
ZÁVĚR 

 V úvodu této diplomové práce bylo pojednáno o situaci na poli mezinárodního 

obchodu. Pokusila jsem se popsat nepřehledný a komplikovaný stav v období před 

etablováním institutu ochrany investic v praxi. Domnívám se, že k výraznému rozvoji 

globalizovaných investičních aktivit, jak je lze pozorovat v posledních dekádách, velkou 

mírou přispělo právě vytvoření systému multilaterálních a bilaterálních smluv o podpoře a 

ochraně investování.  

 Jednotlivé smlouvy se od sebe v různé míře detailu liší, avšak lze v nich vypozorovat 

identické rysy, jako je podobná struktura a charakteristické znaky. Proto se domnívám, že je 

daleko důležitější pochopit tuto matérii jako celek a zaměřit se na zmíněné společné znaky, 

než detailně znát samotné články jednotlivých smluv. Z toho důvodu je moje diplomová práce 

vystavěna na objasnění základních pojmů, jako je investice, investor, režim zacházení s 

investicemi, vyvlastnění, investiční spor a jeho řešení a rozhodčí doložka.  

 V souvislosti s pojmem investice je vhodné znovu připomenout, že se jedná o velice 

širokou kategorii, která trpí přílišnou otevřeností a nedostatkem definice, jenž by byla 

obsažena v nějakém všeobecně závazném dokumentu (jako je kupříkladu Washingtonská 

úmluva). Na druhou stranu se však domnívám, že právě absence jasné definice umožňuje 

rozvoj a pružné používání institutu ochrany investic a zároveň zajišťuje schopnost jeho 

využívání i v době dynamického rozvoje investičních instrumentů.  

 Správné zodpovězení otázky „Kdo je investorem?“ představuje zásadní východisko 

pro určení subjektivní působnosti investičních dohod. S tím úzce souvisí otázka příslušnosti 

investora k určitému státu. V případě investora – fyzické osoby situaci může komplikovat 

pouze vícenásobná státní příslušnost, příp. bezdomovectví. Tyto jevy jsou již mezinárodním 

právem potírány a jejich výskyt je tudíž výjimečný, i když zatím ne zcela vyloučený. Situace 

investora – právnické osoby může být výrazně jiná. Příslušnost je určena buď na základě 

teorie sídla nebo teorie inkorporace, příp. i řízení. Proto je důležité zkoumat definici pojmu 

investor v jednotlivých bilaterálních dohodách, ve které se tato pojetí projevují. Zmíněné 

rozlišení je obzvlášť důležité pro investory, jakými jsou nadnárodní korporace s pobočkami se 

sídly v různých státech. Výběrem pobočky, skrze kterou korporace investuje, si tak vlastně 

vybírá investiční smlouvu se všemi detaily (jako je režim zacházení a způsoby řešení sporů), 

která bude pro danou investici rozhodná.  



 Hledání obsahu pojmů investice a investor není omezeno pouze na dikci smluv. 

Významným pramenem poznatků je judikatura institucí a tribunálů oprávněných rozhodovat 

investiční spory. Z toho důvodu jsem přesvědčena, že daleko více než v jiných oblastech 

práva je zde podmínkou úspěšného právníka dobrá znalost jednotlivých rozhodnutí a nálezů. 

V souvislosti s tím do popředí vystupuje otázka odbornosti a nestrannosti mezinárodních 

arbitrů. Domnívám se, že otázka, jak se jednotlivec může stát arbitrem, je v tomto smyslu 

identická s otázkou, jak se stát tvůrcem definic mezinárodního práva. Požadavek nestrannosti 

je tím zdůrazněn ještě více. Příkladem mi poslouží JUDr. J. Hándl v souvislosti s kauzou 

CME, který sám po skončení řízení přiznal svou zaujatost. Je v tomto smyslu vhodné, aby 

strany sporu nominovaly své rozhodce samy? Nemění se tím tříčlenný tribunál v rozhodování 

jenom jednoho arbitra a to předsedy? Odpovědí na tuto otázku zajisté je, že jmenování 

vlastních rozhodců je typický znak pro arbitráž, a zejména tím se rozhodčí řízení odlišuje od 

plně institucionalizovaného soudního řízení. I přes tento fakt se ale domnívám, že tříčlenný 

senát, který je vytvořen ze stranami jmenovaných rozhodců, není zárukou dostatečné 

objektivnosti a právní jistoty. Dle mého názoru by pro dosažení větší objektivnosti a zároveň 

zachování určité míry subjektivnosti a vlyvu stran sporu na jeho výsledek byl ideální 

pětičlenný tribunál (dva rozhodci jmenovaní stranami, dva rozhodci náhodně vybraní 

ze seznamu mezinárodních rozhodců a předseda, na kterém se tito čtyři arbitři shodnou).   

 Při rozhodování investora, kam a jakou investici umístí, hraje významnou roli režim 

zacházení s investicí. Jsem přesvědčena, že právě tato oblast úpravy mezinárodního 

investování podléhá nejrychlejším změnám. Již se nejedná jenom o zákaz diskriminace nebo 

požadavek spravedlivého zacházení. Se změnami způsobů zasahování do investic (kdysi se 

jednalo takřka bezvýjimečně o vyvlastnění nebo  znárodnění) se mění i standardy obsahující 

různé zákazy a příkazy jak s investicí zacházet. Požadavky, které kdysi byly jenom součástí 

hlavního principu, dnes stojí samostatně a jsou definovány s velkou precizností. Kupříkladu 

se jedná o požadavek plné ochrany a bezpečnosti investice nebo požadavek zákazu 

svévolných a diskriminačních opatření; oba tyto principy byly ještě nedávno pouze vodítkem 

pro určení porušení standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení. Podle mého názoru 

nejdůležitějším standardem, a to nejen investičního práva, je režim národního zacházení, který 

je definován zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti. Domnívám se, že právě 

záruka toho, že s investorem nebude jednáno hůř než s kterýmkoli jiným občanem státu, 

odbourává strach ze vstupu do cizího prostředí, a tím se vytváří příznivé podmínky globálního 

ekonomického růstu. 



 Situace, které se nejvíc obávají nejen zahraniční investoři, je dle mého názoru 

vyvlastnění neboli expropriace. Přímé vyvlastnění je v současné době spíše výjimkou a 

podléhá jasným pravidlům mezinárodního práva (provedeno může být jenom ve veřejném 

zájmu, na nediskriminačním základě a za náhradu). Obavy vzbuzují spíše méně nápadné 

zásahy státu, které fakticky vedou k likvidaci investice. Tento vývoj se promítnul i do 

moderních bilaterálních i multilaterálních smluv o ochraně investic, které dnes již obsahují 

ochranu před oběma těmito negativními jevy. Nepřímé vyvlastnění je úzce spojeno s 

porušováním principů zacházení s investicí. Je těžké najít jasnou dělicí čáru mezi tímto 

institutem a porušením standardů zacházení. V arbitrážních návrzích se vyskytují zásadně 

společně. Jsem toho názoru, že pro zaručení větší ochrany investora by definice nepřímého 

vyvlastnění měla být podobně otevřená jako je definice investice. Přílišná konkrétnost by ji v 

budoucnu mohla zbavit schopnosti chránit investice před novou formou zásahů států.  

 Vytvoření a obecné uznání definic a pravidel bohužel nezaručuje jejich dodržování. 

Je nutné, aby rovněž existovaly mechanizmy nápravy protiprávních stavů. Proto každá 

smlouva o ochraně investic obsahuje ustanovení pojednávající o způsobech řešení sporů z 

investic nebo v souvislosti s nimi. Tvůrci těchto pravidel měli za cíl chránit hlavně investora. 

Já však věřím, že je stejně nezbytné, aby tato pravidla chránila i státy, na území kterých je 

investováno. 

 Důležitost problematiky řešení mezinárodních sporů lze dovodit také z faktu, že již v 

roce 1965 byl dosažen mnohostranný mezinárodní kompromis v této oblasti. Podepsání 

Washingtonské úmluvy a vytvoření Střediska ICSID znamenal průlom do zaužívaných 

způsobů řešení sporů. Do té doby se jednalo pouze o spory mezi státy, protože starší 

mezinárodní právo upíralo soukromé osobě jakékoli atributy mezinárodněprávní způsobilosti. 

Investor se ochrany mohl dovolávat pouze použitím diplomatické ochrany skrze svůj 

domovský stát, který převzal jeho nárok na odčinění jemu způsobené újmy. Domovský stát ho 

pak uplatňoval vůči povinnému (hostitelskému) státu jako svůj vlastní. Tato složitá 

konstrukce ochrany investic byla a je náročná jak z hlediska časového tak i administrativního. 

Navíc tato ochrana plně závisí na rozhodnutí domovského státu investora, investor nemá 

právní nárok na diplomatickou ochranu, neboť je ve výlučné kompetenci státu uvážit zda a jak 

ji poskytne.  

 Washingtonská úmluva proto v podstatě znamenala zrovnoprávnění investora se 

státem. Investor již není nadále závislý na rozhodnutí svého domovského státu. Sám si může 

zvolit způsob řešení svého sporu a může si vybrat fórum, které ho bude řešit. Tento výběr je 



však omezen pouze na možnosti, které dohody o ochraně investic nabízejí. V souvislosti s tím 

opět vystupuje na povrch důležitost vhodného výběru domovského státu respektive smlouvy o 

ochraně investic, která bude pro danou investici rozhodná. Rozumná společnost si vždy 

vybere smlouvu, která obsahuje vysoký standard ochrany investice, ukládá jí minimální 

povinnosti a přiznává maximální práva. Otázkou zůstává, jestli takovýto „treaty shopping” 

nezakládá jistou diskriminaci zemí, které nedisponují širokou sítí smluv. Zda země, které se 

snaží investory přilákat, nepřicházejí o svou vlastní ochranu. Domnívám se, že do jisté míry 

podobnými nedostatky trpí i smlouvy uzavřené ještě bývalým Československem a smlouvy 

vzniklé krátce po jeho rozpadu. Uzavírání bilaterálních smluv je složitý a časově náročný 

proces, ve kterém se projevuje síla a vyspělost zemí smlouvu podepisujících. V hektické době 

po pádu železné opony vznikly dohody, kterými je dodnes ČR vázána a ve kterých se podle 

mého názoru projevila „nerovnost“ kontrahentů. Konkrétně mám na mysli smlouvu s USA, 

která je v podstatě kopií americké vzorové smlouvy. Obsahuje nejširší škálu prostředků řešení 

investičního sporu, a tím nejvíc chrání investora. Tuto smlouvu jako problémovou označil i 

JUDr. Vladimír Balaš v rozhovoru pro časopis Profit.cz ze dne 19. října 2003. V rozhovoru 

kromě jiného vyjádřil názor, že Česká republika podcenila přípravy těchto smluv. Dále státu 

vytýká, že nevytvořil specializovaný orgán, který by se věnoval otázkám investičních dohod a 

případných sporů z nich vzniklých. S tímto názorem se plně ztotožňuji. 

 Jsem přesvědčena o tom, že státy jsou ve sporech zastoupeny hůře. Moje myšlenka 

vychází z několika tezí.  

 1. Stát je zastoupen úředníky, kteří nemají tak silný vztah k jeho majetku, narozdíl od 

soukromníka, který chrání své vlastní jmění.  

 2. Při absenci specializovaného orgánu státu pouze na otázky zahraničních investic 

se stát neumí efektivně bránit, případně mu obhajoba zabere mnohem více času (vyhledání 

odborníků, nastudování tématu) než je tomu u investora, který si najímá odborníky na daný 

způsob řízení a druh (jemu dobře známé) investice.  

 3. Při výběru právních zástupců státu se mohou objevit i jiné důvody než ty, na 

základě kterých volí společnost (může se objevit klientelismus, korupce, lobbing). Privátní 

investor si zásadně vybere zástupce s dostatečnou praxí a odborností, s dobrým renomé a 

prokazatelnými výsledky.  

 4. Arbitrážní návrhy podávají soukromé osoby proti státům. To vytváří pro investora 

větší prostor k přípravě sporu, důkladnému zvážení zástupce i arbitra, kterého případně 



jmenuje. Státy pak jenom rychle reagují na vzniklou situaci, a tak se může stát, že jejich 

obhajoba není precizní. Touto myšlenkou narážím zejména na nedostatky obhajoby České 

republiky v kauze se společností CME. Výběrové řízení na zastupující právní kancelář 

vyhrála Clifford-Chance, která je významnou mezinárodní právní kanceláři. Podle mých 

poznatků však české zpravodajské služby neprověřily (příp. aspoň ne důkladně), jestli 

kancelář nebo její spřízněný subjekt historicky nezastupoval zájmy Lauderovy rodiny. V 

případě pozitivního výsledku by se jednalo a konflikt zájmů a fatální chybu ministerstva 

financí při výběru kanceláře. Nevhodným krokem byl také z pohledu výsledku výběr 

rozhodce. Součastně se ptám, proč v inkriminované době nevznikl poradní tým? Dnes známe 

velmi kvalitní právní rozbory českých odborníků a arbitrů k arbitrážím, a proto se podivuji, že 

ministerstvo financí nevytvořilo stálý poradní orgán z těchto expertů, což by určitě posílilo 

strategii obhajoby. 

 Výsledek stockholmské arbitráže byl překvapivý a to nejenom pro Českou republiku. 

Při pohledu na výsledek londýnské arbitráže může být stockholmský verdikt ještě víc 

udivující. Na první pohled se zdá, že vznikla dvě naprosto rozdílná rozhodnutí v téměř 

identické věci. Námitka litispendence a res iudicata vznesená Českou republikou sice byla, ale 

tribunál ji zamítnul. Důvodem je fakt, že jednotlivé nároky se opírají o jiný pramen práva, o 

jinou investiční smlouvu, kterou je Česká republika vázána. Na takovém odůvodnění 

neshledávám žádné nejasnosti nebo kontroverze.  

 Za úvahu však stojí položit si otázku, proč Česká republika nepřistoupila na spojení 

obou kauz a jednotné řízení před londýnským tribunálem. Věřím, že na určení odpovědnosti 

České republiky za zmařenou investici by se nic nezměnilo, jsem však přesvědčena, že výše 

náhrady by byla pro Českou republiku vyčíslena mnohem příznivěji.  

 Do budoucna lze doufat, že Česká republika se již poučila a že z kauz již proběhlých 

a probíhajících získala poznatky, které promítne do svých dohod o ochraně investic. Zároveň 

lze konstatovat, že Česká republika nadále není slabým státem, který nutně a za všech 

okolností potřebuje příliv zahraničních investic. Tím se posílila její vyjednávací pozice při 

uzavírání nových smluv, případně při renegociaci smluv stávajících a nadále tak nemusí 

akceptovat dílčí nebo dokonce celkové řešení, které odráží model generálně uplatňovaný 

druhým státem. Zejména je nutné vyvarovat se takových ustanovení, která se vymykají 

reciprocitě kontrahujících stran. K tomu by mohl významně přispět specializovaný poradní 

orgán složený z odborníků na mezinárodní investiční právo. 

 


