zajistil svým investorům větší 

přístup na trh na pevnině. Tchaj-wan v uplynulých čtyřech dekádách dosáhl pozoruhodných 

ekonomických výsledků, tažených zejména rostoucím zahraničním obchodem.211 

Tchaj-wan patří mezi průmyslově vyspělé ekonomiky a je jedním ze států tzv. „asijských 

tygrů“. Jeho průmysl se opírá o kvalitní síť průmyslových zón a rostoucí počet technologických 

a vědeckých parků, které jsou podpořeny vysoce kvalifikovanou pracovní silou a plně 

integrovanou dodavatelsko-odběratelskou sítí. Malé a střední podniky mohou využívat podpory 

tchajwanské administrativy směřované do oblasti inovací a moderních technologií.  

Úhrnná plodnost na Tchaj-wanu, která činí něco málo přes jedno dítě na ženu, patří 

k nejnižším na světě, což zvyšuje vyhlídky na budoucí nedostatek pracovních sil, klesající 

domácí poptávku a snižující se daňové příjmy. Tchajwanská populace rychle stárne a očekává se, 

že do roku 2025 bude počet osob starších 65 let tvořit téměř 20 % celkové populace ostrova.212 

Tchajwanská ekonomika je úzce spjata s čínským trhem. Tchajwanská hospodářská 

závislost na čínské ekonomice je druhá největší v Asii. Užší hospodářské vazby s pevninskou 

částí země přinášejí tchajwanské ekonomice příležitosti, ale představují také hrozbu, neboť 

politické neshody nejsou vyřešeny a čínský hospodářský růst se zpomaluje. Vláda nedosáhla 

velkého pokroku v řešení domácích ekonomických problémů včetně obav ze stagnace mezd, 

vysokých cen bydlení, nezaměstnanosti mladých lidí, jistoty zaměstnání a finančního 

zabezpečení v důchodu. Vláda však dosáhla většího pokroku v oblasti posílení obchodu s jižní 

a jihovýchodní Asií, což může pomoci izolovat tchajwanskou ekonomiku od poklesu poptávky 

na pevnině, pokud by se růst Číny nadále zpomaloval.213 

 
211 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2020) [online]. [cit. 

1-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
212 Economy of Taiwan. The World Factbook. [online]. [cit. 10-8-2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-

world-factbook/countries/taiwan/#economy 
213 Tamtéž. 
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V průběhu pandemie covid-19 byla situace na Tchaj-wanu stabilizovaná. Nebyla zde 

zavedena žádná drastická restriktivní opatření, výroba nadále pokračovala a ekonomické aktivity 

nebyly výrazně omezeny. Tchajwanská administrativa naopak zavedla z důvodu pandemie 

rozsáhlá opatření na podporu ekonomiky a zachování ekonomické stability. Tchaj-wan v době 

celosvětové pandemie korona viru vykazuje růst ekonomiky – v roce 2020 o 3,1 %, kdy se pro 

rok 2021 kalkuluje s růstem ve výši 4,5 % a 3,0 % pro rok 2022. Tento potenciál leží především 

v zaměření tchajwanské ekonomiky na elektroniku a ICT a zvýšené globální poptávce v tomto 

sektoru. Hrubý domácí produkt (dále také jen „HDP“) na obyvatele vystoupalo na 58 620 USD. 

Nezaměstnanost byla v loňském roce na 3,9 % a inflace klesla na -0,2 %. Běžný účet platební 

bilance země je dlouhodobě přebytkový.214  

Hodnota tchajwanského vývozu se v roce 2020 zvýšila na 336 mld. USD. Dovoz se 

v porovnání s předchozími roky mírně snížil a ke konci roku činil 257 mld. USD. Celkově 

tchajwanský zahraniční obchod v roce 2020 klesl o 1,6 % na hodnotu 594 mld. USD. Bilance 

zahraničního obchodu skončila v roce 2020 s přebytkem 79,5 mld. USD. Více než 80 % 

tchajwanského vývozu je tvořeno meziprodukty.215 

 

Tabulka č. 1: Hlavní hospodářské ukazatele Tchaj-wanu a predikce vývoje 

 

Zdroj: Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan (zpracováno z dat EIU, OECD, WEF)216 

 
214 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dosupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
215 Tamtéž. 
216 Převzato ze: Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničních věcí ČR [online].  [cit. 2-10-

2021]. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/navody/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-informace/2/#2-ekonomika 
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6.3. Odvětvová struktura 

Tchaj-wan prošel od poloviny minulého století závratným vývojem, který přinesl řadu 

změn, jež se promítly i na postavení jednotlivých sektorů v ekonomice. Do konce druhé světové 

války bylo zemědělství hnacím motorem růstu tchajwanské ekonomiky, avšak od poloviny 20. 

století dochází k rychlému rozvoji průmyslových odvětví a poklesu významu sektoru 

zemědělství. Zemědělský sektor se na HDP nyní podílí pouze asi 2 % a zaměstnává přibližně 

5 % pracovní síly. Mezi hlavní plodiny pěstované na Tchaj-wanu patří rýže, ovoce a zelenina. 

Tchajwanský výrobní sektor tvoří více než 35 % HDP země a poskytuje práci 35 % pracovní 

síly. Tchaj-wan je jedním z největších dodavatelů polovodičů, počítačů, mobilních telefonů 

a počítačových obrazovek na světě. Ačkoli je země známá svým polovodičovým 

a elektronickým průmyslem, tchajwanské ekonomice stále dominuje průmysl služeb. Sektor 

služeb se v roce 2020 podílel na tchajwanském HDP 62,7 % a zaměstnával 59,7 % pracovní síly. 

Odvětví služeb se vyznačuje nedostatečnou konkurenceschopností. Velká odvětví náročná na 

pracovní sílu se navíc začala stěhovat z Tchaj-wanu do jiných zemí s nižšími náklady na 

pracovní sílu. Na druhou stranu je na vzestupu cestovní ruch. V roce 2019 dosáhla země rekordu 

11,84 mil. zahraničních návštěvníků.217 

 

Tabulka č. 2: Skladba HDP Tchaj-wanu v letech 2013 – 2018 (v %) 

Zdroj: Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan (zpracováno autorem)218 

 

 

 

 

 

 
217 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dosupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
218 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2020) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dosupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2020/01/10/Nahled%20STI%20(PDF)%20Tchaj-

wan%20-%20Souhrnna%20teritorialni%20informace%20-%202019.101824789.pdf 
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6.3.1. Zemědělství 

Tchaj-wan byl vždy známý svým produktivním zemědělstvím, a to především díky jeho 

bohaté sopečné půdě, hojným srážkám a příznivému klimatu. Právě tyto podmínky přilákaly 

první čínské přistěhovalce. Během japonského koloniálního období vyvážel Tchaj-wan do 

Japonska velké množství rýže a cukru. V prvních letech po druhé světové válce zemědělství 

vzkvétalo díky novému způsobu pěstování plodin, hnojení a zavlažování.219 

Od počátku 21. století však tchajwanské zemědělce tvrdě zasáhla zahraniční konkurence, 

částečně proto, že jednotlivé farmy na ostrově jsou malé, ale také proto, že po vstupu Tchaj-

wanu do WTO v roce 2002 se usnadnil dovoz levnějších zahraničních zemědělských produktů. 

V souladu s požadavky WTO došlo k uvolňování restrikcí na importované výrobky a snižování 

celních poplatků. Liberalizace obchodu pro Tchaj-wan znamenala, že místní zemědělské 

produkty musely čelit zvýšené konkurenci zahraničních zemědělských produktů. Přestože tato 

liberalizace přinášela nové možnosti exportu i pro domácí výrobce, import vzrostl 

mnohonásobně oproti exportu, což vedlo k prohloubení deficitu obchodu se zemědělskými 

plodinami. 

Chov hospodářských zvířat je na tom oproti pěstování plodin o něco lépe. Prasata, kuřata 

a kachny byly upřednostňovány před skotem, ale i tuto část hospodářství postihl negativní vliv 

zahraničního dovozu. Jedině zemědělci, kteří pěstují ovoce a zeleninu, čaj a některé speciální 

plodiny, dokážou obstojně konkurovat zahraničnímu importu.220 

Lesnictví a rybolov, které byly kdysi důležitými odvětvími hospodářství, rovněž ztratily 

na významu. Lesy byly vyčerpány a lesní hospodářství nyní tvoří jen nepatrný zlomek 

tchajwanské ekonomiky. Jednou z oblastí, která zaznamenala výrazný růst, je květinářství, 

jelikož se Tchaj-wan stal významným vývozcem orchidejí. Na Tchaj-wanu se také stalo trendem 

ekologické zemědělství. 

Celkově tvoří zemědělský sektor pouze malou část tchajwanské ekonomiky. Rýže 

zůstává nejhodnotnější tchajwanskou plodinou, a to i přes potíže, které tchajwanským 

zemědělcům způsobilo členství ve WTO. Z hlediska hodnoty produkce se dále pěstují 

bambusové výhonky, zelí, melouny, houby shiitake, listová zelenina a zelená cibule. Čaj má 

velmi dobré uplatnění na místním trhu a je také důležitým vývozním produktem.221 

 

 
219 Economy of Taiwan. Britannica [online]. [cit. 5-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Economy 
220 Tamtéž. 
221 BAKEŠOVÁ, Ivana; HEŘMANOVÁ, Zdenka; FÜRST, Rudolf. Dějiny Taiwanu. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2004, str. 6-13. ISBN 80-7106-708-3. 
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6.3.2. Nerostné suroviny 

Těžba nerostných surovin nehraje v tchajwanské ekonomice již téměř žádnou roli, ačkoli 

kdysi tomu bylo jinak. Koncem 19. století se na Tchaj-wanu těžilo ve významném množství uhlí, 

zlato, síra, mramor a další suroviny, nicméně již v polovině 20. století byl podíl těžby na celkové 

průmyslové produkci Tchaj-wanu zanedbatelný. 

Tchajwanské zásoby uhlí byly z velké části vyčerpány. Na ostrově a v pobřežních vodách 

se nachází malé zásoby ropy a zemního plynu. Tato produkce však pokrývá pouze malou část 

potřeb Tchaj-wanu v oblasti fosilních paliv, a proto se velká část musí dovážet. Vzhledem 

k tomu, že Tchaj-wan je tak vysoce závislý na dovozu paliv ze zahraničí, diverzifikoval své 

zdroje těchto komodit a disponuje značnou skladovací kapacitou. 

S rychlou industrializací Tchaj-wanu a následným růstem prosperity a spotřeby je nyní 

Tchaj-wan téměř zcela závislý na energii vyráběné z dovážených fosilních paliv. Jaderná 

energie, která se po havárii v japonské Fukušimě setkala se zvýšeným odporem, tvoří jen asi 

desetinu celkového objemu a vodní, solární a větrná energie a další formy obnovitelné energie 

tvoří jen malou část spotřeby energie.222 

 

6.3.3. Výroba 

Na Tchaj-wanu se začal rozvíjet průmysl na konci 19. století, krátce poté, co se Tchaj-

wan stal japonskou kolonií a tempo industrializace se ještě zvýšilo během první světové války. 

Druhá světová válka byla dalším impulsem pro rozvoj výroby, včetně zavedení některých 

odvětví těžkého průmyslu. To vše významně přispělo k hospodářskému růstu ostrova. Skutečný 

rozmach tchajwanského zpracovatelského průmyslu však nastal až od konce 50. let 20. století, 

kdy roční tempo růstu činilo přibližně 12 %. Ještě rychleji rostl zpracovatelský průmysl v 60. 

a 70. letech, kdy dosáhl tempa, které bylo ve světové historii téměř bezprecedentní. 

Industrializace Tchaj-wanu začala lehkým průmyslem (např. výrobou malých spotřebičů 

a obuvi), brzy však přešla na výrobu náročnější na pracovní sílu a kapitál, jako jsou rádia a další 

elektronická zařízení a počítače a další výrobky informačních a komunikačních technologií. 

Mezitím Tchaj-wan vybudoval prosperující petrochemický průmysl využívající 

dováženou ropu, který zahrnoval vedlejší produkty včetně plastů, léků a syntetických výrobků. 

Tchaj-wan také začal vyrábět ocel a další kovy a komponenty, které se používaly ke stavbě lodí, 

 
222 Economy of Taiwan. Britannica [online]. [cit. 5-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Economy 
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ropných plošin a automobilů. Důležitými obory podnikání se staly nástroje, automobilové 

součástky, elektrická zařízení, optika a telekomunikace.223 

 

6.3.4. Služby 

Sektor služeb je v současné době nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím odvětvím 

tchajwanské ekonomiky, které tvoří přibližně dvě třetiny ročního hrubého domácího produktu. 

Mezi hlavní složky služeb (seřazené sestupně podle významu z hlediska HDP) patří velkoobchod 

a maloobchod, vládní služby, finance a pojišťovnictví, nemovitosti (včetně pronájmu a leasingu), 

doprava (včetně skladování), zdravotní a sociální péče, profesionální a high-tech služby, 

ubytování (včetně stravování), vzdělávání a kultura (včetně sportu a rekreace).  

Cestovní ruch sice není kategorií služeb, ale činnosti spojené s cestovním ruchem tvoří 

významný segment tchajwanské ekonomiky. V letech těsně po druhé světové válce nebyl 

cestovní ruch podporován kvůli obavám z jeho ohrožení kvůli bezpečnosti. Tato politika se 

změnila v polovině 50. let a počet ročních turistických návštěv se poté rychle zvýšil. Na počátku 

21. století navštěvovalo Tchaj-wan několik milionů turistů ročně. Dlouhá léta přicházela většina 

turistů z Japonska, Hongkongu, Spojených států a jihovýchodní Asie, ale po zlepšení vztahů 

mezi Čínou a Tchaj-wanem od roku 2008 přijíždí také velké množství turistů z pevninské Číny. 

Počet návštěvníků z Číny je však Tchaj-wanem každý rok regulován.224 

 

  

 
223 Economy of Taiwan. Britannica [online]. [cit. 5-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/Economy 
224 Tamtéž. 
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7. Tchajwanské investiční prostředí 

Tchaj-wan se nachází na asijsko-pacifickém dopravním uzlu, který spojuje 

severovýchodní a jihovýchodní Asii. Díky této poloze lze cestovat z jeho mezinárodních letišť 

do nejbližších šesti velkých měst v západním Pacifiku (Tokio, Soul, Peking, Šanghaj, Hongkong 

a Singapur) v průměru za pouhé 2 hodiny a 55 minut. Lodní doprava umožňuje přepravit zboží 

z přístavu Kaohsiung do nejbližších velkých přístavů v regionu, jakou jsou Manila, Singapur, 

Hongkong, Šanghaj a Tokio, v průměru za pouhých 53 hodin. Tchaj-wan slouží jako důležitý 

dopravní most spojující Evropu, Ameriku a Japonsko s rozvíjejícími se asijsko-pacifickými trhy. 

Mnoho nadnárodních společností zde také zakládají své asijsko-pacifické centrály. 

Jeho západní soused, ČLR, je motorem globálního hospodářského růstu a druhou největší 

ekonomikou světa. Na severu od Tchaj-wanu se nachází Japonsko se třetí největší světovou 

ekonomikou a na východě jsou Spojené státy s největší ekonomikou na světě.225 Na jihu 

se nachází deset států Sdružení národů jihovýchodní Asie. Tchaj-wan má tedy díky své 

vynikající poloze ideální postavení pro hospodářskou soutěž v Asii.226 

Jak se centrum světové ekonomiky postupně přesouvá ze západu na východ, pozornost se 

přesouvá z vyspělých trhů na rozvíjející se trhy. Ať už z hlediska jazyka, geografie nebo kultury, 

je blízkost Tchaj-wanu k trhu pevninské Číny velmi strategická. Další výhody, jako je schopnost 

inovací, výrobní síla a integrace tchajwanských podniků do asijských průmyslových řetězců, 

vedou mezinárodní podniky k tomu, aby si Tchaj-wan vybraly jako základnu pro vstup na 

pevninskou Čínu a rozvíjející se trhy Asie. Tchaj-wan pak využívají jako platformu pro expanzi 

do celého světa.227 

Investiční prostředí na Tchaj-wanu je často hodnoceno velmi kladně a dosahuje předních 

příček v mnoha prestižních mezinárodních žebříčcích hodnotících kvalitu investičních prostředí 

států světa. Ve zprávě „Global Competitiveness Report 2019“, kterou vydalo Světové 

ekonomické fórum, se Tchaj-wan umístil na 12. místě ze 141 ekonomik a na 4. místě v asijsko-

pacifickém regionu. Ve zprávě „Business Environment Risk Intelligence“ z roku 2021 se Tchaj-

wan umístil na 4. místě na světě jako nejlepší investiční destinace. Ve zprávě Světové banky 

„Doing Business 2020“ se Tchaj-wan umístil na 15. místě ze 190 ekonomik z hlediska snadnosti 

podnikání.228 

 
225 World Economic Outlook (April 2021). International Monetary Fund [online], [cit. 30-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
226 Reasons to Invest, Ministry of Economic Affairs of Taiwan [online]. [cit. 3-8-2021]. Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPageeng5290?lang=eng&search=5290&menuNum=1 
227 Tamtéž. 
228 Taiwan Overview, InvesTaiwan, Ministry of Ecnomic Affairs, R.O.C. [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPageeng411?lang=eng&search=411&menuNum=2 
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Podnikatele, kteří přicházejí na Tchaj-wan, láká především jeho stabilní ekonomika, 

nízká míra inflace a nezaměstnanosti, vysoká úroveň vzdělání pracovní síly, vyspělá dopravní 

infrastruktura, transparentní a fungující právní systém, silná ochrana práv duševního vlastnictví, 

stabilní přebytky obchodní bilance nebo vysoké devizové rezervy.229 Rozložení průmyslových 

klastrů na Tchaj-wanu lze obecně rozdělit na elektroniku a technologie na severu, strojírenství 

v centrálních oblastech a petrochemii a těžký průmysl na jihu. Tchaj-wan nabízí solidní 

průmyslové dodavatelské řetězce, které jsou schopny uspokojit potřeby klientů a hbitě dodávají 

komponenty na míru. Z hlediska kvality a kvantity je konkurenceschopnost tchajwanských 

výrobků hlavním důvodem, proč si zahraniční investoři vybírají ostrov jako svou investiční 

destinaci. 

Vysoce rozvinutá povaha průmyslových klastrů pomohla Tchaj-wanu stát se druhým 

největším světovým výrobcem informačních hardwarů. Tchaj-wan se umisťuje se svou výrobou, 

balením a testováním polovodičů na první místo v celosvětovém žebříčku, jeho odvětví návrhu 

integrovaných obvodů zaujímá druhé místo na světě a jeho odvětví výroby počítačů zaujímá třetí 

místo.230  

Pracovní sílu na Tchaj-wanu podporuje univerzální vzdělávací systém, který každoročně 

doplňuje více než 300 000 nových absolventů na úrovni odborných škol a univerzit. V roce 2018 

mělo 5,88 mil. osob ve věku 25 až 64, tedy 51,17 % pracovní síly, alespoň bakalářský titul.231 

Tchaj-wan má hustou a komplexní dopravní síť. Ostrov je spojen s okolním světem 

rozvinutými systémy námořní a letecké dopravy, které se propojují prostřednictvím sedmi 

mezinárodních přístavů a 17 letišť. K vnitrozemním spojením patří železniční a dálniční systém 

po celém ostrově a vysokorychlostní železniční trať na západním pobřeží. Tchaj-pej a Kaohsiung 

mají také systémy metra. Tyto pohodlné dopravní sítě umožňují cestovat kamkoli na Tchaj-wanu 

během jediného dne a zároveň umožňují nákladově efektivní, rychlou a účinnou přepravu osob 

i zboží.232 

Tchajwanské úřady aktivně podporují program „5+2 inovativních průmyslových oblastí“ 

a program rozvoje šesti strategických odvětví s cílem urychlit průmyslovou transformaci, 

modernizaci ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti ostrova. Mezi cílová odvětví patří 

mimo jiné: (1) inteligentní strojírenství, (2) biomedicína, (3) zelená energie, (4) národní obrana, 

(5) inovativní zemědělství, (6) cyklické hospodářství a (7) vznik „Asijského silikonového údolí“. 

 
229 Investment Information, Ministry of Economic Affairs, R.O.C. [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.contacttaiwan.tw/main/docdetail.aspx?uid=485&pid=484&docid=133 
230 Reasons to Invest, InvesTaiwan, Ministry of Econimic Affairs, R.O.C. [online]. [cit. 1.9.2021]. Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPageeng5290?lang=eng&search=5290&menuNum=1 
231 Tamtéž. 
232 Tamtéž. 
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Tchajwanské úřady rovněž nabízejí dotace na výzkum a vývoj pro projekty partnerství mezi 

Tchaj-wanem a zahraničím.233 234 

Podpora přímých zahraničních investic je pro tchajwanskou administrativu důležitým 

politickým cílem, jelikož Tchaj-wan si sám stanovil strop veřejného dluhu, který omezuje 

veřejné výdaje, a má nízkou úroveň soukromých investic. Tchaj-wan realizuje různá opatření 

k přilákání přímých zahraničních investic jak od zahraničních společností, tak od tchajwanských 

podniků působících v zahraničí. Pro přilákání investic ze zahraničí byla založena Investiční 

komise při ministerstvu hospodářství, do jejíž agendy spadají záležitosti spojené s přímými 

zahraničními investicemi na Tchaj-wanu. Dále byla vybudována síť vědeckých a průmyslových 

parků, technologických průmyslových zón a zón volného obchodu, které mají za cíl rozšířit 

obchodní a investiční příležitosti poskytováním daňových úlev, celních výjimek, nízkoúročených 

úvěrů a dalších výhodných podmínek. Pobídky jsou obvykle četnější pro investice ve výrobním 

odvětví. 

Daňové úlevy jsou poskytovány především společnostem v oblasti výzkumu a vývoje, 

které mohou dosáhnout slevy na dani až ve výši 15 %. Tchaj-wan má také řadu výzkumných 

a vývojových dotačních programů, kterých se zahraniční investoři mohou zúčastnit. Tyto dotace 

mohou dosahovat výše až 50 % v závislosti na charakteru projektu. Další daňové pobídky mohou 

investoři nalézt například v rámci zón volného obchodu, kde jsou podniky osvobozeny např. od 

dovozních cel, komoditní daně a živnostenské daně. 

 

7.1. Omezená odvětví 

Tchaj-wan vede negativní seznam průmyslových odvětví, která jsou pro zahraniční 

investice uzavřena či omezena, protože podle úřadů mohou ohrožovat národní bezpečnost nebo 

životní prostředí. Jedná se celkem o 26 oblastí jako jsou například veřejné služby, distribuce 

energie a zemního plynu, poštovní služby, telekomunikace, hromadné sdělovací prostředky 

a letecká a námořní doprava. Tato odvětví tvoří celkem méně než jedno procento hodnoty 

výroby tchajwanského výrobního sektoru a méně než pět procent sektoru služeb. Zahraničním 

investicím je však otevřena železniční doprava, nákladní doprava malými nákladními 

automobily, výroba pesticidů, vývoj nemovitostí, leasing a obchod.  

 
233 Key Industries 2020, InvesTaiwan, Ministry of Economic Affairs [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPageeng127?lang=eng&search=127&menuNum=24 
234 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
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Zahraniční subjekty jsou oprávněny zakládat a vlastnit obchodní společnosti a vykonávat 

všechny formy výdělečné činnosti jako místní podniky, pokud příslušné předpisy nestanoví 

jinak. Držení většinového podílu v tchajwanských společnostech je legální, avšak Tchaj-wan 

upravuje limity zahraničního vlastnictví v některých citlivých odvětvích, například 60% limit pro 

zahraniční vlastnictví společností zabývajících se telekomunikacemi, včetně limitu přímých 

zahraničních investic v tomto odvětví ve výši 49 %. Ve službách kabelového televizního vysílání 

platí 20% omezení přímých zahraničních investic a zahraniční vlastnictví do výše 60 % je 

povoleno prostřednictvím nepřímých investic přes tchajwanský subjekt. Kromě toho existuje 

limit zahraničního vlastnictví ve výši 49,99 % pro služby satelitního televizního vysílání 

a potrubní distribuci zemního plynu a limit 49 % pro služby vysokorychlostní železnice. 

Aktuální seznam odvětví s omezeným přístupem lze najít na webových stránkách Tchajwanské 

investiční komise.235 

Investiční komise prověřuje žádosti o přímé zahraniční investice, fúze a akvizice. 

Tchajwanské úřady tvrdí, že 95 % investic, které nepodléhají negativnímu seznamu a jejichž 

kapitál je nižší než 500 mil. NTD (385 mil. CZK), získá schválení od Investiční komise během 

dvou až čtyř dnů. Prověření investic s kapitálem od 500 mil. NTD (385 mil. CZK) do 1,5 mld. 

NTD (1,155 mld. CZK) trvá tři až pět dní. V případě investic do průmyslových odvětví 

s omezeným přístupem a v případech, kdy výše investice nebo navýšení kapitálu přesahuje 

1,5 mld. NTD (1,155 mld. CZK), nebo v případě fúzí a akvizic, trvá prověřování 10 až 20 dní 

a zahrnuje přezkum příslušnými ministerstvy. Konečné schválení náleží výkonnému tajemníkovi 

Investiční komise. Prověřování zahraničních investic zahrnujících přeshraniční fúze a akvizice 

nebo jiné zvláštní situace trvá 20-30 dní, protože tyto transakce vyžadují meziresortní přezkum 

a projednání na měsíčním zasedání Investiční komise. Součástí prověřování může být také 

posouzení dopadu navrhovaných investic na konkurenční prostředí v daném odvětví a ochrana 

práv místních akcionářů a zaměstnanců. Screening se rovněž používá k odhalení investic 

s nejasnými zdroji financování, zejména s kapitálem pocházejícím z ČLR. Aby bylo zajištěno 

monitorování investic z ČLR v souladu s tchajwanským právem a veřejným míněním, účastní se 

tchajwanský Úřad národní bezpečnosti každého jednání o přezkumu investic souvisejících s ČLR 

bez ohledu na velikost investice.236  

 

 
235 Negative List for Investment by Overseas Chinese and Foreign Nationals, Ministry of Economic Affairs of 

Taiwan [online], [cit. 3-8-2021]. Dostupné z:  

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPageeng10310031?lang=eng&search=10310031&menuNum=12 
236 2021 Investment Climate Statements: Taiwan, U.S. Department of State [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/taiwan/ 
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7.2. Negativa a rizika 

Tchajwanské investiční prostředí má však i určité negativní aspekty. Tyto překážky 

zahrnují nadměrnou nebo nekonzistentní regulaci, vliv domácích a státních podniků na trh 

v odvětví veřejných služeb, energetiky, poštovních služeb, dopravy, financí a nemovitostí, 

omezení zahraničního vlastnictví v odvětvích považovaných za citlivá a regulační kontrolu 

možné účasti kapitálu z ČLR. Tchaj-wan má dále jednu z nejnižších úrovní soukromých 

kapitálových investic v Asii, ačkoli soukromé kapitálové společnosti stále více sledují příležitosti 

na trhu a snaží se tuto situaci zlepšit. Zahraniční soukromé kapitálové společnosti vyjádřily 

obavy z nedostatečné transparentnosti a předvídatelnosti procesů schvalování investic a výstupů 

a ze závislosti regulačních orgánů na správním uvážení při zamítání některých transakcí.237 Tyto 

problémy se projevují zejména v odvětvích považovaných za citlivá z důvodů národní 

bezpečnosti, která však umožňují zahraniční vlastnictví. Podnikatelé zpochybňují proveditelnost 

dlouhodobé energetické politiky Tchaj-wanu s ohledem na plány postupného ukončení jaderné 

energetiky do roku 2025 a zvýšení využívání zkapalněného zemního plynu a obnovitelných 

zdrojů energie.238 

Avšak asi největším rizikem v rámci investování na Tchaj-wanu je rostoucí napětí 

s Čínskou lidovou republikou a celkově mezinárodní postavení Tchaj-wanu v rámci světa. 

Prezidentka Cchaj Jing-wen, která se řadí k odpůrcům sbližování s pevninskou Čínou, získala 

druhé funkční období drtivým vítězstvím během prezidentských voleb v lednu 2020, a to 

především díky silným proti-pekingských náladám, které vládnou po Tchaj-wanu. Vztahy 

s pevninskou Čínou se zhoršily od nástupu prezidentky k moci v roce 2016. V důsledku toho se 

pevninská Čína uchýlila k hospodářským opatřením a zintenzivnění vojenských cvičení, aby 

vyvinula tlak na Tchaj-wan. Navzdory těmto tlakům prezidentka pravděpodobně nevyhlásí 

referendum o oficiálním vyhlášení nezávislosti a dává přednost zachování současného stavu.239  

Na mezinárodní scéně byl Tchaj-wan celosvětovým vzorem pro efektivní zvládání 

pandemie, aniž by obdržel jakoukoli pomoc od Světové zdravotnické organizace, jelikož byl 

Tchaj-wan z této organizace vyloučen po tom, co Čína trvala na tom, že Tchaj-wan spadá pod 

její jurisdikci.240 Díky tomuto přístupu ČLR není Tchaj-wan členem mnoha dalších významných 

mezinárodních organizací. K tomuto stavu nepřispívá ani ten fakt, že Tchaj-wan uznává jako 

 
237 Overseas Chinese and Foreign Investment, InvesTaiwan, Ministry of Economic Affairs, R.O.C. [online]. [cit. 1-

9-2021]. Dostupné z: https://investtaiwan.nat.gov.tw/showPage?lang=eng&search=InvestmentStatus01 
238 Souhrnná teritoriální informace Tchaj-wan. Česká ekonomická a kulturní kancelář Tchaj-pej (2017) [online]. [cit. 

1-9-2021]. Dostupné z: https://www.mzv.cz/file/2437496/Souhrnna_teritorialni_informace_Tchaj_wan.pdf 
239 The Tsai Ing-wen presidency. Britannica [online]. [cit. 5-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/place/Taiwan/The-Tsai-Ing-wen-presidency 
240 Economic Studies and Country Risks – Taiwan [online]. [cit. 3-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Taiwan 
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samostatný stát pouze málo státu a zbytek světa, včetně České republiky, jej považuje za součást 

ČLR. 

Jen málokdo si odvažuje předvídat, jak se bude situace mezi ČLR a Tchaj-wanem vyvíjet. 

Zatím lze ale říct, že tato situace není rozhodně ideální ani stabilní a určitě tento stav může 

odradit mnohé investory.241 

 

7.3. Investičně zajímavé obory 

Tchajwanská administrativa vytvořila řadu komerčních, industriálních a dalších speciálně 

zaměřených zón, které investorům nabízejí mnohé zvýhodněné pobídky. Na Tchaj-wanu se 

nachází 174 průmyslových parků, 10 exportních zón, 7 zón volného obchodu, 4 vědecko-

technologické parky zaměřené na životní prostředí, 3 vědecké parky a 2 zemědělské parky. Tyto 

zóny a parky poskytují zahraničním investorům nízko-nákladové operační prostředí.242 

 

Dopravní průmysl a infrastruktura 

Tchajwanská vláda představila veřejný program pro rozvoj infrastruktury s celkovým 

rozpočtem 13,9 mld. USD pro období od roku 2017 do 2021. Cílem tohoto projektu je rozvoj 

tchajwanské infrastruktury v zelené energii, digitální infrastruktury, vodní infrastruktury, 

železnic a městské a venkovské infrastruktury. Zároveň je vyhrazeno dalších 680 mil. USD na 

zlepšení kvality silnic a bezpečnost silničního provozu. Jelikož místní dodavatelé zatím nejsou 

schopni samostatně zrealizovat všechny aspekty tohoto projektu, nacházejí se zde příležitosti 

i pro zahraniční dodavatele. Zahraniční investoři na Tchaj-wanu mají možnost se zapojit 

například do projektů na výstavbu nových linek metra, rozšiřování vysokorychlostních 

železničních tratí či modernizaci tradičních železnic. Konkrétně se jedná o projekty výstavby 

nových linek metra a rozšíření dalších linek v Nové Tchaj-peji a Taichung City a modernizaci 

městských kolejových drah ve městě Taoyuan a Kaohsiung.243 

 

Energetický průmysl 

Tchajwanské úřady podporují zelené a inovativní technologie nejen v rámci 

energetického průmyslu, ale i ve všech ostatních sektorech, a to i vzhledem ke své aktuální téměř 

 
241 BROWN, Kerry; HEMPSON-JONES, Justin; PENNISI, Jessica. Investment Across the Taiwan Strait. The Royal 

Institute of International Affairs, 2010 [online]. ISBN 978-1-86203-242-2. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Asia/1110pp_taiwan.pdf 
242 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
243 Tamtéž. 
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stoprocentní závislosti na dovozu energetických surovin. Ochrana životního prostředí 

a ekologické energetické zdroje jsou významným aktuálním tématem na politické i veřejné 

scéně. Ropa, benzín a uhlí jsou nyní hlavními zdroji energie a čistá energie v současné době 

představuje pouze asi 5 % z celkové energie produkované na Tchaj-wanu. Cílem tchajwanské 

administrativy je do roku 2025 vybudovat více zdrojů obnovitelné energie tak, aby tvořily až 

20 % z celkové vyprodukované energie. V rámci této iniciativy Tchaj-wan učinil v poslední době 

velké kroky, kdy se rozhodl instalovat až 500 větrných turbín v Tchajwanské úžině a dále 

plánuje vybudovat 20 GW solární elektrárnu nejpozději do roku 2025. Vytvořila se tak 

příležitost pro mnohé zahraniční investory, jelikož tchajwanská vláda počítá v rámci tohoto 

projektu s investicemi nejméně 38 mld. USD. Pro investory v tomto sektoru se dále na Tchaj-

wanu nachází příležitosti například v opravě, modernizaci a údržbě stávající infrastruktury ve 

větrné a solární energii či biopalivech. Tchajwanská administrativa aktivně bojuje proti 

znečištění půdy a podzemních vod, v rámci čehož plánuje vynaložit kolem 16 mil. EUR ročně.244  

 

Letecký průmysl 

Předvídá se, že význam asijsko-pacifického regionu v oblasti leteckého průmyslu 

v následujících letech poroste a do roku 2036 získá největší podíl v dodávkách nových letounů 

a největší podíl na trhu (až 41% podíl) v celkové hodnotě 2 500 mld. USD. Jedním z důvodů je 

především to, že se očekává významný nárůst cestujících, zejména díky růstu střední třídy 

v ČLR a Indii a pro výrobce letadel to bude znamenat uspokojení této nové poptávky. 

Předpokládá se, že díky zvýšené poptávce po leteckém cestování budou letecké společnosti 

v průběhu 20 let potřebovat cca 41 000 nových letadel. Další zajímavou oblastí, která 

v budoucnu čeká nárůst poptávky, je segment s bezpilotními letadly, jehož hodnota se očekává 

okolo 11,2 mld. USD. Výhodou Tchaj-wanu v rámci tohoto odvětví je jeho strategická pozice 

v srdci asijsko-pacifického regionu, vynikající infrastruktura, vládní pobídky a know-how. 

Z tohoto důvodu již s Tchaj-wanem spolupracuje řada významných světových firem z leteckého 

průmyslu jako je Airbus, Boeing, Rolls-Royce a Mitsubishi.245  

 

Služby 

Tchaj-wan je ve světě známý především pro jeho průmysl informačních a komunikačních 

technologií. Také právě díky tomu sídlí na Tchaj-wanu společnosti, které jsou největšími 

 
244 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
245 Tamtéž. 
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světovými dodavateli výrobků, jako jsou notebooky, tablety, základní desky a LCD monitory. 

Nejvíce prodávaným zbožím tchajwanského původu jsou mobilní telefony, síťové komponenty, 

zařízení GPS, routery, zařízení Bluetooth a analogové modemy. V tomto oboru jsou pro 

investory dále příležitosti ve vývoji cloudových technologií, mobilních aplikací, 

vysokokapacitních datových úložišť a internetové infrastruktury. Jednou z dalších 

perspektivných oblastí jsou nanotechnologie, které zde zažívají v posledních letech velký boom. 

Konkrétně se jedná o specializovaná zdravotnická zařízení, elektronické přístroje typu počítačů 

či komunikátorů, oblečení, různé měřicí přístroje v zemědělství apod.246  

 

Strojírenský průmysl 

Strojírenský průmysl je důležitým pilířem tchajwanské ekonomiky. Jeho celková hodnota 

produkce průměrně dosahuje okolo 4 mld. USD ročně. Tchaj-wan je třetím největším vývozcem 

strojírenských produktů na světě, a to hned po Německu a Japonsku. Novým cílem Tchaj-wanu 

je předělat tradiční strojírenství na „chytré“ strojírenství a stát se tak světovou základnou pro 

výzkum a vývoj v této oblasti. Další významnou oblastí pro zahraniční investory je 

automobilový průmysl.247  

 

Zemědělský a potravinářský průmysl 

Tchajwanský obchod se v zemědělském a potravinářském sektoru nachází ve výrazném 

deficitu. Nejvýznamnějšími dovozními artikly byly v roce 2016 lihoviny, sója a olejnatá semena, 

kukuřice, mražené a čerstvé hovězí maso, pšenice, jablka, tabákové výrobky a bavlna. Dovoz 

výrobků z EU se odhaduje pouze na 13 %, tedy 1,85 mld. USD. Evropští exportéři mají tedy 

možnost využít této příležitosti a prorazit na tchajwanský trh, kde zatím dominují USA, Austrálie 

a Nový Zéland. Je zde prostor především pro export vína, jehož konzumace na Tchaj-wanu od 

roku 2010 konzistentně stoupá v průměru o 8,6 % ročně. Dalším potencionálně úspěšným 

vývozním artiklem může být pivo. 

 

7.4. Vzájemné obchodní vztahy 

Evropská Unie je pro Tchaj-wan důležitým obchodním partnerem, konkrétně 4. největším 

na světě, hned po Číně, USA a Japonsku. Pro EU je Tchaj-wan na 14. místě na příčce 

 
246 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
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nejvýznamnějších obchodních partnerů. Z členských státu EU je ve dvoustranném obchodu 

s Tchaj-wanem na prvním místě Německo, poté Nizozemsko, Francie a Belgie. 

Česká republika je v rámci členských státu EU jako tchajwanský obchodní partner na 

12. místě a v rámci světa na 41. příčce. Jen za rok 2020 bylo z ČR na Tchaj-wan vyvezeno zboží 

za 6,1 mld. CZK.248 

V rámci přímých zahraničních investic je největším tchajwanským příjemcem investic 

Čína v celkové hodnotě 8,5 mld. USD. Největším zdrojem přímých zahraničních investic na 

Tchaj-wanu byla v roce 2018 Evropská unie v celkové hodnotě 6,7 mld. USD. V rámci států EU 

je největším investorem Nizozemsko, dále pak Německo a Spojené království. Čína investuje na 

Tchaj-wan mnohonásobně méně, než je tomu v opačném směru, tedy pouze 200-300 mil. USD 

ročně.249  

Česká republika v roce 2019 investovala na Tchaj-wanu pouhých 66 tis. USD především 

do výrobního sektoru. Opačným směrem však tchajwanské společnosti investovaly do České 

republiky k roku 2019 téměř 800 mil. USD (19 mld. CZK) a vytvořily 24 tis. pracovních míst, 

což dělá pro Českou republiku z Tchaj-wanu velmi významného obchodního partnera.250 

Evropská unie si uvědomuje významnost asijského kontinentu a konkrétně Tchaj-wanu 

jako jeho obchodního partnera. Toto vyplývá i z vyjádření Evropské komise z prosince 2020: 

„Evropská unie (EU) a Tchaj-wan jsou obdobně smýšlející partneři, kteří se hlásí k hodnotám 

svobody, demokracie, volného trhu, lidských práv a právního státu. Vzájemné obchodní 

a investiční vztahy EU s Tchaj-wanem jsou navíc významné a pevné a vzhledem k synergiím 

a doplňkovosti v hospodářských odvětvích EU a v oblasti investic je zde potenciál je dále posílit. 

EU a Tchaj-wan vedou pravidelné politické dialogy o hospodářských, obchodních a investičních 

záležitostech. Od roku 2017 se investiční pracovní skupina sešla šestkrát, přičemž došlo 

k věcným a produktivním diskusím o široké škále politických otázek a otázek legislativního 

vývoje. Tyto odborné diskuse posílily vzájemné porozumění našich příslušných regulačních 

rámců pro investice. Komise nepřijala rozhodnutí o zahájení investičních jednání s Tchaj-wanem 

 
248 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
249 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2020) [online]. [cit. 

1-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
250 BUCHERT, Viliam. Analýza: Vztahy Česka s Čínou a Tchaj-wanem. Ekonomicky potřebujeme obě země. E15 

[online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: https://www.e15.cz/domaci/analyza-vztahy-ceska-s-cinou-a-tchaj-wanem-

ekonomicky-potrebujeme-obe-zeme-1370409 
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a nemá ani plán jednání. EU však bude mezitím s Tchaj-wanem nadále úzce spolupracovat, i na 

řešení některých přetrvávajících obchodních překážek, jimž čelí evropští vývozci.“251 

Česká republika a Tchaj-wan hojně uzavírají různé dvoustranné neinvestiční dohody 

a memoranda. Mezi ně patří například 85 memorand o porozumění mezi vysokými školami v ČR 

a na Tchaj-wanu, díky nimž dochází k výměně studentů a vyučujících. Dále v lednu 2020 

podepsala Praha a Tchaj-pej dohodu o sesterském městě. Tato dohoda měla prohloubit 

vzájemnou spolupráci v oblasti ekonomiky, vzdělání, zdravotnictví, kultury a obchodu. Pražský 

primátor Zdeněk Hřib uvedl, že obě města spojuje zájem o využití moderních technologií 

v řešení městských problémů nebo úcta k lidským právům a demokracii.252 Po dlouhém 

vyjednávání byl roce 2020 schválen zákon o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou 

a Tchaj-wanem. 

Česká republika ani Tchaj-wan si recipročně neposkytují žádnou pravidelnou rozvojovou 

pomoc, ale díky vzájemným dobrým vztahům si vypomáhají při různých ničivých událostech, 

které postihují druhou stranu. V roce 1999 poskytla Česká republika Tchaj-wanu humanitární 

pomoc po zemětřesení ve výši jednoho miliónu korun na záchranné práce a dále se podílela na 

vyprošťovacích akcích. Po záplavách na území České republiky v roce 2002 uvolnila 

tchajwanská administrativa finanční pomoc ve výši 220 tis. USD. Po ničivém tajfunu Morakot, 

který zasáhl Tchaj-wan v roce 2009, věnovala Česká republika 50 tis. USD na pomoc 

postiženým oblastem. V roce 2013 poskytla tchajwanská vláda 50 tis. USD organizaci Člověk 

v tísni na pomoc zasaženým oblastem po záplavách z června toho roku.253  Po ničivém tornádu, 

které postihlo Břeclavsko a Hodonínsko v roce 2021 daroval Tchaj-wan českým obcím celkem 

6,5 mil. CZK.254 

Politicky velmi sledovaná událost mezi Tchaj-wanem a Českou republikou, která 

vyvolala mezinárodní pozornost a také kritiku ze strany Čínské lidové republiky, byla oficiální 

česká návštěva v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, která zavítala na Tchaj-wan 

v září roku 2020. Návštěvy se účastnil například také pražský primátor Zdeněk Hřib. Tento 

diplomatický krok měl především podpořit spolupráci tchajwanských a českých společností 

 
251 Parlamentní otázka z 22. prosince 2020, Odpověď výkonného místopředsedy Dombrovskise jménem Evropské 

komise, Referenční údaje otázky: E-005882/2020 [online]. [cit. 3-8-2021]. Dostupné z: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005882-ASW_CS.html 
252 Šance pro studenty i luskouna. Praha a Tchaj-Pej podepsaly partnerskou smlouvy mezi oběma městy, Český 

rozhlas [online]. [cit. 3-8-2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/praha-tchaj-pej-sesterska-

smlouva-zdenek-hrib-partnerstvi-luskoun_2001131929_cha 
253 Vzájemné vztahy mezi Čínskou republikou (Tchaj-wanem) a Českou republikou, Taipei Econimic and Cultural 

Office, Prague [online]. [cit. 4-8-2021]. Dostupné z: https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/post/13.html 
254 Souhrnná teritoriální informace: Tchaj-wan. Ministerstvo zahraničích věcí České republiky (2021) [online]. [cit. 

5-8-2021]. Dostupné z: http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2021/05/25/tchaj-wan-souhrnna-teritorialni-

informace-2021-060624354.pdf 
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a mnoha vědeckých institucí. Ze strany ČLR byla cesta české delegace na Tchaj-wan označena 

za „zradu“ a čínský ministr zahraničí prohlásil, že předseda Senátu Miloš Vystrčil „bude platit 

vysokou cenu za své krátkozraké chování a politický oportunismus“.  

  



 

 

 

97 

8. Investice na Tchaj-wanu a jejich právní úprava 

Tchajwanská právní úprava přímých zahraničních investic se skládá z několika zákonů, 

které umožňují privilegované zacházení a daňové pobídky pro zahraniční investory. Mezi ně 

patří především dva základní zákony, které dovolují cizím státním příslušníkům a zámořským 

Číňanům požádat zvláštní vládní agenturu o povolení využívat privilegovaného zacházení 

s jejich investicemi. Jsou jimi Statut pro investice cizích státních příslušníků (Statute for 

Investment by Foreign Nationals) a Statut pro investice zahraničních Číňanů (Statute for 

Investment by Overseas Chinese). Tyto předpisy zaručují stejné regulační zacházení pro 

zahraniční i domácí investory.255 

Zákony o podpoře investic poskytují dodatečné daňové pobídky pro některé soukromé 

investice do výrobních odvětví, do výzkumu a vývoje, vzdělávání pracovníků a na aplikace 

nových technologií tchajwanskými podnikateli a další zákony zřizují zvláštní zóny s nízkým 

zdaněním pro zpracování vývozu a pro technologicky vyspělé podniky. Při zakládání společnosti 

je tedy vhodné zvážit její umístění v některé z těchto zón volného obchodu. Dále jsou 

poskytovány daňové pobídky pro zahraniční profesionály zaměstnané a usídlené na Tchaj-wanu. 

Tyto daňové pobídky se ukázaly jako důležitý instrument při rozvoji nových průmyslových 

oborů i přeměně tradičních odvětví. Bezpochyby mají vliv na modernizaci místního hospodářství 

a nelze je proto podceňovat.  

Zahraniční investice mimo zvláštní zákonný rámec jsou možné, ale velmi vzácné, protože 

podléhají všem omezením platným pro domácí investory. Zejména je omezen převod zisků 

a kapitálu domácích investorů do zahraničí a investice nejsou chráněny před vyvlastněním. Tito 

investoři rovněž nemají nárok na daňové pobídky poskytované schváleným zahraničním 

investorům.256 

Tchaj-wan uzavřel dohody o volném obchodu se Salvadorem, Guatemalou, Hondurasem, 

Nikaraguou, Panamou, Singapurem a Novým Zélandem257 a dále uzavřel 26 dvoustranných 

dohod o ochraně investic.258 Nejnovější z nich je aktualizovaná dohoda o ochraně investic 

 
255 2021 Investment Climate Statements: Taiwan, U.S. Department of State [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/taiwan/ 
256 Regulations for Verification of Investment by Overseas Chinese and Foreign Nationals, Amended Date 2019-

07-29, Ministry of Economic Affairs of Taiwan. Dostupné z: 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0040014 
257 Dohody o volném obchodu s Tchaj-wanem, Ministry of Economic Affair of Taiwan [online]. [cit. 4-8-2021]. 

Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showBusinessPagechtG_Agreement04?lang=cht&search=G_Agreement04&menuN

um=92 
258 Dohody o ochraně a podpoře investic s Tchaj-wanem, Ministry of Economic Affair of Taiwan [online]. [cit. 4-8-

2021]. Dostupné z: 

https://investtaiwan.nat.gov.tw/showBusinessPagechtG_Agreement01?lang=cht&search=G_Agreement01&menuN
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s Vietnamem, která vstoupila v platnost 24. května 2020. S Českou republikou nemá Tchaj-wan 

uzavřenou žádnou dohodu na ochranu investic a ani není taková v jednání.259 Evropská unie 

a Tchaj-wan vedou pravidelné dialogy o hospodářských, obchodních a investičních 

záležitostech, stále ale zatím nepadlo rozhodnutí o zahájení jednání o investiční dohodě. Za tento 

nízký počet dvoustranných dohod na ochranu a podporu investic může především politický 

status Tchaj-wanu. Ze stejného důvodu také není Tchaj-wan signatářem mnohostranných dohod 

a smluv upravující nakládání s investicemi. 

 

8.1. Statute for Investment by Foreign Nationals  

Základem právního režimu přímých zahraničních investic na Tchaj-wanu je Statut pro 

investice cizích státních příslušníků, který byl přijat v roce 1954 a naposledy novelizován v roce 

1997,260 a prakticky totožný Statut pro investice zámořských Číňanů, který byl přijat 

v následujícím roce 1955. Tyto dva statuty poskytují různé záruky a pobídky pro projekty se 

zahraničními investicemi, které jsou schváleny Investiční komisí v působnosti Ministerstva 

hospodářství.261 262 

Formy zahraničních investic, které jsou způsobilé podle zákonného režimu, zahrnují: 

(1) zakládání nových podniků a poboček nebo rozšiřování stávajících podniků na území Tchaj-

wanu, (2) poskytování úvěrů stávajícím podnikům na dobu delší než jeden 1 rok, jakož 

i (3) prostý nákup a držení akcií domácích podniků nebo vklad do kapitálu takových 

společností.263 

Schválení Investiční komise podléhá také reinvestice prováděná podnikem, ve kterém 

zahraniční investor vlastní v souhrnu více než jednu třetinu všech akcií vydaných daným 

podnikem nebo pokud investor přispívá v souhrnu více než jednou třetinou celkové výše kapitálu 

takového podniku.264 

Mezi formy přípustného kapitálového vkladu do podniku patří: (1) hotovost, (2) stroje 

a zařízení nebo suroviny dovezené pro použití v investičním projektu, (3) patentová 

práva, ochranné známky, autorská práva, technické know-how nebo jiná práva duševního 

 
um=92 
259 International Investment Agreements Navigator – Taiwan Province of China, UN Conference on Trade and 

Development [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-

agreements/countries/205/taiwan-province-of-china 
260  Statute For Investment By Foreign Nationals, Amended Date: 1997-11-19, Ministry of Economic Affairs of 

Taiwan [online]. Dostupné z: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0040002 
261 Článek 2, Statute For Investment By Foreign Nationals 
262 Článek 8, Statute For Investment By Foreign Nationals 
263 Článek 4, Statute For Investment By Foreign Nationals 
264 Článek 5, Statute For Investment By Foreign Nationals 
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vlastnictví a (4) další majetek, do kterého může investor investovat na základě souhlasu 

příslušného orgánu.265 

Dle Statutu je zakázáno investovat do následujících odvětví: (1) odvětví, která mohou 

negativně ovlivnit národní bezpečnost, veřejný pořádek, dobré mravy nebo veřejné zdraví, 

a (2) odvětví, která jsou zakázána zákonem. Investor, který žádá o investici do odvětví, do něhož 

je investice omezena zákonem, musí získat souhlas nebo povolení příslušného orgánu, který má 

dané odvětví na starosti.266 

Oba zákony o zahraničních investicích stanoví, že schválená investice požívá národního 

zacházení ve všech ohledech a požívá také určitých výsad, které nejsou dostupné pro čistě 

domácí investiční aktivity.267 Nejvýznamnější z těchto výsad je repatriace zisků, úroků 

a kapitálu.  

Zahraniční investor má právo požádat o okamžitou repatriaci svého podílu na čistých 

ziscích nebo úrocích plynoucích ze schválené investice, jakož i právo požádat o repatriaci 

celkové výše investovaného zahraničního kapitálu, a to dle podmínek schválenými příslušným 

orgánem.268 

Statuty zaručují svobodu od vyvlastnění ve veřejném zájmu, například pro účely národní 

obrany, veřejných prací a projektů obnovy měst, a to po dobu dvaceti let od zahájení činnosti za 

předpokladu, že investice zahraničního investora představuje 45％ nebo více z celkové výše 

kapitálu podniku, do kterého investuje. U investic, v nichž podíl zahraničního vlastnictví 

nepřesahuje 45 % celkového kapitálu, vláda vyplatí přiměřenou náhradu za veškerý vyvlastněný 

majetek.269 

Pokud je podnik, do něhož bylo investováno zahraničním investorem, založen jako 

společnost podle tchajwanského zákona o obchodních společnostech, může být jeho investor 

jako akcionář, ředitel nebo člen dozorčích orgánů osvobozen od omezení týkajících se jeho 

bydliště na Tchaj-wanu, čínské (tchajwanské) státní příslušnosti a výše investice podle tohoto 

zákona. Podniky, do nichž bylo investováno zahraničním investorem, mají právo žádat o další 

zvláštní výsady, jako například výjimky z některých požadavků na získání pozemků a těžebních 

práv a výjimky z požadavků stanovujících počet akcionářů a ředitelů, kteří musí být čínskými 

státními příslušníky, pro účely registrace lodí nebo letadel.270 

 
265 Článek 6, Statute For Investment By Foreign Nationals 
266 Článek 7, Statute For Investment By Foreign Nationals 
267 Článek 17, Statute For Investment By Foreign Nationals 
268 Článek 11 a článek 12, Statute For Investment By Foreign Nationals 
269 Článek 13 a článek 14, Statute For Investment By Foreign Nationals 
270 Článek 15 a článek 16, Statute For Investment By Foreign Nationals 
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Zahraniční investoři často kritizují Tchaj-wan jako příliš byrokratický a výše uvedené 

popisuje vysokou míru zapojení vlády do investičního procesu. Hlavním vládním orgánem, 

s nímž musí zahraniční investor jednat, je investiční komise, ale při samotném investování hraje 

roli i řada dalších vládních subjektů na celostátní i místní úrovni.  

 

8.2. Řešení investičních sporů na Tchaj-wanu 

Tchaj-wan není členem ICSID ani signatářem Úmluvy o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany jiných států. Není rovněž signatářem Úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů (přezdívaná také jako Newyorská úmluva), a to především kvůli svému 

jedinečnému politickému postavení. Zahraniční investiční spory řeší Tchaj-wan podle svých 

vnitrostátních zákonů na základě národního zacházení nebo dle dvoustranných dohod o ochraně 

investic.271  

Tchajwanské mezinárodní právo soukromé poskytuje stranám soukromoprávních smluv 

značnou autonomii při výběru rozhodného práva i mechanismů řešení sporů. Zahraniční 

investoři často využívají této svobody a volí si právo i soudy své domovské země pro použití 

alespoň v některých aspektech investičních transakcí. Kromě toho Tchaj-wan také umožňuje 

obracet se na takové mezinárodní orgány pro řešení sporů, jako je Rozhodčí soud Mezinárodní 

obchodní komory a Mezinárodní centrum Světové banky pro řešení investičních sporů.272 

Strany obchodní transakce, která nezahrnuje nemovitost nacházející se na území Tchaj-

wanu, si mohou dle zákona upravující volbu práva v občanskoprávních věcech s cizím prvkem 

zvolit rozhodné právo pro svou smlouvu.273 Jejich volba bude soudy respektována, pokud: 

(1) zvolené právo má určitou minimální souvislost se stranami nebo transakcí a (2) použití 

zvoleného práva na konkrétní případ by nebylo v rozporu s vnitrostátními právními předpisy 

nebo veřejným pořádkem.274  

Podobně si mohou strany investiční transakce na Tchaj-wanu výslovně zvolit zahraniční 

soud pro řešení sporů. Je však velmi nepravděpodobné, že by soudy na Tchaj-wanu respektovaly 

doložku, která by vylučovala tchajwanskou jurisdikci nad investiční smlouvou nebo jakoukoli 

jinou obchodní smlouvou, která má být zcela nebo z podstatné části plněna na Tchaj-wanu.  

 
271 2021 Investment Climate Statements: Taiwan, U.S. Department of State [online]. [cit. 1-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/taiwan/ 
272 The Legal and Administrative Framework for Foreign Investment in Taiwan, Pierce, David G., UCLA Pacific 

Basin Law Journal, 7(1-2), 1990 [online]. [cit. 3-8-021]. Dostupné z: 

https://escholarship.org/content/qt5pz3h5f7/qt5pz3h5f7.pdf 
273  Act Governing the Choice of Law in Civil Matters Involving Foreign Elements, Amended Date: 2010-05-26, 

Judicial Yuan [online]. Dostupné z: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000007 
274 Článek 20 ve spojení s články 7 a 8 zákona upravující volbu práva v občanskoprávních věcech s cizím prvkem 

(Act Governing the Choice of Law in Civil Matters Involving Foreign Elements) 
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Přímý přístup k místním soudům není pro zahraniční investory problém. Zahraniční 

společnost uznaná na Tchaj-wanu má všechna práva a povinnosti jako domácí společnost a bude 

jí poskytnuto plné národní zacházení. Tchajwanský občanský soudní řád rovněž obecně 

umožňuje výkon zahraničních soudních rozhodnutí na Tchaj-wanu s určitými výjimkami. 

Vedle soudního řízení je přípustným, a dokonce typickým postupem řešení sporů 

týkajících se zahraničních investičních smluv, rozhodčí řízení. Výkon zahraničních rozhodčích 

nálezů je však ponechán na uvážení soudů, protože Tchaj-wan není smluvní stranou Úmluvy 

OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Jednou z možností, kterou má strana, jež 

zvítězila v zahraničním rozhodčím řízení, je získat zahraniční rozsudek založený na rozhodčím 

nálezu a poté usilovat o výkon nálezu podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu 

zahraničních rozsudků. Dalším přístupem je dovolávat se vnitrostátního rozhodčího práva 

v samotné smlouvě. Tchajwanský zákon o rozhodčím řízení umožňuje smluvním stranám se 

dohodnout na přijetí systému řízení, jako je systém Mezinárodní obchodní komory, a zvolit 

místo rozhodčího řízení na Tchaj-wanu nebo v zahraničí. Je poté pravděpodobnější, že soudy 

vykonají rozhodčí nález vydaný rozhodčím soudem ustaveným v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy. Je to z toho důvodu, že jakýkoli cizí rozhodčí nález může být na Tchaj-wanu 

vykonatelný za předpokladu, že splňuje požadavky tchajwanského zákona o rozhodčím řízení. 

Rozhodčí nález je poté, co soud vyhověl žádosti o uznání, pro strany závazný a má stejnou 

platnost jako pravomocný rozsudek soudu a je vykonatelný. 275 

 

8.3. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 

Dne 26. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 45/2020 Sb., zákon o zamezení 

dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Své účinnosti zákon nabývá dnem 12. 3. 2020. Pro 

přijetí zákona hlasovalo 149 ze 168 přítomných poslanců napříč stranami. Proti schválení zákona 

hlasovali pouze poslanci KSČM.276  

Dle důvodové zprávy k zákonu nebyly doposud nijak práva a povinnosti v oblasti daní 

z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu speciálně upraveny, jelikož území Tchaj-wanu není Českou 

republikou uznáno za stát. Proto s ním není možné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení 

dvojímu zdanění tak, jako s ostatními státy. Doposud byly příjmy daňových rezidentů České 

republiky pocházející ze zdroje na Tchaj-wanu daněny v České republice, nehledě na to, zda 

 
275 PIERCE, Davic G. The Legal and Administrative Framework for Foreign Investment in Taiwan. UCLA Pacific 

Basin Law Journal, 7(1-2), 1990 [online]. [cit. 3-8-021]. Dostupné z: 

https://escholarship.org/content/qt5pz3h5f7/qt5pz3h5f7.pdf 
276 Zákon č. 45/2020 Sb., zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=434 
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podléhají zdanění i na území Tchaj-wanu. Tchajwanskou daň si mohl poplatník pouze uplatnit 

jako výdaj. Podobně také příjmy daňových nerezidentů, kteří jsou daňovými rezidenty na Tchaj-

wanu, pocházející ze zdrojů na území České republiky zde podléhaly zdanění. 277 

Cílem zahraniční politiky České republiky je všestranný rozvoj vzájemně výhodných 

hospodářských vztahů s ostatními státy a dalšími jurisdikcemi, tedy i včetně území Tchaj-wanu.  

Bez existence daňové smlouvy mezi státy (jurisdikcemi) dochází k mezinárodnímu dvojímu 

zdanění příjmů, které pochází z hospodářských aktivit zakládající daňovou povinnost daňových 

rezidentů České republiky na území Tchaj-wanu a naopak. Tento stav je nežádoucí, jelikož 

snižuje příjmy těchto daňových rezidentů. Jelikož nebylo možné uzavřít dvoustrannou smlouvu 

o zamezení dvojímu zdanění, vyřešil tuto situaci český zákonodárce jednostranným přijetím 

vnitrostátního zákona s podmínkou, že Tchaj-wan přijme obdobné vnitrostátní reciproční 

opatření jako česká strana. Tímto krokem, tedy že Česká republika neuzavírá mezinárodní 

smlouvu s Tchaj-wanem, však nadále dává Česká republika najevo, že Tchaj-wan jako stát 

neuznává.278 

 

 

  

 
277 GLOGAR, Martin. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Právní prostor, 2020 [online]. 

[cit. 3-8-2021]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/zakon-o-

zamezeni-dvojimu-zdaneni-ve-vztahu-k-tchaj-wanu 
278 Sněmovna schválila zákon proti dvojímu zdanění s Tchaj-wanem, Advokátní deník [online]. [cit. 3-8-2021]. 

Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2019/11/27/snemovna-schvalila-zakon-proti-dvojimu-zdaneni-s-tchaj-wanem/ 
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Závěr 

Přímé zahraniční investice jsou nedílnou součástí otevřeného a efektivního 

mezinárodního ekonomického systému a jedním z hlavních katalyzátorů rozvoje. Jsou však také 

častou příčinou mnohých sporů mezi vyspělými i rozvojovými státy a investory. 

Vliv PZI mohou kladně pocítit všechny země, jelikož zajišťují přísun nových technologií, 

přístup na nové trhy, zvýšení zaměstnanosti, růst produkce, napomáhají tvorbě lidského kapitálu, 

přispívají k integraci mezinárodního obchodu, pomáhají vytvářet konkurenceschopnější 

podnikatelské prostředí a posilují rozvoj podnikání. To vše přispívá k vyššímu hospodářskému 

růstu, který je nejsilnějším nástrojem ke zmírnění chudoby a zlepšení životní úrovně občanů 

těchto zemí. Investoři se na druhé straně snaží při investičním rozhodování maximalizovat své 

výdělky díky specifickým podmínkám dané ekonomiky, do níž investují. Mohou tím získat 

přístup k vzácné či těžko dostupné surovině, levné pracovní síle, půdě, úsporám z daní a cel 

apod. 

PZI nepředstavují pouze pozitiva, ale skrývají v sobě také možné nevýhody pro 

hostitelské ekonomiky. Mezi potenciální nevýhody patří například možný škodlivý dopad 

přímých zahraničních investic na životní prostředí, zejména v oblasti těžebního a těžkého 

průmyslu, nadbytečné zhodnocování národní měny, sociální narušení způsobené zrychlenou 

komercializací v méně rozvinutých zemích a dopady na hospodářskou soutěž na národních 

trzích.  

Právní úprava PZI je velmi roztříštěná – lze ji nalézt v řade právních pramenů různé 

právní síly a pro mnohé investory může být značně nepřehledná. Mezinárodní investiční právo 

tvoří speciální právní režim, který je doplněn obecnými právními normami mezinárodního práva. 

Nejvýznamnější právní pramen tvoří mezinárodní smlouvy, a to jak dvoustranné, tak 

i mnohostranné. V této oblasti se dále uplatňují investiční dohody, obyčejové mezinárodní právo, 

obecné právní zásady, soft law a rozhodnutí soudů či nálezy rozhodčích tribunálů. 

Sjednotit úpravu zahraničních investic do univerzální mezinárodní dohody se zatím 

nepodařilo a podobné pokusy se vždy setkaly s odporem vyspělých i rozvojových států. Příčinou 

jsou různé zájmy a cíle smluvních stran a z toho plynoucí neshody ohledně definic pojmů, 

standardů zacházení s investicemi či řešením investičních sporů. Úpravu se však daří 

sjednocovat alespoň na regionálních úrovních skrze různé mnohostranné smlouvy. Přesto však 

nejdůležitějším pramenem mezinárodního investičního práva zůstávají početné dvoustranné 

dohody o podpoře a ochraně zahraničních investic. 
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Na poli mezinárodního ekonomického systému není výjimkou ani Tchaj-wan, který také 

hojně využívá přínosu přímých zahraničních investic. Tchajwanská vláda provedla v posledních 

letech řadu opatření k přilákání zahraničních investorů na své území a nadále je podpora PZI 

jejím důležitým cílem. K tomuto účelu byla založena Investiční komise při Ministerstvu 

hospodářství, která se zabývá kontrolou a podporou přímých zahraničních investic na Tchaj-

wanu. Dále byla vybudována síť vědeckých a průmyslových parků, technologických 

průmyslových zón a zón volného obchodu, které mají za cíl rozšířit obchodní a investiční 

příležitosti poskytováním daňových úlev, celních výjimek, nízkoúročených úvěrů a dalších 

výhodných podmínek. 

Tchaj-wan za posledních několika dekád zaznamenal ohromné úspěchy na poli 

ekonomickém a politickém, ale také v oblasti sociálního rozvoje, vědy a technologií. Od 

poloviny 80. let podstoupila tchajwanská ekonomika rychlou přeměnu struktury, kdy tradiční 

zemědělství a rukodělný průmysl uvolnili místo vědě, vyspělým technologiím a službám. Tchaj-

wan byl ještě v 60. letech označován za jednu z nejméně rozvinutých zemí světa, ovšem díky 

vývoji během několika desítek let se transformoval na moderní industrializovanou zemi 

vykazující stabilní ekonomický růst a hodnotu HDP na obyvatele převyšující 32 tis. USD.279 

Hospodářský růst Tchaj-wanu byl tak velkolepý, že se mu dostalo označení „tchajwanský 

hospodářský zázrak“, je řazen mezi „Asijské tygry“ a stal se jedním z hlavních světových hráčů 

na poli informačních a komunikačních technologií. 

Pro zahraniční investory představuje Tchaj-wan atraktivní destinaci. Podnikatele, kteří 

přicházejí na Tchaj-wan, láká především jeho stabilní ekonomika, nízká míra inflace 

a nezaměstnanosti, vysoká úroveň vzdělání pracovní síly, vyspělá dopravní infrastruktura, 

fungující právní systém, silná ochrana práv duševního vlastnictví, stabilní přebytky obchodní 

bilance nebo vysoké devizové rezervy. Z hlediska kvality a kvantity je konkurenceschopnost 

tchajwanských výrobků hlavním důvodem, proč si zahraniční investoři vybírají ostrov jako svou 

investiční destinaci. Tchaj-wan se pravidelně umisťuje na předních příčkách v prestižních 

analýzách o investičním prostředí či o podmínkách v podnikání. 

Investoři mohou na Tchaj-wanu nalézt investiční příležitosti, mimo jiné v sedmi 

inovativních průmyslových oblastech, které vychází z priorit a cílů tchajwanské vlády a které 

mají urychlit průmyslovou transformaci, modernizaci ekonomiky a zvýšit konkurenceschopnost 

ostrova. Mezi tato odvětví patří: (1) inteligentní strojírenství, (2) biomedicína, (3) zelená energie, 

 
279 World Economic Outlook (April 2021). International Monetary Fund [online], [cit. 30-9-2021]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
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(4) národní obrana, (5) inovativní zemědělství, (6) cyklické hospodářství a (7) vznik „Asijského 

silikonového údolí“. 

Investiční prostředí Tchaj-wanu se však potýká i s velkými problémy. Tchaj-wan je silně 

exportně založená země s podílem exportu na HDP zhruba 70 %. Vývoj ekonomiky je tedy do 

velké míry závislý na vývoji světové poptávky, a to především z Číny a USA. Právě tchajwanská 

ekonomická závislost na čínském trhu může představovat hrozbu. Užší hospodářské vazby 

s pevninskou částí země sice přinášejí tchajwanské ekonomice příležitosti, ale představují také 

hrozbu, neboť politické neshody nejsou vyřešeny a čínský hospodářský růst se zpomaluje. Tchaj-

wan se dále potýká s domácími ekonomickými problémy zahrnující obavy ze stagnace mezd, 

vysokých cen bydlení, nezaměstnanosti mladých lidí, jistoty zaměstnání a finančního 

zabezpečení v důchodu. 

Největší problém autor práce spatřuje v tchajwanské nevyzpytatelné politické situaci. 

Tchaj-wan není všeobecně uznáván jako samostatný stát, což značně znemožňuje jeho členství 

v různých mezinárodních organizacích, hůře se vytváří diplomatické vztahy a uzavírají 

mezinárodní smlouvy a dohody. Tyto problémy lze vidět i v oblasti zahraničních investic, kdy 

má Tchaj-wan stiženou pozici při sjednávání BIT a dohod o volném obchodu a investoři musí 

proto spoléhat pouze na vnitrostátní právní úpravu. 

Tchaj-wanu se sice podařilo uzavřít dohody o volném obchodu například se Singapurem 

a Novým Zélandem, přestože jej tyto země mezinárodně neuznávají, bohužel je ale počet těchto 

dohod velmi nízký. Investory z drtivé většiny států světa, včetně České republiky, může odradit 

nedostatečná právní úprava ochrany investic, nejasný postup při řešení investičních sporů 

a náročné administrativní postupy při investování. Jakákoliv dohoda o ochraně investic mezi 

Tchaj-wanem a Českou republikou či EU je však stále v nedohlednu.  
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Seznam zkratek 

 

BIT Dohoda o ochraně a podpoře investic 

Bilateral Investment Treaties 

ČLR Čínská lidová republika 

People’s Republic of China 

ČR Česká republika 

Czech Republic 

ES Evropské společenství 

European Community 

EU Evropská unie 

Europion Union 

FCN Smlouva o přátelství, obchodu a plavbě 

Friendship, Commerce and Navigation treaty 

GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu  

General Agreement on Tariffs and Trade 

HDP Hrubý domácí produkt  

Gross Domestic Product 

IBRD Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

International Bank for Reconstruction and Developmen 

ICJ Mezinárodní soudní dvůr 

International Court of Justice 

ICSID Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů 

International Centre for Settlement of Investment Disputes 

ICT Informační a komunikační technologie  

Information and Communication Technology 

IMF Mezinárodní měnový fond 

International Monetary Fund 

KMT Národní strana (Kuomintang)  

Kuomintang 

MAI Mnohostranná dohoda o investicích 

Multilateral Agreement on Investment 

MIGA Mnohostranná agentura pro investiční záruky 

Multilateral Investment Guarantee Agency 
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NAFTA Severoamerická dohoda o volném obchodu 

North American Free Trade Agreement 

NTD Nový taiwanský dolar  

New Taiwan Dollar 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSN Organizace spojených národů 

United Nations 

PZI Přímé zahraniční investice  

Foreign Direct Investment 

ROC Čínská republika (Tchaj-wan) 

Republic of China (Taiwan) 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

Court of Justice of the European Union 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

Treaty on the Functioning of the European Union 

TRIMS Investiční opatření související s obchodem se zbožím 

Trade-related investment measures 

Dohoda TRIMS Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření 

Agreement on Trade-Related Investment Measures 

UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

United Nations Commission on International Trade Law 

USA Spojené státy americké  

United States of America 

USD Americký dolar  

United States Dollar 

USMCA Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou 

United States–Mexico–Canada Agreement 

Washingtonská 

úmluva 

Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany 

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States 

and Nationals of Other States 

WTO Světová obchodní organizace  

World Trade Organization 
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Název:  

Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic s přihlédnutím k Tchaj-wanu 

 

Abstrakt: 

Diplomová práce na téma „Právní a ekonomické aspekty přímých zahraničních investic 

s přihlédnutím k Tchaj-wanu“ se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou rozdělené do osmi 

kapitol. V práci jsou využity metody analýzy sekundárních zdrojů, syntézy a komparace. Práce 

vychází především z domácí i zahraniční odborné literatury, zahraniční právní úpravy, 

z dokumentů a údajů mezinárodních organizací uveřejňovaných na jejich webových stránkách, 

z odborných článků, učebnic a ekonomických studií. 

V první části se práce ve čtyřech kapitolách zabývá obecně problematikou přímých 

zahraničních investic, a to z právního i ekonomického hlediska. Práce čtenáře seznámí 

s definicemi investice a investora, povahou a významem investic, se standardy zacházení 

s investicemi a v neposlední řade s jejich právní úpravou. Cílem této části je vytvořit celistvý 

přehled o různých aspektech ochrany přímých zahraničních investic, který poskytne ucelený 

náhled do této problematiky. 

Ve druhé prakticky zaměřené části se práce zabývá analýzou přímých zahraničních 

investic na Tchaj-wanu. Zkoumá především tchajwanské investiční prostředí, jeho pozitiva, 

negativa, právní úpravu přímých zahraničních investic a dále také vývoj a charakteristiku 

tchajwanské ekonomiky. Práce odpovídá na otázku, proč a v jakém odvětví se vyplatí investovat 

na Tchaj-wanu.  

Téma této práce je v dnešní době aktuální, zejména protože je Tchaj-wan velmi atraktivní 

destinací pro realizaci investic a dále z důvodů velmi dobrých politických i obchodních česko-

tchajwanských vztahů. Z pohledu investování je však ze strany České republiky tato destinace 

opomíjena, i přes velmi aktivní tchajwanskou politiku podpory přímých zahraničních investic.  
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Title:  

Legal and Economic Aspects of Foreign Direct Investment with Reference to Taiwan 

 

Abstract: 

The thesis on "Legal and Economic Aspects of Foreign Direct Investment with Reference 

to Taiwan" consists of two main parts, which are divided into eight chapters. The thesis uses the 

methods of secondary source analysis, synthesis, and comparison. The thesis is mainly based on 

domestic and foreign literature, foreign legislation, documents and data of international 

organizations published on their websites, academic articles, textbooks, and economic studies. 

The first part of the thesis deals with the general issue of foreign direct investment in four 

chapters, both from the legal and economic points of view. The thesis introduces the reader to 

the definitions of investment and investor, the nature and meaning of investment, the standards 

of treatment of investment, and, last but not least, its legal regulation. This section aims to 

provide a comprehensive overview of the various aspects of foreign direct investment protection, 

which will provide a well-rounded insight into the subject. 

In the second practically oriented part, the thesis analyses foreign direct investment in 

Taiwan. In particular, it examines Taiwan's investment environment, its positives, negatives, 

the regulation of foreign direct investment, as well as the development and characteristics of 

the Taiwanese economy. The thesis answers the question of why and in which sector it is 

worthwhile to invest in Taiwan.  

The topic of this thesis is nowadays relevant, especially because Taiwan is a very 

attractive destination for investment and because of the very good political and trade Czech-

Taiwanese relations. However, this destination is overlooked by the Czech Republic in terms of 

investment, despite the very active Taiwanese policy of promotion of foreign direct investment.  
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