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1 ÚVOD 

 Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou dvoustranných 

mezistátních smluv o vzájemné podpoře a ochraně investic se zaměřením na smlouvy 

tohoto typu, kterými je vázána Česká republika. V druhé části práce se soustředím na 

smlouvu a zejména její rozhodčí doložku, která byla uzavřena mezi ČR a Nizozemskem 

a sloužila jako podklad a důležitý pramen pro arbitrážní rozhodnutí v kauze CME  

v.  Česká Republika.  

 Uvedené téma jsem zvolila především proto, že se jedná o oblast 

mezinárodního práva, ke které mám relativně blízký vztah a jejíž znalost je zároveň 

velmi dobře využitelná. Ochrana a podpora mezinárodních investic patří mezi jednu 

z nejpraktičtějších oblastí úpravy současného mezinárodního práva veřejného. Pravidla 

smluvního původu, která jsou obsažena v bilaterálních a multilaterálních dohodách o 

ochraně investic, jsou určena hlavně k hájení zájmů soukromých investorů a dobrý 

přehled o nich je proto důležitým předpokladem úspěšného působení na poli 

mezinárodního obchodu. 

 Množství pravidel vyplývajících z jednotlivých smluv má bezesporu natolik 

široký a komplexní charakter, že obsáhnutí celé problematiky by přesahovalo možnosti 

diplomové práce. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodla svou pozornost zaměřit 

na konkrétní smlouvu mezi ČR a Nizozemskem a konkrétní investici společnosti CME 

na našem území v rámci sporu, který je nejenom právnické společnosti známý pod 

názvem „Válka o Novu“. Výsledkem arbitráže, která se o tuto investici vedla, byla 

povinnost ČR zaplatit společnosti CME Czech Republic B.V. v roce 2003 odškodné za 

zmařenou investici v souhrnné výši U.S.$358.634.568 (v té době přes 10 miliard 

českých korun), z čehož téměř 25% představoval jen přiznaný úrok. 

 Cílem mé práce tedy bude nejprve rozebrat obecné principy uvedených smluv, 

definovat pojmy, na kterých jsou vystavěny, a popsat systém a možné způsoby řešení 

sporů vzniklých z mezinárodních investic. Na konkrétním příkladě se nakonec pokusím 

ilustrovat praktičnost a důležitost tohoto institutu, který dnes vzhledem k množství 

smluv uzavřenými mezi jednotlivými státy může mít zásadní ekonomický přínos pro 

soukromý podnikatelský sektor i nezanedbatelný rozpočtový dopad pro moderní stát. 
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2 SITUACE NA POLI MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 

 Od konce druhé světové války se světová ekonomika stále více vzájemně 

propojuje. Do džungle mezinárodního obchodu vstoupila Česká republika ještě jako 

člen ČSFR po pádu „železné opony“. Od té doby stále přibývá českých firem, které 

investují a budují různá výrobní zařízení v cizích státech. Na druhou stranu se naše 

země stala domovem pro řadu aktivit zahraničních společností. Nezávisle na tom, zda 

domácí výrobci své zboží exportují do zahraničí nebo ne, musí bojovat o své místo na 

trhu s velkým množstvím konkurenčních importovaných produktů. Pro zaručení 

úspěchu v tomto boji je důležité znát nejen praktiky mezinárodního obchodu, ale také 

umět efektivně využívat instrumenty mezinárodního práva obchodního, které bylo 

vytvořeno právě k podpoře podnikání a investování v cizích zemích. 

 Národní právní systémy jsou schopny rozvoj mezinárodního obchodu značně 

brzdit. Jednotlivé právní řády se od sebe natolik liší, že to, co jeden národní právní řád 

výslovně předpokládá, může jiný zakázat. Situace je komplikovaná také vzhledem 

k faktu, že neexistuje všeobecně uznaná autorita s pravomocí přinutit státy chovat se 

určitým způsobem. V praxi proto dochází k velice složitým situacím, namátkou při 

porušení dohody uzavřené stranami z cizích států, kdy se jedna ze stran snaží vynutit 

splnění smluvní povinnosti nebo získat náhradu jí vzniklé škody, při určování instituce, 

která je oprávněná ve věci rozhodnout, při hledání právního řádu, který se 

k rozhodování použije, nebo systému nápravných prostředků, který lze aplikovat. 

Uvedené komplikace jsou brzdou řešení věci samé a pro futuro působí velice 

demotivačně na potenciální mezinárodní obchodníky. 

 I když právní úprava mezinárodních investic tvoří jednu z hlavních částí 

mezinárodního ekonomického práva a jde o velmi bohatou úpravu, je dosud značně 

roztříštěná. Proto zde nelze hovořit o systému, ve smyslu systému mezinárodního 

obchodu, který je zastřešen GATT a současně WTO. 

 Důvody vypracování prvních dohod týkajících se ochrany zahraničních 

investic však byly značně odlišné od těch, které byly nastíněny výše, a jen okrajově se 

zabývaly problematikou, kterou řeší dnešní texty. Účelem typické smlouvy kdysi byla 

kupříkladu pomoc západním ropným společnostem v situaci, kdy by se jejich joint 

venture s některým státem ve „třetím světe“ zmocnila nepřátelská vláda. Od poloviny 
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osmdesátých let se však na takovéto dohody začaly odvolávat i ti investoři, kteří je sami 

se státem uzavřeny neměli, a začali požadovat odškodné i za investiční ztráty, které byly 

výsledkem méně nápadných činů státu – například když byla míra jejich zisku záporně 

ovlivněná nedbalým regulačním úřadem nebo neprofesionálním soudem. 

 Historicky první dvoustrannou investiční smlouvou (Bilateral Investment 

Treaty, BIT) byla dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Pákistánem uzavřená 

v roce 1959. Mezi rokem 1959 a 1968 pak bylo globálně uzavřeno pouze 74 takovýchto 

dohod a k jejich výraznějšímu rozšíření došlo až v sedmdesátých letech. V roce 1972 

uzavřela svoji první BIT např. Francie, v roce 1975 Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska, v roce 1976 Rakousko a v roce 1977 např. Japonsko. V roce 1977 

začaly uzavírání těchto smluv plánovat i Spojené státy americké, nicméně první z nich 

podepsala velmoc až v roce 1982 s Egyptem.  

 Na konci devadesátých let existovalo ve středoevropském a 

východoevropském regionu už 833 těchto smluv. To je více než dvanáctinásobek oproti 

množství dohod, které existovaly na konci let osmdesátých, a uvedené číslo svědčí o 

rapidním rozvoji tohoto instrumentu.1 

3 CHARAKTERISTIKA DOHOD 

 Účel a charakter těchto dohod lze rozpoznat jednak z titulu dohod („Dohoda o 

podpoře a vzájemné ochraně investic“) podobně jako z preambulí dohod („...strany 

vedeny přáním rozšířit a posílit vzájemné hospodářské vztahy...“ nebo „...uznávajíce, že 

podpoří tok soukromého kapitálu a hospodářský rozvoj...“). Samotná ochrana investic 

není jediným cílem těchto smluv, ale spíše nezbytným prvkem napomáhajícím 

celkovému záměru, jímž je podpora zahraničního investování, rozšíření a zintenzivnění 

ekonomických vztahů mezi stranami.  

 Všechny dohody, ačkoli v jednotlivých ustanoveních rozdílné, mají ustálenou 

strukturu, kterou představuje:  

                                                 
 

1 Kališ, R. Vývoj mezinárodního investování a právní úpravy mezinárodní ochrany investic. Právní fórum, Praha: ASPI, 2007, rč.4, 
Č.6, s.203 
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 Preambule – zásadně se v ní objevují oba hlavní cíle těchto smluv, a to snaha 

o zintenzivnění a posílení vzájemných hospodářských vztahů a rozvoj spolupráce mezi 

státy. 

 Definice – jedná se zejména o definici investice a investora. 

 Podmínky vstupu investice – podmínky, za kterých je vstup zahraniční 

investice do země podporován a připouštěn. 

 Pravidla zacházení– práva chráněná dohodami o podpoře a ochraně investic, 

mezi které patří rovné a spravedlivé zacházení (Fair and Equitable Treatment, FET), 

režim národního zacházení, doložka nejvyšších výhod (Most Favored Nation, MFN), 

plná ochrana a bezpečnost, ochrana před vyvlastněním a často také tzv. umbrella clause. 

 Kompenzace ztrát – stanovení odpovědnosti hostitelského státu pro případ 

znehodnocení investice v důsledku takových událostí, jako je ozbrojený konflikt, 

povstání, občanské nepokoje apod. 

 Volný pohyb plateb – státy garantují volný pohyb plateb spojených s investicí 

(jako je převod investice samotné, jejích výnosů i náhrady) v jakékoli volně směnitelné 

měně. 

 Urovnávání sporů – obsáhlá a jedna z nejzásadnějších částí smluv obsahuje 

právo investora předložit spor k arbitrážnímu řízení. O této problematice podrobně 

pojedná kapitola 3.5 níže. 

 Doložka o subrogaci – řešení subrogačních žalob, tedy případů, kdy do sporu 

se státem vstupuje jiná osoba (nejčastěji pojišťovna nebo zajišťovna) místo 

poškozeného investora. Důvodem zařazení takovéto doložky do investičních smluv je 

fakt, že větší investice do rizikových zemí se obvykle neuskuteční bez pojištění u 

národních garančních organizací, které v případě nemožnosti získat vložené prostředky 

zpět investora odškodní. Subrogací se tedy rozumí legální cese, tj. postoupení práv 

nároků investora na smluvní stranu nebo státní instituci, která náhradu vyplatila.  

 Řešení sporů mezi státy – mechanizmus řízení mezi dvěma státy. 

 Doba trvání – smlouvy o podpoře a ochraně investic se zásadně uzavírají na 

dobu určitou, nejméně na 10 let. Po uplynutí doby, na kterou byly sjednány, zůstávají 

v platnosti až do chvíle, kdy jedna ze stran provede úkon směřující k jejich vypovězení. 
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Po skončení platnosti však investice zřízené za jejich trvání, ještě určitou dobu požívají 

ochranu, která byla dána ukončenou smlouvou.2  

 Pro správné pochopení a následnou aplikaci smlouvy je nutné detailnější 

vysvětlení základních pojmů, na kterých jsou tyto dohody vystavěny. 

 Mezi tyto základní pojmy patří: 

1) pojem investice  

2) pojem investor 

3) režim zacházení s investicemi 

4) vyvlastnění  

5) investiční spor a jeho řešení 

6) rozhodčí doložka 

3.1 Pojem investice 

 Vymezení klíčového pojmu investice je otázkou mnohem složitější, než by se 

na první pohled mohlo zdát. Svým původem jde o pojem ekonomický a nikoliv právní. 

Právo ho však užívá, proto vedle sebe existují dvě definice, a to ekonomická i právní.3  

 V mezinárodním právu jednotná a jasná definice pojmu investice neexistuje. 

Jednotlivé mezinárodněprávní instrumenty vymezují tento pojem buď velmi různě, nebo 

se definici vyhýbají. Důvod této mnohosti případně absence definice je dán zejména 

tím, že jednotlivé dvoustranné či mnohostranné smlouvy nesledují stejné cíle, a tudíž 

aspekty, ze kterých na investici nahlížejí, jsou různé.  

 Předmětem ochrany mezinárodního ekonomického práva jsou pouze 

mezinárodní investice, čímž se právě mezinárodní prvek stává součástí definice. 

V podstatě se zde vždy jedná o určení chráněného investora. U dvoustranných smluv to 

jsou občané a společnosti druhé smluvní strany, u mnohostranných pak příslušníci 

                                                 
 

2 Series Editor: Mistelis, L., International Investment Arbitration Substantive Principles, Oxford International Arbitration series, 
Oxford 2007, s. 28-34 
3 Šturma,P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde, 2008, s. 21 
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(fyzické i právnické osoby) kterékoli jiné smluvní strany. Proto, když v následujícím 

textu mluvím o investici, je tím myšlena mezinárodní investice.4 

 Při snaze o vymezení mezinárodních investic je nutno mít na paměti, že 

investice učiněné přes hranice státu jsou pouze určitou částí v rámci pohybu 

mezinárodního kapitálu (bankovní půjčky, dluhopisy a obligace, obchody s akciemi 

apod.).5 

3.1.1 Vymezení investice v bilaterálních smlouvách 

 S vymezením investice se v bilaterálních smlouvách setkáváme zpravidla již 

v úvodních ustanoveních, kde strany definují termíny ve smlouvě použité, či přímo 

definují působnost smlouvy. Před řešením otázky definice pojmu je vhodné 

připomenout samotný účel dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic. Jak se 

ukazuje, státy s vyspělou tržní ekonomikou neuzavírají tyto dohody s úmyslem přilákat 

zahraniční investory či poskytnou jim jasná pravidla zacházení na svém území, ale 

především s cílem zaručit investicím svých vlastních příslušníků a podniků průhledný a 

pokud možno nezpochybnitelný právní režim na území druhé strany.6  

 V důsledku toho je pak pochopitelná snaha definovat investici - tedy to, co má 

být uzavíranou dohodou podporováno a chráněno - co nejšířeji. A tak můžeme ve 

většině moderních bilaterálních dohod o investicích nalézt definici s podobným 

rozsahem a strukturou.7  

 V úvodu je zpravidla uvedeno obecné vymezení investice, jakási generální 

klauzule obsahující obecné rysy investic. Vzhledem ke snaze o co nejširší záběr je zde 

investice vymezena jako „každá majetková hodnota“ nebo „všechna aktiva, jako je 

majetek a práva všeho druhu“ či „every kind of investment“, „every kind of asset“. 

 Poté zpravidla následuje demonstrativní výčet jednotlivých typů investic, které 

jsou dohodou chráněny a které je možné je zobecnit do následujících skupin: 

                                                 
 

4 Ibid, s..34 
5 Burton, J.H. Fisher, B.S.: International Trade and Investment, Boston, 1986 
6 Bilateral Investment Treaties, UN Centre on Transnational Corporations, The United Nations, 1988 
7 Schreuer Ch.:Commentary on the ICSDIC Convention. Foreign Investment Law Journal, 1996/2 
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� tradiční majetková práva (movitý a nemovitý majetek, res in rem, a 

podobně); 

� majetková účast ve společnostech (akcie, obligace a majetkové podíly, 

jakákoli forma majetkové účasti ve společnostech); 

� práva na peněžní a jakákoli jiná plnění, která mohou mít finanční či 

ekonomickou povahu; 

� práva duševního vlastnictví a práva příbuzná, dále i goodwill, know-how, 

často jsou výslovně zmíněná i obchodní tajemství a obchodní jména; 

� koncese, licence a povolení udělená na základě práva, jmenovitě zejména 

na průzkum, těžbu a využití nerostných zdrojů.8 

 Tímto způsobem je například strukturováno vymezení pojmu investice 

v Dohodě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné 

ochraně investic podepsané v Praze dne 15. června 2001.9  

 Definice investic v bilaterálních smlouvách jsou rozsáhlé a dlouhodobý trend 

ukazuje, jak se postupně ve smluvní praxi prosazuje tendence k jejich dalšímu 

rozšiřování. Stále zřetelnější snahu podřadit pojmu investice co nejširší obsah lze 

dokumentovat i na rozhodnutí týkající se existence jurisdikce Mezinárodního střediska 

pro řešení sporů z investic (ICSID) v kauze Fedax v. Venezuela10. V kauze byla 

jurisdikce Střediska ohledně případu, který se týkal úvěrových instrumentů, odůvodněná 

mimo jiné i odkazem na existenci definice investic pokrývající i „práva na peněžní a 

jiná plnění, mající ekonomickou hodnotu“ v dohodě o ochraně a podpoře investic, 

kterou Venezuela uzavřela s Nizozemským královstvím, podle jehož práva byl 

Fedax N.V. v Nizozemsku inkorporován.  

                                                 
 

8 P. Ondrůšek, Právní pojem investice v mezinárodním hospodářském styku, Právník 2000/2, s. 151 
9 Viz sdělení MZV č. 115/2002 Sb., "Pojem "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti 
s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé 
smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně: 
a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky; 
b) akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnosti; 
c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající finanční hodnotu a související s investicí; 
d) práva z oblasti duševního vlastnictví, jako jsou práva z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, 
know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill spojená s investicí; 
e) práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí 
k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů." 
10 Fedax N. V. v. the Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3 
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 Lze tedy shrnout, že soudobé bilaterální dohody o podpoře a ochraně investic 

se nesoustřeďují pouze na ochranu investic jako takových, ale spíše se snaží rozšířit 

právní režim pro ně stanovený i na další majetkové hodnoty, pokud možno až na 

veškerý majetek příslušníků či podniků jedné smluvní strany na území strany druhé. 

Z čistě teoretického hlediska však nemůžeme říct, že by tak docházelo ke skutečnému 

rozšiřování pojmu investice. Ten se jeví spíše nabývat charakter jakési „smluvní 

zkratky“, jejíž obsah je zcela účelově definován v závislosti na potřebách a smyslu té 

které smluvní úpravy.11 Přestože však dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic 

tvoří těžiště právní regulace pohybu a ochrany mezinárodních investic a v jejich 

vymezení lze shledat navýsost shodné rysy, nelze tvrdit, že právě ony obsahují model 

všeobecně akceptovatelné a jednoznačně vhodné definice. 

 Téma této diplomové práce je sice omezeno na bilaterální dohody o ochraně 

investic, není však možné podat úplný výklad pojmu mezinárodní investice a nezaobírat 

se úpravou v multilaterálních smlouvách.  

3.1.2 Vymezení investice v multilaterálních smlouvách 

 Z této oblasti smluv je nejvýraznějším a zároveň chronologicky nejstarším 

pokusem o mnohostranný přístup k otázce mezinárodních investic Washingtonská 

úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států z roku 1965. 

Smluvní stranou je i Česká republika, která Úmluvu ratifikovala dne 9. března 199212 . 

V současnosti je stranou Úmluvy víc než 130 států, co svědčí o tom, že zde došlo 

k vytvoření takřka univerzálního právního režimu. Termín „pokus o mnohostranný 

přístup“ v souvislosti s Washingtonskou úmluvou používám záměrně, protože nedošlo 

k obecné regulaci investic, a to ze dvou důvodů: 

1) Jak sám název úmluvy napovídá, jde o regulaci jenom částečnou, jen pro 

dílčí oblast, a to řešení sporů z investic vzniklých. 

2) Samotná úmluva definici pojmu investice neobsahuje. 

                                                 
 

11 P. Ondrůšek, Právní pojem investice v mezinárodním hospodářském styku, Právník 2000/2, s. 152 
12 Viz sdělení FMZV č. 420/1992 Sb. 
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 Přesto však práce na této úmluvě a následná rozhodovací praxe Mezinárodního 

střediska pro řešení investičních sporů (dále jen Středisko) založeného na jejím základě 

významným způsobem přispěly definičnímu vymezení a ve své podstatě vedly 

k formulování jednoho ze soudobých pojetí pojmu mezinárodní investice.  

 Od počátku byl kladen důraz na to, aby Středisku byly postupovány skutečně 

pouze spory vzniklé z investic, nikoli jiných mezinárodních transakcí. První návrh 

definoval investici následovně:  

 Článek 30 

 „Pro účely této kapitoly (i) se pod pojmem "investice" rozumí vklad peněžitý a 

vklad aktiv, které mají ekonomickou hodnotu, a to na dobu neurčitou, případně na dobu 

určitou, minimálně však na dobu pěti let.“ 13 

 Proti navrhovanému znění článku 30 bylo vzneseno velké množství výtek, 

nejčastěji směrovaly proti výrazu „contribution“ (vklad), časovému ohraničení investice 

nebo absenci zmínky o majetkových právech. V konečném textu úmluvy se pro zřejmou 

nemožnost najít všeobecně přijatelnou definici vymezení pojmu zcela pomíjí. Na 

základě úmluvy má tedy Středisko rozhodovat spory vzniklé přímo z investic, avšak 

pojem nikde konkretizován není. Proto Středisko doporučuje ve smlouvě o investici 

vždy, nejen v případě nejistoty, uvést také ustanovení označující konkrétní obchodní 

transakci za investici ve smyslu Washingtonské úmluvy. V praxi je toto doporučení 

hojně následováno, čímž se může vymezení investice ve smyslu Washingtonské úmluvy 

jevit zcela v rámci autonomie stran, které mohou za investici označit vlastně jakoukoli 

transakci.  

 Vedle výše definované subjektivní stránky, která je v dispozici stran, má 

vymezení ve Washingtonské úmluvě i objektivní rozměr. 

 Pokud budeme vycházet pouze z textu úmluvy, jediným, i když značně 

mlhavým náznakem bližšího určení investice ve smyslu úmluvy je úvodní věta její 

preambule, hovořící o potřebě mezinárodní spolupráce pro hospodářský rozvoj a roli 

                                                 
 

13 Article 30 For the purposes of this Chapter 
(i) "investment" means any contribution of money or other assets of economic value for an indefinite period or, if the period to be 
difine , for not less than five years" 
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soukromých mezinárodních investic v tomto rozvoji. („the need of international 

cooperation for economic developement, and the role of private investment therin“).   

 Dalším objektivním měřítkem pro určení investice ve smyslu úmluvy je 

existence dvou oddělených požadavků na znění žádosti o rozhodnutí sporu Střediskem. 

Ty jsou stanoveny v rozhodčích pravidlech Střediska. Prvním z nich je ustanovení 

vyžadující souhlas stran pro předložení sporu, druhé stanoví na prvním nezávislý a svou 

povahou objektivní požadavek, že se musí jednat o právní spor vzniklý přímo 

z investice.14  

 Velký význam pro pochopení samotného pojmu investice ve světle 

Washingtonské úmluvy má i definování transakcí, které již nejsou investicemi, ale které 

je přitom stále nutno považovat za něco více než jenom běžné obchodní transakce. 

Spory vzniklé z těchto ne-běžných transakcí obchodního charakteru neřeší samotné 

Středisko nýbrž instituce zřízená při Středisku jako pobočná rozhodčí instituce (tzv. 

Additional facility). O přípustnosti řešení sporu před touto institucí musí nejprve 

rozhodnout generální tajemník Střediska ICSID, čímž vlastně Středisko vymezuje 

jakousi minimální dolní hranici toho, co lze pro účely Washingtonské úmluvy 

považovat za investici. 

 Z rozhodovací praxe lze vyabstrahovat následující ukazatele, které jsou  

rozhodné pro charakterizování transakce jako investice a o kterých lze současně říci, že 

tvoří základní znaky investice v kontextu Washingtonské smlouvy: 

� určitá doba trvání – investiční operace mají na rozdíl od „spot 

transactions“15 zpravidla delší trvání, proto jsou vyloučeny jednoduché 

koupě a prodeje, stejně jako krátkodobé úvěry; 

� ekonomický výnos operace – a) jedná se o skutečnost, že transakce je 

prováděna s cílem dosažení nějakého ekonomického prospěchu, zisku; b) i 

tam, kde se posléze ukáže ztráta, je důležitý počáteční motiv, očekávaní a 

                                                 
 

14 Schreuer Ch.:Commentary on the ICSDIC Convention. Foreign Investment Law Journal, 1996/2 
15 Jakákoli transakce, která ovšem neprobíhá ve formě "futures" (dohoda a o koupi a prodeji aktiv v budocnu, kdy je přesně sjednaný 
den a cena transakce) nebo "forward" (neformální forma budoucí koupě a prodeje). Strany takového transakce souhlasí se 
vzájemným nákupem a prodejem, za současnou tržní hodnotu, přičemž operace proběhne až za několik dní (obvykle za jeden, dva 
nebo tři dny). Tento termín se nejčastěji používá ve spojitosti s obchodováním s cizími měnami (forein exchange market). 
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orientace operace na dosažení zisku; c) výnosy by měly být opakující se a 

pravidelné; 

� rizikovost operace – ta je nutnou součástí investice, která ji odlišuje od 

zmíněných „spot transactions“ a souvisí s dobou trvání operace a jejím 

odloženým ekonomickým výnosem; 

� rozsah a význam transakce – tento požadavek rezonoval již v přípravných 

pracích na textu úmluvy a jeho snahou je vyčlenit operace svým rozsahem 

bezvýznamné; je i dobrým ukazatelem stupně zainteresování investora, 

tento požadavek by však neměl být zužován jen na finanční rozměr operace 

nebo pohled pouze ze strany investora, ale je možné ho chápat i ve spojení 

s následujícím znakem jako významnost celé operace pro rozvoj 

hostitelského státu; 

� přínos operace pro hospodářský rozvoj, jak je o tom pojednáno 

v předcházejícím bodě16 

 Při prvním pohledu na soubor výše uvedených kritérií by se mohlo zdát, že 

jejích důsledná aplikace dříve vymezený široký obsah investice ve Washingtonské 

úmluvě podstatně zúží. Jak ale ukazuje samotná rozhodovací praxe Střediska, použití 

těchto kritérií a udržení extenzivního pojetí pojmu investice se vzájemně nevylučují. 

V této souvislosti je vhodné opět zmínit příklad kauzy Fedax N. V. v. Venezuela, kdy 

Středisko posuzovalo, zda se v případě úvěrové operace, v jejímž rámci došlo k nákupu 

venezuelských státních úvěrových poukázek nizozemskou společností Fedax, jednalo o 

investici, či nikoliv. Příslušný rozhodčí tribunál se vyjádřil ke všem výše zmiňovaným 

atributům investice a konstatoval, že všechny byly v dané transakci přítomny.  

 Pro úplnost tématu je ještě vhodné zmínit neúspěšný pokus kodifikace 

všeobecně závazné definice investice v Mnohostranné dohodě o investicích 

(Multilateral Agreement on Investment, MAI). Jednání o této dohodě začalo v roku 1995 

na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a dohoda měla být 

uzavřená právě mezi členy této organizace. Účelem dokumentu mělo být vytvoření 

                                                 
 

16 P. Ondrůšek, Právní pojem investice v mezinárodním hospodářském styku, Právník 2000/2, s. 155-156 



 17 

mnohostranně závazných pravidel, které měly zaručit jistou unifikaci mezinárodního 

investování. Tvorbu dohody však provázely značné názorové kolize zejména ze strany 

rozvojových států, které namítaly, že po přijetí dohody by prakticky neměly žádnou 

možnost regulovat zahraničního investora přicházejícího na jejich území. Po rozsáhlém 

odporu ke smlouvě oznámila Francie v říjnu 1998, že dohodu nepodpoří, čímž 

znemožnila její další projednávání na půdě OECD. 

 Následně se začalo uvažovat o tom, že by bylo vhodnější přenést vyjednávání 

na mnohem širší, a tudíž mnohem reprezentativnější fórum Světové obchodní 

organizace (WTO). Ukázalo se však, že ani v rámci této organizace nebude jednání o 

dohodě typu MAI jednoduché. Ačkoli v rámci Katarského kola17 jednání WTO byla 

Mnohostranná dohoda o investicích vyňata pro odpor „skupiny 21“18, podle některých 

názorů se dále postupuje pomalu a skrytě tím, že většina nových dohod o volném 

obchodu mezi rozvojovými zeměmi a rozvinutými tržními ekonomkami její prvky 

obsahuje. Zároveň de ale nastavují určité mantinely a reguluje se možnost přílivu jak 

portfoliového kapitálu, tak přímých zahraničních investic. Nicméně lze očekávat, že po 

skončení nynějšího útlumu Katarské kolo WTO zahrne do výsledného kompromisu i 

otázky spojené s investicemi, což může vést k nějaké nové podobě MAI. 

3.2 Subjektivní působnost investičních dohod, pojem 

investor 

 Zcela esenciální význam hraje nejenom objektivní vymezení (ratione materiae, 

definování investice) nýbrž i subjektivní rozsah (ratione personae) příslušné úpravy 

ochrany investic. V souvislosti s pojmem investice je také důležité určit, kdo je 

investorem. Dohodou stanovený režim zacházení a ochrany dopadne totiž na investici 

jen za předpokladu, že bude spadat nejen pod pojem investice vymezený v textu, ale 

také za podmínky, že tato investice bude provedena investorem vymezeným ve 

smlouvě. Investorem se v těchto dohodách rozumí jednak fyzické a jednak právnické 

                                                 
 

17 Katarské kolo bylo zahájeno v katarské metropoli Dauhá v listopadu 2001 a mělo být už dávno uzavřeno. Jeho cílem je prohloubit 
liberalizaci světového obchodu a zpřístupnit světový trh dalším rozvojovým zemím. Odhaduje se, že katarské kolo má pro světovou 
ekonomiku hodnotu 150 miliard dolarů. 
18 skupinu vytvořilo 21 nejvýznamnějších zemí třetího světa včetně Indie, Číny a Brazílie. Tato aliance požadovala eliminaci všech 
farmářských subvencí a mírou naplnění svých požadavků podmiňovala úspěch konference 



 18 

osoby druhého smluvního státu, tzn. investor ve smyslu mezinárodního práva nemůže 

mít státní příslušnost stejného státu, na jehož území je investováno. Zvlášť významnou 

se v této souvislosti může jevit otázka dvojí příslušnosti u fyzických osob, což je sice 

případ výjimečný, nikoli však dosud odpovídající mezinárodněprávní úpravou 

vyloučený. Většina dohod váže pojem investor a tedy subjektivní působnost smluvního 

aktu na státní příslušnost.  

 Příkladem je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o 

vzájemné podpoře a ochraně investic, účinná od 16.03.1999: 

 Článek 1 Definice (3) „Pojem "investor" znamená:  

 (i) pokud jde o české investory ve Státě Izrael:  

 a) fyzické osoby, které jsou občany České republiky v souladu s jejími zákony a 

které nejsou zároveň občany nebo osobami trvale bydlícími ve Státu Izrael v souladu 

s jeho zákony; nebo 

 b) právnické osoby zaregistrované nebo zřízené v souladu s českými zákony a 

mající své trvalé sídlo na území České republiky; 

(ii) pokud jde o izraelské investory v České republice:  

 a) fyzické osoby, které jsou občany Státu Izrael v souladu s jeho zákony a které 

zároveň nejsou občany České republiky v souladu s jejími zákony; nebo 

 b) právnické osoby zaregistrované nebo zřízené v souladu s izraelskými zákony 

a mající své sídlo na území Státu Izrael.“ 19 

 Dohody, které takto nečiní, tzn. nevážou osobu investora na státní občanství 

smluvního státu, je zapotřebí vztáhnout na subjekty, které jsou ve smluvním státě 

domicilovány, tj. lze vyjít z předpokladu, že mají zájem trvale se v daném státě 

zdržovat, a to jak v souvislosti s výkonem svého povolání či zaměstnání tak 

v souvislosti se svým osobním (neprofesním) životem a mají tak ke konkrétnímu místu 

v daném státě nejužší vztah. 

                                                 
 

19 Sdělení MZV č. 73/1999 Sb. 
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 Příkladem může být Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi 

ČSFR a Francií podepsána v Praze dne 13. září 1990: 

 Článek 1 Pro účely této Dohody: (2) „Pojem "investor" označuje:  

 a) každou fyzickou osobu, která je občanem jedné ze smluvních stran a která 

může v souladu s jejím právním řádem uskutečňovat investice na území nebo v 

přímořském pásmu druhé smluvní strany; 

 b) každou právnickou osobu zřízenou na území jedné ze smluvních stran v 

souladu s jejím právním řádem a která má na něm své sídlo.“20  

 Dalším příkladem je Dohoda mezi ČSFR a SRN o podpoře a vzájemné ochraně 

investic podepsána v Praze dne 2. října 1990: 

 Článek 1 „Pro účely této Dohody 

 (3) Pojem "investor" znamená fyzické osoby se stálým bydlištěm nebo 

právnické osoby se sídlem v okruhu působnosti této Dohody, jež jsou oprávněny jednat 

jako investoři.“ 21  

 U právnických osob je vymezení pojmu investor mnohem složitější. Určení 

příslušnosti právnických osob patří v teorii k nejspornějším a v praxi se pak střetávají 

odlišná hlediska, která jsou zastávána jednotlivými národními právními řády. Existují tři 

přístupy, tj. koncepce sídla společnosti („seat“, „registered office“), místa její 

inkorporace (konstituování dle právního řádu příslušného státu) a teorie kontroly 

společnosti („control“ nebo „substantial interest“). Větší nadnárodní koncerny 

disponující sítí vlastních společností v nejrůznějších zemích pak obvykle důsledně 

zvažují prostřednictvím které ze svých dcer bude uskutečněna investice v některé třetí 

zemi, a to mj. při zohlednění konstrukce a aplikovatelnosti dohod o podpoře a ochraně 

investic nebo jako jakým způsobem a v jakém místě  se budou řešit případné budoucí 

investiční spory.  

 Problémy vznikají v případě dvojího občanství nebo společnosti určitého státu 

kontrolované příslušníky jiného státu. Může být problematické určit, který stát má 

                                                 
 

20 Sdělení FMZV č. 453/1990 Sb. 
21 Sdělení FMZV č. 573/1992 Sb. 



 20 

chránit investora v souvislosti s investicí na území jiného státu. Může nastat situace, kdy 

je určitá právnická osoba založena podle práva státu A, jejímiž vlastníky jsou příslušníci 

státu B a tato společnost má sídlo ve státě C. Pokud tato společnost investuje v dalším 

státě, otázkou je, zda ochranu mezinárodním investicím této společnosti poskytuje stát 

A, B nebo C. Tato otázka souvisí s již zmíněnou problematikou domicilace právnických 

osob a způsobu určení osobního statusu právnické osoby. Určení podle kritéria kontroly 

nebo dominujícího podílu je v této souvislosti nejdiskutovanější, neboť s ním mj. může 

souviset i případný problematický výkon diplomatické ochrany. Touto oblastí se 

zabýval i Mezinárodní soudní dvůr ve svém rozsudku Barcelona Traction, Light and 

Power Company, Ltd. a jiných. Rozhodnuto bylo tak, že stát může uplatnit nárok 

v zájmu společnosti, která byla zřízena (inkorporována) podle jeho práva, ale jinak 

k němu nemá žádný užší vztah (dokonce může být kontrolována cizinci). Naproti tomu 

nemůže zasáhnout ve prospěch svých státních příslušníků, i kdyby představovali většinu 

akcionářů, pokud poškozená společnost má příslušnost jiného státu. V tomto rozhodnutí 

MSD zvítězila zásada inkorporační a zjevně byla popřena zásada kontroly resp. řízení. 

Citované rozhodnutí MSD však nelze aplikovat obecně a o aplikaci konkrétní dohody o 

podpoře a ochraně investic rozhodne až fórum v případě sporu. Konečně fórum musí 

řešit otázku aplikovatelnosti té či oné dohody jako prejudiciální otázku již z důvodu 

posouzení své pravomoci a příslušnosti právě ve smyslu konkrétní investiční smlouvy.22  

3.3 Režim zacházení s investicemi 

 Definování režimu zacházení s mezinárodními investicemi23 patří mezi 

nejdůležitější obsahové prvky dvoustranných dohod o vzájemné podpoře a ochraně 

investic i dalších instrumentů upravujících tuto oblast. Z praktického hlediska lze 

důležitost režimu zacházení s investicemi a zejména jeho dodržování dokumentovat na 

faktu, že téměř ve všech sporech vzniklých z mezinárodních investic se poškozená stana 

domáhá nároku právě na základě porušení tohoto režimu.24  

                                                 
 

22 Bělohlávek, A. et Hótová, R. Pojem investice z pohledu jejich mezinárodně-právní ochrany. Právo pro podnikání a zaměstnání. 
2006, č.4, s. 5-6 
23 „Pravidly zacházení s investicemi se rozumí soubor pravidel mezinárodního i vnitrostátního práva které určují režim mezinárodní 
investice od chvíle jejího zřízení až do okamžiku likvidace.“ Šturma,P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 
Linde, 2008, s. 52 
24 Dolzer, R., Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in Investment Treaties, Internatiol Lawyer (ABA) 39 Int'l. Law. 2005 
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 Ze slov soudkyně Higginsové, soudkyně Mezinárodního soudního dvora, že 

„termín spravedlivého a rovnoprávného zacházen je klíčovým pojmem ochrany investic 

v zámořských oblastech“25, lze pochopit, že jde o problematiku, ve které se projevují 

rozdíly, na jejichž základě je možné dohody rozdělit do určitých typů. Nebude se však 

jednat o rozdílnost podmíněnou pouze geografickou polohou, ale spíše o typizaci na 

základě rozsahu závazků hostitelského státu. 

 Tak lze mluvit o třech typech či generacích dohod o ochraně a podpoře 

investic.26  

 První generace dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic je lokalizována 

především v evropských zemích. Z toho důvodu se v souvislosti s těmito smlouvami 

hovoří o tzv. evropském modelu dvoustranných dohod. Tento historicky starší typ se 

vyvinul v praxi západoevropských států od 60-70. let 20. století, a to s primárním 

účelem zajistit bezpečnost investic svých příslušníku (fyzických i právnických osob) 

v rozvojových zemích.  

 Tento typ dohod klade důraz na ochranu investic proti vyvlastnění nebo 

znárodnění, resp. zaručuje investorům náhradu pro tyto případy. V otázce podpory 

investic a zacházení s nimi tyto dohody odrážejí kompromis mezi zájmy investorů 

z vyspělých průmyslových zemí a zájmy příjemců investic, kterými jsou (původně) 

zejména rozvojové a postkomunistické země. Hostitelským státům je zásadně 

ponechána pravomoc kontrolovat a povolovat zřizování investic v souladu s prioritami 

jejich hospodářské politiky.27 

 Smlouvy tohoto typu zřizují režim zacházeni jako národní režim (zahraniční 

investice jsou dovoleny bez omezení ve velké většině ekonomických aktivit a není 

vyžadováno předešlé povolení jen proto, že se jedná o zahraniční aktivitu) nebo 

zacházení podle doložky nejvyšších výhod, oba se však vztahují až na období po zřízení 

investice. 

                                                 
 

25 Oil platforms (Iran v. U.S.), 1996 I.C.J. 803, 858 (Dec. 12) (separate opinion of Judge Higgins): "the key terms 'fair and equitable 
treatment to nationals and companies'  ... are legal terms of art well known in the fields of overseas investments protection" 
26 Šturma,P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde, 2008, s. 47 
27 Ibid., s. 48 
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 Druhá generace dohod o podpoře a ochraně investic je představována tzv. 

dohodami amerického typu, tj. modelem z roku 1983, který od té doby USA prosazují 

ve svých dohodách uzavíraných s jinými státy.  

 Tyto jsou charakterizovány hlavně tím, že vedle vysokého standardu ochrany 

investic kladou především důraz na pravidla zacházení. Od dohod evropského typu se 

odlišují zejména tím, že rozlišují princip národního zacházení jak na pre-investiční, tak 

post-investiční fázi. Tím umožňují větší liberalizaci toků investic.28 

 Jako třetí generace se někdy označují dohody, které zavádějí tzv. nové 

disciplíny, tedy především stanoví zákazy různých investičních opatření spojených 

s obchodem. Patří sem některé dvoustranné dohody, ale také vícestranné a 

mnohostranné dohody (NAFTA, Dohoda k energetické chartě, TRIMs). Státy jsou 

těmito dohodami více omezené, odpadá jim možnost podmiňovat investice splněním 

specifických podmínek a přejímat závazky ze strany budoucích investorů. Investoři na 

druhé straně mohou ještě lépe využívat svých komparativních výhod. Tím dochází 

k propojování pravidel liberalizace obchodu s liberalizací investic. V těchto dohodách 

se jedná o režim národního zacházení, který je tady ještě více zajištěn.29 

 Dohody této generace řeší investiční problémy, které mohou nastat přílišnou 

benevolencí nebo nedostatkem kodifikace současného mezinárodního práva, které 

nezakazuje státům rozhodovat selektivně o povolení mezinárodních investic na svém 

území a jejích svazování s určitými podmínkami. Uvedu příklad: Vstup investora může 

stát podmínit třeba spolupráci investora s místním partnerem, zpravidla státem 

kontrolovanou firmou, ve formě společného podniku (joint venture) nebo požadavkem 

na postupné převedení určitého procenta akcií společnosti kontrolované zahraničním 

investorem do rukou občanů (společností) hostitelského státu nebo splněním požadavků 

týkajících se životního prostředí nebo dokonce stanovením exportních kvót (tj. 

povinnosti vyvézt část produkce).30  

 Těžiště řešení toho problému je ve více- nebo mnohostranných smlouvách, do 

„třetí generace“ však můžeme zařadit i některé dvoustranné smlouvy. Při analýze české 

                                                 
 

28 Ibid., s. 48 
29 Ibid., s. 48-49 
30 Ibid., s. 67 
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smluvní praxe v této oblasti se podařilo dosud identifikovat tři dvoustranné dohody, ve 

kterých je obsažen výslovný zákaz některých investičních opatření souvisejících 

s obchodem (USA a ČSFR, 1991,ČR a UAE, 1994 a ČR a Kuvajt, 1995).31  

 Jako příklad uvádím článek II odst.5 Dohody mezi USA a ČSFR o vzájemné 

ochraně a podpoře investic ze dne 22. října 1991: 

  5. „Žádná smluvní strana nebude jako podmínku pro zřízení, rozšiřování a 

udržování investic ukládat plnění závazků, které vyžadují nebo vynucují export 

vyrobeného zboží, nebo které předepisují, že zboží nebo služby musí být nakupovány 

místně, nebo které ukládají jiné podobné požadavky.“32  

 Investice jako taková prochází od svého vzniku až po její likvidaci různými 

fázemi, které můžou podléhat různým pravidlům zacházení s ní. Při zřizování investice 

příslušník jednoho státu vyveze do druhého státu určité prostředky (kapitál ve formě 

peněžní nebo jiné) a ponechává je tam po určitou dobu. Aby se jednalo o rozumnou a 

obezřetnou investici, musí být předem známy podmínky zřízení a zachování investice 

v této zemi. Podobné pravidlo platí i v případě likvidace investice (např. prodejem 

podniku, přesídlením do jiné země), tedy v případě zpětné mobilizace prostředků 

umrtvených v investici. Jak již bylo nastíněno výše, může se režim zacházení s investicí 

měnit právě podle toto, ve které fázi se investice nachází (typický je tento rozdíl 

v režimu pro smlouvy evropského typu). Z teoretického hlediska je proto praktické 

rozdělit problematiku do dvou částí. Tou první je otázka zřizování investice, druhou 

představuje samotné zacházení s investicí.  

 Při zřizování investic se uplatní právní řád státu investora, právní řád 

hostitelského státu a taky mezinárodněprávní řád. Zásadní je tady otázka, do jaké míry 

mezinárodní právo reguluje tuto problematiku a tím omezuje volnost státu rozhodovat o 

přijetí cizí investice na svém území, čili do jaké míry omezuje suverenitu státu.  

 Bez ohledu na to, zda vstup investice na území hostitelského státu vyžaduje 

zvláštní povolení či nikoli, je jí od okamžiku jejího vstupu přiznán na základě znění 

v zásadě všech investičních smluv mj. standard spravedlivého a rovnoprávného 

                                                 
 

31 Ibid., s. 68 
32 Sděleni FMZV č.187/1993 Sb. 
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zacházení (fair and equitable treatment). Mezi další režimy zacházení pravidelně se 

objevujícími v dvoustranných dohodách o vzájemné podpoře a ochraně investic patří 

režim národní, mezinárodní minimální standard zacházení, režim nejvyšších výhod a 

režim plné ochrany a bezpečnosti. 

 Náhlý vzestup investičních sporů a jejich řešení v poslední dekádě měl silný 

dopad na stávající standardy zacházení s investicemi obsažených v investičních 

smlouvách. Praxe se tím také výrazně změnila. Některé standardy nabyly na významu, 

jiné zase ustoupily do pozadí. 

3.3.1 Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení  

 V současné době se z pohledu investora jako nejslibnější a tím i nejsilnější 

způsob ochrany investice jeví právě standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení. 

Jedná se v zásadě o povinnost hostitelského státu zdržet se činností, které by mohly vést 

k znehodnocení investice. V investičním sporu je při dokazování porušení tohoto 

standardu na investora kladeno mnohem „lehčí“ důkazní břemeno, než u dokazování 

expropriace. Srovnání s prokazováním vyvlastnění není náhodné. Nejčastějším 

následkem porušení doktríny spravedlivého a rovnoprávného zacházení bývá, stejně 

jako u vyvlastnění, nenávratná ztráta investice. Rozdíl je v tom, že v případě vyvlastnění 

se investovaný majetek (jakéhokoli druhu) přesouvá zásadně do moci hostitelského 

státu, v druhém případě se investice může zmocnit jakákoli jiná osoba (fyzická nebo 

právnická). 

 Tribunál v kauze PSEG v. Turecko vyjádřil tento vztah následovně: 

 „Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení získal prominentní 

postavení v investičních rozhodčích řízeních jako důsledek faktu, že tradiční záruky 

mezinárodního práva se v podmínkách jednotlivých kauz nejeví dostatečnými nebo 

vhodnými. Obzvlášť tento případ patří mezi ty, kde okolnosti neodůvodňují přímé 

vyvlastnění, avšak existují zde jiné okolnosti, které by měly být hodnoceny podle jiných 
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standardů a na jejichž základě by měla být poskytnuta náprava (náhrada) za porušení 

investorových práv.“33  

 Institut spravedlivého a rovnoprávného zacházení není obsažen ve všech 

investičních dokumentech, zpravidla ho nenajdeme ve smlouvách o investičních 

zárukách (investment insurance), ale najdeme tu zmiňovaný institut ochrany před 

expropriací. 

 Z uvedeného plyne závěr, že standard spravedlivého a rovnoprávného 

zacházení a ochrana před vyvlastněním, tedy instituty na sobě nezávislé, jsou prakticky 

jakýmisi spojenými nádobami ochrany investora. Porušení standardu spravedlivého a 

rovnoprávného zacházení může být jednou z podmínek přiznání náhrady za vyvlastnění. 

Taky v případě kdy je dána pravomoc rozhodnout pouze o požadavku vzniklém 

z vyvlastnění, bude se tribunál zásadně zabývat i otázkami porušení tohoto standardu.34  

 Doktrína spravedlivého a rovnoprávného zacházení (fair and equitable 

treatment, FET) je úzce spojená i s dalšími požadavky na zacházení s investicí. Patří 

mezi ně: 

� požadavek plné ochrany a bezpečnosti investice (full protection and 

security) 

� požadavek zákazu svévolných a diskriminačních opatření (prohibition of 

arbitrary and discriminatorary measures) 

 Z praxe je patrné, že tyto požadavky jsou uplatňovány buď jako součást 

standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení nebo vedle něj a v úzkém spojení 

s ním. Vzhledem k relativní novosti všech těchto institutů lze do budoucna očekávat, že 

rozhodovací praxe vytvoří jasnější představu o jednotlivých principech a více je 

osamostatní.35 

                                                 
 

33 PSEG v. Turkey, Award, January 2007 
34 Reich, A., Standards of Investment Protections, Oxford, Ch. Schreuer Interrelationship of Standards, 2008, s. 1 
35 Ibid., s. 1-7 
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3.3.2 Režim národního zacházení  

 Režim národního zacházení, který zdůrazňuje zákaz diskriminace na základě 

státní příslušnosti, je obsažen v celé řadě mezinárodních smluv. Tvoří jednu ze 

stěžejních zásad Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT). Také úmluvy o 

lidských právech požadují po státech rovné zacházení se všemi osobami v jejich 

jurisdikci, tedy zacházení bez ohledu na státní příslušnost. Obecně je možné říct, že 

zahraniční entity, ať už jde o zboží, společnosti nebo osoby, se mohou lehce stát obětí 

nevhodného diskriminačního zacházení. Institut režimu národního zacházení by měl 

právě tyto situace, kdy státy zvýhodňují své vlastní příslušníky a jejích činnosti, 

eliminovat. „Jedná se možná o nejdůležitější standard zacházení, který v mezinárodních 

investičních smlouvách najdeme. Současně však jeden z nejhůř dosažitelných, a to 

proto, že zasahuje do velmi citlivých ekonomických (a taky politických) otázek. Režim 

národního zacházení lze definovat jako princip, podle kterého hostitelská země aplikuje 

na zahraniční investory minimálně stejná pravidla, jako by aplikovala ve stejné situaci 

na vlastní investory. V tomto ohledu je zárukou rovné hospodářské soutěže mezi 

investory domácími a zahraničními.“36  

 Požadavek národního zacházení tedy chrání před diskriminací de jure i de facto 

na základě státní příslušnosti. V praxi se objevilo pouze malé množství de jure 

diskriminací, a většina z nich se vztahuje na rozdílné účinky zdánlivě neutrálních 

opatření.  

 Míra požadavku národního režimu je v jednotlivých dohodách různá. V rámci 

jedné dohody se tato míra může rovněž měnit; v zásadě půjde o rozdílnost v pre- a post-

investiční fázi. Některé dohody poskytují tuto ochranu jenom samotné investici a jiné i 

investorovi. Smlouvy amerického typu (2004 US Model BIT, 2004 Canadian Model 

FIPA) obsahují celou škálu ochrany již v pre-investiční fázi. Na druhou stranu britské 

smlouvy (UK Prototype) ukládají hostitelskému státu povinnost povolit jenom takovou 

investici, na kterou je nárok podle místního práva37. Obecně lze taky říct, že smlouvy, 

které poskytují ochranu již v pre-investiční fázi, chrání i investora a smlouvy, které 

poskytují ochranu až po zřízení investice, se na osobu investora nevztahují. 

                                                 
 

36 UNCTAD, National treatment, Volume IV, UNCTAD/ITE/IIT/11, 1999, s. 15-24 
37 Article 2(1) UK Model BIT (2005) 
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 Další způsob dělení investičních dohod obsahujících národní režim je podle 

míry poskytnuté ochrany. Některé smlouvy obsahují tzv. open-end list čili otevřený 

seznam aktivit, kterým je ochrana národním režimem poskytnuta, jiné mají tzv. closed 

list neboli uzavřený (taxativní) seznam. Příkladem z první skupiny je Dohoda o 

energetické chartě, která přiznává národní režim „...investici... investora smluvního 

státu a dalších činností spojených s investicí, jako je management, obhospodařování, 

(po)užívání, výkon práv nebo likvidace…“.38 

 Příkladem z druhé skupiny je britská vzorová smlouva UK model BIT, která 

zacházení v národním režimu přiznává jenom magementu, hospodaření, (po)užívaní, 

výkon práv nebo likvidaci (investorovi) investice.39  

 Režim národního zacházení se v dohodách objevuje buď jako jediný princip 

ochrany nebo spolu s doložkou nejvyšších výhod (most-favoured-nation obligation). 

3.3.3 Doložka nejvyšších výhod  

 Tato doložka představuje nejrozšířenější ustanovení mezinárodních obchodních 

smluv a hlavní zásadu pro vzájemný obchod členských zemí Světové obchodní 

organizace (WTO).  

 Zavazuje smluvní strany poskytnout si navzájem všechny výhody, které již 

v minulosti poskytly nebo v budoucnu poskytnou kterékoliv jiné zemi. Nevztahuje se na 

výhody, které si navzájem poskytují členské státy celní unie a oblastí volného obchodu. 

(Realizuje se prakticky v oblasti cel a vztahuje se na celní sazby a na sazby ostatních 

dávek a poplatků souvisejících s přechodem zboží přes hranice, dále na celé celní řízení 

a formality s ním spojené.40) 

 V oblasti investičních smluv ji často najdeme ve spojení s režimem národního 

zacházení. Tak je tomu například i v Dohodě mezi Českou republikou a Syrskou 

arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané v Praze dne 

21. listopadu 2008. 

                                                 
 

38 Article 10(7) Energy Charter Treaty (1995) 
39 Article 3(2) UK Model BIT 
40 Zdroj: http://tiscali.cz/mone/mone_center_030611.615637.html 
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 Článek 3 

 „Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod 

 1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům 

investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně 

příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo 

investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější. 

 2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní 

strany, pokud jde o řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, 

zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým 

vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější. 

 3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto 

článku se nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých 

závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny 

volného obchodu. 

 4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako 

člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného 

obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy 

týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny 

volného obchodu. 

 5. Ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu 

poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové 

výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na 

základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“41  

 Článek 3 této dohody je navýsost moderní, který v sobě zahrnuje takřka 

všechny novodobé instituty ochrany investic; v odstavci 1 je definován požadavek 

řádného a spravedlivého zacházení, v odstavci 2 jsou konkretizované instituty, na které 

                                                 
 

41 Sdělení MZV č. 62/2009 Sb. m.s. 
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se vztahuje režim národního zacházení a doložka nejvyšších výhod, odstavce 3 a 5 

specifikují výjimky, kdy se tyto režimy neuplatní.42  

3.4 Vyvlastnění  

 Je zřejmé, že klíčovým problémem ochrany mezinárodních investic, který 

vyvolával nejvíce doktrinálních i praktických sporů, je výše náhrady za vyvlastnění, 

znárodnění či zrušení kontraktu (koncese) vztahující se k zahraniční investici.  

 Mezinárodní právo připouští, aby byl majetek občanů vlastního i cizího státu 

vyvlastněn, však může se to stát jenom za splnění konkrétních podmínek. Aby bylo 

vyvlastnění neboli expropriace „po právu“, musí splňovat následující podmínky: 

� opatření je provedeno ve veřejném zájmu (for a public purpose) 

� na nediskriminačním základě vůči investorovi (not discriminatory against 

the investor) 

� za náhradu (full compensation), která je okamžitá (prompt), přiměřená 

(adequate) a účelná (effective).  

 Klasickým neboli tradičním případem expropriace je vyvlastnění „přímé“. 

Takovéto případy úplného a zjevného odejmutí majetku investora jsou v současnosti již 

spíše výjimkou. Státy si uvědomily, že podobná opatření působí negativně a 

demotivačně na potenciální investory a že dobrá reputace hospodářských podmínek 

ve státě je stejně důležitá jako ekonomická zajímavost státu samotného. To však 

neznamená, že případy vyvlastnění úplně zmizely. Pokud k vyvlastnění dochází dnes, 

děje se tak skrytou formou, která se na první pohled jako expropriační nejeví. Jedná se o 

tzv. vyvlastnění nepřímé. Jak se obecně potvrzuje, „již to není fyzické napadení 

majetku, které charakterizuje znárodňování nebo vyvlastnění, které je natolik závažné, 

ale porušování a omezování vlastnických práv státními zásahy.“ 43  

                                                 
 

42 Reich, A., Standards of Investment Protections, Oxford, Zieger,A.R., Most-favoured Nation (MFN) Treatment, 2008, s. 60-66 
43 UNCTAD, Taking of Property, Series on Issues in International Investment Agreements (2000) 20 
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 Tento novodobý negativní trend se promítnul do moderních bilaterálních i 

multilaterálních dohod o ochraně investic, které dnes již obsahují ochranu před oběma 

formami vyvlastnění.  

 Článek 13 Dohody o energetické chartě: „(1)Investice investora pocházejícího 

ze smluvního státu nesmí být na území kteréhokoli jiného smluvního státu znárodněna, 

vyvlastněna nebo podrobena jakémukoli opatření, které má účinky stejné jako 

znárodnění nebo vyvlastnění.“ 

 Článek 4(2) Dohody mezi Německem a Chile o ochraně a podpoře investic: 

„Investice investora pocházejícího z druhého smluvního státu nesmí být přímo ani 

nepřímo vyvlastněna, znárodněna nebo podrobena opatření, účinky kterého jsou 

rovnocenné s účinky vyvlastnění nebo znárodnění na území druhé smluvní strany, 

přípustné je to jenom v případě je-li tak učiněno ve veřejném zájmu a za náhradu.“  

 Takováto otevřená definice v sobě zahrnuje široké spektrum činností a opatření 

nepřímého vyvlastnění jako třeba nepřiměřený správní akt, opomenutí jakéhokoli druhu 

a jiná jednání, která těžce porušují systém ochrany investic. Nepřímé vyvlastnění se 

objevuje v mnohých podobách, a i když takovéto zásahy nejsou v investiční praxi 

novinkou, praxe ani teorie pořád nebyly schopny vysvětlit všechny otázky a problémy 

s tím související. Zvláštní pozornost si v této souvislosti zaslouží otázka, kde je hranice 

mezi ještě přípustným opatřením a tím, které vede k nepřímé expropriaci. O určení této 

dělící linie se již vedlo mnoho debat a z existujících koncepcí lze vyčlenit následující 

znaky nepřímého vyvlastnění: 

 1. Trvalé a nevratné odnětí práv k investici (permanent and irreversible 

deprivation of rights) „Situace nasvědčuje tomu, že vlastník byl zbaven svých 

fundamentálních vlastnických práv, a to ne jenom dočasně“44 nebo aspoň 

 2. přechodné odnětí práv v situaci a za podmínek, kdy nemožnost nakládat 

se svým majetkem má stejné účinky jako vyvlastnění. „Vyvlastnění zpravidla vede 

k trvalému odnětí práva investora nakládat s ekonomickými výnosy; ale může nastat i 

situace, kdy za konkrétních okolností, je na místě pokládat i dočasné nebo částečné 

                                                 
 

44 Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engeneers of Iran, Iran – US Claim Tributal, 22 June 1984, 6 
Iran-US CTR 219,225 



 31 

odnětí práv za vyvlastnění.“ 45 Rozhodovací praxe v otázce jak dlouho takovýto stav má 

trvat není koherentní. Každé rozhodnutí závisí na specifických okolnostech případu a 

úvaze těch, co v případě rozhodují.  

 3. Značné nebo úplné zbavení vlastnických práv investora k investici. 

 4. Trvalá nebo nenapravitelná překážka v užívání investice.  

 5. Legální opatření státu. „Skrytý nebo incidenční zásah do užívacích práv 

vlastníka, který investora zbavuje úplně nebo aspoň ve významné části práva majetek 

užívat anebo práva k očekávaným výnosům.“46 V případě opomenutí, tedy v situaci, kdy 

stát něco konat měl, ale neučinil tak, by podle teorie odpovědnost státu za vyvlastnění 

nastat měla, rozhodovací praxe však zpravidla zastává opačné stanovisko. „Pro to, aby 

vyvlastnění opravdu nastalo, se vyžaduje účelově zaměřené konání; nečinnost není 

dostatečná pro vznik odpovědnosti za vyvlastnění.“47  

 „Pro určení, zda akt státu má rovnocenné účinky vyvlastnění, je nutné nejdřív 

vyřešit otázku, zda byl žalobce radikálně zkrácen na svých právech investici řádně 

užívat a brát z ní ekonomické výnosy, jako je finanční příjem nebo benefity spojené 

s právem těžby. Jinými slovy, jestli v důsledku aktivit odpůrce, jmění, o které se jedná 

(investice) ztratilo na své hodnotě a ekonomické využitelnosti a v jakém rozsahu. Toto 

určení je důležité, protože, podle mínění tribunálu, se jedná o jeden z rozpoznávacích 

znaků, zda se jedná o standardní správní akt, kterým stát vykonává svou moc omezit 

práva, anebo se jedná o de facto vyvlastnění, které zbavuje majetek jeho reálné 

hodnoty.“48  

 Z definičních znaků nepřímého vyvlastnění v současnosti již vypadla 

podmínka obohacení hostitelského státu (enrichment of the host state); pořád však 

zůstává podmínkou přímého vyvlastnění.  

 Současný nedostatek přesných pravidel, která by jasně definovaly nepřímé 

vyvlastnění, v kombinaci s nestejnorodou rozhodovací praxí, vytváří obavy zejména 

hostitelského státu o předvídatelnosti a spravedlnosti budoucího rozhodnutí. Možným 

                                                 
 

45 S.D. Myers Inc. V Government of canada, Partial Award, 13 November 2000, para. 283 
46 CME v. CR, Partial Award, 13 Sept. 2001 
47 Olguin v Republic of Paraguay, Award, 26 july 2001 
48 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v United Mexican States, Award 29 May 2003 
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řešením těchto obav do budoucna je větší konkretizace expropriačních úkonů v textu 

dohod o ochraně investic. Tuto cestu například již nastoupilo USA, které začlenilo 

kritéria nepřímé expropriace do Konceptu vzorových smluv o vzájemné podpoře a 

ochraně investic (Draft US Model BIT) publikované v roce 2004.  

 „Pro určení, zda úkon nebo série úkonů smluvní strany, v konkrétní situaci 

zakládá nepřímé vyvlastnění, je nutné v každém jednotlivém případě provést zkoumání 

okolností případu, kromě jiných taky s ohledem na: 

� ekonomický dopad státního zásahu, přičemž negativní dopad zásahu sám o 

sobě nezakládá nepřímé vyvlastnění; 

� do jaké míry státní zásah interferuje s jasným, obezřetným a legitimním 

očekáváním investora (distinct, resonable and investment-backed 

expectations); a 

� charakter státního zásahu.“49  

3.5 Investiční spor a jeho řešení 

 Zásadní součástí dohod o ochraně investic je úprava řešení sporů. 

Z praktického hlediska jde o mimořádně významný nástroj k zajištění právní ochrany 

investorů a mezinárodních investic. Sebelepší materiální pravidla zacházení se 

zahraničními investicemi a záruky proti jejich znehodnocení nebo vyvlastnění (jak byly 

definovány výše) by se mohla ukázat jako nedostatečná, kdyby v případě jejich porušení 

(skutečného či domnělého) nebo neshody o jejich výklad a provádění neexistovaly 

mezinárodněprávní mechanizmy (procesní pravidla a instituce) pro řešení sporů. Je 

samozřejmě možné, aby se nespokojený investor obrátil na soud či jiné kompetentní 

orgány hostitelského státu. To však nepředstavuje vždy dostatečnou záruku, zvláště 

když dojde ke sporu o to, zda tato vnitrostátní ochrana je, resp. v daném případě byla, 

skutečně dostupná a efektivní. Někdy mohou být vznášeny námitky ohledně 

nezávislosti a nestrannosti vnitrostátních orgánů. Proto je žádoucí, aby existovaly i 

mezinárodní prostředky řešení sporů z investic. 

                                                 
 

49 Anex B, rtice 4(a) Draft US Model BIT (2004) 
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 Spory z investic vznikaly v minulosti, objevují se v současnosti a jistě k nim 

bude docházet i v budoucnosti. Praxe ukazuje, že i v zemích s vysokým standardem 

ochrany investic, kvalitním právním systémem a nezávislou justicí mohou nastat situace 

vedoucí k mezinárodním sporům. Značnými proměnami však prošly typy těchto sporů a 

s nimi i způsoby jejich řešení. V zásadě lze rozlišovat spory mezi státy a spory mezi 

svrchovaným státem a příslušníky (fyzickými i právnickými osobami) jiných států. 

V současnosti se velmi málo uplatňuje Mezinárodní soudní dvůr, stejně tak mezinárodní 

(mezistátní) arbitráž. Souvisí to s určitým snížením významu diplomatické ochrany, 

která sice stále zůstává platným institutem obecného mezinárodního práva, ale v oblasti 

mezinárodního ekonomického práva se dává přednost novým prostředkům řešení sporů 

založených smlouvami, jako je smírčí řízení a transnacionální (smíšená) arbitráž.50  

3.5.1 Spory mezi státy 

 Spory z investic vznikají obvykle mezi investory a hostitelskými státy, čímž je 

daná jejich speciální diagonální povaha. Starší mezinárodní právo však upíralo 

soukromé osobě jakékoli atributy mezinárodněprávní způsobilosti; fyzické i právnické 

osoby byly podle této koncepce pouze objektem či beneficiářem ochrany, kterou jim 

mezinárodní právo umožňovalo pouze nepřímo, a to prostřednictvím diplomatické 

ochrany, jejíž nositeli byly státy.51  

 Řešení mezinárodních investičních sporů, mezi státy probíhá za použití 

„diplomatických“ nebo jak uvádějí někteří autoři „power oriented“ způsobů.52  

 Diplomatická ochrana, byť v sobě integruje relativně malý počet ustálených 

obyčejových pravidel, je tradičním institutem mezinárodního práva. Jejím obsahem je 

právo státu převzít nárok svého příslušníka (fyzické i právnické osoby) poškozeného 

v cizině na odčinění mu způsobené újmy a uplatňovat tento nárok vůči povinnému státu 

jako svůj vlastní. Vznesením nároku pak stát ve skutečnosti realizuje svoje vlastní právo 

prosazovat dodržování (faire respecter) mezinárodního práva, které poskytuje jeho 

příslušníkům určité záruky ve vztahu k jiným státům. Samotným obsahem nároku, který 

                                                 
 

50 Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů: 2. doplněné vydání. Praha : Linde, 2008, s. 101-103 
51 Ibid. 
52 Balaš, V. Vývoj řešení sporů v GATT a WTO. Časopis pro právní vědu a praxi, 2004, č.1, s. 1 
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stát vůči jinému státu uplatňuje, je sice původní nárok poškozené osoby, ten se však 

přetransformuje, čili změní se jeho právní povaha, z původně kvazi-soukromoprávního 

nároku na mezistátní vztah, tedy na vztah dvou subjektů mezinárodního práva. Jedině 

vytvořením této poměrně složité konstrukce (jde o tzv. Vattelovou fikci53) je možné 

nárok vymáhat mezinárodněprávní formou.  

 Úspěšné uplatnění diplomatické ochrany závisí na současném splnění několika 

podmínek54: 

 1. Poškozená osoba musí být příslušníkem ochraňujícího státu; pokud něco 

jiného nestanoví speciální smlouva, stát nemůže převzít nárok jiné osoby, popř. 

bezdomovce. Toto pravidlo vyplývá jednoznačně z konstantní judikatury. Jeho aplikace 

je však spojena s určitými problémy v těchto speciálních případech: 

� v případě změny státní příslušnosti; zde platí pravidlo, že diplomatická 

ochrana je přípustná, pokud příslušnost existovala v době vzniku újmy a 

ještě v okamžiku uplatnění nároku; 

� v případě dvojího občanství existují vlastně dvě samostatná pravidla 

formulovaná mezinárodní judikaturou zejména v případech Canevaro55 a 

Nottebohm56. První uznává, že stát nemůže vykonat diplomatickou ochranu 

ve prospěch svého příslušníka proti státu, který ho rovněž považuje za 

svého příslušníka. V kauze Nottebohm Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, 

že je třeba dát přednost efektivnímu občanství, které „bylo v souladu 

s faktickou situací, které spočívalo na silnějším faktickém poutu mezi 

dotyčnou osobou a jedním ze států, o jehož občanství se jednalo“.57  

� v případě státní příslušnosti právnických osob, zejména akciových 

společností;  
                                                 
 

53 Fikce je pojmenována podle jednoho z klasických autorů mezinárodního práva, Emmericha de Vattel, který ji formuloval ve svém 
díle Le droit des gensou principes de la loi naturele applliquées á la conduite et aux affaires des nations et des suverains (The Law of 
Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns) v roce  1758. 
Vattel by švýcarský filizof, diplomat a právní expert, svými myšlenkami položil základy moderního mezinárodního práva a 
politické filozofie. 
54 Šturma, P. Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic. Právník 1991, č.1, s.65an.; 
Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. doplněné vydání, Linde Praha, 2008, s. 102-109 
55 Canevaro, Itálie v. Peru, RIAA, vol. XI 
56 Nottebohm, I.C.J. Reports 1955 
57 Dokumenty ke studiu mezinárodního práva veřejného, UJEP, Brno, 1987, s.25-26: "Podle praxe států, rozhodčích a soudních 
rozhodnutí i názorů autorů je občanství právním svazkem, jehož základem je sociální skutečnost přimknutí, skutečné spojení 
existence zájmů a pocitů spolu s existencí vzájemných práv a povinností..." 
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Pro poslední uvedenou situaci je základní rozlišovací pravidlo jasné a vyplývá 

z rozsudku Mezinárodního soudního dvora v případě Barcelona Traction58, že „obdobný 

vztah, jaký existuje mezi fyzickými osobami a státem a nazývá se státním občanstvím, 

existuje také, ač v jiné formě, u korporací veřejného práva“. I zde je nutná existence 

užšího faktického vztahu, za který se všeobecně považují: 

� sídlo právnické osoby (zásada sídla); 

� fakt, že korporace byla zřízená (tj. nabyla své právní subjektivity) podle 

právního řádu státu (zásada inkorporace, zejm. v oblasti anglosaského 

práva); 

� fakt, že příslušníci státu vykonávají rozhodující vliv na tvorbu vůle 

právnické osoby, např. tím, že drží většinu akcií (zásada kontroly nebo 

převládajícího zájmu, příp. zásada řízení). 

 Na základě prvních dvou kritérií je vždy dána příslušnost státu sídla, eventuální 

diplomatická ochrana státu příslušnosti akcionářů bude odmítnuta (analogie k případu 

dvojího občanství). Naproti tomu podle posledního kritéria splývá domovský stát 

akcionářů s domovským státem společnosti a je tudíž teoreticky možné, aby tento stát 

uplatnil diplomatickou ochranu proti státu sídla, což však není dnes příliš praktické, 

neboť každá korporace má příslušnost danou podle prvních dvou kritérií. 

 2. V souvislosti s chováním poškozeného teorie někdy vyděluje jako 

samostatný požadavek „clean hands“59; osoba, v jejímž zájmu se uplatňuje 

diplomatická ochrana, nesmí svým chováním zavdat příčinu, aby ji bylo možno vytýkat 

porušení práva nebo neopatrnost. Tato podmínka se však výslovně o žádné novější 

mezinárodní rozhodčí nebo soudní rozhodnutí neopírá. Jednalo by se zřejmě o situace 

podobné případu Jana Pravečka, československého příslušníka usmrceného v roku 1920 

vojákem amerického expedičního sboru na Sibiři právě když vykrádal vozidlo 

amerického Červeného kříže. Státní departement USA odmítl odškodnit rodiče oběti.60  

                                                 
 

58 Barcelona traction, Light and Power Company, Ltd. I.C.J. Repotrs 1970 
59 Právní princip požadující po žalobci, aby svým konáním nezadal příčinu sporu. 
60 Šturma, P. Vývoj institutu diplomatické ochrany a trendy mezinárodněprávní úpravy ochrany investic. Právník 1991, č.1, s.65an 
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 3. Pravidlo vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků představuje 

nespornou podmínku výkonu diplomatické ochrany. Ta může být úspěšně uplatněná, 

pouze pokud byly bezúspěšně vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné 

prostředky, nebo když tyto prostředky neexistují. Toto pravidlo se tak vztahuje na 

všechny dosažitelné opravné prostředky soudní i administrativní, řádné i mimořádné. 

Pravidlo zmírňuje požadavek účelnosti, tj. musí existovat reálná možnost dosáhnout 

nápravy, jinak se na vyčerpání všech opravných prostředků přípustnost diplomatické 

ochrany neváže. Pravidlo se taky neaplikuje v situaci, kde škoda postihla osobu, která 

požívá zvláštní mezinárodní ochrany nebo v situaci, kdy byl přímo poškozen stát, který 

tak brání své vlastní zájmy.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o dispozitivní normu obecného mezinárodního 

práva, je možné ji smlouvou vyloučit. Takovou smluvní derogaci provedl např. čl. XI 

Úmluvy o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty (1972) 

nebo taky čl. 23 Washingtonské úmluvy o řešení investičních sporů mezi státy a 

příslušníky jiných států (1965), podle kterého si stát může pravidlo vyčerpání 

mimořádných opravních prostředků vymínit v arbitrážní doložce. Ve většině 

současných dohod o ochraně investic se však takováto podmínka nevyskytuje, takže 

řešení sporů na základě dnešních smluv je pružnější. 

 Diplomatická ochrana je právem nikoli povinností státu a je ve výlučné 

kompetenci státu uvážit (compétence discrétionnaire) zda a jak ji poskytne. Z toho 

logicky vyplývá, že jen stát se může smlouvou či jednostranným prohlášením svého 

oprávnění vzdát. Přesto však tato koncepce nebyla a dodnes není teorií jednoznačně 

uznávána. Argumenty pro odlišnou koncepci jsou jak teoretické tak, a to především, 

vycházejí z konkrétní politické praxe.  

3.5.2 Spory mezi investory a státy 

 Pro ochranu investic a řešení sporů z nich je v současném mezinárodním právu 

nejtypičtějším prostředkem arbitráž mezi státy a soukromými investory, kteří jsou 

příslušníci jiného státu. Jedná se o revoluční průlom do mezinárodního práva 

založeného na vztazích mezi svrchovanými státy. Zatím co ještě do padesátých let 

minulého století byla prakticky jedinou cestou řešení sporů z investic diplomatická 

ochrana (detailně popsaná výše), v období šedesátých až sedmdesátých let se spolu se 
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sílícím tlakem rozvojových zemí, hrozícími či prováděnými nacionalizacemi a snahami 

investorů o větší právní jistotu začala situace měnit.  

 Prvním výrazným počinem bylo uzavření již mnohokrát zmiňované 

mnohostranné Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států v 

roce 1965; tím byl vytvořen institucionální rámec pro arbitráž mezi investory a státy, 

k jejímu skutečnému využívání ale došlo až o zhruba 15 let později. 

 Druhým výrazným průlomem se staly dvoustranné dohody o podpoře a 

ochraně investic (připomínám, že první dohoda tohoto druhu byla uzavřena již v roce 

1959, výrazný nárůst však nastal až v osmdesátých letech, více viz kapitola 2), které 

v naprosté většině obsahují doložky o řešení sporů mezi investory a státy některou 

z forem rozhodčího řízení. Právě odkaz na řízení podle Úmluvy o řešení sporů z investic 

mezi státy a občany druhých států je jednou z nejčastěji používaných variant. 

Kombinace Úmluvy s arbitrážními doložkami v dvoustranných dohodách je 

v současnosti nejvýznamnějším prostředkem řešení sporů z investic.61  

3.5.2.1 Modely řešení investičních sporů 

 Existuje několik variant obvyklých modelů řešení investičních sporů 

předvídaných dohodami o podpoře a ochraně investic. Odchylné řešení od mechanismu 

v dohodách je samozřejmě možné, ale velmi často nereálné, neboť ve většině případů 

pokusy o smírné urovnání sporu nevedou k pozitivnímu výsledku (i když některé 

z investičních dohod stanoví pokus o smírné vyřešení sporu jako podmínku rozhodčího 

řízení). Spory tohoto druhu jsou až na zanedbatelné výjimky projednávány a 

rozhodovány rozhodci jako soukromoprávními subjekty, jejichž rozhodnutím je přiznán 

charakter vykonatelného titulu, a to buď na základě vnitrostátních nebo mezinárodních 

předpisů.62 K těmto modelům patří zejména: 

 1. Rozhodnutí sporu Mezinárodním střediskem pro řešení sporů 

z investic (ICSID) na základě Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany 

druhých států, jíž je Česká republika vázána od 1.1 2003, resp. ČSFR od 8.4 1992.  

  
                                                 
 

61 Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. doplněné vydání, Linde Praha, 2008, s. 112-113 
62 Bělohlávek, A.J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo: Komentář I. Díl, C.H. Beck, 2008, marg. 105 
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 2. Řešení sporů některým ze stálých mezinárodních rozhodčích soudů, 

přičemž v dohodách o podpoře a ochraně investice se objevuje většinou volba 

Rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži, Rozhodčího soudu 

Stockholmské obchodní komory ve Stockholmu nebo Mezinárodního rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře Rakouska.63  

 Výběr stálého rozhodčího soudu přináší větší stupeň jistoty a zajištění 

předvídavosti o řadě otázek, které se stanou aktuální nikoliv v okamžiku uzavření 

smlouvy, ale teprve až při vzniku sporu. Stranám je předem jasný určitý postup a meze 

volnosti, které jim pravidla vymezují.64 

 3. Řešení sporů v rozhodčím řízení „ad hoc“, tedy mimo pravomoc a 

příslušnost některého stálého rozhodčího soudu, přičemž jako „appointing authority“ 

pověřená jmenováním chybějících členů rozhodčího senátu se nejčastěji objevuje 

předseda některého ze stálých rozhodčích soudů, tak jak jsou uvedeny pod variantou 3, 

předseda Mezinárodního soudního dvora65, příp. generální tajemník OSN apod. Jako 

výlučný způsob řešení sporů touto cestou předvídá např. dohoda o podpoře a ochraně 

investic s Hospodářskou unií Belgicko-Lucemburskou66 a další. 

 Za arbitráž ad hoc či rozhodčí řízení ad hoc je považován případ, kdy je senát 

vytvořen (nebo rozhodce ustanoven) pouze pro rozhodnutí konkrétního sporu. Tribunál 

(rozhodce) po ukončení řízení a vydání rozhodčího nálezu svou existenci končí.67 

 4. Jako alternativu připouští řešení sporů též soudem státu, v němž byla 

nebo je umístněná investice, např. dohoda o ochraně investic se státem Izrael68 nebo 

s Ruskou federací69. Z pochopitelných důvodů ovšem nikoli jako varianta řešení sporů 

výlučná, když tento způsob je v drtivé většině sporů pro investora nepřijatelný.  

 Až na určité výjimky jsou způsoby řešení sporů předvídané v jednotlivých 

dohodách o ochraně a podpoře investic koncipovány alternativně, přičemž se vychází 

                                                 
 

63 Řešení sporů před některým z posledních dvou jmenovaných stálých rozhodčích soudů předvídá např. dohoda o podpoře a 
ochraně investic s Velkou Británií, Viz sdělení MZV č.646/1992 Sb. 
64 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha :  ASPI, 2008, s. 66-67 
65 např. . dohoda o podpoře a ochraně investic s Nizozemím, viz sdělení FMZV č. 569/1992 Sb. 
66 Viz sdělení FMZV č. 574/1992 Sb. V tomto případě se dokonce jedná o historicky první  dohodu o podpoře a ochraně investic, 
kterou uzavřelo ještě bývalé Československo. 
67 Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha :  ASPI, 2008, s. 68-69 
68 Sdělení MZV č. 73/1999 Sb. 
69 Sdělení MZV č. 201/1996 Sb., čl.8 
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z toho, že jde o pravomoc (příslušnost) fóra danou na výběr žalobci. Ve většině případů 

jde o typ tzv. blanko rozhodčí smlouvy, kterou se příslušné státy zavazují podrobit se 

takovému rozhodčímu řízení, a to aniž by bylo předem známo, kdo bude žalobcem (tedy 

druhým účastníkem takového řízení, tedy některý z investorů) a co bude přesně 

předmětem sporu, když je pouze známo, že se bude jednat o spor investiční.70 

3.5.2.2 Washingtonská úmluva (ICSID) 

 Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (The ICSID 

Convention) sama nabízí jenom základní procedurální rámec pro obě formy urovnávaní 

(rozhodčí a smírčí řízení) investičních sporů. Tento rámec je doplněn detailní regulací a 

pravidly, které vytvořila administrativní rada Střediska v souladu s Úmluvou.  

 Řízení podle Úmluvy je dobrovolné, avšak od momentu udělení souhlasu stran 

s řešením sporu tímto způsobem (které musí být učiněno písemně) již není možné 

jednostranně souhlas odvolat. Souhlas stran (tj. státu a občana jiného státu) je zároveň 

považován za vyloučení všech ostatních způsobů řešení sporu (č. 26 Úmluvy). Každý 

stát, který je stranou Úmluvy, se zavázal k uznání a výkonu rozhodčího nálezu (arbitral 

award) na svém území jako by šlo o konečné rozhodnutí jeho soudu. Přístup 

k možnostem řešení sporů, které Středisko nabízí, je omezen splněním těchto 

základních podmínek: 

1) Existující spor mezi smluvním státem Úmluvy a fyzickou nebo právnickou 

osobou, která je příslušníkem jiného smluvního státu Úmluvy. 

2) Spor musí být kvalifikován jako právní spor vzniklý přímo z investice 

jedné strany na území druhé strany. 

3) Strany ve sporu písemně souhlasily s rozhodnutím jejich sporu 

prostřednictvím Střediska konciliací (smírčím řízením) nebo arbitráží. 

 Generální tajemník Střediska, kterému se žádost o rozhodčí (příp. smírčí) řízení 

adresuje, žádost zaregistruje, pokud jednoznačně nezjistí, že se spor netýká pravomoci 

Střediska (disputes is manifestly outside the jurisdiction of the Centre). Definitivně je 

                                                 
 

70 Bělohlávek, A.J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo: Komentář I. Díl, C.H. Beck, 2008, marg. 106-108 
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však o případných námitkách proti pravomoci oprávněn rozhodovat výlučně rozhodčí 

senát konstituovaný v souladu s čl. 31–40 Úmluvy pro projednání konkrétního sporu. 

 Kromě zprostředkování arbitráže nebo smírčího řízení podle Úmluvy má 

Středisko od roku 1978 možnost urovnat spory i podle Dodatečných pravidel. Toto 

řízení se uplatní v následujících případech:  

1) V případě konciliace či arbitráže sporu přímo vzniklého z investice, ve 

kterém buď stát ve sporu není stranou Úmluvy anebo investor je 

příslušníkem státu, který není stranou Úmluvy. 

2) V případě konciliace či arbitráže sporu mezi stranami, kde aspoň jedna ze 

stran je stranou Úmluvy nebo je příslušníkem státu, který je stranou 

Úmluvy, a jedná se o spor, který nevzniknul přímo z investice (dispute 

that do not directly arise out of an investment). 

3) V případě vyšetřovacího řízení (fact-finding proceeding).71 

3.5.2.3 Jurisdikce Střediska pro řešení sporů z investic 

 Klíčovým prvkem u každého mezinárodního soudního či arbitrážního orgánu 

jsou ustanovení upravující jeho jurisdikci čili podmínky, za nichž může takový orgán 

vykonávat svou soudní pravomoc.  

 Soudní pravomoc Střediska je stanovena v čl. 25 Úmluvy. Nejedná se o 

stanovení obligatorní jurisdikce, nýbrž o stanovení podmínek, splněním kterých je dána 

pravomoc Střediska. Tyto podmínky, obsažené v nejdůležitějším odstavci 1 čl. 25 

Úmluvy (souhlas stran, přímý investiční spor a speciální subjekty), je nezbytné 

v každém případě samostatně zkoumat.72  

 1. Požadavek ratione personae čili podmínka týkající se příslušnosti stran 

sporu je poměrně lehce posouditelná. Jisté potíže mohou nastat v souvislosti se státní 

příslušnosti investora, tento problém byl již rozebrán výše. 

                                                 
 

71 Zdroj: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home 
72 Šturma, P. K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich. Právník, 2001, č. 12, s 1274 
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 2. Klíčovou podmínkou jurisdikce Střediska, která již vyžaduje bližší 

objasnění, je písemný souhlas stran. Interpretace tohoto pojmu v minulosti vyvolávala 

určité potíže. Na základě rozhodovací praxe arbitrážních tribunálů dnes můžeme činit 

určité závěry o tom, kde a jak je souhlas řádně vyjádřen. 

 Závazek podrobit se řešení sporu v rámci ICSID nevzniká již ratifikací úmluvy, 

ale teprve poté, co příslušný stát vyjádřil souhlas s předložením sporu ICSID k arbitráži 

v konkrétním sporu. 

 Tvůrci Úmluvy si představovali, že státy budou udělovat svůj souhlas 

s arbitrážním řízením ještě před vznikem jakéhokoli sporu, a to spíše v rámci jejich 

investiční legislativy než v dvoustranných investičních dohodách: „Úmluva taky 

nevyžaduje, aby souhlas obou stran byl vyjádřen v samostatném instrumentu. Státy tak 

můžou v rámci své legislativy vytvořené k podpoře investování učinit nabídku 

k souhlasu (příslib) s jurisdikcí Střediska pro případ sporů vzniklých z určitých typů 

investic, investor by pak svůj souhlas učinil přejmutím nabídky v písemné formě.“ 73 

Podle interpretace rozhodčího soud je podmínka písemného souhlasu s jurisdikcí 

Střediska ze strany investora pak splněna tím, že podal arbitrážní návrh. 

 Prvním případem, ve kterém vyvstala otázka, zda byl státem řádně vyjádřen 

souhlas s jurisdikcí Střediska, je kauza SPP v Egypt (1985)74. Egypt, odpůrce, tehdy 

argumentoval tím, že souhlas vyjádřen pouze obecně ve vnitrostátní „investiční“ 

legislativě nenaplňuje podmínku danou čl. 25 odst. 1 Úmluvy. Názor senátu byl opačný; 

čl. 8 egyptského zákona o zahraničních investicích podmínku naplňuje, a tedy není 

nutný další „ad hoc“ písemný souhlas státu s jurisdikcí Střediska. V tomto případě 

neexistuje žádná arbitrážní doložka, ale - z pohledu mezinárodního práva – pouze 

jednostranný akt (příslib) hostitelského státu, že se v případě sporu podrobí pravomoci 

Střediska.  

 Další způsob udělení souhlasu s jurisdikcí Střediska, který se vždy pokládal za 

nesporný, je arbitrážní doložka odkazující na ICSID obsažená v kontraktu mezi 

hostitelským státem, stranou Úmluvy, a investorem, který je příslušníkem jiného 

                                                 
 

73 ICSID, Documents Concerning the Origin an dthe Formulation of the Convention on th Settlement of Investment Disputes 
between States and Nationals of Other States (1969) Vol II(2) 
74 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd [SPP] v. Arab Republic of Egypt (Award) 3 ICSID 189, 1985  



 42 

smluvního státu. Souhlas může být deklarován také jako tzv. submission agreement 

v případě, že spor už vnikl. V počátcích fungování Střediska také všechny spory, které 

se dostaly do jeho pravomoci, byly založeny právě na takových doložkách. Tato situace 

trvala až do konce 80. let, kdy nabyly na významu i množství mezistátní bilaterální 

dohody o podpoře a ochraně investic. 

 Zásadní změnu přinesl případ Asian Agricultural Products Limited (AAPL) v. 

Srí Lanka (1990)75. Tribunál v tomto případu vůbec poprvé uznal, že investor nemusí 

být s hostitelským státem ve smluvním vztahu, ale že se může přímo odvolat na 

závazek přijatý tímto státem vůči jeho domovskému státu v dvoustranné dohodě o 

podpoře a ochraně investic. Jestliže se hostitelský stát v takové dohodě zaváže 

k arbitrážnímu řešení sporů s investory, naplnil tím podmínku písemného souhlasu, 

další kontrakt s rozhodčí doložkou není potřebný a investor se může samostatně obrátit 

na ICSID. Arbitrážní návrh investora se tak chápe jako splnění této podmínky z jeho 

strany.  

 3. U požadavku ratione materiae záleží na interpretaci pojmu „právní spor 

vznikající přímo z investice“, která je do značné míry závislá na definování pojmu 

investice. Jak jsem již konstatovala v části věnované pojmu investice, tvůrci Úmluvy 

záměrně tuto definici z připravovaného textu vypustili. Tím ponechali větší prostor pro 

vývoj tohoto pojmu, jehož obsah se v souvislosti s rozvojem mezinárodního obchodu a 

způsobů investování mění.  

 Důležitým rozhodnutím v souvislosti s interpretací této podmínky je rozhodčí 

nález ve věci Fedax N.V. v. Venezuela (1997). Společnost Fedax, která předložila spor 

Středisku, byla nizozemskou společností, která odkoupila směnky venezuelské vlády od 

jiné společnosti. Venezuela namítala nedostatek pravomoci Střediska s ohledem na to, 

že tyto směnky nemohou být považovány za investici ve smyslu čl. 25 Úmluvy. 

Rozhodčí tribunál konstatoval, že pojem „přímo“ se v čl. 25 vztahuje ke „sporu“ a 

nikoli k pojmu „investice“. To znamená, že pravomoc Střediska může existovat i ve 

vztahu k investicím, které nejsou přímé, pokud spor vzniknul přímo z takové transakce. 

                                                 
 

75 Asian Agricultural Products Ltd (AAPL) v. Democtratic Socialistic Republic of Srí Lanka (Award) 4ICSID, 1990  
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 Tribunál dále zaujal názor, že vymezení „investice“ závisí na souhlasu 

smluvních stran. Podle definice obsažené ve venezuelsko-nizozemské dohodě o podpoře 

a ochraně investic tento pojem zahrnuje každý druh aktiv, a to zejména též pohledávky 

na peníze a jiná aktiva a jakékoli plnění mající hospodářskou hodnotu. Směnky 

představují typický finanční či úvěrový instrument, který je obchodovatelný. 

Rubopisem se sice mění identita investora, ale samotná investice zůstává stejná, jelikož 

výstavce směnek nadále využívá úvěru. Pokud je tedy tento úvěr poskytován 

zahraničním držitelem směnek, jedná se o zahraniční investici, která je zahrnuta jak 

Úmluvou, tak i dvoustrannou dohodou. Fakt, že v tomto případě nedošlo k investici na 

území Venezuely podle nálezu není překážkou, protože i u řady jiných investic, finanční 

povahy především, také nedochází k fyzickému převodu na území přijímajícího státu, 

ale k čerpání finančních prostředků dochází jinde. Podstatné je, že slouží k financování 

zboží či služeb, ze kterých má prospěch přijímající stát, v tomto případě Venezuela. 

 Citovaný nález potvrzuje nový trend extenzivního pojímání jurisdikce ICSID. 

Vzniká tím však riziko splývání pojmu ochrany investic s ochranou jakéhokoli majetku 

cizinců. Příliš široká interpretace pojmu investice by tak nakonec mohla vést k odrazení 

států od jejich souhlasu s pravomocí Střediska, a tím k podkopání úspěchu této instituce 

jako mechanizmu pro řešení sporů z investic.76  

3.6 Rozhodčí doložka 

 Rozhodčí doložka je zvláštní doložka ve smlouvě, která zakládá pravomoc 

rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo 

klasických soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé a spravedlivé řešení jejich 

sporů.  

 Rozhodčí doložka je neodmyslitelnou součástí každé dohody o ochraně 

investic. Bližší výklad bude podán v souvislosti s českými investičními smlouvami.  

                                                 
 

76 Šturma, P. K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich. Právník, 2001, č. 12, s. 1274-1276 
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4 DOHODY, KTERÝMI JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA 

 Od konce osmdesátých let jsme svědky rostoucího počtu dvoustranných dohod 

o podpoře a ochraně investic. Tento fenomén byl nejprve vyvolán poptávkou po 

investicích v rozvojových zemích, následně pak v zemích rozpadlého východního 

bloku.  

 Mezi země, které se snažily přitáhnout investory, byla i ČSFR a posléze Česká 

republika. Tak došlo k uzavírání dohod o podpoře a ochraně investic mezi Českou 

republikou a průmyslově rozvinutými zeměmi a následně od konce devadesátých let i 

s tzv. zeměmi třetího světa.  

 V současné době je Česká republika vázána celkem 77 dohodami o vzájemné 

podpoře a ochraně investic. 15 dohod je již podepsáno, avšak ještě nebyl oběma 

smluvními stranami ukončen ratifikační proces, 21 dohod se připravuje a u necelé 

padesátky dohod probíhá renegociace. 

4.1 Typické vlastnosti smluv uzavřených Českou republikou 

 České BITs jsou dohodami první generace neboli evropského modelu 

(výjimkou je pouze dohoda s USA, která je dohodou druhé generace neboli amerického 

typu), které v případě, že mezi stranami sporu vzniklého z investice nelze tento spor 

vyřešit jednáním nebo v smírčím řízení, zavazují tyto smlouvy téměř bezvýjimečně k 

řešení formou arbitráže. Ustanovení o rozhodování sporů obsažené v českých BITs 

nejčastěji odkazují na pravidla ICSID nebo na pravidla UNCITRAL. Investiční spory 

by měly být zpravidla řešeny tříčlenným senátem. Senát se utváří tak, že obě strany 

jmenují své rozhodce a tito rozhodci pak vyberou třetího, předsedajícího rozhodce. 

Předsedající může být také určen appointing authority. Podle pravidel UNCITRAL se 

strany mohou obrátit na generálního tajemníka Stálého rozhodčího dvora v Haagu se 

žádostí o určení appointing authority, mohou jej však ve své rozhodčí smlouvě nebo 

rozhodčí doložce určit jako appointing authority přímo. Jako appointig authority však 

může být zvolena i jiná osoba, v takovém případě je však vždy lepší určit oficiálního 

představitele nějaké zavedené instituce, která má dostatečnou autoritu, než konkrétní 

osobu. 
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 Další spory vznikající v souvislosti se zahraničními investicemi se mohou týkat 

interpretace BITs nebo, a to je mnohem častější, vznikají přímo mezi hostitelským 

státem a investorem z druhé smluvní strany.  

 Spory o interpretaci nejsou, jak by se mohlo na první pohled zdát, pouze 

doménou států. Obdobnou zkušenosti má například ČSOB, která se o pravomoc ICSID 

ve sporu se Slovenskem soudila přes dva roky. Dvoustranná dohoda mezi Českou 

republikou a Slovenskem obsahuje velmi nejasně formulovanou rozhodčí doložku o 

řešení sporů a sama smlouva je problematická z celé řady dalších důvodů. 

4.2 Rozhodčí doložky v dvoustranných dohodách na 

ochranu investic 

 Dvoustranné dohody o ochraně investic zpravidla obsahují dva typy doložek o 

řešení sporů; doložky pro řešení sporů mezi státy a doložky pro řešení sporů mezi 

hostitelským státem a investorem.  

4.2.1 Doložky pro řešení sporů mezi státy 

 Úprava řešení sporů týkajících se výkladu nebo aplikace příslušné bilaterální 

smlouvy je obsahem prvního typu doložky. Charakteristické pro ně je jejich subsidiární 

použití, obvykle po tom, co se nepodařilo spor vyřešit „přátelsky“ cestou přímého 

jednání (konzultací) mezi smluvními stranami.77 Dalším typickým znakem je vytvoření 

ad hoc rozhodčího soudu a úprava způsobu jednání78. Procesní pravidla jsou buď 

ponechána na volbě budoucího rozhodčího soudu, nebo je doložka sama specifikuje, 

příp. odkazuje na pravidla UNCITRAL79.  

4.2.2 Doložky pro řešení sporů mezi hostitelským státem a 

investorem 

 Doložky pro řešení sporů mezi hostitelským státem a investorem upravují 

způsoby urovnávání sporů vzniklých z investic přímo mezi osobou soukromého práva 

                                                 
 

77 Šturma, P. K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich. Právník, 2001, č. 12, s. 1279 
78 Rozhodčí doložka pro spory mezi stranami smlouvy v BIT mezi ČR a Nizozemím, čl. 10, sdělení FMZV č. 569/1992 Sb. 
79 Rozhodčí doložka v BIT mezi ČR a USA, čl. VII, sdělení č.187/1993 Sb. 
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(investor) a hostitelským státem, který svým vrchnostenským zásahem investici narušil. 

Rovněž většina těchto doložek obsahuje prvek subsidiarity. Lhůta pro přátelské 

ujednání sporu se v jednotlivých smlouvách liší, nejčastěji se však vyskytuje lhůta 

šestiměsíční.80  

 Doložky se pak dále liší podle formy řešení sporů: 

a) Doložky s jedinou formou rozhodčího řízení 

 Smlouvy s takto formulovanými doložkami byly uzavírány ještě ČSFR a to 

v době, kdy země ještě nebyla stranou Úmluvy. U nejstarších z těchto dohod se počítá 

s ad hoc rozhodčím soudem, který bude postupovat podle pravidel UNCITRAL. Tak je 

tomu v dohodách s Rakouskem, Kanadou, Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou a 

v dohodě s Nizozemím (právě této dohodě a její rozhodčí doložce se budu věnovat 

detailněji, a to v souvislosti s kauzou CME v. ČR).81 

b) Doložky s rozhodčím řízením ICSID a UNCITRAL 

 Tyto dva způsoby řízení jsou v mezinárodním měřítku nejvíc používána 

pravidla rozhodčího řízení a zároveň i nejfrekventovanější formy řešení sporů 

předvídané v českých bilaterálních dohodách. Pro příklad zmíním dohodu s Francií, 

Finskem, Tureckem, Švédskem, Dánskem, Egyptem, Chorvatskem a v mnohých 

dalších.82  

c) Doložky s třemi či více formami mezinárodního rozhodčího řízení 

 Tyto doložky jsou v české smluvní praxi spíše výjimkou. V těchto dohodách 

má investor, příslušník jedné smluvní strany, možnost vybrat si v případě sporu 

s druhým smluvním státem z více prostředků řešení sporů. Nejširší škálu prostředků 

řešení investičního sporu obsahuje dohoda s USA. Další takto vystavěné doložky 

obsahují dohody se Spojeným královstvím nebo se Španělskem.83  

d) Doložky obsahující vnitrostátní soudní i mezinárodní rozhodčí řízení 

                                                 
 

80 Šturma, P. K problematice dvoustranných dohod o ochraně investic a řešení sporů z nich. Právník, 2001, č. 12, s. 1279 
81 Ibid., s. 1280 
82 Ibid., s. 1280-1281 
83 Ibid., s. 1281 
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 Tato skupina doložek o řešení sporů je z hlediska formulace nejvíc různorodá. 

Nejčastější formou jsou doložky, které obsahují alternativně řešení sporu buď před 

příslušným soudem smluvní strany nebo v jednom ze dvou rozhodčích řízení (ICSID či 

UNCILTRAL). Tak je to v dohodě s Norskem, Řeckem, Portugalskem apod.84 

V některých dohodách např. s Argentinou a s Chile lze spatřovat určitá rezidua Calvovy 

doktríny85, zejména jde-li o vyloučení možnosti diplomatické ochrany. Nejde však o její 

klasické pojetí, ale o pojetí zcela slučitelné s Úmluvou, zejména s jejím čl. 27 odst. 1.86  

e) Doložky obsahující povinnost vyčerpat vnitrostátní opravné 

prostředky 

 Jediný příklad, a to v modifikované verzi, nalezneme v nové dohodě s Čínou, 

která mezinárodní rozhodčí řízení podmiňuje tím, že spor musí nejdřív projít 

vnitrostátním správním přezkumným řízením.87  

 Doložky se dále liší podle způsobu vyjádření souhlasu s arbitráží: 

a) Rozhodčí doložka vyžadující dohodu hostitelského státu a investora 

z druhé strany 

 Příklady tohoto typu doložky najdeme ve smlouvách s Rumunskem nebo 

Litevskou republikou. Doložka je formulována tak, že z ní nevyplývá přímo souhlas 

státu s rozhodčím řízením. 

 Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou 

nebude jednáním urovnán v době šesti měsíců, bude tento spor na základě dohody obou 

stran předložen buď Středisku nebo rozhodci či mezinárodnímu rozhodčímu soudu 

zřízenému ad hoc podle pravidel UNCITRAL.88 Dohoda s Rumunskem připouští ještě 

jednu možnost, a to předložení sporu soudu té smluvní strany, na jejímž území byla 

investice uskutečněna. 

                                                 
 

84 Ibid., s. 1282 
85 Doktrína zahraniční politiky, podle které spory vzniklé ze zahraničních investic jsou úzce spjaté se státem,na území kterého jsou 
umístěny. Jejím obsahem je zákaz diplomatické ochrany a zejména ozbrojených zásahů ze strany domovského státu investora před 
tím, než jsou vyčerpány všechny možnosti vnitrostátní ochrany. Investor tak dle této doktríny nemá jinou možnost, než obrátit se na 
místní soudy hostitelského státu.

 

86 Viz sdělení MZV č. 41/1997, čl. 8 odst. 6 
87 Viz sdělení MZV č.232/2006, čl. 9 odst. 3 
88 Viz sdělení MZV č. 185/1995 čl. 8 
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 Takovéto ustanovení dohod o podpoře a ochraně investic, dle převládajícího 

názoru, nesplňuje požadavek souhlasu k řešení sporu v rozhodčím řízení podle čl. 25 

Úmluvy. Není tak ani založena povinnost státu dát svůj souhlas. Výslovný odkaz na 

rozhodčí řízení v rámci ICSID je tak nutno brát jenom jako vhodný, ne nutný, 

prostředek řešení investičního sporu.89 

b) Doložka s podmíněným souhlasem vyžadující žádost investora z druhé 

smluvní strany směrovanou k hostitelskému státu, přičemž souhlas je 

zcela na uvážení hostitelského státu. 

 Tento typ doložky je výkladově i aplikačně značně komplikovaný a v českých 

investičních dohodách se nevyskytuje.  

 Obecně lze však říct, že i když doložka takového znění neznamená, že 

hostitelský stát musí na jedné straně souhlasit s řízením podle Úmluvy, na druhé straně 

také ani neznamená, že by mohl bezdůvodně souhlas s arbitráží odmítnout. 90 

 Příklady najdeme ve smluvní praxi Nizozemska. 

c) Doložka s podmíněným souhlasem, v níž se hostitelský stát zavázal dát 

svůj souhlas s řešením sporu v rozhodčím řízení, bude-li o to 

investorem z druhé smluvní strany požádán 

 Dikce této doložky vyžaduje po hostitelském státě, aby na základě žádosti 

investora souhlas k arbitrážnímu nebo smírčímu řízení dal.  

 Z českých investičních dohod najdeme takovouto doložku v Dohodě o ochraně 

investic s Thajskem, kde se v čl.11 stanoví: „V případě, že obě smluvní strany jsou 

smluvními státy Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, 

otevřené k podpisu ve Washingtonu D.C. 18. března 1965, a nepodařilo-li se vyřešit 

spory přátelsky nebo jakýmkoli obdobným způsobem, každá smluvní strana bude 

souhlasit s tím, aby jakýkoli právní spor, který může vzniknout v souvislosti s investicí 

uskutečněnou investorem druhé smluvní strany, byl na žádost takového investora 

                                                 
 

89 Balaš, V. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník, 2004, č. 8, s.798-799 
90 Ibid., s. 799 
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v souladu s ustanoveními uvedené Úmluvy předložen smírčímu nebo rozhodčímu 

soudu.“ 

 Odmítnutím souhlasu hostitelským státem se může druhý smluvní stát domáhat 

na hostitelském státu plnění závazků vyplývajících z dvoustranné smlouvy o ochraně 

investic, a to na základě obecných pravidel mezinárodního práva. 

 Samotná takto formulovaná rozhodčí doložka není souhlasem ve smyslu čl. 25 

Úmluvy, a proto by byl návrh investora na zahájení řízení před Střediskem podán jenom 

na jejím základě s největší pravděpodobností Generálním tajemníkem odmítnut, a to 

z důvodu neexistence souhlasu na straně hostitelského státu.91 

d) Doložka s presumovaným souhlasem 

 Z důvodu zajištění větší rychlosti a efektivnosti řízení a jistoty ohledně 

způsobu řešení investičních sporů obsahuje stále větší počet BITs ustanovení, která 

zcela jasně zakládají souhlas hostitelského státu se smírčím nebo rozhodčím řízením. 

Tyto doložky se pak liší formou a obsahem (rozsahem) souhlasu. 

 V zásadě lze mluvit o třech formulacích: 

� Obě smluvní strany tímto souhlasí s tím, že jakýkoliv právní spor mezi ní a 

příslušníkem druhé smluvní strany týkající se..., bude předložen k řešení 

v rozhodčím řízení. Podobné znění najdeme v dohodě s USA. 

� Obě smluvní strany dávají tímto dopředu a neodvolatelně svůj souhlas 

s předložením jakéhokoli sporu týkajícího se... k smírčímu a rozhodčímu 

řízení. Například dohoda s Mexikem, Uruguají, Panamou, Marokem. 

� Každá smluvní strana souhlasí s tím, že se v rámci rozhodčího řízení 

podrobí rozhodování všech sporů, které by mohly vzniknout mezi smluvní 

stranou a státním příslušníkem druhé smluvní strany. Příklad najdeme 

v dohodě s Nizozemskem nebo Řeckem.92  

  Z dalších českých investičních dohod bychom doložku s presumovaným 

souhlasem našli ve smlouvě se Slovenskou republikou. V tomto případě se však jedná o 

                                                 
 

91 Ibid., s. 800-801 
92 Ibid., s. 801-802 
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velice kontroverzní smlouvu, jejíž interpretace je velice složitá a nejednotná. Ani výklad 

samotné rozhodčí doložky není zcela jednotný, zejména proto, že je vzhledem 

k formulaci nejasné, zda se k rozhodčímu řízení může obrátit investor druhé smluvní 

strany, resp. smluvní strana sama, nebo zda tak mohou učinit pouze společně.93  

 Jak je patrné z rozboru doložek v českých dohodách ochraně investic, praxe je 

velice různorodá. Zejména dohody uzavírané ještě ČSFR jsou poznamenané hektickou 

dobou a minimálními zkušenostmi a to se například jasně projevilo ve zmiňované kauze 

ČSOB v. Slovenská republika. Proto by bylo žádoucí na základě zhodnocení dosud 

uzavřených dohod, zkušeností z jejich aplikace a sporů z nich vzešlých posoudit, jaká 

formulace těchto doložek by se měla uplatnit v budoucí české smluvní praxi.94 

Jednotnost úpravy by byla nejenom ku prospěchu jednotlivců, kteří do České republiky 

poskytnou svou investici, resp. jejich právním zástupců. Rovněž se lze domnívat, že by 

se tak mohl snížit počet sporů vedených proti ČR, jenž byly a jsou vyvolané nevhodným 

postupem státních orgánů, které často nemají dostatečné povědomí o institutech 

jednotlivých smluv.  

5 ILUSTRAČNÍ PŘÍPAD CME V. ČR 

 „Za prohrané nebo smírem ukončené arbitráže už Česko zaplatilo celkem 17 

miliard korun. Z toho 10 miliard přiřkl londýnský soud firmě CME za znehodnocení 

investice do televize Nova.“95  

 V souvislosti s aktivitami společností CME a zejména s ukončením působení 

této společnosti na území České republiky se Česká republika nebo její příslušníci stali 

stranou ve třech mezinárodních obchodních arbitrážích, a to v tzv.: 

 Amsterodamské arbitráži – CME v. Vladimír Železný u rozhodčího soudu 

Mezinárodní obchodní komory (ICC) s výsledkem: „Protože nedodržel podmínky 

smlouvy, Železný musí CME vrátit 23,350,000 US dolarů s příslušnými úroky. Za to 

dostane zpět prodaný podíl (v té době již bezcenné) společnosti ČNTS. CME neuspěla 
                                                 
 

93 Čl.8 Dohody ČR a SR: "Ak spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou bude trvať aj po uplynutí 
troch mesiacov, investor a zmluvná strana budú oprávnení predložiť spor...." Oznámení ministerstva zahraničních věcí slovenské 
republiky č. 231/1993 Z. z. 
94 Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investica řešení sporů, Linde 2008, s.161 
95 Zdroj: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mf_zamestnanci_mf_mediich_52616.html 
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s požadavkem náhrady škody. Povinnost uhradit náklady na arbitráž se dělily půl na půl 

(při jednoznačném výroku obvykle náklady platí strana prohrávající).“ 

 Londýnské arbitráži – Ronald Lauder v. Česká republika před tribunálem dle 

pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní UNCITRAL s výsledkem: 

„Odpůrce ČR se dopustil porušení svých povinností vyvarovat se svévolných a 

diskriminačních opatření, když měnil své stanovisko v otázce, v jakém vztahu má být 

držitel licence se společností investora. Nicméně tento investor až do rozchodu 

s ředitelem svých podniků Vladimírem Železným o průběžných změnách v uspořádání 

poměrů věděl a akceptoval je. Žádost o náhradu škody se zamítá, hrazení nákladů na 

arbitráž se dělí půl na půl.“ 

 Stockholmské arbitráži – CME Czech Republic B.V. v. Česká republika také 

před tribunálem dle pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní 

UNCITRAL s výsledkem: „Český stát je povinen uhradit škody CME, které vznikly 

nedostatečnou ochranou investic, ke které se ČR mezistátní smlouvou zavázala.“ 96  

 Mezi těmito případy jsou však značné rozdíly, a to jak z hlediska materiálního 

práva, tak i co do procesních pravidel regulujících řešení sporů. Dále se proto budu 

zabývat pouze kauzou CME v. ČR. Na tomto příkladě se pokusím poukázat na 

jednotlivé instituty typické pro BITs, které jsem rozebírala výše, a také přiblížit řízení 

podle pravidel UNCITRAL.  

 Kauza CME v. ČR, kde žalovanou stranou byla ČR, je založena díky arbitrážní 

doložce v platné bilaterální dohodě o ochraně investic, konkrétně v Dohodě mezi ČSFR 

a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, č.569/1992 Sb. 

(dále jen Dohoda). 

5.1 Pozadí sporu 

 Společnost CME Česká republika B.V. (dále jen CME) je akciovou společností 

založenou podle nizozemských zákonů (s většinovým koncovým akcionářem 

R.S. Lauderem, občanem USA), která kontrolovala servisní organizaci ČNTS, 

                                                 
 

96 Zdroj: http://www.rozhodcisoud.net/news/cme_arbitraz.php 
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zajišťující na základě smluv s držitelem licence (společností CET 21) televizní vysílání 

TV NOVA. 

CME byla vlastníkem 99procentního podílu97 v české organizaci Česká nezávislá 

televizní společnost, s.r.o. (ČNTS), poskytující televizní služby. CME tvrdila, že – 

kromě jiného – vlastnictví podílu v ČNTS ze strany CME a nepřímé vlastnictví aktiv 

ČNTS lze kvalifikovat jako „investice“ podléhající čl. 1 písm. a Dohody 98. CME a tyto 

její investice mají tudíž nárok na ochranu a další požitky, jak je stanoví smlouva. 

 Investice CME jsou ve vztahu k licenci pro televizní vysílání udělené českou 

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen mediální rada) oprávněnou 

k udělování takových licencí Zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání.99  

 Tato licence byla udělena dne 9. února 1993 společnosti CET 21. Rozhodnutí o 

udělení licence uznává „podstatný vklad zahraničního kapitálu nutného k nastartování 

televizního provozu“ ze strany CEDC a podmínky připojené k licenci uznávají 

partnerství CEDC s držitelem licence, tedy CET 21.  

 Místo toho, aby CEDC převzala přímý podíl v CET 21 (jak bylo původně 

zamýšleno) a místo toho, aby licence byla vydána společně CET 21 a CEDC (jak bylo 

též zamýšleno), byl podíl CEDC vyřešen založením podniku se společnou majetkovou 

účastí – ČNTS 100.  

                                                 
 

97 CME získala 99procentní podíl v ČNTS postupně. V roce 1997 získala 5,8procentní podíl nákupem české holdingové společnosti 
NOVA Consulting, jež byla vlastníkem tohoto podílu, a v květnu 1997 získala 93,2 procenta od příbuzné společnosti CME Media 
Enterprises B. V., která sama v roce 1996 zakoupila 22 procent těchto akcií ČNTS od České spořitelny a. s. a 5, procent od CET 21 
spol. s r.o. (CET 21). 
Předtím, v roce 1994, zakoupila CME Media Enterprises B.V. 66procentní podíl v ČNTS od společnosti Central European 
Development Corporation GmbH (“CEDC”), německé společnosti, jejímž skutečným vlastníkem byla táž americká společnost, jaká 
vlastnila CME i CME Media Enterprises B.V., a jejímž skutečným vlastníkem byl americký obchodník pan Ronald S. Lauder s 
bydlištěm ve Spojených státech amerických.  
CEDC (s podílem 66 procent), CET 21 (s podílem 21 procent) a Česká spořitelna (s podílem 22 procent) byly spoluzakladateli 
ČNTS, jež byla založena jako podnik se společnou majetkovou účastí v roce 1993, a to s cílem poskytovat televizní služby CET 21. 
98   Pojem "investice" označuje každý druh aktiv investovaných přímo nebo prostřednictvím investora z třetího státu, a to zejména, 
nikoli však výlučně: 
I) movitý a nemovitý majetek a všechna věcná práva s ním související; 
II) akcie, obligace a ostatní formy účasti na společnostech a společných podnicích, jakož i práva z nich vyplývající; 
III) pohledávky na peníze a na jiná aktiva a jakéhokoliv plnění mající hospodářskou hodnotu; 
IV) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně technologických postupů, goodwill a know-how; 
V) koncese udělené na základě zákona nebo smlouvy, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci a těžbě a získávání přírodních zdrojů." 
99 přijatý dne 30. října 1991, zákon č. 468/1991 Sb. 
100 ČNTS zajišťovala veškeré televizní služby, včetně nákupu a produkce pořadů a prodeje reklamního času CET 21, jež fungovala 
pouze jako držitel licence. Jako taková CET 21 udržovala kontakty s radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Právě CET 21 
vystupovala před mediální radou a nikoli CME, byť dvojí ředitelská funkce dr. Železného v CET 21 i ČNTS neumožnila jasné 
vymezení autority. 
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 Smlouva o založení byla součástí licenčních podmínek a definovala spolupráci 

mezi CET 21 jakožto držitelem licence a ČNTS jakožto provozovatelem vysílací 

stanice. CET 21 poskytla ČNTS právo používat licenci „bezpodmínečně, jednoznačně a 

na výlučné bázi“. 

 S platností od 15. ledna 1996 byl změněn zákon o rozhlasovém a televizním 

vysílání. Podle nového zákona je držitel licence oprávněn požadovat zrušení licenčních 

podmínek, které nejsou ve vztahu k programové skladbě. A protože smlouva o založení 

ČNTS, kterou z 99procent vlastnila CME, byla součástí licenčních podmínek, které 

nejsou ve vztahu k programové skladbě, otevřela se tím cesta k ukončení spolupráce 

mezi CET 21 a ČNTS.  

 Po změně zákona a se souhlasem obou společností došlo k změně smlouvy o 

založení ČNTS a příspěvek CET 21 „využívání licence“ pozměnili na „využívání know-

how licence“. 

 5. srpna 1999 CET 21 vypověděla smlouvu o poskytování služeb, údajně 

oprávněně101.  

 CET 21 tudíž nahradila ČNTS jinými poskytovateli služeb, v důsledku čehož 

služby ČNTS zůstaly nevyužité a podle tvrzení CME došlo k totální likvidaci 

obchodních aktivit ČNTS.  

 CME tvrdí, že spor mezi stranami je sporem „mezi jednou smluvní stranou a 

investorem jiné smluvní strany ohledně investice druhé jmenované“, jak jej definuje čl. 

8 odst. 1 Dohody. Z toho důvodu CME zastává názor, že jako takový spor podléhá 

arbitráži podle čl. 8 odst. 2 až 7 Dohody102.  

                                                 
 

101 Jako důvod pro vypovězení smlouvy byla uvedena skutečnost, že ČNTS dne 4. října 1999 nedodala CET 21 program pro 
následující den. 
102 Čl.8 
(1) Všechny spory mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, týkající se jeho investice, budou pokud možno, 
vyřešeny přátelsky. 
(2) Každá smluvní strana tímto souhlasí, že podřídí spor uvedený v odstavci (1) tohoto článku rozhodčímu soudu, jestliže se spor 
nepodařilo vyřešit přátelsky ve lhůtě šesti měsíců od doby, kdy jedna strana ve sporu o takové řešení sporu požádala. 
(3) Rozhodčí soud uvedený v odstavci (2) tohoto článku bude pro každý jednotlivý případ ustaven takto: každá strana ve sporu určí 
jednoho rozhodce a tito dva rozhodci určení tímto způsobem vyberou předsedu, který bude občanem třetího státu. Každá strana ve 
sporu určí svého rozhodce ve lhůtě dvou měsíců a předseda bude jmenován ve lhůtě tří měsíců od doby, kdy investor oznámil 
smluvní straně své rozhodnutí předat spor rozhodčímu soudu. 
(4) Nebylo-li uskutečněno jmenování ve shora uvedené době, každá strana ve sporu může požádat předsedu rozhodčího soudu 
obchodní komory ve Stockholmu, aby provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem jedné smluvní strany nebo brání-li mu 
nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán místopředseda, aby provedl potřebná jmenování. Je-li místopředseda 
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5.2 Stockholmská arbitráž 

 Po neúspěchu CME dosáhnout nápravu vnitrostátními prostředky103 dala 

společnost CME dne 22. února 2000 podnět na zahájení arbitrážního řízení proti České 

republice. Jako svého arbitra jmenovala soudce Stephena M. Schwebela z Washingtonu 

(USA). Česká strana jmenovala arbitrem JUDr. Jaroslava Hándla z Prahy (ČR). Oba 

jmenovaní se posléze dohodli na třetím arbitrovi dr. Wolfgangu Kühlovi z Düsseldorfu 

(SRN), který se stal předsedou tribunálu.  

 Předložení věci rozhodčímu soudu na základě Dohody podléhá několika 

podmínkám. První z nich je obsažena hned v čl. 8 odst. 1 Dohody, a to pokus o 

přátelské vyřešení sporu. Je diskutabilní, zda byla tato podmínka splněna, když hned 19. 

srpna 1999 pan R. S. Lauder podal v Londýně návrh na zahájení tzv. londýnské 

arbitráže. Ta se sice týká jiných stran sporu, samotná věc, o které se jednalo, je však 

v podstatě identická (znehodnocená investice CME vlastněné Lauderem v ČR). 

Společnost CME také okamžitě podala žalobu na CET 21 k okresnímu soudu. 

Z takového jednání lze jen těžko usuzovat, že došlo k opravdové snaze urovnat spor 

přátelsky. Vzhledem k požadavku ratione temporis (obsažený v čl. 8 odst. 2 Dohody: 

„jestliže se spor nepodařilo vyřešit přátelsky ve lhůtě šesti měsíců“), však již lze soudit, 

že spor arbitrovatelný byl, protože požadovaná lhůta šesti měsíců uběhla.  

 Rozhodčí doložka obsažena v Dohodě patří do skupiny doložek s jedinou 

formou rozhodčího řízení, a co se týká souhlasu, do skupiny doložek s presumovaným 

souhlasem.  

 Souhlas jasně plyne z čl. 8 odst. 2 „Každá smluvní strana tímto souhlasí, že 

podřídí spor...“, proto CME pro úspěšnost svého návrhu nepotřebovala speciální 

                                                                                                                                               
 

občanem jedné smluvní strany nebo brání-li také jemu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán o provedení 
potřebného jmenování služebně nejstarší člen rozhodčího soudu, který není občanem žádné smluvní strany. 
(5) Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla za použití rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní 
(UNCITRAL). 
(6) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě zákona a přihlédne zejména, nikoliv však výlučně:  
- k platnému právu smluvní strany o kterou se jedná; 
- k ustanovením této Dohody a jiných příslušných dohod uzavřených mezi smluvními stranami; 
- k ustanovením zvláštních dohod, které se týkají investic; 
- k obecným zásadám mezinárodního práva. 
(7) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů; takové rozhodnutí bude pro strany ve sporu konečné a závazné. 
103 ČNTS podala na CET 21 žalobu pro bezdůvodné vypovězení smlouvy o poskytování služeb. Pražský okresní soud dne 4. května 
2001 rozhodl, že vypovězení je neplatné. Odvolací soud však platnost vypovězení smlouvy potvrdil. Nejvyšší soud ČR v prosinci 
2001 zrušil oba rozsudky a vrátil věc k novému prošetření. 
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souhlas ČR s předložením věci rozhodčímu soudu. Souhlas společnosti CME je 

inkorporován do arbitrážního návrhu. 

 Na rozdíl od většiny BIT uzavřených ČR je dohoda s Nizozemskem 

charakteristická právě tím, že připouští jenom jednu formu řešení sporu mezi 

investorem a státem, a tou je rozhodčí řízení ad hoc, přičemž samotná doložka stanoví 

způsob vytvoření soudu a demonstrativně vyjmenovává prameny práva, na základě 

kterých má být rozhodnuto. Z tohoto důvodu se domnívám, že tvrzení104 Vyšetřovací 

komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním 

řízením ve věci CME v. Česká republika (dále jen Komise) v bodě věnovaném chybám 

a nedostatkům obhajoby ČR je nesprávné, a že jurisdikce Střediska v Dohodě dána není, 

a generální tajemník Střediska by tudíž takovou žádost, i kdyby byla podána, odmítnul. 

5.3 Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

 Jak jsem popsala výše, rozhodčí doložka Dohody mezi ČR a Nizozemím, 

nepřipouští možnost řešit spor v rámci Střediska. Jako výlučnou možnost připouští 

ustanovení ad hoc rozhodčí soud, který se vytvořen podle pravidel, které doložka sama 

definuje a který postupuje podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní 

obchodní právo (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).  

 Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo se zabývá především unifikací a 

harmonizací práva mezinárodního obchodu. Komise sídlící ve Vídni byla založena 

17. prosince 1966 rezolucí Valného shromáždění OSN jako pomocný orgán 

shromáždění. Svou činnost zahájila 1. ledna 1968. Je tvořena na základě principu 

spravedlivého zeměpisného zastoupení tak, že zástupci států jsou rozdělení do pěti 

skupin; Afrika má 9 křesel, Asie 7, východoevropské státy 5, Latinská Amerika 6, 

Západní Evropa a ostatní státy 9 křesel.105  

 UNCITRAL je autorem řady návrhů smluv a vzorových pravidel. 

Nejdůležitějšími z nich jsou Rozhodčí pravidla (Arbitration rules) UNCITRAL z roku 

1976, Smírčí pravidla (Conciliation rules) UNCITRAL z roku 1980 a Vzorový zákon 

                                                 
 

104 "Chybou bylo, že se ČR dala dotlačit k arbitráži ad hoc místo arbitráže v rámci Mezinárodního střediska pro řešení investičních 
sporů při Světové bance.", zdroj: http://archive.ceskamedia.cz/article.html?id=143033_hp_M&qqqq=k%C5%99e%C4%8Dek 
105 Šturma, P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha 2008, s. 145 
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UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži (UNCITRAL Model Law on 

International Commercial Arbitration) z roku 1985.  

 V souvislosti s kauzou CME v. ČR jsou ze zmiňovaného nejdůležitější 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL, protože odkaz na ně je obsažený v rozhodčí doložce 

Dohody. Původně byla tyto pravidla koncipována pro arbitráž mezi soukromými 

osobami, dnes jsou však hojně využívána i pro diagonální arbitráž (mezi soukromým 

investorem a státem). Kromě BITs na ně odrazují i některé mnohostranné úmluvy, které 

se zabývají ochranou investic (např. NAFTA, MERCOSUR). 

 Rozhodčí pravidla UNCITRAL sama o sobě nejsou závazným procesním 

předpisem, závaznost nabývají až pro konkrétní arbitrážní orgán, pro který to tak 

stanoví smlouva, resp. rozhodčí doložka. Podle formulace doložky mohou být použita 

ve svém plném znění nebo modifikována úpravami provedenými příslušným rozhodčím 

soudem. Takovéto modifikované použití rozhodčích pravidel UNCITRAL zakotvuje i 

doložka Dohody („Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla za použití rozhodčích 

pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL)“). 

 Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou rozdělena do čtyř částí. 

 1. První část obsahuje obecná pravidla, včetně rozsahu použití pravidel, 

zahájení řízení a zastupování stran ve sporu. Tato část není rozhodčí doložkou Dohody 

nijak modifikována. 

 2. Druhá část se věnuje složení rozhodčího soudu, počtu rozhodců (zpravidla 

tři, strany se však mohou dohodnout i na jednom rozhodci), způsobů a lhůtám jejich 

jmenování. V případě, že by nebylo stanoveno jinak, provede jmenování na žádost 

kterékoli strany generální tajemník Stálého rozhodčího soudu v Haagu. Doložka 

v Dohodě však obsahuje vlastní pravidla ustanovení soudu, a protože rozhodčí pravidla 

UNCITRAL nejsou právně závazným dokumentem (na rozdíl od Washingtonské 

úmluvy, která obsahuje pravidla řízení v rámci Střediska), bez dalšího se použijí 

pravidla dána Dohodou.  

 3. Třetí část pojednává o vlastním rozhodčím řízení, náležitostech arbitrážního 

návrhu, námitkách proti jurisdikci rozhodčího soudu, lhůtách a pravidlech pro písemná 

podání a ústní jednání, provádění důkazů apod. Doložka sama tuto část nijak 

nemodifikuje, ale ponechává na rozhodnutí ustanoveného rozhodčího soudu, aby 
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případné odlišnosti stanovil sám („Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla za 

použití rozhodčích pravidel Komise...“). 

 4. Čtvrtá část se zabývá rozhodčím nálezem, ale také použitelným materiálním 

právem, které má být určeno stranami. Doložka Dohody tak činí v čl. 8 odst. 6. Z dikce 

„zejména, nikoliv však výlučně“ je jasné, že soud může zohlednit i jiné prameny práva 

nebo právní principy. Rozhodčí pravidla UNCITRAL připouští i rozhodování podle 

principů spravedlnosti (amiable compositeur nebo ex aequo et et bono), ale pouze na 

základě výslovného souhlasu stran. Sousloví „zejména, nikoliv však výlučně“, však 

nelze považovat za výslovný souhlas stran, proto ani rozhodčí soud zřízený podle 

doložky Dohody nemůže na základě těchto principů rozhodovat. Nález se vyhotovuje 

písemně a zasílá se stranám sporu. Pravidla dále stanoví lhůty pro žádosti o interpretaci 

rozhodčího nálezu, opravy v nálezu a dodatečný nález. Upravují taky otázku nákladů 

řízení.106  

 Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou koncipovaná obecněji než pravidla 

arbitráže u ICSID. Hlavní rozdíl je dán úpravou čl. 25 Úmluvy, kde je vymezena 

jurisdikce Střediska ratione materiae (právní spor vzniklý přímo z investice) a ratione 

personae (spor mezi smluvním státem a příslušníkem jiného smluvního státu). U 

rozhodčích pravidel UNCITRAL stačí, aby na ně odkázala smlouva, a ty jsou pak bez 

dalších zkoumání stran či předmětu sporu přímo aplikovatelná. Další rozdíl je v tom, že 

v rámci řízení u ICSID se strany předložením sporu Středisku vzdávají možnosti 

ostatních způsobů řešení sporů, tj. zejména možnosti obracet se na vnitrostátní soudy. 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL tuto možnost nevylučují107. Této možnosti využila i 

společnost CME, která se snažila o vyřešení své věci jak na mezinárodním fóru, tak i 

vnitrostátně. Přípustnost vnitrostátních soudů v rámci řízení podle rozhodčích pravidel 

UNCITRAL pokračuje i po vydání konečného nálezu, který je možné zrušit právě 

vnitrostátním soudem. Tato možnost byla v rámci kauzy CME v. ČR také využita, a to 

ČR, která „napadla rozhodnutí rozhodčího soudu a žádala, aby bylo prohlášeno za 

neplatné, nebo zrušeno zcela či částečně s použitím § 33 a 34 zákona o rozhodčím 

                                                 
 

106 Šturma, P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha 2008, s. 146 
107 čl. 26 UNCITRAL 
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řízení“108. V rámci rozhodčího řízení ICSID je možné dosáhnout zrušení nálezu pouze 

na základě žádosti u samotného Střediska (čl. 52 Úmluvy).109  

5.4 Žalobní nárok 

 Ve svém oznámení o arbitráži CME žádá, aby „tribunál zajistil nápravu, jež 

povede k obnovení výlučných práv ČNTS jakožto dodavatele televizních služeb TV 

NOVA, a tak zajistil vrácení ekonomických požitků, jímž se CME těšila v dřívějším 

uspořádání, schváleném radou (restitutio in integrum)“. V průběhu řízení CME svůj 

žalobní nárok pozměnila a požádala tribunál, aby odpírající strana žalující zajistila 

následující náhradu. 

 Žalující strana požaduje odškodné:  

 „1. rozhodnutí, že odpírající strana porušila následující ustanovení smlouvy:  

 a) povinnost zajistit spravedlivé a rovné zacházení s investicemi (čl. 3 (1)); 

 b) povinnost nebránit v provozu, řízení, správě, využívání či prodeji investic 

nerozumnými či diskriminačními opatřeními (čl. 3 (1)); 

 c) povinnost zajistit plnou bezpečnost a ochranu (čl. 3 (2)); a  

 d) povinnost zacházet s investicemi alespoň v souladu s pravidly 

mezinárodního zákona (čl. 3 (5)); a 

 e) povinnost zdržet přímého či nepřímého jednání vedoucího ke zbavení žalující 

strany jejích investic (čl. 5); a  

 2. rozhodnutí, že odpírající strana je povinna napravit příkoří, jež žalující 

strana utrpěla v důsledku porušení smlouvy ze strany odpírající strany, a to vyplacením 

tržní ceny investic žalující strany, a to ve výši, jež bude rozhodnuta v druhé fázi této 

arbitráže.  

                                                 
 

108 Rozsudek odvolacího soudu Svea Hovrätt, Případ č. T8735-01 
109 Šturma, P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha 2008, s. 147-148 



 59 

 3. prohlášení, že odpírající strana nese odpovědnost za náklady, jež žalující 

strana musela dosud vynaložit na toto řízení, včetně nákladů na právní zastupování a 

pomoc.  

 Žalující strana potvrzuje, že se vzdala nároku na restitutio in integrum.  

 

 Odpírající strana požaduje následující náhradu:  

 Česká republika žádá rozsudek, který 

 (1) odmítne nároky CME jakožto zneužití soudního řízení. 

 (2) a/nebo odmítne nárok CME na základě toho, že Česká republika neporušila 

následující ustanovení smlouvy, jak tvrdí žalující strana (nebo vůbec žádná):  

 (a) povinnost zajistit spravedlivé a rovné zacházení s investicemi (čl. 3 (1)). 

 b) povinnost nebránit v provozu, řízení, správě, využívání či prodeji investic 

nerozumnými či diskriminačními opatřeními (čl. 3 (1)). 

 c) povinnost zajistit plnou bezpečnost a ochranu (čl. 3 (2)).  

 d) povinnost zacházet s investicemi alespoň v souladu s pravidly 

mezinárodního zákona (čl. 3 (5)). 

 e) povinnost zdržet přímého či nepřímého jednání vedoucího ke zbavení žalující 

strany jejích investic (čl. 5). 

 (3) a/nebo odmítne nárok CME a/nebo rozhodne, že CME nemá nárok na 

odškodné z toho důvodu, že údajná újma investicím CME nebyla přímým a 

předvídatelným důsledkem žádného porušení smlouvy.  

 (4) a CME zaplatí výlohy za soudní spor a v rozumné míře nahradí právní a 

jiné náklady České republiky.“110  

 

                                                 
 

110 Arbitrážní řízení UNCITRAL, CME Česká republika B.V. (Nizozemsko) proti České republice, Částečné rozhodnutí září 2001, 
linea 25 - 29  
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 V souladu s čl. 16, 17 a 23 pravidel UNCITRAL bylo určeno místo jednání 

(Stockholm), jazyk řízení (anglický) a určená lhůta pro vznesení obžaloby a vznesení 

obhajoby. Následně bylo místo jednání z praktických důvodů změněno na Düsseldorf, 

to však již nemělo vliv na místo arbitráže, jímž zůstal Stockholm. První část řízení 

proběhla písemně, jednání bylo určeno na 17. listopad 2000. Tehdy CME navrhla 

koordinaci tohoto arbitrážního řízení s arbitrážním řízením pana Laudera vůči České 

republice. Tribunál nepřijal rozhodnutí ohledně koordinace, poněvadž strany se na 

koordinaci nedohodly. 

 Vzhledem k procedurám týkajícím se zajištění důkazů strany navrhly přijmout 

pravidla IBA111 s některými výjimkami. V souladu s čl. 15 odst. 1 arbitrážních pravidel 

UNCITRAL se tribunál rozhodl vést arbitrážní řízení způsobem, jenž uzná za vhodný. 

Za tímto účelem se tribunál rozhodl uplatňovat v náležitém rozsahu pravidla IBA.  

 Ohledně rozhodnutí o kompenzaci za škody strany společně informovaly 

tribunál, že dospěly ke shodě, aby slyšení o skutkové podstatě bylo omezeno na určení 

odpovědnosti a náležité formy náhrady. V případě, že se ukáže jako nutné stanovit 

objem finanční škody – například proto, že arbitrážní tribunál bude muset nařídit 

náhradu, tento objem bude stanoven v dalším řízení, a svědecké výpovědi se tudíž 

v tomto stadiu nebudou zaobírat objemem finanční škody. Tímto rozhodnutím se tedy 

řízení omezilo jenom na určení toho, zda k znehodnocení investice došlo a kdo je 

odpovědný. Odškodnění, které nakonec bylo CME přiznáno, bylo až rozhodnutí 

následné a konečné (Final Award, September 3, 2001) přijaté v Londýně.  

5.5 Závazky České republiky podle Dohody 

 Dohoda ukládá České republice pět ústředních závazků:  

 (i) nezbavit investory jejich investic, ať přímo, či nepřímo, pokud je takovéto 

zbavení nezákonné nebo bez náhrady (čl. 5 Dohody);  

 (ii) zacházet s investory spravedlivě a nestranně (čl. 3 odst. 1 Dohody);  

                                                 
 

111 Pravidla dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži, Taking of Evidence in International Commercial Arbitration, přijata 
rezolucí IBA (International Bar Association) v roce 1999 
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 (iii) nerušit užívání investic neodůvodněnými nebo diskriminačními opatřeními 

(také čl. 3 odst. 1 Dohody);  

 (iv) poskytovat investicím úplnou bezpečnost a ochranu (čl. 3 odst. 2 Dohody); 

 (v) zabezpečit zacházení s investicemi, které dodržuje normy mezinárodního 

práva (čl. 3 odst. 5 Dohody). 

 Tyto závazky jsou konkrétním vyjádřením obecných pravidel a standardů 

zacházení s investicemi. V bodě (i) je definován zákaz vyvlastnění a to jak přímého, tak 

nepřímého. V tomto případě není možné za žádných okolností mluvit o přímém 

vyvlastnění. Jednání mediální rady však podle tvrzení CME naplnilo všechny podstatné 

znaky nepřímého vyvlastnění. K tomuto názoru se nakonec přiklonil i stockholmský 

tribunál, čím byla založena odpovědnost ČR za ztracenou investici CME.  

 Bod (ii) je vyjádřením standardu spravedlivého a rovnoprávného zacházení 

(FET), který, jak jsem již výše popisovala, je v úzkém spojení se zákazem vyvlastnění. 

Následující body jsou vyjádřením dalších požadavků na zacházení s investicemi, 

konkrétně požadavek full protection and security, prohibition of arbitrary and 

discriminatorary measures. Bod (v) pak zdůrazňuje povinnost dodržovat normy 

mezinárodního práva, a to jak dokumenty (Washingtonská úmluva), tak obecná pravidla 

(standardy zacházení s investicemi). V podstatě lze říct, že porušením závazků 

plynoucích z bodů (ii) až (v) za současné existence faktu, že investice CME v ČR byla 

znehodnocena, dochází k naplnění skutkové podstaty vyvlastnění.  

 Porušení závazků bylo způsobeno činností a nečinností mediální rady, která je 

úředním orgánem České republiky zřízeným jako správní orgán zákonem o sdělovacích 

prostředcích. Česká republika je tedy odpovědná za jednání mediální rady. Zároveň 

pokud sporné jednání překračuje pověření zástupce podle vnitrostátních právních 

předpisů, stát nese za toto jednání i mezinárodní odpovědnost (v kauze se jedná právě o 

tento případ).  

 Po České republice se dle platného mezinárodního práva požaduje, aby 

napravila svoje porušení Dohody; Stálý mezinárodní soud uznal již před více než 

sedmdesáti lety, že po státech se musí požadovat náprava porušení mezinárodních 
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úmluv a poznamenal, že „toto je zásadou mezinárodního práva, že zrušení závazku 

zahrnuje povinnost vykonat reparaci“ odpovídající formou.112 

 V stanovisku odpůrce uznala ČR svoje závazky podle Dohody a také přijímá 

odpovědnost za činy mediální rady pro účely tohoto případu, svou odpovědnost 

z porušení Dohody však odmítá s tvrzením, že „Nároky vznesené CME se týkají 

soukromého obchodního sporu mezi skupinou CME a jejím dřívějším obchodním 

partnerem Dr. Vladimírem Železným. Podstata stížnosti CME je, že Dr. Železný provedl 

protiprávní ukončení smluvního vztahu mezi držitelem vysílací licence CET 21 a 

poskytovatelem vysílacích služeb ČNTS. Česká republika není stranou žádné smlouvy 

zahrnující ČNTS. Dohoda není zamýšlena jako prostředek k řešení obchodních sporů 

povstávajících ze soukromých smluvních ujednání mezi dvěma soukromými stranami.“ 

 Česká republika následně žádá o zastavení nároků CME na základě 

nedostatečné jurisdikce113 a zároveň popírá, že došlo k jakémukoli porušení Dohody 

nebo českých právních předpisů státem nebo jakýmkoli jeho zástupcem. 

 Dále ČR argumentovala tím, že CME se nepodařilo obhájit jakoukoliv ztrátu. 

CME musí prokázat, že byla jakýmkoliv způsobem poškozena.  

5.6  Analýza tribunálu  

 Tribunál uznal svojí pravomoc, založenou čl. 8 Dohody. Rozhodl o tom, že 

99procentní podíl v ČNTS lze kvalifikovat jako investici CME podle čl. 8 odst. 1 a čl. 1 

písm. a (ii) Dohody. 

 Smluvní uspořádání mezi společnostmi CET 21 a ČNTS by sice mohlo mít 

rozhodující roli pro nárok navrhovatele podle tohoto arbitrážního řízení, ale toto nijak 

tento tribunál nezbavuje soudní pravomoci. Navrhovatelův nárok je vznesen na základě 

tvrzení, že Česká republika do celé záležitosti zasahovala a neochránila investici 

navrhovatele a jeho předchůdce, čímž se zcela zřejmě jedná o investiční spor, a ne o 
                                                 
 

112 Arbitrážní řízení UNCITRAL, CME Česká republika B.V. (Nizozemsko) proti České republice, Částečné rozhodnutí září 2001, 
linea 141 
113 Tvrzení ČR ohledně nedostatku jurisdikce tribunálu: 
1. CME neprokázala, že má aktivum investované v České republice, jak je definováno v Dohodě; 
2. nárok CME není spor o investici tak, jak je definován v Dohodě, ale je to spor soukromé obchodní povahy s Dr. Železným/CET 
21, a 
3. CME nesmí současně sledovat tutéž nápravu u rozdílných soudů (rozhodnutí vnitrostátního soudu zakládá res judicat). 
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soukromý obchodní spor. Skutečnost, že smluvní uspořádání mezi společnostmi 

CET 21 a ČNTS jsou také základem občanských řízení mezi smluvními stranami, 

nepřipravuje navrhovatele o jeho nároky ve smyslu Dohody 

 Stejné důvody, kvůli kterým tribunál uznává soudní pravomoc, se vztahují také 

na přípustnost navrhovatelova nároku. Názor odpůrce, že navrhovatel vyjádřením 

souhlasu se společenskou smlouvou mohl pouze urychlit nároky v souvislosti 

s porušením dohody o ochraně investic, ke kterému došlo po 21. květnu 1997, není 

udržitelný. Souhlas s obsahem společenské smlouvy, který české právo vyžaduje, má 

účinek pouze mezi akcionáři. Takovýto souhlas žádným způsobem neruší nároky, které 

jsou odvozeny od porušení dohody o ochraně investic ze strany odpůrce, ke kterému již 

v momentě převodu došlo, a souhlas žádným způsobem nerušil ochranu navrhovatele ve 

smyslu dohody o ochraně investic, i kdyby se tato ochrana odvíjela od událostí a 

okolností, které se udály před samotným převodem akcií.   

 Tribunál své stanovisko vyjádřil jasně ve výroku: 

 „Navrhovatelův případ je s ohledem na jeho podstatu oprávněný. Česká 

republika porušila dohodu o ochraně investic v důsledku jednání a nečinnosti Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, které vedly k úplnému zhroucení investice navrhovatele a 

jeho předchůdce v České republice.“114  

 Zhroucení investice CME bylo způsobeno nátlakem mediální rady na CME, 

kdy si v roce 1996 rada vynutila změnu právní struktury tvořící základ její investice a 

kdy podpořila zásah do právních vztahů mezi CET 21 a ČNTS tím, že vydala oficiální 

dopis, který rušil výlučnost servisní smlouvy. Tato výlučnost byla přitom základním 

kamenem právní ochrany investice CME. Zničení investice CME po vypovězení 

servisní smlouvy dne 5. srpna 1999 bylo důsledkem jednání a nečinnosti mediální rady. 

Právní spory, řízení a kroky následně podniknuté mezi CET 21, ČNTS a CME nemají 

vliv na označení tohoto jednání nebo nečinnosti za porušení Dohody. 

 Jednáním mediální rady nebo naopak její nečinností tedy odpůrce porušil své 

závazky vůči navrhovateli a jeho předchůdcům stanovené Dohodou. 

                                                 
 

114 CME v. ČR, částečný nález, linea 427 
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 Ohledně vyvlastnění investice tribunál dále konstatoval: „Vyvlastnění de facto 

neboli nepřímé vyvlastnění, tedy opatření, která nezabírají majetek přímo, ale jež 

účinně neutralizují prospěch vlastnictví zahraničního investora, jsou rovněž předmětem 

žaloby o vyvlastnění. To je podle mezinárodního práva nesporné.“115  

 „Dále nehraje žádnou roli, zdali bylo zabavení majetku a zbavení práv 

způsobeno jednáním či nečinností.“116  

 „Vyvlastnění nezahrnuje jen otevřené, úmyslné a přiznané zabrání majetku, 

jakož i výslovné odebrání nebo formální či povinný převod titulu ve prospěch 

hostitelského státu, ale také skryté či nahodilé bránění v užívání majetku, které má za 

následek zbavení vlastníka práva, ať již celého či významné části, užívat svůj majetek či 

získat rozumný ekonomický prospěch, ačkoliv nikoliv ve zjevný prospěch hostitelského 

státu.“117  

 Tribunál se opřel o judikáty z případů Southern Pacific Properties (Střední 

Východ) Ltd. v. Egypt, případ ICSID č. ARB/84/3 (1992), 32 I.L.M 993, 1993, jež se 

týká vyvlastnění smluvních práv provozovatelské společnosti; Biloune, et al. v. 

Ghanské investiční centrum, et al. 95 I.L.R 183, 207-10 (1993) nebo International 

Trading Products Corp. v. iránské rozhodnutí č. 196-302-2 (1985), 9 Írán-Spojené státy 

ohledně odpovědnosti za činnost i nečinnost a Metalclad Corporation v. Spojené státy 

mexické (případ ICSID číslo ARB (AF)/97/1 (2000), jež se týká skrytých forem 

vyvlastnění. 

 Tribunál dále konstatoval, že zbývající žaloby jsou založeny na stejných 

skutečnostech jako žaloba o vyvlastnění. 

5.7 Nárok na odškodnění 

 Odpůrce je povinen, v důsledku porušení Dohody, plně napravit škody 

způsobené protiprávními činy a opomenutími mediální rady. Tribunál zdůraznil, že 

                                                 
 

115 CME v. ČR, částečný nález, linea 604 
116 CME v. ČR, částečný nález, linea 605 
117 CME v. ČR, částečný nález, linea 606 
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existuje kauzální spojení mezi protiprávními činy a opomenutími mediální rady a mezi 

škodou, kterou utrpěl navrhovatel v důsledku takového jednání. Povinnost odpůrce 

napravit škodu, kterou navrhovatel utrpěl, se odvozuje z porušení čl. 5 odst. c) Dohody 

a ustanovení mezinárodního práva. Jakékoliv opatření, které přímo či nepřímo zbaví 

investora jeho investic, musí být doprovázeno: „poskytnutím platby oprávněného 

odškodnění. Toto odškodnění musí představovat skutečnou hodnotu zaniklých investic.“ 

Tím více musí být protiprávní opatření k vyvlastnění napraveno řádným odškodnění. 

 Tato zásada se odvozuje také z obecně uznávaných ustanovení mezinárodního 

práva. Povinnost vykonat plné odškodnění je obecnou povinností rozumných států jako 

důsledek spáchání mezinárodně protiprávního činu, kterou stanovil stálý soud v případě 

továrny u Chorzówa.118  

5.8 Rozhodnutí 

 Tribunál rozhodl takto: 

 „1. Odpůrce porušil následující ustanovení dohody o ochraně investic: 

 a. povinnost poctivého a rovného jednání (článek 3/1)); 

 b. závazek nepoškodit investice nepřiměřenými nebo diskriminačními 

opatřeními (článek 3 (1)); 

 c. závazek plného zabezpečení a ochrany (článek 3 (2)); 

 d. povinnost nakládat se zahraničními investicemi v souladu se zásadami 

mezinárodního práva (článek 3 (5) a článek 8 (6)); 

 e. závazek nepřipravit navrhovatele o jeho investici (článek 5). 

 2. Odpůrce je povinen odškodnit navrhovatele za poškození, které navrhovatel 

utrpěl v důsledku porušení dohody o ochraně investic, a to vyplacením regulérní tržní 

hodnoty investice navrhovatele, kterou měla investice před uskutečněním porušení 

                                                 
 

118 „Je zásadou mezinárodního práva, že porušení závazku obnáší povinnost vhodného odškodnění. Odškodnění je tedy nutný 
důsledek nesplnění úmluvy jako takové. Rozdíly týkající se splatného  odškodnění způsobené nemožností uplatnit úmluvu, jsou 
následně i rozdíly týkající se jeho uplatnění.“. (Továrna u Chorzówa,  jurisdikce, 1927, P.C.I.J, série A, číslo 9, odstavec 21) 
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dohody o ochraně investic odpůrcem v roce 1999, a to v částce, jejíž výše bude 

stanovena ve druhém kole tohoto arbitrážního řízení. 

 3.  (1) Odpůrce ponese vlastní soudní náklady. 

   (2) Odpůrce vyplatí navrhovateli částku U.S.$750.000 jako úhradu 

soudních nákladů a výdajů navrhovatele. 

  (3) Navrhovatel ponese jednu třetinu a odpůrce dvě třetiny nákladů a 

výdajů arbitrážního tribunálu. Odpůrce proto dále vyplatí navrhovateli částku 

U.S.$257.749,81 jako náhradu nákladů a výdajů arbitrážního tribunálu. 

4. Toto částečné rozhodnutí je konečné a závazné ve všech věcech zde rozhodnutých. 

Právním sídlem tohoto přelíčení je Stockholm, Švédsko. 

Tribunál bude pokračovat na žádost jedné ze stran v arbitrážním řízení, aby stanovil 

výši nároku navrhovatele.“119 

5.9 Výsledek  

 Výše citovaný prozatímní rozhodčí nález byl vydán 13. září 2001 a založil 

odpovědnost ČR za znehodnocenou investici společnosti CME. ČR je proto povinna 

uhradit CME škody, které vznikly nedostatečnou ochranou investic, ke které se ČR 

zavázala mezistátní smlouvou. O výši škody se rozhodlo v dalším řízení. 

 Arbitr jmenovaný ČR JUDr. Jaroslav Hándl odmítl rozhodčí nález podepsat a 

žádal, aby k němu bylo připojeno jeho písemné záporné stanovisko, ve kterém tvrdil, že 

byl spoluprací ostatních dvou arbitrů fakticky vyloučen z rozhodování o sporu.  

 Rok po vydání částečného nálezu v září 2002 proběhlo v Londýně neveřejné 

líčení arbitrážního tribunálu ohledně určení výše odškodného. Tribunál zasednul ve 

stejném složení s výjimkou JUDr. Jaroslava Hándla, který sám odstoupil a jeho místo 

obsadil Ian Brownlie z Velké Británie120.  

                                                 
 

119 CME v. ČR, částečný nález, kapitola J 
120 Štěpánek, P., Válka o Novu aneb Podvod za 10 miliard, Formát 2004, s. 181  
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 Po podrobném zkoumání okolností a předložených důkazů, vydal tribunál 14. 

března 2003 své konečné rozhodnutí. Nově jmenovaný arbitr Brownlie k nálezu připojil 

své separátní stanovisko. Česká republika je na základě tohoto nálezu povinna 

společnosti CME uhradit U.S.$269 814 000 odškodné za znehodnocenou investici. 

České republice bylo rovněž nařízeno zaplatit úrok z uvedené částky s úrokovou mírou 

10 procent ročně počínaje 23. února 2000 až do data realizace platby. 

  V souladu s pravidly UNCITRAL, 12. prosince 2001 podala Česká 

republika prostřednictvím ministerstva financí žalobu k odvolacímu soudu ve 

Stockholmu na zrušení arbitrážního verdiktu.  

 Česká republika v žalobě tvrdí, že stockholmský nález a způsob, jakým vznikl, 

zjevně nelze sloučit se základy právního řádu ve Švédsku. Česká republika také 

namítala důvody týkající se vyloučení jejího rozhodce z rozpravy a tím i faktické 

vyloučení z rozhodování ve věci, dále absenci kompetence stockholmského orgánu 

následkem lis pendens a res judicata.  

 31. března 2003 Česká republika a společnost CME oznámily, že se domluvily 

na dalším postupu v kauze. Do vyřešení odvolání proti nálezu vloží Česká republika na 

úročený vázaný („escrow“) účet121 v některé ze švédských bank celou částku, kterou je 

povinna uhradit, plus 10procentní úrok (který činil U.S.$74 197,74 denně). Platbu byla 

Česká republika povinna provést nejpozději 28. dubna 2003, přičemž v tento den 

celková suma dosáhla výše U.S.$356 734 288. Pro případ prodlení platby na vázaný 

účet byla sjednána smluvní pokuta ve výši U.S.$20 000 000. Vyplacení částky CME 

nebo navrácení obnosu České republice záleželo na verdiktu švédského odvolacího 

soudu.  

 Fred Klinkhammer, viceprezident a CEO společnosti CME tuto dohodu 

okomentoval následovně: „Tato dohoda je pro společnost CME zárukou, že v případě 

rozhodnutí soudu ve prospěch CME, jí bude částka vyplacena celá, včetně úroku, a to 

okamžitě.“122 

                                                 
 

121 obdoba notářské úschovy u finanční instituce (banky) 
122 Tiskové prohlášení společnosti CME ze dne 31. března 2003 
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 Odvolací soud neshledal, že Česká republika prokázala důvody, kterými by 

rozhodčí nález nebo způsob, jakým vznikl, porušoval ordre public, a tím by byl 

neplatný. Žaloba České republiky tedy nemohla být schválena.123  

 Proti rozsudku odvolacího soudu není odvolání. Odvolací soud však může, 

podle platné švédské legislativy, povolit odvolání proti rozhodnutí, jestliže je to důležité 

pro aplikaci práva, že odvolání bude přezkoumáno Nejvyšším soudem. Odvolací soud 

neshledal důvody pro přezkum Nejvyšším soudem, a tím potvrdil platnost a závaznost 

vydaného rozhodčího nálezu. Jeho zrušení či změnu již není možné dosáhnout žádným 

způsobem. 

5.10 Dopad arbitráže na hospodaření společnosti CME 

 Společnost CME 21. května 2003 oznámila, že obdržela na svůj účet 

U.S.$358 634 568 jako platbu od České republiky. Tato suma zahrnuje i 

U.S.$4 304 778 (částka odpovídající 34 milionům švédských korun), které švédský 

soud nařídil České republice uhradit CME jako náhradu nákladů řízení ve Švédsku. 

 Po zveřejnění výsledku arbitráže a následného rozsudku odvolacího soudu ve 

Švédsku akcie společnosti CME na trhu prudce narostly. Oznámené finanční výsledky 

k 30. červnu 2003 byly následující: 

 Čistý příjem za posledních šest měsíců dosáhl $319.5 milionů vůči očekávané 

čisté ztrátě  $24.2 milionů. Tento nárůst je důsledkem příjmu $358.6 milionů, které byly 

obdrženy na základě úspěšné arbitráže s Českou republikou.124 

5.11 Dopad arbitráže na státní rozpočet ČR 

 Částka, kterou byla Česká republika povinna zaplatit společnosti CME, byla 

natolik vysoká, že musel být novelizován zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2003. 

 Stalo se tak zákonem č. 252/2003 Sb., kterým se změnil zákon č. 579/2002 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Výdaje státního rozpočtu se zvýšily o 

                                                 
 

123 Rozsudek odvolacího soudu Svea Hovrätt, Případ č. T8735-01 
124 http://www.thefreelibrary.com/Central+European+Media+Enterprises+Ltd.+Announces+Second+Quarter+2003...-a0131674700 
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12,6 mld Kč, z čehož se 10,6 mld Kč týkalo kauzy CME (převod na vázaný účet 

v květnu).125  

6 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. 

                                                 
 

125 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2004, Ministerstvo financí ČR 
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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 
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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. 
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 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 
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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. 
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 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. 
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7 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BIT (BITs) – Bilateral Investment Treaty (Treaties) – dvoustranná dohoda (dohody) o 

vzájemné podpoře a ochraně investic 

FET - Fair and Equitable Treatment - standard spravedlivého a rovnoprávného 

zacházení s investicemi 

GATT - General Agreement on Tariffs and Trade – všeobecná dohoda na clech a 

obchodu  

IBA - International Bar Association - mezinárodní právnická profesní asociace 

ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - Mezinárodní 

centrum pro řešení investičních sporů  

MAI - Multilateral Agreement on Investment - Mnohostranná dohoda o investicích 

Mediální rada – Rada pro televizní a rozhlasové vysílání zřízená Zákonem o 

rozhlasovém a televizním vysílání č. 468/1991 Sb. 

MERCOSUR - Mercado Común del Sur - sdružení volného obchodu mezi státy 

Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay a Venezuela 

Model BIT – vzorová dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic 

MSD - Mezinárodní soudní dvůr 

NAFTA - North American Free Trade Agreement - Severoamerická dohoda o volném 

obchodu 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

Středisko = ICSID 

TRIMs - Agreement on Trade Related Investment Measures - Dohoda o investičních 

opatřeních souvisejících s obchodem 

UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law - Komise OSN 

pro mezinárodní obchodní právo  
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UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development - Konference OSN 

o obchodu a rozvoji 

WTO - World Trade Organization - Světová obchodní organizace 
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9 PŘÍLOHY 

9.1 České investiční dohody 

Přehled podepsaných dohod, u nichž byl ukončen ratifikační proces 

Smluvní partner -   Datum podpisu dohody  

    Datum vstupu v platnost 

    Publikace ve Sb. a Sb.m.s. 

 

1. Albánská republika  27.06.1994 07.07.1995 183/1995 

2. Argentina    27.09.1996 23.07.1998 297/1998 

3. Austrálie   30.09.1993 29.06.1994 162/1994 

4. Bělorusko   14.10.1996 09.04.1998 213/1998 

5. Bosna a Hercegovina 17.04.2002 30.05.2004 74/2004 

6. Bulharsko   17.03.1999 30.09.2000 103/2000 

7. Čína    04.12.1991 01.12.1992 95/1993 

8. Dánsko   06.03.1991 19.09.1992 575/1992 

9. Egypt    29.05.1993 04.06.1994 128/1994 

10. Estonská republika 24.10.1994 18.07.1995 203/1995 

11. Filipínská republika 05.04.1995 04.04.1996 141/1996 

12. Finsko   06.11.1990 23.10.1991 478/1991 

13. Francie   13.09.1990 27.09.1991 453/1991 

14. Guatemala   08.07.2003 29.04. 2005 86/2006 

15. Hospodářská unie belgicko-lucemburská      

    24.04.1989 13.02.1992 574/1992 

16. Chilská republika  24.04.1995 05.10.1996 41/1997 
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17. Chorvatská republika 05.03.1996 15.05.1997 155/1997 

18. Indie   11.10.1996 06.02.1998 43/1998 

19. Indonésie   17.09.1998 21.06.1999 156/1999 

20. Irsko   28.06.1996 01.08.1997 226/1997 

21. Izrael   23.09.1997 16.03.1999 73/1999 

22. JAR    14.12.1998 17.09.1999 294/1999 

23. Jordánsko   20.09.1997 25.04.2001 62/2001 

24. Jugoslávie (platí pro Černou horu a Srbsko)      

    13.10.1997 29.01.2001 23/2001 

25. Kanada   15.11.1990 09.03.1992 333/1992 

26. Kazachstán  08.10.1996 02.04.1998 217/1999 

27. Korea   27.04.1992 16.03.1995 125/1995 

28. Korejská lid.dem.rep. 27.02.1998 10.10.1999 250/1999 

29. Kostarika   28.10.1998 05.03.2001 68/2001 

30. Kuvajt   08.01.1996 21.01.1997 42/1997 

31. Kypr   15.06.2001 25.09.2002 115/2002 

32. Libanon   19.09.1997 24.01.2000 106/2001 

33. Litevská republika 27.10.1994 12.07.1995 185/1995 

34. Lotyšská republika 25.10.1994 01.08.1995 204/1995 

35. Maďarská republika 14.01.1993 25.05.1995 200/1995 

36. Makedonie  21.06.2001 20.09.2002 116/2002 

37. Malajsie   09.09.1996 03.12.1998 296/1998 

38. Malta   09.04.2002 09.07.2003 115/2003 

39. Maroko   11.06.2001 30.01.2003 15/2003 

40. Mauritius   05.04.1999 27.04.2000 62/2000 
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41. Mexiko   04.04.2002 13.03.2004 45/2004 

42. Moldavská republika 12.05.1999 21.06.2000 128/2000 

43. Mongolsko  13.02.1998 07.05.1999 104/1999 

44. Nicaragua   02.04.2002 24.02.2004 51/2004 

45. Nizozemské království 29.04.1991 10.10.1992 569/1992 

46. Norsko   21.05.1991 06.08.1992 530/1992 

47. Panama   27.08.1999 20.10.2000 96/2005 

48. Paraguay   21.10.1998 24.03.2000 38/2000 

49. Peru    16.03.1994 06.03.1995 181/1995 

50. Polsko   16.07.1993 29.06.1994 181/1994 

51. Portugalsko  12.11.1993 03.08.1994 96/1995 

52. Rakousko   15.10.1990 01.10.1991 454/1991 

53. Rumunsko   08.11.1993 28.07.1994 198/1994 

54. Ruská federace  05.04.1994 06.06.1996 201/1996 

55. Řecká republika  03.06.1991 30.12.1992 102/1993 

56. Salvador   29.11.1999 28.03.2001 34/2001 

57. Singapurská republika 08.04.1995 08.10.1995 57/1996 

58. Slovenská republika 23.11.1992 01.01.1993 v ČR nepublikovaná 

59. Slovinsko   04.05.1993 21.05.1994 159/1994 

60. Spojené arabské emiráty 23.11.1994 25.12.1995 69/1996 

61. SRN    02.10.1990 02.08.1992 573/1992 

62. Španělské království 12.12.1990 28.11.1991 647/1992 

63. Švédské království 13.11.1990 03.09.1991 479/1991 

64. Švýcarská konfederace 05.10.1990 07.08.1991 459/1991 

65. Tádžikistán  11.02.1994 06.12.1995 48/1996 
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66. Thajské království 12.02.1994 04.05.1995 180/1995 

67. Tuniská republika  06.01.1997 08.07.1998 203/1998 

68. Turecko   30.04.1992 01.08.1997 187/1997 

69. Ukrajina   17.03.1994 02.11.1995 23/1996 

70. Uruguay   26.09.1996 29.12.2000 10/2001 

71. USA    22.10.1991 19.12.1992 187/1993 

72. Dodatkový protokol k dohodě se Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a 

ochraně investic  10.12.2003 10.08.2004 102/2004 

73. Uzbekistán  15.01.1997 06.04.1998 202/1998 

74. Velká Británie a Severní Irsko        

    10.07.1990 26.10.1992 646/1992 

75. Venezuela   27.04.1995 23.07.1996 99/1998 

76. Vietnam   25.11.1997 09.07.1998 212/1998 

 

Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními 

stranami ratifikační proces 

Smluvní partner - Datum podpisu dohody – Poznámka 

 

1. Bahrajn   15.10.2007 ratifikační proces v ČR ukončen 

2. Chorvatská republika 08.09.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

3. Jemen   20.03.2008 Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) 

4. Jordánsko   06.04.2009 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

5. Kambodža   12.05.2008 Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) 

6. Kanada   06.05.2009 Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) 

7. Korejská lidově demokratická republika        

    17.12.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 
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8. Makedonie   04.05.2009 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

9. Moldavská republika 02.09.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

10. Rumunsko   22.01.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

11. Sýrie   21.11.2008   

12. Turecko   29.04.2009 Nová dohoda (nahradí platnou dohodu) 

13. Ukrajina   16.09.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

14. Uruguay   15.05.2009 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

15. Vietnam   21.03.2008 Protokol k dohodě (změna platné dohody) 

 

Připravované dohody: Turkmenistán, Gruzie, Írán, Katar, Saudská Arábie, Ghana, 

Nigérie, Súdán, Srí Lanka, Bolívie, Arménie, Ázerbajdžán, Libye, Dominikánská 

republika, Kolumbie, Kuba, Kyrgyzstán, Ekvádor, Island, Angola, Etiopie 

Platné dohody, u kterých probíhá renegociace: Albánie, Argentina, Austrálie, Bosna 

a Hercegovina, Bělorusko, Bulharsko, Čína, Egypt, Filipíny, Chile, Chorvatsko, Indie, 

Indonésie, Izrael, JAR, Jordánsko, Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), Kazachstán, 

Korea, KLDR, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Malajsie, Makedonie, Maroko, Mauritius, 

Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Norsko, Nikaragua, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, 

Singapur, Spojené Arabské emiráty, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Tunis, Turecko, 

Ukrajina, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela  
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9.2 Dohoda mezi ČR a Nizozemskem 

 

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským 

královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic 

 

Vláda České a Slovenské Federativní republiky 

a 

vláda Nizozemského království, 

dále označované jako smluvní strany, 

vedeny přáním rozšířit a posílit vzájemné hospodářské vztahy, zejména investice 

investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, 

uznávajíce, že dohoda o zacházení poskytovaném těmto investicím bude podporovat tok 

kapitálu a technologie a ekonomický rozvoj smluvních stran a že nestranné a 

spravedlivé zacházení je žádoucí, 

postupujíce v duchu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, 

podepsaného v Helsinkách dne 1. srpna 1975, 

se dohodly na následujícím: 

 

Č l á n e k 1 

Pro účely této Dohody:  

a) pojem "investice" označuje každý druh aktiv investovaných přímo nebo 

prostřednictvím investora z třetího státu, a to zejména, nikoli však výlučně: i) movitý a 

nemovitý majetek a všechna věcná práva s ním související;  

ii) akcie, obligace a ostatní formy účasti na společnostech a společných podnicích, jakož 

i práva z nich vyplývající; iii) pohledávky na peníze a na jiná aktiva a jakékoliv plnění 

mající hospodářskou hodnotu; iv) práva z oblasti duševního vlastnictví, včetně 

technologických postupů, goodwill a know-how; v) koncese udělené na základě zákona 
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nebo smlouvy, včetně koncesí k průzkumu, kultivaci, těžbě a získávání přírodních 

zdrojů. 

b) pojem "investor" označuje: i) fyzické osoby, které jsou občany jedné ze smluvních 

stran v souladu s jejím právním řádem;  

ii) právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem jedné ze smluvních stran. 

c) pojem "území" zahrnuje rovněž přímořská pásma přiléhající k pobřeží dotčeného 

státu, a to v rozsahu, v jakém tento stát v souladu s mezinárodním právem vykonává v 

těchto pásmech svrchovaná práva nebo soudní pravomoc. 

Č l á n e k 2 

Každá smluvní strana na svém území podporuje investice investorů druhé smluvní 

strany a povoluje tyto investice v souladu s ustanoveními svého právního řádu. 

Č l á n e k 3 

(1) Každá smluvní strana zabezpečí investicím investorů druhé smluvní strany 

nestranné a spravedlivé zacházení a nebude nepřiměřenými nebo diskriminačními 

opatřeními poškozovat správu, řízení, udržování, používání, využití nebo dispozici s 

investicemi těchto investorů. 

 (2) Každá smluvní strana poskytne těmto investicím zejména plnou bezpečnost a 

ochranu, která v žádném případě nebude menší než přiznávaná investicím vlastních 

investorů nebo investicím investorů z kteréhokoliv třetího státu, pokud je pro dotčeného 

investora výhodnější. 

(3) Ustanovení tohoto článku nebudou vykládána tak, aby zavazovala kteroukoliv 

smluvní stranu poskytovat investorům druhé smluvní strany preference a výhody 

obdobné těm, které přiznává investorům z třetího státu  

a) členství v bývalé nebo existující nebo budoucí celní unii nebo hospodářské unii nebo 

obdobné organizaci; nebo 

b) dohoda o zamezení dvojího zdanění nebo reciprocita s třetím státem. 

(4) Každá smluvní strana bude dodržovat všechny závazky, které může přijmout ve 

vztahu k investicím investorů druhé smluvní strany. 
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(5) Pokud ustanovení právního řádu jedné ze smluvních stran nebo závazky, které podle 

mezinárodního práva nyní platí nebo později mezi smluvními stranami vstoupí v 

platnost, obsahují nad rámec této Dohody pravidla, ať již obecná nebo zvláštní, 

opravňující investice investorů druhé smluvní strany k příznivějšímu zacházení než 

poskytuje tato Dohoda, budou mít tato pravidla v míře, v jaké jsou výhodnější, přednost 

před touto Dohodou. 

Č l á n e k 4 

Každá smluvní strana zajistí, aby platby související s investicí mohly být převáděny. 

Převody se uskutečňují ve volně směnitelné měně bez nežádoucích omezování nebo 

prodlení. Tyto převody zahrnují zejména, nikoli však výlučně:  

a) zisky, úroky, dividendy, licenční poplatky, honoráře a jiné běžné příjmy; 

b) částky potřebné i) pro nákup surovin nebo pomocných materiálů, rozpracovaných 

nebo hotových výrobků, nebo  

ii) pro rozvoj investice nebo doplnění kapitálových aktiv za účelem zabezpečení 

kontinuity investice; 

c) částky ke splacení půjček; 

d) výdělky fyzických osob; 

e) výtěžky z prodeje nebo likvidace investice. 

Č l á n e k 5 

Žádná ze smluvních stran nepřijme opatření zbavující přímo nebo nepřímo investory 

druhé smluvní strany jejich investic, nebudou-li splněny následující podmínky:  

a) opatření jsou přijímána ve veřejném zájmu a jsou provedena podle zákona; 

b) opatření nejsou diskriminační; 

c) opatření jsou doprovázena ustanovením o vyplacení spravedlivé náhrady. Tato 

náhrada představuje skutečnou hodnotu dotčených investic; aby byla pro nárokujícího 

co nejúčinnější, bude vyplacena a bez nežádoucího prodlení převedena do země určené 

nárokujícími, jichž se to týká, a to v kterékoliv volně směnitelné měně, na které se 

nárokující dohodli. 
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Č l á n e k 6 

Investoři jedné smluvní strany, kteří utrpí ztráty na svých investicích na území druhé 

smluvní strany v důsledku války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, 

občanských nepokojů nebo jiných výjimečných situací, budou od této druhé smluvní 

strany požívat, pokud jde o restituci, náhradu škody, kompenzaci nebo jiné urovnání, 

zacházení ne méně příznivé než tato smluvní strana přiznává svým vlastním investorům 

nebo investorům z kteréhokoli třetího státu, je-li pro uvedené investory příznivější. 

Č l á n e k 7 

Jsou-li investice investora jedné smluvní strany pojištěny proti neobchodním rizikům na 

základě systému založeného zákonem, uzná druhá smluvní strana vstup pojišťovatele 

nebo zajišťovatele do práv shora uvedeného investora podle podmínek takového 

pojištění. 

Č l á n e k 8 

(1) Všechny spory mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany, 

týkající se jeho investice, budou pokud možno, vyřešeny přátelsky. 

(2) Každá smluvní strana tímto souhlasí, že podřídí spor uvedený v odstavci (1) tohoto 

článku rozhodčímu soudu, jestliže se spor nepodařilo vyřešit přátelsky ve lhůtě šesti 

měsíců od doby, kdy jedna strana ve sporu o takové řešení sporu požádala. 

(3) Rozhodčí soud uvedený v odstavci (2) tohoto článku bude pro každý jednotlivý 

případ ustaven takto: každá strana ve sporu určí jednoho rozhodce a tito dva rozhodci 

určení tímto způsobem vyberou předsedu, který bude občanem třetího státu. Každá 

strana ve sporu určí svého rozhodce ve lhůtě dvou měsíců a předseda bude jmenován ve 

lhůtě tří měsíců od doby, kdy investor oznámil smluvní straně své rozhodnutí předat 

spor rozhodčímu soudu. 

(4) Nebylo-li uskutečněno jmenování ve shora uvedené době, každá strana ve sporu 

může požádat předsedu rozhodčího soudu obchodní komory ve Stockholmu, aby 

provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem jedné smluvní strany nebo brání-li 

mu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán místopředseda, aby provedl 

potřebná jmenování. Je-li i místopředseda občanem jedné smluvní strany nebo brání-li 

také jemu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán o provedení 
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potřebného jmenování služebně nejstarší člen rozhodčího soudu, který není občanem 

žádné smluvní strany. 

(5) Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla za použití rozhodčích pravidel Komise 

OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL). 

(6) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě zákona a přihlédne zejména, nikoliv 

však výlučně: 

- k platnému právu smluvní strany o kterou se jedná; 

- k ustanovením této Dohody a jiných příslušných dohod uzavřených mezi smluvními 

stranami; 

- k ustanovením zvláštních dohod, které se týkají investic; 

- k obecným zásadám mezinárodního práva. 

(7) Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů; takové rozhodnutí bude pro strany ve 

sporu konečné a závazné. 

Č l á n e k 9 

Každá smluvní strana může navrhnout druhé smluvní straně konzultaci týkající se 

výkladu nebo použití Dohody. Druhá smluvní strana takový návrh příznivě posoudí a 

využije pro takovou konzultaci vhodné příležitosti. 

Č l á n e k 1 0 

(1) Spory mezi smluvními stranami o výklad nebo použití této Dohody budou pokud 

možno řešeny přátelsky. 

(2) Nemůže-li být spor mezi smluvními stranami takto řešen, bude předložen na žádost 

jedné smluvní strany rozhodčímu soudu. 

(3) Takový rozhodčí soud bude pro každý jednotlivý případ ustanoven takto: každá 

smluvní strana určí ve lhůtě dvou měsíců od přijetí žádosti o rozhodčí řízení jednoho 

rozhodce. Tito dva rozhodci pak vyberou předsedu, který bude občanem třetího státu. 

Předseda bude určen ve lhůtě dvou měsíců od určení dalších dvou rozhodců. 

(4) Nebylo-li uskutečněno potřebné jmenování ve lhůtách uvedených v odstavci (3) 

tohoto článku, může každá smluvní strana požádat předsedu Mezinárodního soudního 
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dvora, aby provedl potřebná jmenování. Je-li předseda občanem jedné ze smluvních 

stran nebo brání-li mu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude požádán 

místopředseda, aby provedl potřebná jmenování. Je-li i místopředseda občanem jedné ze 

smluvních stran nebo brání-li také jemu nějaká překážka ve splnění tohoto úkolu, bude 

požádán o provedení potřebného jmenování služebně nejstarší člen Mezinárodního 

soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany. 

(5) Rozhodčí soud stanoví svá procesní pravidla. Rozhodnutí rozhodčího soudu je pro 

obě smluvní strany konečné a závazné. 

(6) Rozhodčí soud může před svým rozhodnutím v každém stadiu řízení navrhnout 

smluvním stranám, aby spor byl vyřešen přátelsky. 

(7) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě této Dohody a jiných příslušných dohod, 

uzavřených mezi oběma smluvními stranami, obecných zásad mezinárodního práva, 

jakož i takových všeobecných právních zásad, které bude rozhodčí soud považovat za 

použitelné. Předchozí ustanovení nebudou bránit rozhodčímu soudu učinit rozhodnutí 

podle zásady ex aequo et bono, pokud s tím smluvní strany souhlasí. 

(8) Každá smluvní strana bude nést výlohy svého zastoupení v rozhodčím řízení; výlohy 

předsedy a ostatní výlohy ponesou smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí soud však 

může ve svém rozhodnutí určit, že jedna smluvní strana uhradí větší podíl na nákladech 

a toto rozhodnutí je pro obě smluvní strany konečné a závazné. 

Č l á n e k 1 1 

Pokud se týká Nizozemského království, tato Dohoda se bude vztahovat na části 

Království v Evropě, Nizozemské Antilly a Arubu, pokud oznámení uvedené v článku 

13 odst. (1) nestanoví jinak. 

Č l á n e k 1 2 

Ustanovení této Dohody se budou ode dne jejího vstupu v platnost vztahovat rovněž na 

investice, založené po 1. lednu 1950. 

Č l á n e k 1 3 
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(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce, který následuje po dni, 

kdy se smluvní strany navzájem písemně uvědomily, že nezbytné ústavní požadavky 

byly splněny a zůstane v platnosti po dobu deseti let. 

(2) Pokud nebude Dohoda vypovězena jednou ze smluvních stran nejméně šest měsíců 

před ukončením její platnosti, bude její platnost mlčky prodloužena o dalších deset let. 

Každá smluvní strana si zachová právo ukončit platnost Dohody výpovědí danou 

alespoň šest měsíců před datem uplynutí právě probíhající doby platnosti. 

(3) Pokud jde o investice uskutečněné přede dnem ukončení platnosti této Dohody, 

zůstanou pro ně předchozí články v platnosti na období patnácti let od tohoto data. 

(4) Pokud se jedná o lhůtu uvedenou v odstavci (2) tohoto článku, bude vláda 

Nizozemského království oprávněna ukončit použití této Dohody oddělené s ohledem 

na kteroukoliv část Království. 

 

Na důkaz toho níže podepsaní, plně zmocnění zástupci, podepsali tuto Dohodu. 

Dáno v Praze dne 29. dubna 1991 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, 

holandském a anglickém, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě 

rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění. 

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky: 

Ing. Jozef Bakšay v. r. 

ministr zahraničního obchodu ČSFR 

Za vládu Nizozemského království: 

Ivonne van Rooy v. r. 

ministryně zahraničního obchodu 

Nizozemského království 
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10 SUMMARY 

 Bilateral Investment Treaties, Czech Investment Treaties, 

 Illustrated on Case CME v. CR 

 

 The purpose of my thesis is to analyze the progression of investing in foreign 

countries, multi– and bilateral investment treaties, explain the most common structure 

and define the key terms of these documents. Living in Czech Republic, I focus on 

treaties that Czech Republic is bound by. To illustrate the topic based upon real life 

experience, I chose to describe a case well known to the public, the case between CME 

and CR. 

 The thesis itself is composed of six chapters, each of them dealing with 

different aspects of international investment law. 

 Chapter One explains the reasons why I chose this theme for my work. It also 

explains the goals set forth in this thesis. 

 Chapter Two is an introduction to the topic itself. It describes the situation in 

the global market and the need for mutual consent in the area of cross border investing. 

It also provides a brief history of cross border investing. 

 Chapter Three is the most voluminous of all chapters. Its contents include the 

bilateral investment treaties (also referred to as “BIT”) generally. The chapter is 

subdivided into six parts that reflect the six central terms present in all BITs. These 

terms are as follows: investment, investor, treatment of investments, expropriation, 

investment disputes and arbitration clauses. The Part “investment” encompasses both 

definitions of this term, economical and legal, and is further divided into two subparts. 

The first part deals with investment definition from the point of bilateral treaties; the 

second definition is derived from the point of multilateral treaties. The Part “investor” 

describes subjective competence of investment treaties focusing on problems that might 

occur such as multiple citizenship or lack of nationality. The next Part (“standards of 

investment treatment”) deals with and explains basic principles of investment handling 

such as fair and equitable treatment, national treatment and most-favoured-nation 
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obligation. The Part “expropriation” shows coherence with the previous one and 

describes ways of direct and indirect expropriation. The most important term of this 

chapter is dealt with in the section “Investment Dispute and Its Settlement”. Further 

sections of this chapter analyze two types of disputes: disputes between countries and 

disputes between the investor and host country. The term “arbitration clauses” offers a 

brief introduction to “arbitration clauses in Czech investment treaties” as detailed in 

Chapter Four, Part Two. 

 Chapter Four focuses on Czech investment treaties. The first part of this 

chapter provides a review and points out typical characteristics of investment treaties  

Czech Republic is bound by. Part Two studies in detail arbitration clauses and shows 

examples from a standard Czech contract. Similar to Investment Disputes in Chapter 

Three, it’s also subdivided into two subparts: arbitration clauses for settlement of 

disputes between countries and settlement of disputes between investor and host 

country. Part Three of Chapter Four touches upon the very recent issue of legitimacy of 

BITs between EU countries. 

 To make the work more understandable, Chapter Five provides relevant legal 

and factual information about the case CME v. CR, which is known within the Czech 

Republic as “Válka o Novu” (The Nova TV War). This chapter is divided into eleven 

parts that guide the reader through the dispute from its start to the impact of the arbitral 

award on the financial results of CME and state budget of Czech Rep. From the point of 

this thesis, the most germane sector of this chapter is Part Three, “UNCITRAL 

Arbitration rules”. 

 Conclusions are drawn in Chapter Six. It contains the summary of this paper 

and offers the author’s ideas and suggestions on the topic. 
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