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I. ÚVOD

Tato  práce  je  charakterizována  tím,  že  se  zabývá  rozhodčími  doložkami  jako  obecným 

institutem využívaným jak  v  právu  veřejném,  tak  i  v  právu  soukromém.  Ačkoli  si  tato  studie 

neklade za cíl jejich detailní a vyčerpávající analýzu, autorka by se ráda ve své práci zaměřila na 

základní prvky, které jsou tomuto institutu vlastní v obou doménách práva. 

Mezinárodní arbitráže jsou dnes poměrně populárním a rychle se rozvíjejícím institutem, ať už z 

důvodu rychlosti, flexibility (lze si sjednat jak místo arbitráže, tak si např. zvolit i arbitry) a s tím 

spojené údajné nižší náklady. Rozhodčí doložky, či rozhodčí smlouvy, které v zásadě smluvním 

způsobem  derogují  pravomoc  obecných  soudů  rozhodnout  v  případě  sporu  a  naopak  vytváří 

pravomoc zvláštních orgánů (ať už jsou jimi stálé rozhodčí soudy či tzv. rozhodčí soudy ad hoc), 

které samy o sobě nejsou originálně nadány státní mocí, aby rozhodly ve věci, resp. vydaly nález, 

který má de iure sám o sobě povahu pravomocného rozhodnutí a jež lze následně nechat soudně 

uznat a vykonat. Tím se tedy dosažení spravedlnosti stává obzvláště v obchodněprávních vztazích 

reálným prvkem, kdy namísto zdlouhavého procesu u civilních soudů, je možné spor vyřešit rychle 

a tím i relativně levně. 

Rozhodčí doložky však samy o sobě nemusí vždy odkazovat, resp. vytvářet právní podklad pro 

arbitráže, ať už tedy vnitrostátní nebo mezinárodní. Naopak právě tady dochází k zásadnímu rozdílu 

mezi  doložkami  použitými  čistě  v  obchodněprávních  smlouvách,  jež  často  podmiňují  rozhodčí 

(arbitrážní) řízení využitím ostatních alternativních řešení sporů, tzn. přátelským vyřešením sporu 

bez či naopak s pomocí třetí osoby (mediace, konciliace), a rozhodčími doložkami vloženými do 

dohod o ochraně investic, které spíše často rozšiřují možnost vyřešení sporu, tedy vedle národních 

soudů země, v niž byla investice učiněna, o další možnosti, jako jsou právě rozhodčí tribunály ad 

hoc  či  stálé  rozhodčí  instituce  (nejčastěji  tedy  Mezinárodní  středisko  pro  rozhodování  sporů  z 

investic neboli ICSID v New Yorku). Je tedy zřejmé, že se účel rozhodčích doložek liší do značné 

míry podle toho zda jsou užity v oblasti soukromého práva či práva veřejného. Tak nebo tak jsou 

ovšem zajímavým podkladem k studiu, neboť často liknavé či nepřesné formulace, které jsou v nich 

užity, vedou ke sporům o jurisdikci, nemluvě o zvláštních jevech, které se objevily s postupně se 

rozvíjející praxí jejich užívání. 

Tato práce bude systematicky členěna do kapitol  a  podkapitol.  Na začátku autorka definuje 

základní pojmy, které mají zásadní význam pro celou studii a vymezí základní metody užité v práci 

k  dosažení  jejího  cíle,  následujíc  úvodní  kapitolou  k  samotnému  tématu  rozhodčích  doložek. 
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Předtím, než lze zaměřit pozornost čistě na zvláštnosti v jednotlivých doménách práva týkající se 

těchto  doložek,  je  potřeba  uvést  a  rozebrat  jejich  základní  stavební  prvky:  otázku arbitrability, 

způsobilosti  či  pravomoci  uzavřít  rozhodčí  doložku,  otázku  vztahu  hlavní  smlouvy  a  rozhodčí 

doložky v ní obsažené a samozřejmě případně požadavky související s formou rozhodčích doložek 

(kapitola III). Autorka zvláště v této části poukáže na určité rozdíly mezi rozhodčími doložkami 

užívanými čistě  v  mezinárodním obchodě a  rozhodčími  doložkami  v  investičních  smlouvách a 

upozorní na sporné otázky zde se vyskytující. Následně, kapitola V je zaměřena na jednotlivé typy 

rozhodčích doložek: autorka rozebírá jak doložky jednoduché, tak i tzv. „stupňované“, či rozhodčí 

doložky  „kontroverzní“,  u  nichž  vyvstává  otázka  platnosti.  Problematika  rozhodčích  doložek v 

investičních  smlouvách,  u  nichž  nás  zajímá zejména právě  rozlišení  jednotlivých  nároků,  resp. 

možnost podřazení nároků smluvních pod nároky spadající do režimu dohod o ochraně investic, je 

nastíněna v kapitole VI. 

Tato práce bude psána i v kontextu českého práva, ale nikoliv výlučně. Hlavním cílem autorky 

je podat obecný pohled na rozhodčí doložky jako jeden z institutů, který v posledních desetiletí 

zažívá velký boom, tedy nikoliv z pohledu jednoho národního práva. Koneckonců rozhodčí doložky 

jsou dnes v jednotlivých právních řádech užívány do té míry obdobně, že se dá s určitostí říci, že 

jejich národní charakter je limitován na rozsah vztahů, které lze jimi upravit - a i zde se dá vyčíst 

určitá paralela mezi jednotlivými právními řády, kdy nejčastěji se nedá s jurisdikce soudů vyjmout 

otázky osobního statutu a spory vzniklé v rámci rodinného práva - a požadavek písemné formy. 

Autorka  si  tedy  za  cíl  vymezila  identifikovat,  rozebrat  a  srovnat  hlavní  jevy  vyskytující  se  v 

souvislosti s těmito doložkami. Studie byla sepsána k 25. srpnu 2010.
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II. METODOLOGIE A DEFINOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Metodou se v teorii práva rozumí „způsob zkoumání za účelem získání objektivně správných 

poznatků o zkoumaném předmětu. (…) Poznatek o právním jevu, dosažený určitou metodou, se liší 

od poznatku o témž předmětu, který je vytěžen pomocí jiné metody. Při tom obojí poznatky jsou 

objektivně  správné  při  dodržení  požadavků  každé  z  metod,  ale  každý  postihuje  jiný  aspekt 

zkoumaného předmětu.“1 Hlavní metodou užitou v této diplomové práci bude metoda srovnávací, 

jak vyplývá již ze samotného názvu této práce. Tato metoda bude dále doplněna zvláště metodami 

jazykového a teleologického výkladu. 

Východiskem každé práce je definování základních pojmů v ní užitých. Mezi takové pojmy lze 

v této studii zařadit:

a) Rozhodčí doložka

Základní termín této práce, který bude dále detailněji rozebrán, jak z hlediska své povahy, tak 

formy a samozřejmě i  jednotlivých typů;  obecně se  jedná  o ustanovení  ve smlouvě,  na jejímž 

základě strany stanoví, že spory vzniklé ze smlouvy, v niž je doložka obsažená, budou rozhodnuty u 

rozhodčího soudu - tím fakticky dochází k derogaci jurisdikce soudů obecných;

b) Investiční smlouva

V práci bude rozlišována investiční smlouva „v užším smyslu“ a investiční smlouva „v širším 

smyslu“;  prvně  jmenovanou  autorka  označuje  smlouvu  uzavřenou  mezi  státem  a  investorem 

druhého státu (nejčastěji tedy smlouvu koncesní), zatímco do druhého termínu autorka zahrnuje i 

tzv. dohody o ochraně investic (viz níže); pokud bude v této práci  užito termínu investiční smlouva, 

autorka odkazuje na investiční smlouvu „v užším smyslu“.

c) Mezinárodní obchod

Právem  mezinárodního  obchodu  rozumíme  „účelově  uspořádaný  soubor  právních  norem  z 

různých právních odvětví a různého původu, které spojuje jejich společný účel upravovat právní 

vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku 

vůbec;“2

1 BOGUSZAK, Jiří ; ČAPEK, Jiří ; GERLOCH, Aleš.  Teorie práva. 2. přepracované vydání. Praha : ASPI, 2004. 
Právní vědy. Teorie práva, s. 16.

2 KUČERA, Zdeněk, et al.  Úvod do mezinárodního obchodu. 1. vydání. Dobrá voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk 
s.r.o., 2003. s. 15.
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d) Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení nebo také arbitráž se užívá jako termín k definování „způsobu řešení sporů, 

přičemž spor je předkládán k závaznému rozhodnutí jedné nebo více osob, rozhodcům.“3 V případě, 

že rozhoduje víc jak jeden rozhodce, mluvíme o rozhodčím soudu nebo také o tribunálu (nejčastěji 

v souvislosti s mezinárodním rozhodčím řízením). V práci budeme užívat termín rozhodčí řízení 

nebo arbitráž.

e) ICSID

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic založené v roce 1966 na základě Úmluvy o 

řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (tzv. Washingtonská úmluva), sídlící v 

New Yorku.

f) Dohoda o ochraně investic

Mezinárodní smlouva uzavíraná mezi dvěma státy za účelem poskytnutí garance zacházení s 

investicemi pocházejícími z druhého smluvního státu; v práci budeme užívat termínu BIT nebo BIT 

dohoda.

3 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2008. Interakce soukromého a veřejného práva, s. 185.
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III. OBECNÉ VYMEZENÍ ROZHODČÍCH DOLOŽEK

Tato práce srovnává rozhodčí doložky v investičních smlouvách a rozhodčí doložky užívané v 

obchodních smlouvách s mezinárodním prvkem. Ačkoliv oba typy nesou název rozhodčí doložka, 

první případ není toliko klasickou rozhodčí doložkou – v případě, že investiční smlouvu vykládáme 

v širším smyslu jako dohodu o ochraně investic - ale spíše jde o „specifickou, časově neomezenou 

offertu hostitelského státu,  adresovanou neomezenému okruhu investorů,  přičemž tato offerta je 

akceptována momentem zahájení investičního sporu konkrétním investorem.“4 Tímto momentem se 

z nabídky – offerty - stává rozhodčí doložka. V případě soukromého práva je však situace mnohem 

jasnější. Rozhodčí doložka vzniká jako souhlasný projev vůle stran, že „v případě vzniku sporu z 

určitého vztahu nebo již sporu existujícího bude rozhodovat jeden nebo několik rozhodců nebo stálý 

rozhodčí  soud.“5 Uzavřením  platné  rozhodčí  doložky  dochází  k  významným  procesněprávním 

účinkům, tzn. derogaci jurisdikce obecných soudů (u dohod o ochraně investic se však toto pravidlo 

nemusí vždy uplatnit, i když zpravidla tomu tak je) a zároveň v případě obchodněprávních smluv 

váže i právní nástupce smluvních stran, pokud tato možnost není v ní přímo vyloučena.6

Jedním z akademických sporů, které se vedou ohledně rozhodčích doložek, je jejich povaha. 

Předmětnou  otázkou  tedy  je,  zda-li  pak  je  rozhodčí  doložka  smlouvou  hmotněprávní,  tedy 

zahrnující hmotněprávní poměry smluvních stran a zabývající se otázkami vzniku, platnosti, trvání, 

vzájemných povinností a plnění, nebo smlouvou procesní, tzn. přenesení pravomoci z obecných 

soudů na stálý rozhodčí soud či ustanovený ad hoc, anebo zda-li se jedná o smlouvu smíšenou, která 

má smluvní základ s procesními účinky.7 Obecně se má za to, že se jedná o smlouvu procesní, i 

když samotný pojem procesní smlouvy není např. v českém právu upraven či definován;8 určitou 

neoficiální definici však podává prof. A. J. Bělohlávek: „(...) ujednání o způsobu řešení případných 

sporů vyplývajících z hmotněprávního vztahu založeného ať již smluvně či jiným způsobem (např. 

v  rámci  mimosmluvních  závazků)  a  o  pravomoci  (příslušnosti)  konkrétního  fóra  nebo způsobu 

konstituování  fóra  k  projednání  a  rozhodnutí  takových  sporů  včetně  dalších  procedurálních 

podmínek takového postupu.“9 

4 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2008. Interakce soukromého a veřejného práva, s. 149.

5 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře  
ČR. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2005. Rozhodčí smlouva, s. 36.

6 Ibidem, str. 37.
7 Ibidem, str. 37 – 38.
8 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2008. Interakce soukromého a veřejného práva, s. 80.
9 Ibidem, s. 81.
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V rámci obchodněprávních smluv rozlišujeme kromě rozhodčích doložek,  ještě  další  3  typy 

rozhodčích smluv:

a) Smlouva o rozhodci

Uzavírá  se  až  v okamžiku,  kdy už spor  mezi  stranami  existuje  a  strany chtějí  spor  řešit  u  

rozhodčího soudu; vzhledem k tomu, že již spor existuje, je součástí smlouvy i jméno rozhodce 

(příp. jména rozhodců), na kterém (příp. na kterých) se strany shodly. Tento typ rozhodčí smlouvy 

není v praxi příliš častý, neboť v době sporu jsou již strany v nepřátelské pozici a je pro ně tedy  

mnohem těžší se dohodnout na takovém druhu řešení.10

b) Neomezený kompromis

Tento typ rozhodčí smlouvy využívají strany, které mezi sebou po delší časové období uzavírají 

různé smlouvy; je uzavírán pro předem neurčitý počet smluv a případných sporů.11 

c) Asymetrická rozhodčí doložka

Ačkoliv strany souhlasí  s řešením sporu u rozhodčího soudu, jedna ze stran má však právo 

obrátit se na obecné soudy; tento typ rozhodčí smlouvy se objevuje v České republice zejména u 

leasingových smluv, kde právo podat žalobu k obecnému soudu má pouze leasingová společnost. V 

České republice jsou obecně brány za platné.12

10 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře  
ČR. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2005. Rozhodčí smlouva, s. 40.

11 Ibidem, str. 43.
12 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře  

ČR. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2005. Rozhodčí smlouva, s. 43-44.
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IV. ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI A PROBLÉMY ROZHODČÍCH DOLOŽEK

Každá rozhodčí doložka musí být platná, aby dle ní mohlo být ve vzniklém sporu mezi stranami 

rozhodnuto. Bez takto platné doložky by rozhodčí soud totiž neměl jurisdikci rozhodovat a strany 

by k vyřešení sporu byly nuceny se obrátit na civilní soudy, čímž by ovšem samotné uzavírání 

doložky ztratilo význam a úmysl stran by nedošel naplnění. Mezi základní dva požadavky, kterou 

jsou obecně kladeny na rozhodčí doložky, patří tzv. arbitrovatelnost sporu, nebo-li souhlas státu s 

alternativním řešením sporu, a písemná forma. K jejich platnosti je ovšem nejprve potřeba, aby 

strany,  které  je  uzavřely,  měly  tzv.  právní  způsobilost  („capacity“)  ji  uzavřít.  Tímto  jsou  tedy 

vytyčeny základní body této kapitoly.

4.1 Právní způsobilost k uzavření rozhodčí doložky

Je zřejmé, že strany, které mezi sebou uzavřou rozhodčí doložku, resp. uzavřou smlouvu, která 

buď přímo rozhodčí doložku obsahuje nebo na ní jen odkazuje, musí mít právní způsobilost tak 

učinit, aby takto uzavřená doložka mohla způsobit právní následky. V rámci právní způsobilosti, v 

anglicky  mluvících  zemích  běžně  užívaný  termín  „capacity“,  se  objevuje  několik  zásadních 

problémů, na které je potřeba upozornit. V prvé řadě se setkáváme s otázkou, dle kterého práva, či 

podle jakých právních principů nebo nejčastěji dle jakých kolizních norem určíme rozhodné právo k 

posouzení právní způsobilosti stran. K tomu se váže i problematika právního zastoupení, kdy často 

strany vstupují do závazků prostřednictvím třetí strany na základě buď plných mocí nebo využitím 

zástupců či zprostředkovatelů. I zde je nutné zjistit, které právo je nebo bude rozhodné k posouzení 

jejich právní způsobilosti. Dále pak v neposlední řadě, vzhledem k tématu této práce, se musíme 

zabývat právní způsobilostí států, resp. organizačních složek států či státních podniků vstupujících 

do soukromoprávních závazků, v nichž jsou uzavírány i rozhodčí doložky. Určitým nešvarem, který 

se  objevil  v  mezinárodním  právu,  je  zpochybňování  platnosti  těchto  doložek  s  odkazem  na 

vnitrostátní  legislativu.  Je nepochybně zvláštní,  aby stát,  resp.  osoby, kterého zastupují,  uzavřel 

rozhodčí doložku, o které a priori musí vědět že podle jeho právního řádu nemůže být platná, a 

následně se dovolával své „nepoctivosti“. Alarmující jsou tyto praktiky zvláště v případech, kdy 

jsou smluvními stranami osoby z třetího státu. Tato problematika bude detailněji popsána v jedné z 

následujících podkapitol.
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4.1.1 Určení rozhodného práva pro právní způsobilost stran

Většina právních řádů nestanovuje ani systém kolizních norem týkajících se právní způsobilosti 

stran uzavřít  rozhodčí doložku, tj.  vstoupit  do smluvního závazku, že budoucí spory vzniklé ze 

smlouvy  se  budou  řešit  arbitrážní  cestou,  ani  přímo  hmotněprávní  ustanovení,  která  by  tuto 

problematiku řešila.13 Jedna z variant řešení se nachází v aplikaci tzv. „validation principle“, který 

stanovuje,  že  rozhodné  k  posouzení  otázky  právní  způsobilosti  bude  to  právo,  dle  kterého  je 

rozhodčí doložka platná; jako praktický příklad si lze představit situaci, kdy bude rozhodčí doložka 

uzavřena mezi dvěma osobami ze států A a B a místo rozhodčího soudu bude ve státě C, přičemž 

osoba ze státu A nemá dle práva tohoto státu potřebnou právní způsobilost. Za předpokladu, že je 

však právně způsobilá dle státu B nebo C, je rozhodčí doložka považována za platnou, neboť je 

platná dle práva státu B, příp. C. 14

Na druhé straně je možný i jiný přístup. Kupříkladu tzv. „personal law“, tedy volně přeloženo 

právo platné pro danou osobu15.  Zásadní problém této metody je určitá nejednotnost týkající  se 

významu tohoto termínu, tedy co přesně je tímto právem nebo jakým způsobem se takové právo 

určí.16 Zatímco pro státy z oblasti kontinentálního práva je rozhodnou skutečností u fyzických osob 

státní  příslušnost  a  u  právnických  osob  místo  sídla,  v  oblasti  common  law  je  to  zpravidla  u 

fyzických osob trvalé bydliště a u právnických osob stát registrace, tedy v českých podmínkách 

zápis do obchodního rejstříku.17 Tento přístup zřejmě není příliš šťastný v momentě, kdy rozhodčí 

doložku mezi sebou uzavírají dvě společnosti z různých právních oblastí. Samozřejmě, existuje i 

třetí varianta, kdy se rozhodné právo určí na základě kolizních norem místa sídla rozhodčího soudu. 

Tady ovšem nastává problém ve chvíli, kdy sídlo rozhodčího soudu je vybráno na tzv. neutrálním 

místě, které nemá žádnou spojitost se smlouvou, stranami, sporem; hrozí tedy nebezpečí, že by na 

základě  jeho  kolizních  norem  mohlo  být  určeno  právo,  dle  kterého  by  jedna  ze  stran  nebyla 

způsobila uzavřít tuto doložku, ačkoliv dle práva své země či dokonce i práva země druhé smluvní 

strany  měla  plnou  právní  způsobilost  tak  učinit.18 Znovu  se  tím  dostáváme  do  patové  situace. 

Vzhledem k výše popsanému by se autorka přiklonila k první popsané variantě jako k metodě, která 

se zdá být nejvhodnější. 

Kromě právních principů, doktrín a rozdílných individuálních přístupů je potřeba také obrátit 

13 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 554, 625.

14 Ibidem, str. 558, 626.
15 Pozn. z důvodu možné mystifikace či záměny s jiným typem práva se autorka vyhnula doslovnému překladu. 
16 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 

and Legality of International Arbitration Agreements, s. 555–556.
17 Ibidem, str. 557.
18 Ibidem, str. 557.
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pozornost  na  smluvní  dokumenty  uzavřené  na  mezinárodní  úrovni.  Pokud  se  zaměříme  na 

Newyorskou úmluvu19, zjistíme, že ta právní způsobilost přímo neřeší, ale vycházíme-li z právního 

závěru,  že  rozhodčí  doložka  uzavřená  mezi  stranami,  které  neměli  právní  způsobilost  k  jejímu 

uzavření, je neplatná, pak jasně z čl. II(3)20 vyplývá, že soud smluvního státu této úmluvy neodkáže 

strany na rozhodčí řízení, ale sám, pokud je věcně a místně příslušný, rozhodne ve věci. Ani čl. V(1)

(a),  který stanovuje,  že pokud strany rozhodčí  doložky podle čl.  II  Newyorské úmluvy,  nebyly 

způsobilé jednat21 dle práva, které se na ně vztahuje, mohou být uznání a výkon nálezu odepřeny22, 

však přesněji neřeší, jak toto právo určit, pokud tak samy neučinily strany. I ustanovení Evropské 

úmluvy  o  mezinárodní  obchodní  arbitráži  (dále  jen  „Evropská  úmluva“)23 se  nedá  označit  za 

bezproblémové; odkazuje po všedně ve svém článku VI(2) při řešení otázky existence a platnosti 

rozhodčí  doložky  na  právo  platné  pro  smluvní  strany,  aniž  by  přesně  stanovila  –  ať  už 

hmotněprávním ustanovením či kolizněprávní normou - jak toto právo určit.24 

V  souladu  s  Newyorskou  úmluvou  byl  formulován  i  čl.  36(1)(a)(i)  Vzorového  zákona 

UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži (dále jen „Vzorový zákon UNCITRAL“). Na rozdíl 

od  svého  vzoru  však  vynechal  ve  formulaci  jakoukoliv  zmínku o  rozhodném právu,  neboť  na 

formulaci „the parties to the arbitration agreement were, under the law applicable to them, under 

some in capacity“25 by mohlo být nazíráno jako na neúplnou a potenciálně zavádějící (nesprávnou) 

kolizní normu.26 

19 Pozn. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřená 10. června 1958 v New Yorku (dále jen  
„Newyorská úmluva), která nabyla účinnosti pro tehdejší Československo 10. října 1959 (byla uveřejněna jako 
vyhláška Ministerstva zahraničních věcí pod č. 74/1959 Sb.) a následně – v roce 1993 - se stala součástí i právního 
řádu České republiky na základě zákona č.  4/1993, o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské  
federativní republiky.

20 Pozn. znění čl. II(3) Newyorské úmluvy: Soud Smluvního státu, u něhož byla podána žaloba v záležitosti, o níž 
strany uzavřely dohodu ve smyslu tohoto článku, odkáže strany na rozhodčí řízení k žádosti jedné z nich, ledaže 
zjistí, že zmíněná dohoda je neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k použití.

21 Pozn. V anglické verzi výstižněji užit termín „parties were, under the law applicable to them, under some 
incapacity.“

22 Pozn. plné znění čl. V(1)(a) Newyorské úmluvy: Uznání a výkon nálezu mohou být odepřeny na žádost strany, 
proti níž je nález uplatňován, pouze tehdy, když tato strana prokáže příslušnému orgánu země, v níž je žádáno o  
uznání a výkon:

a) že strany dohody zmíněné v čl. II byly podle zákona, který se na ně vztahuje, nezpůsobilé k jednání nebo že
zmíněná dohoda není platná podle práva, jemuž strany tuto dohodu podrobily, nebo, v nedostatku odkazu v
tomto směru, podle práva země, kde nález byl vydán.

23 Pozn. Pro Československo vstoupila v platnost dne 11. února 1964 a byla uveřejněna jako vyhláška Ministerstva 
zahraničních věcí pod č. 176/1964. Součástí právního řádu České republiky se stala na základě zákona č. 4/1993, o  
opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské republiky. 

24 Pozn. Znění čl V(2): Při rozhodování o existenci nebo platnosti rozhodčí smlouvy budou soudy smluvních států 
způsobilost stran posuzovat podle práva platného pro tyto strany a pokud jde o jiné otázky bude postupovat (…).

25 Pozn. český překlad: strany dohody byly podle zákona, který se na ně vztahuje, nezpůsobilé k jednání.
26 In Explanatory Note by the UNCITRAL Secretariat on the 1985 Model Law on International Commercial 

Arbitration as amended in 2006, k čl. 36.
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4.1.2 Pravomoc státních orgánů k uzavření rozhodčí doložky

Jedním z problematických jevů současnosti je otázka posouzení platnosti rozhodčích doložek, 

které  byly  uzavřeny  státem,  jeho  organizační  složkou,  státním  podnikem  či  obecně  osobou 

veřejného práva, přestože neměly pravomoc tak učinit, resp. jejich pravomoc vstoupit do takového 

závazku byla  omezena. Právní omezení tzv. způsobilosti státu, příp. jeho organizační složky, nebo 

jiné osoby veřejného práva uzavřít rozhodčí doložku, je největší překážkou rozhodčímu řízení mezi 

státem (právnickou osobou veřejného práva)  a  osobou práva  soukromého.27 Z oblasti  Střední  a 

Latinské Ameriky je známa tzv. Calvova28 doktrína: jejím cílem bylo zajistit úplnou kontrolu nad 

investicemi na území státu stanovením, že veškeré spory vzniklé z těchto investic mohly být řešeny 

pouze  obecnými soudy hostujícího  státu.29 Mezi  základní  přístupy  k  dané  problematice  řadíme 

přístup práva národního a přístup práva mezinárodního. Oba pohledy se zásadně liší a na základě 

svých  argumentů  dochází  k  opačným  závěrům  týkajícím  se  platnosti  uzavřených  (rozhodčích) 

doložek. Jejich nástin je předmětem této podkapitoly. 

Z pohledu národního práva není stát, který uzavřel rozhodčí doložku, kterou dle svých zákonů 

uzavřít  nemohl,  touto  doložkou  vázán;  to  zejména  vyplývá  z  doktríny  „ultra  vires“3031 -  tedy 

latinského principu, který stanovuje, že právní úkon učiněn mimo rámec pravomocí nebo právní 

způsobilosti je právním úkonem neplatným. V souvislosti s tímto principem je však nutné si položit  

otázku, jakým způsobem se aplikuje; záleží na tom, zda strany – jednou z nichž je organizační 

složka státu omezená ve svých pravomocech – uzavírají mezinárodní kupní smlouvu nebo smlouvu 

investiční? Je možné konstatovat, že pokud se jedná o investiční smlouvu, k jejímuž plnění má dojít 

ve státě investora, není tak důležité znát právní předpisy druhého státu? A v opačném případě, lze 

říci, že osoba soukromého práva nemá povinnost si zjistit či obstarat znalost práva hostitelského 

státu v případě, kdy uzavírá smlouvu s organizační složkou státu? A je vůbec relevantní, kde má 

dojít k plnění smlouvy či kde byla smlouva uzavřena?32 Z hlediska doktríny „ultra vires“ nikoliv33; 

naopak lze souhlasit, že právní způsobilost stran (v případě organizačních složek státu použijeme 

27 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 275-
310.

28 Carlos Calvo byl argentinský právník; tzv. Calvova doktrína byla poprvé představena v jeho knize „Derecho 
Internacional Teórico y Práctico de Europa y América“ (1868).

29 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 281.

30 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 278.

31 Pozn. anglická definice z Black's law dictionary, 8.ed.: unauthorized; beyond the scope of power allowed or 
granted by a corporate charter or by law.

32 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 280.

33 Ibidem, s. 280.
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spíše termín pravomoc) je základní předpoklad k platnému uzavření jakékoliv právního úkonu, a jen 

těžko si lze představit, že společnosti – často nadnárodní korporace – které si nechávají připravovat 

smlouvy  týmem právníků,  by  tak  základní  povinnost  opomenuly  či  ji  nebraly  v  úvahu.  Tomu 

odpovídá i čl.  V(1)(a) Newyorské úmluvy, který stanovuje, že uznání a výkon nálezu může být 

odepřen na žádost strany, proti které je uplatňován, pokud strana rozhodčí doložky byla nezpůsobilá 

k jednání, dle zákona, které se na ni vztahuje. Dá se tedy uzavřít, že na základě doktríny ultra vires 

a v souvislosti s Newyorskou úmluvou by takto uzavřená rozhodčí doložka byla vždy neplatná, bez 

ohledu na to, že druhá strana dobrovolně vstoupila do závazku řešit budoucí spory arbitrážní cestou, 

že si musela být nejspíše vědoma své nezpůsobilosti a přesto učinila projev vůle, který druha strana 

v dobré víře měla za závazný. 

Opačné hledisko zaujímá přístupu druhý,  který lze  označit  za  přístup  práva  mezinárodního. 

Jedním z předních argumentů, které podporují stanovisko, že rozhodčí doložka je i přes tuto „vadu“ 

platná,  patří  rozlišení  tzv.  smluv s mezinárodním prvkem a bez mezinárodního prvku („domácí 

smlouvy“),  kdy tato  „omezení  právní  způsobilosti“,  přesněji  nedostatek  pravomoci,  se  vztahují 

pouze na smlouvy bez mezinárodního prvku.34 Obdobně se vyjádřil již v roce 1966 v případu Trèsor 

Public v Galakis i francouzský nejvyšší soud la Cour de Cassation:

„(…) que la cour d'appel avait seulement a se prononcer sur le point de savoir si cette 

règle,  édictée  pour  les  contrats  internes,  devait  s'appliquer  également  a  un  contrat 

international passe pour les besoins et dans des conditions conformes aux usages du 

commerce maritime ; que l'arrêt attaque décide justement que la prohibition susvisée 

n'est  pas applicable a un tel  contrat  et  que,  par suite,  en déclarant valable la clause 

compromissoire (…) a légalement justifie sa décision. “35 36

Tento přístup byl potvrzen i v dalších rozhodnutích jako Helmut Benteler v Belgie (1986) nebo 

v rozhodnutí pařížského odvolacího soudu Ministère Tunisien de l’équipement v Bec Frères (1997).

Tento přístup je podpořen i tzv. mezinárodním veřejným pořádkem, jež se staví proti koncepci, 

ve které osoba veřejného práva vědomě a otevřeně uzavře rozhodčí doložku, na kterou druhá strana 

spoléhá, pouze aby následně prohlásila, že její vlastní závazek je neplatný; to bylo potvrzeno i v ad 

34 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 282.

35 Cour de cassation, chambre civile 1, du 2 Mai 1966.
36 Překlad:  Odvolací  soud  se  měl  pouze  vyjádřit  k  tomu,  zdali  ustanovení  přijaté  pouze  pro  smlouvy  bez 

mezinárodního prvku se mělo rovnocenně užít  i  na smlouvy s mezinárodním prvkem pro potřeby námořního 
obchodu.  Napadené rozhodnutí  správně určilo,  že omezení  se na tyto smlouvy neužije  a  že v důsledku toho, 
prohlášením rozhodčí doložky za platnou (…) [soud] právně ospravedlnil své rozhodnutí.
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hoc arbitráži Benteler v Belgie .37 Na druhé straně je potřeba zmínit i skutečnost, že se v soudobé 

judikatuře vyskytly i pochybnosti o existenci tohoto institutu.38 

Třetí  argument  je  založen na určení  rozhodného práva k posouzení  pravomoci  státu uzavřít 

rozhodčí doložku; tímto právem by spíše než právo státu, o jehož pravomoc se jedná, mělo být 

právo rozhodné pro smlouvu.39 K předešlým argumentům je potřeba přičíst i právní principy, které 

svou vahou podporují platnost takto uzavřené rozhodčí doložky. Asi nejsilnějším z nich je princip 

dobré  víry;  pokud  strana,  která  byla  v  dobré  víře  v  otázce  pravomocí  osoby  veřejného  práva, 

uzavřela s touto osobou rozhodčí doložku, nezpůsobilost této osoby je v daném případě neúčinná, 

neboť je v rozporu s mezinárodním veřejným pořádkem (znovu se tedy dostáváme k předchozímu 

argumentu).40 D. Chamlograsdrová k tomu ve svém článku píše:

„Besides, as the principle of good faith has been applied by international arbitrators as 

an  imperative  norm  perceived  without  reference  to  any  specific  national  law,  the 

contention of good faith should prevail in the case where a State entity relies on the ultra 

vires doctrine to resile from its agreement to arbitrate.“41

Kromě  principu  dobré  víry  se  často  také  argumentuje  latinským  principem  „pacta  sunt 

servanda“. Je zřejmé, že se tato zásada užívá všude tam, kde se stát, resp. organizační složka státu či 

jiná  právnická  osoba  veřejného  práva  snaží  vyhnout  svému závazku;  tento  princip  je  základní 

zásadou smluvního práva a jako takový je i součástí mezinárodního práva veřejného, což bylo např.  

I shledáno anglickým arbitrem v nálezu Solel Boneh v Uganda:

„I must admit that I have found some difficulties to follow a line of reasoning that a 

State,  just  because of its supreme position and qualities, should be unable to give a 

binding promise. The principle of Pacta Sunt Servanda is generally acknowledged in 

international law and it is difficult to see any reason why it should not apply here. A 

sovereign  State  must  be  sovereign  enough  to  make  a  binding  promise  both  under 

international law and municipal law.”42 43

37 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 283-
284.

38 Ibidem, s. 284.
39 Ibidem, s. 284.
40 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 

Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 286.
41 Překlad: Ostatně, jelikož byl princip dobré víry užíván mezinárodními rozhodci jako obecná imperativní norma bez 

odkazu ke konkrétnímu právnímu řádu, tvrzení dobré víry by mělo převládnout v případech, kdy státní  orgán 
spoléhá na doktrínu „ultra vires“, aby se tak vyvlékl ze svého souhlasu s arbitrážním řešením sporu.
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Obecně se má za to, že latinský princip „denagatio iustitiae“ lze rozšířit i na případy, kdy stát 

odmítne cizincům přístup k svým vlastním soudům či administrativním orgánům; analogicky se 

tedy objevily  názory,  že  odmítnutí  státu  podstoupit  rozhodčí  řízení,  se  kterým souhlasil  jako s 

prostředkem řešení sporu, je tedy také odmítnutím spravedlnosti (“denial of  justice”).44 Na druhé 

straně, je otázka, zda se vždy o „denegatio iustitiae“ jedná. V případě Losinger & Co v Jugoslávie 

nakonec švýcarský rozhodce rozhodl, že nikoliv; tehdejší Jugoslávie přijala zákon stanovující, že 

stát mohl být stranou sporu řešeného pouze před jeho obecnými soudy. Vzhledem k tomu, že lex 

arbitri bylo jugoslávské právo, tento zákon byl samozřejmě relevantní; na základě jeho posouzení 

bylo  shledáno,  že  je  obecné nikoliv  diskriminační  povahy a  rozhodčí  řízení  bylo  zastaveno.  V 

případě, že by však lex arbitri nebylo jugoslávské právo, závěr by byl nejspíše opačný.45

Co se týče úpravy obsažené v mezinárodních úmluvách, autorka by ráda poukázala na dvě z 

nich: Evropskou úmluvu a Washingtonskou úmluvu zakládající ICSID. První z nich řeší pravomoc 

států uzavřít rozhodčí doložky v čl. II(1):

„V případech uvedených v článku I, odstavci 1 této Úmluvy mohou právnické osoby, 

které jsou podle právního řádu pro ně použitelného považovány za "právnické osoby 

veřejného práva" platně uzavírat rozhodčí smlouvy.“ 

Dle tohoto článku mají tedy právnické osoby veřejného práva pravomoc platně uzavřít rozhodčí 

doložku  v  případech  stanovených  v  čl.  I  Evropské  úmluvy,  tzn.  ve  sporech  vzniklých  z 

mezinárodního obchodu. Z dikce ustanovení a obecně z postavení mezinárodních smluv v rámci 

vnitrostátního systému vyplývá, že tak mohou učinit i v případech, pokud ve skutečnosti právnické 

osoby veřejného práva tuto pravomoc dle vnitrostátního práva nemají.  Avšak dle čl.  II(2) může 

každý smluvní stát prohlásit při podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k této Úmluvě, že omezuje výše 

uvedenou  možnost  za  podmínek  blíže  v  jeho  prohlášení  uvedených;  v  praxi  tak  učinila  např. 

Belgie.46

Druhou  relevantní  úmluvou  z  hlediska  této  práce  je  Washingtonská  úmluva  zakládající 

42 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 287.

43 Překlad: Musím se přiznat, že mi dělá problém chápat argumentaci, že stát díky své nadřazené pozici by neměl být  
schopen poskytnout závazný slib. Princip pacta sunt servanda je obecně uznáván v mezinárodním právu a je těžké 
najít důvod, proč by neměl být užit i v daném případě. Suverenita státu znamená, že stát musí být schopen učinit  
závazný slib jak podle práva mezinárodního, tak dle svého práva vnitrostátního.

44 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 
Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 287–
288.

45 Ibidem, s. 288–289.
46 Ibidem, s. 305.
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Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (dále jen „Středisko“ nebo „ICSID“). Z našeho 

hlediska jsou důležité čl. 25 a 26. Dle čl. 26 Washingtonské úmluvy je stanoveno, že: Souhlas stran 

s rozhodčím řízením podle této Úmluvy bude považován, pokud není stanoveno jinak, za souhlas s 

takovým rozhodčím řízením s vyloučením jakéhokoliv jiného prostředku, přičemž dle čl. 27 je tím 

vyloučena i diplomatická ochrana. D. Chamlongrasdrová tak dochází k následujícímu závěru: i přes 

existenci právních omezení platí, že pokud stát nebo jeho organizační složky se zavázaly podstoupit 

spor rozhodčímu řízení, nemohou se tomuto závazku vyhnout setrváváním na svém vnitrostátním 

právu.47 Navíc dle čl. 25(1), pokud strany vyslovily souhlas (s řízením u ICSIDu), nemůže žádná z 

nich jednostranně svůj souhlas odvolat. 

Obecně  čl.  25  Washingtonské  úmluvy  obsahuje  5  kritérií,  která  je  potřeba  splnit,  aby  byla 

naplněna jurisdikce Střediska:

i. právní spor;

ii. vznikající přímo z investice; 

iii. mezi smluvním Státem; a

iv. občanem jiného smluvního státu;

v. o němž strany ve sporu písemně souhlasí že bude předložen Středisku. 

V ustanovení čl. 25(3) je omezena pravomoc příslušného orgánu nebo zastoupení státu souhlasit 

s  řízením u Střediska.  Stát  musí  takový souhlas  schválit,  pokud ovšem neoznámí Středisku, že 

takové schválení k platnosti souhlasu není nutné.

V mnoha zemích není právní způsobilost či pravomoc státu a jeho organizačních složek nijak 

řešena a má se tedy obecně za to, že tato způsobilost není nijak omezena, resp. že stát či organizační 

složka státu tuto pravomoc má (např. Dánsko, Německo nebo Česká republika).48 Existuje i skupina 

států, jež přímo zakládají tuto pravomoc ve svém zákonodárství (např. Anglie, Švýcarsko, Kanada 

atd.)49,  ale  i  podstatně  menší  skupina,  jejíchž  pravomoc  je  v  tomto  směru  omezena  (Francie, 

Kamerun)  nebo ji  státy,  příp.  organizační  složky státu,  nemají  vůbec (Dominikánská republika, 

Salvador).50 U posledně jmenované skupiny tak mohou v praxi vznikat problémy ohledně platnosti 

jimi uzavřených rozhodčích doložek.

47 Ibidem, s. 305.
48 CHAMLONGRASDR, Dhisadee. Tension in Domestic and International Law on Capacity to Enter into Arbitration 

Agreements: A Survey on Legal Restrictions. European Business Law Review. 2005, Volume 16, Issue 2, s. 309.
49 Ibidem, s.309.
50 Ibidem, s. 310.
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4.2 Arbitrabilita

Arbitrabilita sporu neboli „posouzení přípustnosti sporu k řešení v rozhodčím řízení“51 je jedním 

z klíčových prvků rozhodčích doložek52. Zda je možné spor řešit v rámci ADR a nikoliv u obecných 

soudů si  určuje  každý  právní  řád  sám;  mnohostranné  úmluvy  -  jako  Newyorská  úmluva  nebo 

Evropská úmluva - rozsah přípustnosti nestanovují. V souvislosti s arbitrabilitou je nutné rozlišovat, 

zda je rozhodčí doložka neplatná, či zda je předmět sporu „pouze“ nepřípustný k řešení v rozhodčím 

řízení.53 V prvém případě by se jednalo o obecně neplatnou doložku, např.  v důsledku absence 

právní způsobilosti  k jejímu uzavření,  na niž by se vztahoval čl.  II(3) a čl.  V(1)(a) Newyorské 

úmluvy ve všech Smluvních státech, zatímco v druhém případě, by mohl pouze konkrétní Smluvní 

stát neuznat tuto rozhodčí doložku na svém území dle čl. II(1), resp. odmítnout uznání a výkon 

rozhodčího nálezu, pokud předmět sporu nemohl být předmětem rozhodčího řízení podle práva této 

země dle čl. V(2)(a) Newyorské úmluvy. V hypotetickém příkladě si lze představit, že pokud by 

předmět rozhodčí doložky byl nepřípustný k řešení v arbitrážním řízení ve státě, v němž má sídlo 

nebo v němž má být ustanoven ad hoc rozhodčí soud dle této doložky, je tato doložka dle autorky 

nezpůsobilá k použití a může být prohlášena příslušným soudem za neplatnou, jak kupř. stanovuje 

čl. 34(2)(b) Vzorového zákona UNCITRAL. Opačný případ by však nastal, pokud by tento předmět 

– např. incidenční spor – nebyl přípustný k řešení v arbitrážním řízení podle práva státu, ve kterém 

by měl být vykonán. Nabízí se otázka, zda by tato skutečnost měla být brána arbitry v úvahu při 

rozhodování  o  arbitrabilitě  sporu.  Vzhledem k tomu,  že  ne  vždy  dochází  k  nucenému výkonu 

(strana může plnit i dobrovolně) a že strany sporu jsou často společnosti, které mají majetek ve více  

státech, bylo by nejspíše přehnané odmítnout o sporu rozhodnout.54

4.2.1 Arbitrabilita objektivní a arbitrabilita subjektivní

V právní teorii rozlišujeme termín arbitrabilita objektivní a arbitrabilita subjektivní. Prvním z 

termínů je popsána situace, kdy daný stát ve svém právním řádu upraví okruh otázek, které jsou 

způsobilé  být  předmětem rozhodčího řízení.  V rámci  takto stanovené arbitrability  pak můžeme 

rozlišovat ještě tzv. arbitrabilitu subjektivní, tzn. že strany samy zúží předmět rozhodčího řízení 

pouze na otázky, které chtějí, aby byly tímto alternativním způsobem vyřešeny, zatímco zbylý okruh 

51 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. Praha : ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 116.

52 Pozn. autorka bude užívat cizí výraz arbitrabilita, neboť jako jednoslovný výraz je mnohem výstižnější než český 
opis významu slova. 

53 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 761–762.

54 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 
University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 69.
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ponechají  v  pravomoci  obecných  soudů.55 Arbitrabilita  subjektivní  je  tedy  výsečí  arbitrability 

objektivní.  Na  druhé  straně  je  potřeba  zmínit,  že  v  zahraniční  odborné  literatuře  se  termínem 

subjektivní arbitrabilita rozumí i případy, kdy dochází k „vymezení sporu z pohledu způsobilosti 

subjektu uzavřít rozhodčí smlouvu.“56 Znovu se tak dostáváme k otázce právní způsobilosti, která 

může být vyloučena či omezena ve vztahu k uzavírání rozhodčích doložek u určitých osob, např. u 

tzv. právnických osob veřejného práva.57 

4.2.2 Právní úprava v ČR

Česká úprava stanovuje přípustnost řešení sporu v rámci arbitrážního řízení v § 2 zákona č. 

216/1994 Sb.,  o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „zákon o rozhodčím 

řízení“). Spory, o kterých mohou strany uzavřít platnou rozhodčí doložku, musí splňovat následující 

podmínky: musí se jednat o spory majetkové - s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem 

rozhodnutí,  incidenčních  sporů  a  sporů  tzv.  veřejných  neziskových  ústavních  zdravotnických 

zařízení - o kterých lze sjednat smír a obecně jsou k jejich urovnání příslušné obecné soudy. V 

rozhodčích  řízeních  s  mezinárodním prvkem je  závazná  pro  Českou  republiku  jak  Newyorská 

úmluva,  tak  Evropská  úmluva.  Obě mají  aplikační  přednost  založenou  čl.  10  Ústavy ČR  před 

zákonem o  rozhodčím řízení  v  případě,  že  by  došlo  ke  kolizi  právní  úpravy.  Uznání  a  výkon 

rozhodčího nálezu upravuje zákon o rozhodčím řízení v § 39. K odepření nuceného výkonu uvádí 

následující důvody: rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo 

vykonatelný; rozhodčí nález je stižen vadou v § 31; rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku. V 

případě důvodů odmítnutí uznání a nuceného výkonu rozhodčího nálezu se oba dokumenty od sebe 

výrazně  neliší;  obecně  se  tedy  dá  konstatovat,  že  mladší  zákon  o  rozhodčím  řízení  pouze 

Newyorskou úmluvu v pár bodech doplňuje. 

4.2.3 Arbitrabilita v investičních smlouvách v širším smyslu

Na rozdíl od arbitrability sporů mezi subjekty soukromého práva, kde je přípustnost řešení sporu 

alternativním  způsobem  stanovena  státem  nejčastěji  ve  formě  zákona,  je  arbitrovatelnost 

investičních sporů zpravidla dána mezinárodní smlouvou, tzn. buď typicky dvoustrannou dohodou 

o ochraně investic nebo určitou mnohostrannou úmluvou, přičemž následně, stejně jako v oblasti 

mezinárodního obchodu, musí rozhodčí soud nebo rozhodce pak sám rozhodnout v předloženém 

sporu o své pravomoci vycházejíc z této dohody nebo úmluvy.58 V oblasti investičních sporů se tedy 

55 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 116.

56 Ibidem, s. 116.
57 Ibidem, s. 116.
58 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, 8, s. 792.
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spíše než otázka arbitrovatelnosti řeší otázka pravomoci.59 Autorka se touto problematikou zabývá v 

samostatné kapitole VI: Rozhodčí doložky v investičních smlouvách.

I v rámci investičních sporů však lze rozeznávat tzv. objektivní a subjektivní arbitrabilitu; např. 

u řešení investičních sporů před tribunálem ICSIDU je objektivní arbitrabilita stanovena čl. 25(1) 

Washingtonské  úmluvy  (viz  Pravomoc  státních  orgánů  k  uzavření  rozhodčí  doložky);  naopak 

subjektivně  –  znovu stejně  jako v  rozhodčích  doložkách uzavřených v  čistě  soukromoprávních 

smlouvách – lze tuto arbitrovatelnost zúžit v investičních smlouvách uzavřených mezi investorem a 

hostitelským státem.60 Příkladem takto zúžené arbitrability jsou ustanovení, která umožňují řešení 

sporu formou arbitráže pouze pro investice uskutečněné v určitém období61,  nebo podmínky, že 

investice bude uskutečněna v souladu s právním řádem hostitelského státu.62 

4.3 Vztah mezi smlouvou hlavní a rozhodčí doložkou

Ačkoliv je většina dohod o řešení budoucího sporu v rámci rozhodčího řízení vtělena do hlavní 

smlouvy uzavřené mezi stranami a tedy případů, kdy jsou tyto dohody uzavírány samostatně jako 

rozhodčí smlouvy, je v praxi srovnatelně méně, je osud těchto doložek nezávislý na osudu hlavní 

smlouvy.  To  je  vyjádřením  známé  doktríny  autonomie  obsažené  v  řadě  právních  norem 

vnitrostátního  mezinárodního původu.63 64 S doktrínou autonomie je často spojena i kompetenční 

doktrína65,  dle níž mají rozhodci „oprávnění sami rozhodovat o své pravomoci“.66

Zjednodušeně řečeno, neplatnost, neexistence či zánik hlavní smlouvy nemá vliv na platnost, 

existenci či zánik rozhodčí doložky v ní obsažené.  To samozřejmě platí vice versa. V důsledku 

režimu autonomie rozhodčích doložek vyvstává otázka, jakému právnímu řádu jsou tato smluvní 

ujednání podřízena. Vztahuje se na něj rozhodné právo, které si strany zvolily pro hlavní smlouvu? 

Zatímco  část  mezinárodní  akademické  obce  se  přiklání  k  názoru,  že  je  naprosto  přirozené  a 

rozumné, aby rozhodčí doložka byla podřízena stejnému právnímu režimu jako hlavní smlouva, 

jejíž je součástí, existuje i významná skupina zastávající názor, že různost právních režimů je přímý 

59 Ibidem, s. 792.
60 Ibidem, s. 795.
61 Dohoda mezi  Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře  a vzájemné ochraně investic,  sdělení  

Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2000 Sb. m. s.,  in BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných 
smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, 8, s. 795.

62 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, 8, s. 795.
63 Pozn. anglicky „principle of separability” nebo “principle of severability”.
64 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 108.
65 Pozn. Competence-Competence rule.
66 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 108.
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důsledek principu autonomie rozhodčích doložek.67 V souladu s druhým argumentem pak podstatná 

část autorit z kontinentálního i anglosaského práva odmítá obecně aplikovat doložku o volbě práva 

v hlavní smlouvě i na rozhodčí doložky, a to zvláště pak v případech, kdy podle takto zvoleného 

práva je daná rozhodčí doložka neplatná.68 Objevuje se i názor, že strany se zřídkakdy zabývají 

právním režimem rozhodčích doložek při uzavírání smluv, a tedy by bylo přehnané interpretovat 

ustanovení o volbě práva tak, že obsahují výslovnou volbu právního řádu i pro rozhodčí doložky.69 

V každém případě, aby mohl rozhodčí soud posoudit platnost rozhodčí doložky, vzhledem k absenci 

výslovné volby práva a v souladu s tím, co bylo popsáno výše, bude nucen uplatnit kolizní normy.70 

To,  které  kolizní  normy  však  budou  uplatněny,  resp.  který  přístup  k  určení  rozhodného  práva 

nakonec zvítězí, záleží na uvážení rozhodčího soudu. Evropská úmluva (čl. VI(2)(b)) a Newyorská 

úmluva (čl.V(1)(a)) jasně stanovují,  že v případě absence volby práva pro rozhodčí doložku, se 

aplikuje při rozhodování o její existenci nebo její platnosti právo státu, v němž má být nález vydán, 

tedy  v  němž  sídlí  rozhodčí  soud  příslušný  podle  rozhodčí  doložky. Článek  VI(2)(c)  Evropské 

úmluvy dále specifikuje, že pokud v době, kdy se o těchto otázkách rozhoduje nelze předvídat, v 

které  zemi  má být  rozhodčí  nález  vydán,  užije  se  kolizních  pravidel  projednávajícího  soudu k 

stanovení rozhodného práva. 

Z pohledu českého práva jsou obě smlouvy samostatné, tedy existence i platnost hlavní smlouvy 

a rozhodčí doložky jsou posuzovány nezávisle jedna na druhé. Vztah mezi oběma smlouvami je 

výslovně řešen v § 267 odst. 3 obchodního zákoníku.71

4.4 Požadavek písemné formy

K platnému uzavření rozhodčí doložky je často národními právními řády požadováno, aby tyto 

rozhodčí  doložky  byly  uzavřeny  v  písemné  formě.  Tak  tomu  je  např.  v  českém  právu,  kdy 

požadavek písemné formy je vyjádřen v § 3 zákona o rozhodčím řízení.  Písemná forma je  dle 

tohoto zákona zachována i v případě, že rozhodčí smlouva je sjednána telegraficky, dálnopisem 

nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí 

smlouvu sjednaly.  Písemná forma jako požadavek platnosti  se  ale  vyskytuje  v právních  řádech 

67 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 445–449.

68 Ibidem, str. 448.
69 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 

Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 222.
70 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 

and Legality of International Arbitration Agreements, s. 459.
71 Pozn. úplné znění § 267 odst. 3 ObchZ: Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě práva nebo tohoto 

zákona (§ 262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, 
že se na ně vztahuje důvod neplatnosti. Neplatnost těchto dohod se naopak netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou 
součástí.
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obecně a lze namátkou jmenovat  další  státy,  jako je Polsko72 nebo Německo73,  které podmiňují 

platnost  rozhodčí  doložky  dodržením  této  formy.  Předobrazem  tomuto  požadavku  je  zřejmě 

Newyorská úmluva, která stanovuje požadavek písemné formy ve svém čl. II odst.1:

„Každý Smluvní  stát  uzná  písemnou  dohodu,  podle  níž  se  strany zavazují  podrobit 

rozhodčímu řízení všechny nebo některé spory, které mezi nimi vznikly nebo mohou 

vzniknout z určitého právního vztahu či mimosmluvního, týkajícího se věci, jež může 

být vyřízena rozhodčím řízením.“ 

Z  ustanovení  je  zřejmé,  že  Newyorská  úmluva  zavazuje  Smluvní  státy  (tzn.  ty,  které  ji 

ratifikovaly) uznat pouze ty rozhodčí doložky, které mají písemnou podobu. Je pravděpodobné, že 

vnitrostátní úprava většiny těchto států je v duchu Newyorské úmluvy a stanovuje písemnou formu 

jako požadavek platnosti rozhodčí doložky. Takovým příkladem je již jednou zmiňované Německo, 

které se při tvorbě nového zákona o rozhodčím řízení (zákon z roku 1998)  odklonilo od tehdejší 

poněkud zastaralé úpravy. Tato úprava pocházela z roku 1877 a kromě skutečnosti, že byla zřejmě 

příčinnou  neoblíbenosti  Německa  jako  místa  arbitrážního  řízení,  umožňovala  uzavřít  rozhodčí 

doložky  ústně74.  Změna  tedy  nastala  až  přijetím  Vzorového  zákona  UNCITRAL jako  nového 

zákona  Spolkové  republiky  Německo  v  oblasti  rozhodčích  řízeních75.  Ten  obsahuje  požadavek 

písemné formy v článku 7 odst.176. 

Opačným příkladem je  Švédsko.  Ve  svém zákoně  o  rozhodčím řízení  z  roku  1999  takový 

požadavek platnosti rozhodčí doložky nezakotvilo a tedy ve Švédsku lze platně uzavřít rozhodčí 

doložky i ústně77. 

I Evropská úmluva se ve svém čl. I(2) zabývá formou rozhodčí doložky; její ustanovení je na 

rozdíl od Newyorské úmluvy o něco propracovanější78: za písemnou formu se jednak považuje i 

forma dálnopisných sdělení, tedy faxu, ale hlavně je možné se k platnosti doložky dovolat národní 

72 Zákon o civilním řízení z roku 1964.
73 Zákon o rozhodčím řízení z roku 1998.
74 BERGER, Klaus Peter. The Arbitration Agreement under the Swedish 1999 Arbitration Act and the Germany 1998 

Arbitration Act. Arbitration International. 2001, Volume 17, č. 4, s. 289.
75 Ibidem, s. 289. 
76 Pozn. The arbitration agreement shall be in writing.
77 BERGER, Klaus Peter. The Arbitration Agreement under the Swedish 1999 Arbitration Act and the Germany 1998 

Arbitration Act. Arbitration International. 2001, Volume 17, č. 4, s. 289.
78 čl. I(2) Evropské úmluvy:

„a) označení „rozhodčí (arbitrážní) smlouva“ znamená buď rozhodčí doložku obsaženou ve smlouvě nebo smlouvu 
o rozhodci, přičemž smlouva nebo smlouva o rozhodci jsou podepsány stranami nebo obsaženy ve výměně dopisů, 
telegramů nebo dálnopisných sdělení, a ve vztazích mezi státy, jejichž zákony nevyžadují, aby rozhodčí smlouva 
byla učiněna písemnou formou, znamená jakoukoliv dohodu, uzavřenou formou dovolenou těmito zákony;“
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úpravy (např. pokud by zákon takového státu dovoloval uzavřít rozhodčí doložku ústně) 79. 

4.5 Platnost, neúčinnost a nezpůsobilost k použití rozhodčí doložky

Newyorská úmluva poskytuje  v čl.  II(3)  obranu u obecného soudu proti  vynucení  rozhodčí 

doložky v případě, že je tato rozhodčí doložka neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k použití. Na 

první pohled se zdá, že použité termíny jsou užitá synonyma bez skutečného významového rozdílu, 

avšak praxe – přesněji soudy a  komentáře k Newyorské úmluvě – jsou opačného názoru.80 

Za neplatnou je obecně považována rozhodčí doložka, která není skutečným projevem vůle stran 

z důvodu omylu, nátlaku, hrozby, nepřípustného vlivu apod.81 Dalším případem je nedostatek, resp. 

absence právní způsobilosti k uzavření rozhodčí doložky, např. u osob veřejného práva (viz kapitola 

4.1.2), a neplatnost byla dovozena i u rozhodčích doložek, které jsou formulovány vágně, nejasně, 

tedy nelze z nich vyčíst skutečný projev vůle stran být jí vázány.82 Naopak rozhodčí doložka, jež 

zůstává platnou, ale již není schopna způsobit zamýšlené důsledky, je považována za neúčinnou. 

Příkladem z praxe je např. ustanovení rozhodčí doložky, jejímuž výkonu brání překážka res iudicata 

(o sporu již bylo vydáno pravomocné a vykonatelné rozhodnutí a nelze tedy zahájit řízení či v něm 

pokračovat,  aby  bylo  v  identickém  sporu  mezi  identickými  stranami  znovu  rozhodnuto)  nebo 

situace, kdy vyprší lhůta k předložení sporu rozhodčímu soudu, jejíž počátek je vázán na ukončení 

smlouvy mezi stranami.83 

Nejméně srozumitelný a zároveň lehce zaměnitelný zůstává termín třetí – tedy nezpůsobilost k 

použití. Při běžném zamyšlení se zdá, že rozhodčí doložka, která je již neúčinná, musí být logicky i 

nezpůsobilá k použití a zároveň každá rozhodčí doložka, která je neplatná, je vlastně i neúčinná a 

nezpůsobilá k použití.  Ačkoliv se má obecně za to, že nezpůsobilé k použití jsou např. doložky 

odkazující spor k rozhodnutí arbitrovi, který je již v době sporu po smrti, nebo odkazující na místo 

rozhodčího soudu, které nelze v důsledku politické situaci v zemi použít84, lze pouze konstatovat, že 

tenká  linie  mezi  jednotlivými  výrazy  může  být  lehce  překročena,  přičemž podat  vyčerpávající 

definice snad není ani možné. 

79 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 142

80 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 
University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 31.

81 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 
University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 32.

82 Ibidem, s. 32.
83 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 

University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 32.
84 Ibidem, str. 33.
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V. ROZHODČÍ DOLOŽKA V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Mezinárodní  obchod  je  dynamickou  oblastí  práva.  Spory,  které  vznikají  při  podnikatelské 

činnosti  subjektů,  jsou  nejčastěji  spory  vznikajícími  v  důsledku  nedodržování  či  nesprávné 

interpretace smlouvy. Zatímco lze ve smlouvách nalézt rozhodčí doložky jednoduše formulované, 

tak se lze setkat i s rozhodčími doložkami, které jsou již komplikovanější a jež po jazykové stránce 

nemusí jasně vystihovat úmysly stran; tím se mezi časté problémy, kromě těch, na které jsme již v 

této práci upozornili, řadí i jejich výklad, resp. spor o jejich výklad. 

Mezi  prvně  jmenovanou  skupinu  řadíme  doložky,  které  jednoduše  zakládají  pravomoc  již 

existujícího institucionálního rozhodčího soudu nebo odkazují na vznik rozhodčího soudu ad hoc 

pro spory vzniklé ze smlouvy, pro níž je rozhodčí doložka uzavřena. Praktickým příkladem může 

být vzor rozhodčí doložky uveřejněné na stránkách Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR:

„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky  podle  jeho  Řádu  a  Pravidel  jedním  rozhodcem  jmenovaným  předsedou  Rozhodčího 

soudu.“85

Jiným příkladem je propracovanější anglická verze vzorové doložky ACICY86 doporučená pro 

mezinárodní i vnitrostátní rozhodčí řízení:

„Any dispute, controversy or claim arising out of, relating to or in connection with this 

contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be 

resolved by arbitration in accordance with the ACICA Arbitration Rules. The seat of 

arbitration  shall  be Sydney,  Australia  [or  choose another  city].  The language of  the 

arbitration shall  be English [or choose another language]. The number of arbitrators 

shall  be one [or  three,  or  delete  this  sentence  and rely  on Article  8  of  the ACICA 

Arbitration Rules].“87

V této kapitole se však budeme zejména zabývat rozhodčími doložkami, jež podléhají určité 

85 www.arbcourt.cz.
86 Australian Centre for International Commercial Arbitration.
87 Překlad: Jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý ze smlouvy nebo v její souvislosti, včetně otázek týkající se existence,  

platnosti  nebo ukončení smlouvy, bude vyřešen v rozhodčím řízení v souladu s Rozhodčími pravidly ACICA. 
Sídlem rozhodčího  soudu bude Sydney,  Austrálie  [nebo vyberte  jiné  město].  Rozhodčí  řízení  bude vedeno v 
anglickém jazyce [nebo vyberte jiný jazyk]. Spor bude vyřešen před jedním rozhodcem [nebo třemi, nebo vymažte 
tuto větu a bude se aplikovat čl 8 Rozhodčích pravidel ACICA].
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zvláštnosti, která je pro ně typická. Tím je celá kapitola rozdělená do následujících podkapitol.

5.1 Užití jiných ADR v rozhodčích doložkách

Častým jevem vyskytujícím se v obchodních typech rozhodčích doložek je užití ostatních forem 

alternativního  řešení  sporů  (dále  jen  „ADR“).  Kromě  závazku  přátelského  řešení  sporu  mezi 

stranami  bez  účasti  třetí  osoby (tzv.  negociace),  si  strany také  sjednávají  jako předstupeň před 

případným řešením u rozhodčího soudu tzv. mediaci nebo konciliaci. Mediace je tedy stejně jako 

konciliace přátelské řešení sporu za účasti a pomoci třetí osoby, tzv. mediátora, konciliátora. Někteří 

akademici  činí  rozdíl  mezi  oběma formami v závislosti  na jejich aktivním přístupu při  hledání 

možného řešení; ačkoliv by konciliátor dle takového dělení měl být „hybnout silou“ při samotném 

vyjednávání a měl by sám přicházet s návrhy řešení, přičemž mediátorovi je naopak přisuzována 

role mnohem pasivnější, dle autorky tohoto textu je takové dělení zbytečné (pokud takové dělení 

nevychází přímo ze zákona).88 Nikde není řečeno, že by mediátor nemohl být invenční; vše závisí 

na samotné osobě konciliátora či mediátora, tedy jak aktivním nebo pasivním chce v rámci své role 

být.  Tím,  že se strany musí  shodnout  na osobě „zprostředkovatele“ mohou samy určit,  který z 

přístupů je jim bližší. Naopak společným jmenovatelem těchto forem je jejich nezávaznost, resp. 

řešení dosažené prostřednictvím negociace, mediace (příp. konciliace) nemá závaznou povahu a 

nelze jej tedy podrobit nucenému soudnímu výkonu. Na druhé straně však můžeme konstatovat, že 

v případě, že se strany samy nebo prostřednictvím mediátora či konciliátora dohodnou na vyřešení 

sporu, lze předpokládat,  že vzhledem k času a prostředkům, které je již stál  tento „nezávazný“ 

proces urovnání, a které by je stálá iniciace následného arbitrážního řízení, strany ve většině případů 

budou samy ochotny plnit to, na čem se dohodly.

Existují rozhodčí doložky, které kombinují tyto formy alternativního řešení sporu a dávají je do 

vzájemné  podmíněnosti  v  závislosti  na  úspěchu  takové  řešení,  přičemž  zpravidla  závěrečným 

stupněm,  který  je  možné  iniciovat  v  případě  neúspěšného  absolvování  stupňů  předešlých,  je 

arbitrážní řízení. Těmto rozhodčím doložkám se říká v anglické terminologii „escalation clause“ 

nebo  také  „multi-step  dispute  resolution  clause“,  ale  může  se  jednat  i  o  jednodušší  formu 

rozhodčích doložek,  které  nevyužívají  všech typů ADR a jednoduše  zavazují  strany „pouze“ k 

mediaci, konciliaci či negociaci před využitím řešení sporu v rámci arbitrážního řízení. Takovým 

typem rozhodčí doložky je např. vzorová rozhodčí doložka na stránkách ACICY:

“Any dispute, controversy or claim arising out of, relating to or in connection with this 

88 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 26.
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contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be 

resolved by mediation in accordance with the ACICA Mediation Rules. The mediation 

shall take place in Sydney, Australia [or choose another city] and be administered by the 

Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA).

If the dispute has not been settled pursuant to the said Rules within 60 days following 

the written invitation to mediate or within such other period as the parties may agree in 

writing,  the  dispute  shall  be resolved by arbitration in  accordance with the ACICA 

Arbitration Rules. The seat of arbitration shall be Sydney, Australia [or choose another 

city]. The language of the arbitration shall be English [or choose another language]. The 

number of arbitrators shall be one [or three, or delete this sentence and rely on Article 8 

of the ACICA Arbitration Rules].”89

U těchto typů doložek však nastávají dva potenciální problémy: za prvé je otázka, zda pokud 

jsou již  strany znesvářeny a nemají  nejmenší  chuť se snažit  o  přátelské  řešení  prostřednictvím 

vlastního  vyjednávaní  či  mediace  (konciliace),  je  pro  ně  takový  proces  pouze  oddalování 

nevyhnutelného  a  prodlužování  doby trvání  celého sporu90;  za  druhé  se  nabízí  otázka,  jestli  je 

taková stipulace stran vynutitelná, resp. zda-li pak tato nezávazná forma ADR může fungovat jako 

závazná podmínka bez jejíhož splnění nelze přejít k rozhodčímu řízení.91 Takovou cestou se vydaly 

i některé americké soudy; ty jsou obzvláště více nakloněny považovat určitou nezávaznou formu 

řešení sporu za závazný předpoklad, pokud jsou rozhodčí doložky v tomto směru formulovány s 

dostatečnou určitostí,  tzn.  časová ohraničení těchto řízení,  počet  povinných sezení u negociace, 

nebo pokud má mediace/konciliace být uskutečněna podle určitých pravidel.92 Autorce není známa 

pozice českých soudů.

89 Překlad: Jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně otázek 
týkajících  se existence,  platnosti  nebo ukončení  smlouvy,  bude vyřešen  prostřednictvím mediace  v  souladu s 
Mediačními  pravidly  ACICA.  Mediace  se  uskuteční  v  Sydney,  Austrálie  [nebo  vyberte  jiné  město]  a  bude 
vykonána Australským střediskem pro mezinárodní obchodní arbitráž (ACICA).
Pokud spor  nebude takto urovnán do 60 dnů od doručení  pozvání  k  mediaci  nebo v době sjednané písemně 
stranami, spor bude vyřešen v rozhodčím řízení v souladu s Rozhodčími pravidly ACICA. Sídlem rozhodčího 
soudu bude Sydney, Austrálie [nebo vyberte jiné město]. Rozhodčí řízení bude vedeno v anglickém jazyce [nebo 
vyberte jiný jazyk]. Spor bude vyřešen před jedním rozhodcem  [nebo třemi, nebo vymažte tuto větu a bude se 
aplikovat čl. 8 Rozhodčích pravidel ACICA].

90 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 
University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 47.

91 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 242.

92 FILE, Jason. United States: multi-step dispute resolution clauses.  Mediation Committee Newsletter: IBA Legal  
Practice Division, červenec 2007, s. 33-37.
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5.2 Některé zvláštní druhy rozhodčích doložek

Hlavně  v  zahraničí  praxi  se  objevují  rozhodčí  doložky,  které  se  od  klasických  liší  určitou 

zvláštností.  V této  práci  krátce  rozebereme  některé  z  nich:  „combined  clauses“  a  patologické 

rozhodčí doložky.

5.2.1 „Combined clauses“

Strany někdy uzavírají rozhodčí doložky, které nezakládají pouze jurisdikci rozhodčích soudů, 

ale ponechávají pravomoc rozhodnout buď v určitých sporech nebo jako odvolací orgán obecné 

soudy, anebo zakládají právo jedné ze stran (příp. i obou) se rozhodnout, zda spor bude řešen u 

obecného soudu nebo u rozhodčího soudu.93 Ačkoliv se na první pohled zdá, že taková rozhodčí 

doložka popírá svůj smysl a že je tedy neplatná, obecně se dá říci, že soudy v různých státech se 

spíše klonily k závěru opačnému.94 V rámci těchto tzv. combined clauses lze identifikovat tři typy:95

a) Volba mezi rozhodčím soudem a soudem obecným 

Některé rozhodčí doložky stanovují, že v případě sporu má jedna ze stran právo volby mezi 

řešením sporu  u  rozhodčího soudu nebo u  soudu obecného;  výsledkem je  tedy  nerovnoprávné 

postavení mezi stranami, což může vést k otázce platnosti předmětné doložky.96 Např. francouzské 

právo považuje tyto doložky za platné; v roce 1972 v případě sporu mezi holandskými společnostmi 

a  francouzskou  společností,  ve  kterém se  francouzská  společnost  domáhala  neplatnosti  takové 

doložky u francouzského soudu, tento soud konstatoval, že skutečnost, že si zahraniční společnosti 

ponechaly možnost předložení sporu obecnému soudu v Holandsku nemění nic na skutečnosti, že se 

francouzská společnost vzdala svého práva spoléhat na jurisdikci francouzských soudu na základě 

své příslušnosti.97 V opačném případě u čistě domácího sporu mezi německými společnosti, a ještě 

před reformou v roce 1998, německý soud takovou rozhodčí doložku posoudil jako neplatnou.98 

Obdobným případem, s menším rozdílem, jsou i tzv. optional arbitration agreements. V takto 

formulovaných rozhodčích doložkách není úplně zřejmé, zda strany měly vůbec v úmyslu řešit 

svoje budoucí spory vzniklé ze smlouvy v rozhodčím řízení; rozhodčí řízení je v těchto doložkách 

„pouze“  alternativním  či  fakultativním  prostředkem  řešení  sporu.99 Otázkou  tedy  je,  zda  lze 

93 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 
Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 268.

94 Ibidem, s. 268.
95 Ibidem, s. 268.
96 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 

Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 268.
97 Ibidem, s. 268 – 269.
98 Ibidem, s. 269.
99 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 

and Legality of International Arbitration Agreements, s. 687.

24



rozhodčí řízení v takovém případě vynutit.100 V mnoha případech se soudy shodly na tom, že tyto 

rozhodčí  doložky  poskytují  stranám možnost  zahájit  rozhodčí  řízení,  a  pokud je  této  možnosti 

využito, obě strany jsou dále povinny jej podstoupit; při opačném závěru by totiž jejich uzavírání 

nedávalo žádný smysl.101 Tento závěr přijaly např.  americké,  anglické,  kanadské,  ale i  japonské 

soudy.102 Na druhé straně se v rozhodnutích amerických soudů objevuje i  názor,  že pokud jsou 

doložky formulovány zjevně fakultativním způsobem, není rozhodčí řízení závazné.103 

b) Obecné soudy jako odvolací orgány

V  případě,  že  strany  uzavřou  rozhodčí  doložku,  ve  které  stanoví,  že  obecné  soudy  mají 

pravomoc  k  řešení  sporu  jako  odvolací  orgány,  přičemž spor  bude  v  „první  instanci“  řešen  u 

rozhodčího soudu, je potřeba se znovu zaobírat její platností. Ačkoliv se autorka domnívá, že by 

obecně tyto  doložky neměly  být  považovány za  neplatné,  pokud neexistuje  výslovný zákaz  ve 

vnitrostátním právu u  něhož  by takové  řízení  mělo  probíhat,  nebo jehož  právem by se  taková 

rozhodčí doložka měla řídit. Fakticky vlastně dochází pouze k omezení jurisdikce obecných soudů, 

a nikoliv k jejich úplné derogaci. Na druhé straně případ, kdy je legislativně takový postup zakázán 

je právě Česká republika. V § 27 zákona o rozhodčím řízení je sice stanovena možnost přezkumu 

nálezu  vydaného  rozhodčím soudem,  ale  takový  přezkum může  být  proveden,  za  splnění  tam 

uvedených  podmínek,  pouze  jinými  rozhodci  (rozhodci,  kteří  nález  vydali  tedy  nemohou 

přezkoumání  provést).104 Příkladem  ze  zahraničí  je  rozhodnutí  francouzského  soudu,  který 

obdobnou rozhodčí doložku shledal za neplatnou na základě závazné povahy soudního systému, 

kterou tedy nelze rozšířit  smluvní dohodou stran.105 Takto formulovaný argument  je  založen na 

opačné úhlu pohledu, než který nastínila autorka: strany se mohou pouze dohodnout na derogaci 

jurisdikce  obecných  soudů;  nelze  jim  však  příslušnost  odebrat  a  zároveň  založit  omezujícím 

způsobem, v tom případě by strany byly v roli zákonodárce, což je nepřípustné. Autorka se však 

domnívá, že takový přístup je zbytečně striktní; je zřejmé, že se jedná spíše o obranu obecných 

soudů se zbytečně nezahlcovat „nadbytečnou prací“ tím, že by musely působit navíc jako odvolací 

orgány rozhodčích soudů. 

100 Ibidem, s. 687.
101 Ibidem, s. 687.
102 Ibidem, s. 687-689.
103 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 

and Legality of International Arbitration Agreements, s. 688.
104 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře  

ČR. 2. rozšířené vydání. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2005. Rozhodčí smlouva, s. 180.
105 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 

Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 269.
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c) Konflikt mezi rozhodčími soudy a obecnými soudy

Pokud strany uzavřou rozhodčí doložku, ve které se bez určení dalších detailů dohodnou na 

rozhodčím  řízení  a  zároveň  na  řešení  sporu  u  obecného  soudu,  lze  takto  uzavřenou  rozhodčí 

doložku interpretovat způsobem, že strany si mohou vybrat mezi řešením u rozhodčího soudu nebo 

u soudu obecného, nebo způsobem podle bodu b), tedy že spor bude vyřešen u rozhodčího soudu s 

možností odvolání k obecnému soudu, nebo že určité otázky budou řešeny v rozhodčím řízení a 

některé soudní cestou.106 V případě naprosto zřejmého rozporu však soudy nemají jinou možnost, 

než takovou rozhodčí doložku prohlásit za neplatnou.107 Rozhodci (příp. soud, pokud byla žaloba 

podána k němu), kteří rozhodují o své pravomoci, tak musí posoudit úmysl stran při uzavírání dané 

rozhodčí doložky; v nálezu ICC z roku 1993108 tribunál shledal, že úmyslem stran bylo vyřešit spory 

vzniklé ze smlouvy po ukončení smluvených prací v rámci obecné pravomoci rozhodčího soudu, 

zatímco spory vzešlé v průběhu výkonu na základě speciální jurisdikce u obecných soudů.109 

5.2.2 Patologické rozhodčí doložky

Rozhodčí doložky mohou být patologické z různých důvodů, např. nesprávným či absolutně 

chybným odkazem na  rozhodčí  soud,  nebo  mohou  obsahovat  chybný  mechanismus  jmenování 

rozhodců, nebo dokonce mohou samy o sobě jmenovat rozhodce, kteří jsou v době sporu již po 

smrti.110 Prvním krokem rozhodců, příp. soudu, bude přezkoumání platnosti takové doložky; v práci 

rozebereme dva druhy těchto doložek: (a) chybné označení rozhodčího soudu a (b) tzv.  bianco 

rozhodčí doložky.111

a) rozhodčí doložka odkazující na neexistující rozhodčí instituci, neexistujícím  
rozhodčím pravidlům, rozhodcům apod.

Chybným  stanovením  rozhodčího  soudu  v  doložce  může  být  jak  nedostatečné  určení  stálé 

instituce, tak odkaz na instituci, která neexistuje (a nejedná se tedy o rozhodčí soud ad hoc); k 

takové situaci může dojít jak pouhou neznalostí stran, tak i písemnou chybou.112 

Jednou z nejčastějších chyb je odkaz na Mezinárodní obchodní komoru (tzn. ICC) v Ženevě, ve 

Vídni nebo v Curychu, ačkoliv sídlo této stálé instituce je Paříž; několik rozhodčích nálezů shledalo 

106 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 
Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 270.

107 Ibidem, s. 270.
108 Nález ICC č. 5488, in FOUCHARD, Philippe, et al.  Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial  

arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 270.
109 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 

Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 270.
110 Ibidem, s. 262–263.
111 Ibidem, s. 263.
112 FOUCHARD,  Philippe,  et  al.  Fouchard,  Gaillard,  Goldman  on  international  commercial  arbitration.  [s.l.] : 

Kluwer Law International, 1999. The Autonomy of the Arbitration Agreement, s. 264.
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takto formulovanou rozhodčí doložku za platnou s tím, že úmyslem stran bylo odkázat na rozhodčí 

soud ustanovený v daném městě, který se bude řídit pravidly ICC.113 Přístup některých soudů k 

takovým doložkám je ignorovat nebo vynechat odkaz na neexistující instituci jako bezvýznamnou 

informaci, zatímco jiné soudy se naopak snaží takto chybný odkaz opravit nebo doplnit.114 Obecně 

však převládá první přístup (americké soudy, Hong Kong, francouzské, švýcarské, německé soudy), 

i když se lze setkat i s rozhodnutími, která takovou rozhodčí doložku prohlásila za neplatnou s 

odůvodněním,  že  to,  na  čem se  strany  dohodly,  nemůže  být  splněno,  a  soud  nebude  smlouvu 

„přepisovat“.115

Co se týče situace, kdy rozhodčí doložka odkazuje na rozhodčí instituci, která již neexistuje, či 

svěřuje pravomoc rozhodnout ve sporu rozhodcům, kteří již nejsou způsobilý, nebo kteří zemřeli, 

nebo  kteří  odmítají  svěřenou  funkci  vykonat,  jeho  řešení  je  obdobné  jako  u  výše  popsaného 

případu.116 G. Born konstatuje: „(...)  most national courts endeavor to preserve the parties' basic 

agreement to arbitrate, even if the particular mechanics that they have chosen to implement this 

agreement cannot function or cannot function as intended.“117 118

b) bianco rozhodčí doložka

Doložky,  které pouze stanovují,  že spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny před rozhodčím 

soudem, aniž by dále specifikovaly, kterému konkrétnímu rozhodčímu soudu je taková pravomoc 

svěřena, nebo jak má tento soud být ustanoven, a dle kterých pravidel má postupovat, se nazývá 

bianco rozhodčí doložka.119 Ta může být formulována následujícím způsobem:

„Spory vzniklé mezi stranami z této smlouvy budou řešeny v rozhodčím řízení.“120 

Ačkoliv  neexistuje  obecná shoda v  otázce  platnosti  těchto  doložek,  většina  se  domnívá,  že 

vzhledem  k  zřejmému  úmyslu  stran  podrobit  spor  rozhodčímu  řízení,  je  doložka  platná.121 Z 

hlediska  českého  práva  by  se  mohlo  jednat  o  absolutně  neplatný  právní  úkon  z  důvodu  jeho 

113 Ibidem, str. 264.
114 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 

and Legality of International Arbitration Agreements, s. 680.
115 Ibidem, s. 680–681.
116 Ibidem, s. 682–683.
117 Ibidem, s. 683.
118 Překlad:  Většina  národních  soudů se  snaží  zachovat  dohodu stran  řešit  spory  v  rozhodčím řízení,  i  přestože 

specifický  mechanismus,  který  si  strany  zvolily  k  uskutečnění  této  dohody,  nemůže  fungovat  anebo  nemůže 
fungovat tak, jak bylo stranami zamýšleno.

119 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 659.

120 ROZEHNALOVÁ, Naděžda.  Rozhodčí řízení  v  mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku.  Praha :  ASPI, 
Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 146.

121 BORN, Gary. International Commercial Arbitration. [s.l.] : Kluwer Law International, 2009. Formation, Validity 
and Legality of International Arbitration Agreements, s. 659.
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nedostatečné určitosti,  což je ovšem názor, který není sdílen prof. N. Rozehnalovou.122 Zákon o 

rozhodčím řízení takto nepodmiňuje platnost rozhodčí doložky, a naopak ve svém čl. 7 stanovuje 

pro  případ,  že  takové  údaje  v  rozhodčí  doložce  chybí,  že  „každá  ze  stran  [jmenuje] jednoho 

rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce.“

122 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., aktualizované 
a rozšířené vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. Rozhodčí smlouva, s. 146.
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VI. ROZHODČÍ DOLOŽKY V INVESTIČNÍCH SMLOUVÁCH

V případě vzniku sporu mezi investorem a hostujícím státem je jednou ze základních otázek, zda 

údajné porušení soukromoprávní smlouvy uzavřené mezi investorem a státem (dále jen „investiční 

smlouva“), jež obsahuje rozhodčí doložku odkazující na výhradní fórum k vyřešení sporů vzniklých 

na  základě  této  smlouvy,  lze  charakterizovat  jako  porušení  jednoho  nebo  více  standardů 

dvoustranných smluv k ochraně investic (dále jen „BIT dohoda/y“ nebo „BIT“) uzavřených mezi 

dvěma suverénními státy (popř.  se může jednat  i  o  mnohostrannou úmluvu,  avšak v této práci 

budeme  obecně  vycházet  z  dvoustranných  dohod).  Tyto  dvoustranné  dohody  uzavřené  na 

mezinárodní úrovni obsahují nejenom rozhodčí doložky, resp. offertu učiněnou smluvním státem 

vůči investorovi k ochraně jeho investic123, ale také tzv. „umbrella clause“. U prvně jmenovaných 

jde o formulaci: rozhodčí doložka může zahrnovat pouze „porušení závazků stanovených dle BIT“ 

nebo může mít širší záběr a poskytovat ochranu i pro „všechny spory související s investicemi“. V 

případě druhé varianty vzniká legitimní otázka, zda tedy možné porušení investiční smlouvy lze 

uplatňovat jako nárok z BIT dohody – otázka,  která již byla řešena u ICSID, a kterou autorka 

rozebere na příkladech dvou nálezů níže uvedených i v souvislosti s umbrella clause. 

Umbrella clause124, která může být součástí BIT dohody a přitom nevylučovat použití těchto 

široce formulovaných rozhodčích doložek, je dle A. J. Bělohlávka takové ustanovení, které se „blíží 

svým  charakterem  a  s  ohledem  na  to,  že  je  směřována  vůči  blíže  kvantitativně  neurčené  a 

nekonkrétní  skupině  soukromoprávních  investorů,  spíše  závazkům  rázu  soukromoprávního  a 

blížícím se  obecnému institutu  záruky právě  ve  smyslu  soukromoprávním“125,  a  jehož  hlavním 

efektem je  „uvedení  závazku vyplývajícího z  možné individuální  smlouvy ohledně konkrétního 

investičního projektu, kterou by stát mohl být vázán (ve smyslu obchodní smlouvy), a podmínek 

pro její realizaci do souladu se závazky vyplývajícími z ICSID Conv.“.126 Ačkoliv se obecně jedná o 

ustanovení, jehož cílem je přilákat investory do hostitelského státu127, nelze však konstatovat, že 

existence této klauzule v mezinárodních smlouvách na ochranu investic automaticky znamenají, že 

jakýkoliv spor vzniklý čistě z investiční smlouvy může být subsumován pod režim BIT dohody (viz 

rozebírané nálezy ICSID). Obecně, jak píše E. Gaillard, je možné přistupovat k ustanovením typu 

„umbrella clause“ (jako synonymum se také užívá výraz „observance of undertakings clause“) třemi 

123 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2008. Interakce soukromého a veřejného práva, s. 149.

124 Pozn. např. čl. 10 odst. 1 Dohody k energetické chartě: Každá smluvní strana bude respektovat jakékoliv závazky  
vůči investorům či investicím investorů kterékoliv ze smluvních stran.

125 Ibidem, s. 154.
126 Ibidem, s. 154.
127 Ibidem, s. 154.
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způsoby:

(a) první  přístup  odmítá  jakýkoliv  vliv  těchto  ustanovení  a  nepokládá  porušení  investiční 

smlouvy za porušení smlouvy BIT; tento závěr adoptoval právě tribunál v případu SGS v. 

Pákistán, nebo v případě Joy Mining v. Egypt (jednalo se o BIT smlouvu mezi Britským 

královstvím a Egyptem128 );129

(b) v druhém případě účelem těchto klauzulí je přeměnit nárok z investiční smlouvy na nárok z 

BIT dohody; tento přístup byl podpořen tribunálem SGS v. Pákistán v případě, že je zřejmé, 

že takový byl úmysl smluvních Států při inkorporaci tohoto ustanovení do dohody BIT (v 

podobném duchu byl rozhodnut i případ Salini v. Jordan130);131

(c) třetí  přístup sice uznává účel  těchto klauzulí  v přeměně nároků z investičních smluv na 

nároky z dohod BIT, ale zároveň dodává, že tribunál ustanovený na základě BIT dohody by 

neměl  svoji  jurisdikci  vykonat  vůči  nárokům,  pro  které  existuje  rozhodčí  doložka  v 

investičních smlouvách uzavřených mezi investorem a státem; tento přístup byl použit v 

případu SGS v. Filipíny (viz výše).132

Na druhé straně je ovšem potřeba dodat, že někdy „jednání hostitelských států mohou způsobit 

současně jak porušení smluvního závazku ve smyslu soukromoprávním, tak závazku ve smyslu 

veřejnoprávním“133, a tedy se může investor domáhat prostřednictvím rozhodčí doložky v dohodě 

BIT  nároků vzniklých porušením jednoho nebo více standardů v nich obsažených.

V případě,  že investor tvrdí, že jednání hostujícího státu porušilo jeden nebo více standardů 

zaručených  dohodou  BIT,  nebo  že  porušení  investiční  smlouvy  spadá  v  důsledku  široce 

formulované rozhodčí doložky v BIT či  umbrella clause v ní obsažené do pravomoci tribunálu 

ustanoveného  na  základě  této  dohody  o  ochraně  investic,  musí  takto  ustanovený  tribunál 

rozhodnout o své příslušnosti, obdobně jako v případě mezinárodních obchodních arbitráží, kde se 

aplikuje teorie separability a doktrína Competence-Competence.134 

128 Nález ICSID č. ARB/03/11.
129 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 

Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 338.

130 Nález ICSID č. ARB/02/13.
131 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 

Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 339.

132 Ibidem, s. 342.
133 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2008. Interakce soukromého a veřejného práva, s. 155.
134 Ibidem, s. 156.
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6.1 Rozlišení sporů soukromoprávních a sporů z BIT dohod

V následujících nálezech Střediska (ICSID) se tribunály zabývaly právě rozlišením jednotlivých 

nároků, ať už obecně ve spojitosti s rozhodčí doložkou v BIT dohodě, či existencí tzv. umbrella 

clause v ní obsažené. 

6.1.1 Případ Vivendi v. Argentina135

Argentinská  pobočka  Compañía  de  Aguas  del  Aconquija  (dále  jen  „CAA“)  francouzské 

společnosti  Compagnie  Générale  des  Eaux  (dále  jen  „CGE“)  uzavřela  koncesní  smlouvu  s 

argentinskou provincií Tucumán; účelem této smlouvy byla privatizace tucamánského vodovodního 

a kanalizačního zařízení.136 Poté, co došlo k předčasnému ukončení této smlouvy, zahájily CAA a 

CGE (dále jen „žalobce“) proti Argentině mezinárodní arbitráž u ICSID na základě BIT dohody 

mezi  Francií  a  Argentinou.137 Ačkoliv  tribunál  sice  shledal,  že  rozhodčí  doložka  obsažená  v 

koncesní smlouvě nijak neovlivňuje právo žalobce zahájit mezinárodní arbitráž pro porušení BIT 

dohody, přesto nakonec došel k názoru, že oba typy nároků jsou úzce spojeny,138 a že nelze přesně 

určit,  která  z  jednání  provincie  Tucamán  byla  učiněna  z  pozice  státního  orgánu,  a  která  byla 

výkonem jeho práv na základě koncesní smlouvy.139 Takové rozlišení by vyžadovalo detailní rozbor 

koncesní  smlouvy,  což však dle  tribunálu strany svěřily  do pravomoci  tucamánských správních 

soudů.140 Na základě toho tribunál rozhodl, že:

„In this regard, [the Tribunal] holds that, because of the crucial connection in this case 

between the terms of the Concession Contract and these alleged violations of the BIT, 

the Argentine Republic cannot be held liable unless and until Claimants have, as Article 

16.4 of the Concession Contract requires, asserted their rights in proceedings before the 

contentious administrative courts of Tucumán and have been denied their rights, either 

procedurally or substantively.141 (…) Because the Tribunal has determined that on the 

facts  presented  Claimants  should  first  have  challenged  the  actions  of  the  Tucumán 

135 Compañía de Aguas del  Aconquija,  S.A.  & Compagnie Générale des  Eaux v.  Argentine Republic,  Nález,  21. 
listopadu 2000, 16 ICSID Review – FILJ 643 (2001); 5 ICSID Reports 296; 40 ILM 426 (2001). 

136 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 
University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 236-237.

137 Ibidem, s. 237.
138 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 

Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 7. 
139 MOSES, Margaret  L.  The Principles and Practice of  International Commercial Arbitration.  [s.l.] :  Cambridge 

University Press, 2008. Investment Arbitration, s. 237.
140 Compañía de Aguas del  Aconquija,  S.A.  & Compagnie Générale des  Eaux v.  Argentine Republic,  Nález,  21. 

listopadu 2000, 16 ICSID Review – FILJ 643 (2001); 5 ICSID Reports 296; 40 ILM 426 (2001), para. 79.
141 Compañía de Aguas del  Aconquija,  S.A.  & Compagnie Générale des  Eaux v.  Argentine Republic,  Nález,  21. 

listopadu 2000, 16 ICSID Review – FILJ 643 (2001); 5 ICSID Reports 296; 40 ILM 426 (2001), para. 78.
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authorities in its administrative courts, any claim against the Argentine Republic could 

arise only if Claimants were denied access to the courts of Tucumán to pursue their 

remedy under  Article  16.4 or  if  the Claimants  were treated unfairly  in  those courts 

(denial  of  procedural  justice)  or  if  the  judgment  of  those  courts  were  substantively 

unfair (denial of substantive justice) or otherwise denied rights guaranteed to French 

investors under the BIT by the Argentine Republic.“142 143

Tento nález byl částečně zrušen144; ačkoliv ad hoc Komise souhlasila s tribunálem v souvislosti s 

rozlišením  typů  jednotlivých  nároků,  došla  nakonec  k  opačnému  závěru  týkající  se  jurisdikce 

tribunálu:  rozhodčí  doložka  v  koncesní  smlouvě  týkající  se  sporů  vzniklých  z  této  smlouvy 

nezbavuje tribunál jeho povinnosti rozhodnout o nárocích vzniklých z BIT dohody.145

6.1.2 SGS v Pákistán a SGS v. Filipíny

Oba případy mají společnou základní linii příběhu a vlastně i konec. Důležitý však není toliko 

závěr,  ale  jeho  zdůvodnění.  Oba  tribunály  Střediska  se  v  něm  a  v  základních  argumentech 

diametrálně liší,  i  když na základě těchto rozdílných argumentů rozhodnou, že v případě sporů 

vzniklých ze smlouvy mezi  investorem a hostujícím státem (dále  jen  „investiční  spor“)  nemají 

jurisdikci.  V obou případech existuje v BIT dohodě široce formulovaná rozhodčí doložka i tzv. 

„umbrella clause“.

a) SGS v. Pákistán

V roce 1995 švýcarská společnost SGS uzavřela koncesní smlouvu s Pákistánem, jejíž součástí 

byla i rozhodčí doložka146. Po vzájemných sporech týkajících se adekvátnosti plnění byla smlouva 

dne 11. března 1997 Pákistánem vypovězena. Kvůli nezaplaceným fakturám za služby se SGS v 

lednu 1998 obrátila na švýcarské soudy, které se však případem odmítly zabývat s ohledem na 

142 Ibidem, para. 80.
143 Překlad:  V důsledku  toho tribunál  rozhodl,  že  v  daném případě  kvůli  zásadnímu spojení  nároků  z  koncesní  

smlouvy a těmi, které vychází z údajného porušení BIT dohody, nemůže být Argentina shledána odpovědnou, 
dokud žalobci, jak vyžaduje čl. 16.4 koncesní smlouvy, neuplatní svoje nároky v řízení u tucamánských správních  
soudů, jež by v něm však byly následně odmítnuty nebo zamítnuty (...) Protože tribunál stanovil, že na základě 
předložených skutečností by žalobci měli nejprve napadnout činnost tucamánských orgánů před jejich správními 
soudy, jakýkoliv nárok proti Argentině by mohl vzniknout pouze tehdy, pokud by žalobcům byl odepřen přístup k 
tucamánským soudům k usilování o nápravu podle čl. 16.4, nebo pokud by s žalobci u soudu bylo zacházeno 
neférově  (odmítnutí  procesní  spravedlnosti),  nebo  pokud  rozhodnutí  těchto  soudů  bylo  neférové  (odmítnutí 
hmotněprávní  spravedlnosti),  nebo  pokud  by  došlo  k  jinému  odepření  práv  garantovaných  Argentinou 
francouzským investorům v BIT dohodě.

144 Compañía  de  Aguas  del  Aconquija,  S.  A.  & Vivendi  Universal  (formerly  Compagnie  Générale  des  Eaux)  v. 
Argentine Republic, Rozhodnutí o zrušení nálezu, 3. července 2002, 6 ICSID Reports 340, 41 ILM 1135 (2002). 

145 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 7-8.

146 čl. 11 předmětné smlouvy:
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platnou rozhodčí doložku v koncesní smlouvě, dle které byl příslušný k řešení sporu rozhodčí soud 

v Pákistánu. V září 2000 tedy podal Pákistán návrh na zahájení arbitráže v Pákistánu, přičemž SGS 

reagovala podáním námitky proti jurisdikci arbitrážního soudu spolu se vzniklým proti-nárokem. 

Následně, v říjnu 2001 se obrátila SGS na Generálního sekretáře Střediska s žádostí o arbitráž na 

základě  rozhodčí  doložky  obsažené  v  BIT  dohodě  uzavřené  mezi  Švýcarskou  konfederací  a 

Islámskou republikou Pákistán.147:  Zároveň se však SGS snažila u pákistánských soudů domoci 

zákazu arbitrážního řízení v Pákistánu, neboť měla SGS dle svého názoru právo na vyřešení sporů u 

Střediska.  Pákistán učinil  to  samé s ohledem na SGS a řízení  u  Střediska a  Nejvyšší  soud dal 

nakonec za pravdu jemu, přičemž nařídil SGS se zdržet pokračování či účasti v řízení u Střediska. 

Ustanovený rozhodce v Pákistánu se však rozhodl na doporučení tribunálu Střediska přerušit řízení 

a počkat na jeho rozhodnutí o vlastní příslušnosti ve sporu.148 

V řízení u Střediska SGS tvrdilo, že Pákistán porušil svoje závazky vyplývající z BIT dohody, 

zejména pak závazek podporovat a chránit investice v Pákistánu (čl. 3(1) a 4(1)), zajistit spravedlivé 

a rovnocenné zacházení investic (článek 4(2)), zdržet se vyvlastňování a obdobných opatření bez 

náležité a účinné náhrady (čl. 6 (1)) a permanentně garantovat plnění svých závazků (Pákistánu), 

zvláště  pak  závazků  smluvních  (článek  11).  Pákistán  naopak  vznesl  námitky  proti  jurisdikci 

Střediska vztahující se k smluvnímu charakteru nároků předložených Středisku, zatímco se SGS 

bránila tvrzením, že jednání a opomenutí Pákistánu lze kvalifikovat nejen jako porušení koncesní 

smlouvy, ale i jako porušení BIT.149

Středisko stanovilo,  že  spory mezi  stranami  vznikly  ze  vztahu,  který  je  původně definován 

smlouvou mezi nimi, ačkoliv ta byla uzavřena na základě BIT. Dle tribunálu bylo zásadní otázkou 

to,  zda  má  jurisdikci  rozhodnout  o  nárocích  SGS  založených  na  údajném  porušení  určitých 

ustanovení BIT Pákistánem, nebo o nárocích založených na údajném porušení určitých ustanovení 

„Any dispute, controversy or claim arising out of, or relating to this Agreement, or breach, termination or invalidity 
thereof, shall as far as it is possible, be settled amicably. Failing such amicable settlement, any such dispute shall  
be settled by arbitration in accordance with the Arbitration Act of the Territory as presently in force. The place of 
arbitration shall be Islamabad, Pakistan and the language to be used in the arbitration proceedings shall be the 
English language.“

147 Pozn. plné znění čl. 9:
(1)For the purposes of solving disputes with respect to investments between a Contracting Party and an investor of 
the other Contracting Party and without prejudice to Article 10 of this Agreement (Disputes between Contracting 
Parties), consultations will take place between the parties concerned.
(2)If these consultations do not result in a solution within twelve months and if the investor concerned gives a 
written consent,  the dispute shall  be submitted to the arbitration of the International  Centre for Settlement of 
Investment Disputes, instituted by the Convention of Washington of March 18, 1965, for the settlement of disputes  
regarding investments between States and nationals of other States. 

148 SGS v. Pákistán, nález ICSID č. ABR/01/13
149 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 

Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 327.
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koncesní smlouvy, nebo o obou typech nároků. 150

Tribunál nakonec rozhodl, že široce formulovaná rozhodčí doložka ve smlouvě BIT nefunguje 

tak, aby obhájila příslušnost Střediska u nároků vzniklých čistě z koncesní smlouvy, a jak bude 

ukázáno následně, že ani „umbrella clause“ nemá tu moc, aby učinila z nároků vzniklých na základě 

koncesní smlouvy nároky ze smlouvy BIT.151 Vlastními slovy Tribunálu:

“We recognize that disputes arising from claims grounded on alleged violation of the 

BIT, and disputes arising from claims based wholly on supposed violations of the PSI 

Agreement, can both be described as “disputes with respect to investments,” the phrase 

used in Article 9 of the BIT. That phrase,  however,  while descriptive of the factual 

subject matter of the disputes, does not relate to the legal basis of the claims, or the 

cause  of  action  asserted  in  the  claims.  In  other  words,  from that  description  alone, 

without more, we believe that no implication necessarily arises that both BIT and purely 

contract  claims  are  intended  to  be  covered  by the  Contracting  Parties  in  Article  9. 

Neither,  accordingly,  does  an  implication  arise  that  the  Article  9  dispute  settlement 

mechanism would supersede and set  at  naught all otherwise valid non-ICSID forum 

selection clauses in all earlier agreements between Swiss investors and the Respondent. 

Thus, we do not see anything in Article 9 or in any other provision of the BIT that can  

be  read  as  vesting  this  Tribunal  with  jurisdiction  over  claims  resting  ex  hypothesi 

exclusively on contract.”152 153

Ačkoliv tedy Tribunál shledal,  že má jurisdikci pouze k nárokům vzniklým na základě BIT 

dohody,  musel  se  ještě  vypořádat  s  otázkou,  zda-li  pak  je  možné,  aby  tedy  nárok  vzniklý  ze 

smlouvy mezi investorem a státem (v daném případě tedy koncesní smlouvy) se mohl přeměnit na 

nárok vzniklý z BIT dohody dle jeho čl. 11, který stanovuje, že každá ze smluvních Stran musí 

permanentně zaručit plnění svých závazků pokud jde o investice investora druhé smluvní Strany 

150 SGS v. Pákistán, nález ICSID č. ABR/01/13, para. 146.
151 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  

Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 112.
152 SGS v. Pákistán, nález ICSID č. ABR/01/13, para. 161.
153 Překlad:  Připouštíme,  že  spory  vzniklé  z  nároků  vycházejících  z  údajného  porušení  BIT  dohody,  a  spory 

vycházející z nároků založených zcela na předpokládaném porušení PSI smlouvy, mohou být popsány jako „spory  
týkající se investic“ (spojení užité v čl. 9 BIT dohody). Avšak toto spojení slov, zatímco popisuje faktický předmět 
sporů, se nevztahuje na právní základ nároků, nebo k příčinně jednání tvrzené v nároku. Jinými slovy, pouze ze 
samotného popisu nezbytně nevyplývá, že smluvní strany měly v úmysl zahrnout oba typy nároků (čistě smluvní 
nároky i nároky z BIT dohody) do čl. 9 a nevyplývá z toho ani, že urovnání sporů dle čl. 9 by nahrazovalo všechny  
ostatní  platné  rozhodčí  doložky  odkazující  na  řešení  sporu  u  jiného  orgánu  než  ICSID  ve  všech  dřívějších 
dohodách mezi švýcarskými investory a žalovaným. Tedy neshledáváme nic v čl. 9 nebo v jiném ustanovení BIT 
dohody, co by mohlo být považováno za založení jurisdikce tribunálu k nárokům, které zůstávají  hypoteticky 
výlučně nároky čistě smluvními.
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(„umbrella clause“).154 Tribunál nakonec stanovil, že vzhledem k dopadu, které by mohlo takové 

rozhodnutí mít na smluvní stát, lze rozhodnout způsobem, že porušení smlouvy mezi investorem a 

státem znamená porušení smlouvy BIT pouze v případě, že navrhovatel (SGS) předloží přesvědčivý 

důkaz o úmyslu smluvních Stran týkající se inkorporace čl. 11 do smlouvy BIT. Takový důkaz však 

Tribunál v čl. 11 nenašel a vzhledem k tomu, že mu nebyl ani jinak předložen, tento úmysl zde 

shledán nebyl.155

Zajímavostí je, že po vynesení rozhodnutí reagovalo na nález Švýcarsko, které se ohradilo proti 

skutečnosti, že ačkoliv byl zkoumán úmysl stran ve spojitosti s čl. 11 Švýcarsko-Pákistánské BIT 

dohody, tribunál se na Švýcarsko k vysvětlení či objasnění tohoto úmyslu neobrátil; v souvislosti s 

touto výhradou bylo vyjádřeno i znepokojení nad samotným restriktivním výkladem čl. 11.156 V 

důsledku výše popsaného případu vyvstala otázka, jakým způsobem budou v budoucnu tribunály 

řešit otázku interpretace BIT dohod, pokud jedna ze smluvních stran této dohody je stranou sporu, 

zatímco druhá strana – země investora – nikoliv, a tedy ani není v pozici, aby poskytla případné 

objasnění vlastního úmyslu.157

b) SGS v. Filipíny

Obdobně jako v SGS v. Pákistán se týkal případ SGS v. Filipíny nároků vzniklých z investiční 

smlouvy,  o  kterých  společnost  SGS  tvrdila,  že  jsou  i  nároky  z  BIT  dohody  uzavřené  mezi 

Švýcarskou konfederací  a  Filipínskou republikou,  jež  obsahuje  rozhodčí  doložku odkazující  na 

řízení  u  Střediska  pro  „disputes  with  respect  to  investments“.  Tribunál  shledal,  že  obecná 

ustanovení BIT dohody by neměly, pokud není přímo a jasně v nich tak stanoveno, převážit nad 

specifickou a výhradní rozhodčí doložkou obsaženou v investiční smlouvě. Dle tribunálu je potřeba 

se zaobírat dvěma rozdílnými otázkami: výkladem věty „disputes with respect to investments“ v 

dohodě BIT a dopadem jurisdikce tribunálu ustanoveného dle BIT dohody na nároky z investičních 

smluv, pokud v těchto smlouvách existuje výhradní doložka o jurisdikci.158 Dále není přijatelné 

navrhovat,  aby  rozhodčí  doložka  podle  BIT  dohody  byla  limitována,  protože  v  některých 

investičních smlouvách se strany výhradně dohodnou na jiném řešení sporu.159 Ačkoliv v případě 

154 Pozn. orig. znění čl. 11: Either Contracting Party shall constantly guarantee the observance of the commitments it  
has entered into with respect to the investments of the investors of the other Contracting Party. 

155 SGS v. Pákistán, nález ICSID č. ABR/01/13, para. 167.
156 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 

Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 341.

157 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 
Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 342.

158 SGS v. Filipíny, nález ICSID č. ARB/02/06, para. 134.
159 Ibidem, para. 134.
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SGS v.  Philippines tribunál shledal, že obecné znění rozhodčí doložky BIT dohody zajišťuje, aby 

nároky vzniklé čistě ze smluvních ujednání mezi investorem a státem, byly předloženy tribunálu 

ustanovenému na základě této BIT dohody, tribunál z  tohoto závěru nevyvodil  žádné důsledky, 

přerušil řízení a odkázal strany na smluvní řešení sporu:160

„until  the  question  of  the  scope or  extent  of  the  Respondent's  obligation  to  pay  is 

clarified...  a  decision  by  this  Tribunal  on  SGS's  claim  to  payment  would  be 

premature.“161 162

E. Gaillard k takovému závěru přistupuje kriticky.  Dle jeho názoru se tribunál  snažil  učinit 

kompatibilní dva protichůdné úmysly: úmysl stran smlouvy mít výhradní fórum, ačkoliv na druhé 

straně stojí úmysl smluvních států poskytnout investorům možnost výběru takového fóra.163 Navíc 

dle Gaillarda řešení tribunálu sice v principu uznává, že investor má právo si vybrat mezinárodní 

rozhodčí soud k řešení investičního sporu, ale stejně tak požaduje, aby takto ustanovený tribunál 

přerušil řízení na základě výhradní rozhodčí doložky v investiční smlouvě; tímto způsobem mají 

tribunály  ustanovené  na  základě  BIT smluv  jurisdikci  k  tzv.  prázdné  skořápce164,  tedy  ačkoliv 

jurisdikci  mají,  tak  nemají  o  čem  rozhodovat,  a  takové  řešení  zbavuje  tyto  rozhodčí  doložky 

jakéhokoliv smyslu.165 Z tohoto hlediska tedy Gaillard konstatuje, že rozhodnutí učiněné v případu 

SGS v. Filipíny může být jen těžko považováno za uspokojivé.166

Podobně kriticky se v daném případě staví  k  řešení  tribunálu i  C.  Schreuer.  Ten se ve své 

argumentaci opírá o teoretickoprávní povahu rozhodčí doložky v BIT dohodě; i dle C. Schreuera je 

ustanovení v BIT dohodě pouhou offertou (tuto koncepci autorka již rozebírala v kapitole III), a 

teprve  jejím  přijetím  vzniká  rozhodčí  doložka.167 Navíc,  zatímco  rozhodčí  doložka  v  koncesní 

smlouvě se vztahuje na jakýkoliv spor vzešlý z této smlouvy, rozhodčí doložka vzniklá akceptací 

offerty  obsažené  v  BIT dohodě  se  týká  pouze  specifických  sporů.168 Z  toho  dle  C.  Schreuera 

160 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 
Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 333–334.

161 SGS v. Filipíny, nález ICSID č. ARB/02/06, para. 155.
162 Překlad:  Dokud  nebude  vyjasněna  otázka  rozsahu  peněžitého  plnění  žalovaného,  (…)  rozhodnutí  tribunálu  o 

peněžitém nároku SGS by bylo předčasné.
163 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 

Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 334.

164 Pozn. „over an empty shell“.
165 Ibidem, s. 334.
166 Ibidem, s. 334.
167 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 

Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 10.
168 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 

Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 10.
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vyplývá, že takto vzniklá rozhodčí doložka z BIT dohody je ta, která je „výhradní“ a tedy princip 

„generalia specialibus non derogant“ by se měl aplikovat opačným způsobem než učinil v daném 

případě  tribunál.169 Schreuer  se  navíc  připojuje  k  názoru  rozhodce  Antonia  Crivellara  (votum 

separatum),  který  odmítá  vzájemnou  exkluzivitu  každé  z  doložek:  jurisdikce  mezinárodního 

tribunálu  automaticky  nenahrazuje  nebo  nepotlačuje  jurisdikci  obecných  soudů  a  naopak;  obě 

doložky mohou stejně tak dobře vedle sebe koexistovat a žalobce v případě sporu může mít na 

jejich základě právo volby mezi alternativními fóry.170

Tribunál  se  však  musel  ještě  vyjádřit  k  „umbrella  clause“  obsažené  v  BIT  dohodě  mezi 

Švýcarskem a Filipínami. Na základě tohoto ustanovení sice nejprve tribunál shledal, že:

„(...)  Article X(2) makes it a breach of the BIT for the host State to fail to observe 

binding commitments, including contractual commitments, which it has assumed with 

regard to specific investments“,171 172

ale zároveň rozhodl, že:

„Article X(2) does not convert the issue of the extent or content of such obligations into 

an issue of international law. That issue is still governed by the investment agreement. 

In the absence of other factors it could be decided by a tribunal constituted pursuant to 

Article VIII(2). (…) On the other hand, if some other court or tribunal has exclusive 

jurisdiction over the Agreement, the position may be different.“173 174

E. Gaillard komentuje tento přístup jako stejný, který byl tribunálem adoptován ve vztahu k 

nároků  vzniklým  čistě  z  investičních  smluv  při  neexistenci  takové  klauzule  v  BIT dohodě.175 

Gaillard  dále  poukazuje,  že  vzniklý  výsledek  pravděpodobně  není  ten,  který  smluvní  strany 

Švýcarsko-filipínské dohody BIT zamýšlely vytvořit; tyto klauzule odrážejí dvojí závazek státu ve 

dvou rozdílných nástrojích: na jedné straně je to závazek učiněný státem ve smluvním vztahu s 

investorem a  na  druhé  straně  závazek  v  BIT dohodě  vůči  investorovu  státu.  E.  Gaillard  dále 

169 Ibidem, s. 10.
170 Ibidem, s. 11.
171 SGS v. Filipíny, nález ICSID č. ARB/02/06, para. 128.
172 Překlad: Článek X(2) shledává porušení BIT dohody hostujícím státem tím, že tento stát nesplnil svoje závazky, 

včetně závazků smluvních, které převzal s ohledem na určité investice.
173 Ibidem, s. 334.
174 Překlad: Článek X(2) nepřeměňuje otázku obsahu tohoto závazku na otázku práva mezinárodního, neboť ta stále 

spadá do režimu investiční smlouvy. V případě neexistence dalších faktorů by mohlo být rozhodnuto tribunálem 
ustanoveným na základě  čl.  VIII(2).  (…) Na druhé straně,  pokud by  jiný soud nebo tribunál  měl  výslovnou 
jurisdikci ke smlouvě, pozice by mohla být jiná.

175 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 
Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 343.
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rozebírá:

„The contract judge has jurisdiction over the first relationship, without such jurisdiction 

having any bearing on possible fork in the road provisions contained in the applicable 

BIT.  The  BIT  tribunal  has  jurisdiction  over  the  second  relationship,  without  any 

requirement for a prior determination made by a judge other that the BIT judge with 

respect to possible breaches of the underlying contract. It is commonly accepted that an 

international  tribunal  having  jurisdiction  under  a  treaty  may  take  into  account  a 

contractual instrument in order to assess the facts pertinent to the issue of the violation 

of treaty standards. (…) Consistent with the intention of the parties to each instrument , 

the actual issue is not whether the treaty forum selection clause would „override“ or „set 

at  naught“  an  otherwise  valid  forum  selection  clause  contained  in  the  underlying 

contract, but whether each of those forum selection clauses may be given effect in their 

respective scope of application.“176 177

Závěrem tedy Gaillard dodává, že ve světle zvyšujícího se počtu arbitráží dle BIT dohod jejichž 

předmětem jsou však nároky z investičních smluv mezi investorem a státem, by bylo logické lépe 

stanovit – definovat – hranici mezi jednotlivými rozhodčími doložkami. 

Srovnáním obou případů  lze  konstatovat,  že  přístup  tribunálu  v  případě  SGS v.  Filipíny  je 

obecně preferován, neboť se má za to, že neexistuje důvod, proč by se měly do BIT dohod vkládat 

rozhodčí  doložky  nebo  tzv.  „umbrella  clause“,  které  by  samy  o  sobě  vylučovaly  nároky  z 

investičních smluv z příslušnosti tribunálů ustanovených na základě BIT dohod.178 Na druhé straně 

je pravda, že i nález SGS v. Filipíny byl podroben kritice (viz E. Gaillard, C. Schreuer). Kromě 

toho,  co  bylo  již  napsáno,  lze  zmínit  ještě  jeden nedostatek,  který  dle  C.  McLachlana  a  spol. 

tribunál v tomto nálezu ponechal stranou: zda-li pak tzv. „umbrella clause“ poskytuje hmotněprávní 

záruku plnění  závazků hostujícího státu s ohledem na investice,  pokud tak nečiní  vlastní  právo 

tohoto  státu?179 Jak  je  konstatováno,  nejedná  se  pouze  o  „denial  of  justice“,  tedy  odepření 

176 GAILLARD, Emmanuel. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction Over Contract Claims : the SGS Cases 
Considered.  In  WEILER, Todd.  International  investment  law and arbitration:  leading cases  from the  ICSID,  
NAFTA, bilateral treaties and customary international law. reprint. [s.l.] : Cameron May, 2005. s. 344–345.

177 Překlad: Soudce ustanovený k smluvním nárokům má pravomoc k prvnímu vztahu, bez této pravomoci by se 
aktivovala klauzule „fork in the road“ v příslušné BIT dohodě. Tribunál má pravomoc k druhému vztahu aniž by  
potřeboval  předchozí  rozhodnutí  soudce  s  ohledem na  porušení  předmětné  smlouvy.  Je  obecně přijímáno,  že 
tribunál  majíc  jurisdikci  na  základě  mezinárodní  úmluvy  může  vzít  v  úvahu  i  smluvní  nástroje  za  účelem 
zhodnocení skutečností relevantních k otázce porušení ustanovení úmluvy. (…) skutečnou otázkou není, zda-li 
rozhodčí doložka v BIT dohodě nahrazuje jinak platnou rozhodčí doložku obsaženou v předmětné smlouvě, ale 
zda-li každá z těchto rozhodčích doložek může způsobit účinky ve svém rozsahu použití.

178 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  
Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 115.

179 Ibidem, s. 115–116.
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spravedlnosti, který je součástí doložky spravedlivého a rovného zacházení a je typicky institutem 

práva  procesního,  ale  jde  v  případě,  kdy se  investiční  smlouva  mezi  investorem a  státem řídí 

právem hostitelského státu, o takové změny v rozhodném právu, které kupříkladu mohou zbavit stát 

odpovědnosti, jinak vzniklé na základě této smlouvy (takový případ by samozřejmě nenastal, pokud 

by rozhodným právem bylo stanoveno mezinárodní právo nebo by v případě absence volby práva 

tribunál určil toto právo na základě čl. 42 Washingtonské úmluvy, která sama poskytuje ochranu 

před takovým druhem změn v platném právu).180 C. McLachlan a spol. k tomu uvádějí:

„In such a case, it  is submitted that the existence of an umbrella clause provides an 

independent treaty standard pursuant to which the investor could require the host State 

to honour its original bargain irrespective of subsequent changes in its law. It would 

thus  fulfil  a  similar  purpose  to  that  sought  to  be  achieved  through  a  contractual 

stabilization clause, but without the artificial attempt to exclude all changes in host State 

law.“181 182

Tato funkce „umbrella clause“ byla shledána i tribunálem v případě El Paso Energy: dle něj 

„umbrella clause“ funguje pouze tam, kde stát vystupuje spíše ve funkci suverénního státu než ve 

funkci  obchodníka,  a  tedy  tato  klauzule  nezahrnuje  obyčejné  smluvní  nároky,  ale  dodatečnou 

ochranu investic jako stabilizační klauzuli smluvně poskytnutou státem v BIT dohodě.

6.2 Spor mezi smluvními státy o výklad BIT dohody

Nikoliv méně důležitým, ale  určitě  méně častým sporem je spor mezi  smluvními státy BIT 

dohody týkající se jejího výkladu. Doložky upravující řešení takového sporu tedy předvídají pro 

případ,  že  spor  není  vyřešen  přátelsky,  nejčastěji  vytvoření  rozhodčího  soudu  ad  hoc  a  přímo 

upravují i jmenování jednotlivých rozhodců.183 Příkladem takové rozhodčí doložky je např. čl 10 

BIT dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím z roku 1992.184 Tyto doložky 

zůstávají v BIT dohodách i přes nemnohé spory vzniklé mezi smluvními státy o výklad BIT smluv 

jako určitá pojistka vedle méně klasických, ale častěji využívaných doložek o řešení sporu mezi 

180 Ibidem, s. 116.
181 Ibidem, s. 116.
182 Překlad:  V  takovém  případě  je  konstatováno,  že   existencí  umbrella  clause  je  v  úmluvě  (v  BIT  dohodě) 

poskytována doložka, na základě níž by investor mohl požadovat, aby hostující stát respektoval svoje původní 
ujednání bez ohledu na pozdější změny v jeho vnitrostátním právu. Tedy by tím byl naplněn obdobný účel jako ten, 
který byl dosažen smluvní stabilizační klauzulí, zároveň však bez nepřirozeného pokusu o vyloučení všech změn 
nastalých v právu tohoto státu.

183 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. [s.l.] : Linde Praha, 
a. s., 2008, s. 150.

184 Ibidem, s. 150.
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investorem a smluvním státem.185

6.3 Doložky v BIT dohodách týkající se sporu mezi smluvním státem a 
investorem

Mnohem  zajímavější  a  důležitější  z  našeho  hlediska  jsou  rozhodčí  doložky,  resp.  offerta 

smluvního státu vůči investorovi druhého smluvního státu řešit spory vzniklé mezi nimi formou 

mezinárodní arbitráže.  Výsledkem těchto doložek bylo vlastně umožnění řešení sporu vzniklého 

mezi smluvním státem a investorem přímou cestou mezinárodní arbitráže bez toho, aniž  by do 

sporu musel být vtažen i smluvní stát  investora (diplomatická ochrana).186 Jak již bylo popsáno 

výše, základní otázkou takového slibu je, zda se vztahuje na všechny spory týkající se investic – ať 

už je  v  dohodě mezi  státy obsažena zvlášť i  umbrella  clause či  nikoliv,  nebo ať už investor  a 

smluvní stát se dohodnou v rámci přímo mezi nimi uzavřené smlouvy na jiném řešení sporu z ní 

vzniklé  –  nebo  je  potřeba  i  široce  a  nepřesně  formulovanou  rozhodčí  doložku  tam upravenou 

vykládat způsobem spíše striktním, tedy že se jedná pouze o offertu ve smyslu porušení závazků 

stipulovaných v dohodě mezi smluvními státy (tzv. jednotlivé standardy). 

Kromě dělení jednotlivých doložek podle toho, jaké možnosti, příp. z kolika možností (lze se 

setkat ojediněle jak s jediným prostředkem řešení sporu, tak nejčastěji se dvěma i po tzv. cafeteria 

style rozhodčí doložky) lze volit prostředek řešení sporu, je možné je dělit i na základě způsobu 

vyjádření  souhlasu  státu  s  takovým řešením sporu.  Dalším  zajímavým bodem k  srovnání  i  je 

rozdílná délka  řešení sporu přátelskou formou učiněnou pouze mezi dvěma znesvářenými stranami, 

nazývanou  v  zahraniční  odborné  literatuře  tzv.  cooling-off  period.187 Tato  lhůta  je  rozdílně 

stanovena v jednotlivých BIT dohodách: např. typicky tří měsíční lhůta je stanovena v BIT dohodě 

mezi Českou republikou a Finskem, čtyřměsíční v dohodě se Spojeným královstvím (tato dohoda je 

však staršího data a i dnes je v modelových dohodách Spojeného království stanovena lhůta tří 

měsíců188), roční lhůta v dohodě s Tureckem; naopak přesně vymezení trvání této lhůty chybí v BIT 

dohodě s Austrálií.189 Rozhodčí doložky, které uzavřela Česká republika nejčastěji stanovují lhůtu 

šesti měsíců;190 typicky je to rozhodčí doložka s Německem. Zajímavá situace však nastane, pokud 

takto stanovená lhůta není dodržena, nebo pokud nedojde ani k oznámení vzniku sporu, které je 

185 Ibidem, s. 150.
186 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. [s.l.] : Linde Praha, 

a. s., 2008, s.152.
187 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  

Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 50.
188 Ibidem, s. 51.
189 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. [s.l.] : Linde Praha, 

a. s., 2008, s. 152–153.
190 Ibidem, s. 152.
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důležité z hlediska počátku běhu této lhůty. Otázkou tedy je, jaké budou právní důsledky nedodržení 

takto stanoveného požadavku. Ve většině případů se tribunál přiklonil k názoru, že se nejedná o 

požadavek,  jehož  nesplnění  vylučuje  pravomoc  tribunálu;  tak  tomu  bylo  např.  i  v  rozhodnutí 

Bayindir v. Pákistán,  kde společnost Bayindir neoznámila Pákistánu vznik sporu a ten následně 

vznesl námitku vůči pravomoci tribunálu ve sporu rozhodnout (tato lhůta byla v BIT dohodě mezi 

Tureckem  a  Pákistánem  stanovena  na  šest  měsíců).191 Příkladem,  kdy  však  tribunál  došel  k 

opačnému názoru a splněním tohoto požadavku podmínil svoji vlastní pravomoc ve sporu, je případ 

Goetz v. Burundi192 nebo Enron and Ponderosa Assets v Argentine Republic.193

6.3.1 Dělení doložek podle formy řešení sporu

Pokud ponecháme stranou vícestranné úmluvy, porovnáním jednotlivých rozhodčích doložek, 

které jsou součástí dohod o ochraně investic, můžeme dojít k určitým závěrům týkajících se četnosti 

určitých prostředků řešení, různorodosti výběru či naopak zachování příslušnosti obecných soudů 

státu, kde byla investice uskutečněna, k řešení sporu či podmíněnost užití takového prostředku před 

finálním řešením v rámci mezinárodní arbitráže.  V této práci bychom rádi upozornili  na dělení 

rozhodčích doložek užitých v dohodách uzavřených Českou republikou učiněné prof. P. Šturmou, 

které však lze zobecnit:194

a) Doložky s jedinou formou rozhodčího řízení

Typické spíše pro dohody staršího data; v České republice jsou to např. dohody s Rakouskem 

(1990) nebo Nizozemím (1991), které odkazují na řešení sporu u rozhodčího soudu ad hoc, který 

bude postupovat  dle  rozhodčích  pravidel  UNCITRAL (Česká  republika  v době sjednání  těchto 

dohod nebyla smluvní stranou Washingtonské dohody);195

b) Doložky s rozhodčím řízením ICSID a UNCITRAL

Asi nejpočetnější část rozhodčích doložek uzavřených Českou republikou umožňuje výběr mezi 

urovnáním sporu před Střediskem (ICSID) dle svých rozhodčích pravidel nebo před rozhodčím 

191 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  
Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 51.

192 Goetz v. Republic of Burundi (Award: First Part) 6 ICSID Rep 3, 32 (ICSID, 1999, Weil P, Bedjaoui & Bredin), in 
MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  
Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 51.

193 Enron Corp and Ponderosa Assets LP v. Argentine Republic (Jurisdiction) ICSID Case No. ARB/01/3 (ICSID, 
2004, Orrego Vicuňa P, Espiell  & Tschanz) paras. 82–88,  in MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; 
WEINIGER,  Matthew.  International  Investment  Arbitration  :  Substantive  Principles.  New  York :  Oxford 
University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 51.

194 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplněné vydání. [s.l.] : Linde Praha, 
a. s., 2008, s. 153–158.

195 Ibidem, s. 153.
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soudem  ad  hoc  dle  rozhodčích  pravidel  UNCITRAL;  namátkou  lze  jmenovat  např.  dohodu 

uzavřenou s Francií (1990), s Finskem (1990), s Polskem (1993) nebo s Chorvatskem (1996);196

c) Doložky s třemi či více formami mezinárodního rozhodčího řízení

Spíše  ojediněle  se  vyskytující  rozhodčí  doložky;  v  případě  České  republiky  lze  jmenovat 

rozhodčí doložku uzavřenou s USA (1991);197

d) Doložky obsahující vnitrostátní soudní i mezinárodní rozhodčí řízení

Možnost volby mezi řešením sporu před vnitrostátními soudními či správními orgány a před 

rozhodčím soudem; takové doložky lze nalézt v dohodách s Rumunskem, Řeckem, Norskem apod. 

Na druhé straně však i u tohoto typu existují určité zvláštnosti: např. doložka uzavřená s Austrálií 

dovoluje, aby strana, která zahájila řízení u vnitrostátního orgánu, mohla následně zahájit řízení u 

rozhodčího soudu.198 Není však z jejího znění úplně zřejmé, zda tak lze sice učinit po zahájení řízení 

u vnitrostátního orgánu, ale nikoliv po vynesení rozsudku, jak je stanoveno v dohodě s Tureckem.199 

Opakem těchto doložek jsou ty, které způsobují tzv. fork in the road neboli ve chvíli, kdy se strana 

rozhodne buď pro řízení před vnitrostátním orgánem nebo naopak v mezinárodní arbitráži, je tato 

volba konečná a nezvratitelná; takovým případem jsou doložky v dohodách s Chile (1995) nebo s 

Argentinou (1996);200

e) Doložky obsahující povinnost vyčerpat vnitrostátní opravné prostředky

V dohodách, která uzavřela Česká republika se podmínka vyčerpání vnitrostátních prostředků k 

předložení sporu rozhodčímu soudu vyskytuje pouze v dohodě s Čínou (2005), a i tady je tento 

požadavek zmírněn tím, že se „pouze“ vyžaduje po příslušném investorovi,  aby „před tím, než 

předloží  spor  mezinárodnímu  rozhodčímu  soudu,  prošel  se  sporem  vnitrostátním  správním 

přezkumným  řízením,  které  upravuje  právní  řád  této  smluvní  strany“,  přičemž  toto  řízení 

nepřesáhne tři měsíce.201

6.3.2 Dělení doložek podle způsobu vyjádření souhlasu s rozhodčí řízením

Jiným dělením rozhodčích doložek je dělení dle způsobu vyjádření souhlasu s vyřešením sporu 

formou mezinárodní  arbitráže.  Dle Washingtonské úmluvy není  samotná ratifikace této úmluvy 

zároveň i  souhlasem tohoto státu podrobit se řízení u této instituce v konkrétním sporu; takový 

196 Ibidem, s. 154.
197 Ibidem, s. 155.
198 Ibidem, s. 156.
199 Ibidem, s. 157,
200 Ibidem, s. 156.
201 Ibidem, s. 157–158.
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závazek vzniká  až s vyjádřením souhlasu státu v konkrétním sporu, a je to tedy smluvní stát, který 

sám o sobě rozhodne, zda je spor arbitrovatelný před tribunálem ICSID.202 V takovém případě tedy 

lze učinit  členění doložek obsahující jednu z následujících variant:203

a) Dohoda investora a hostitelského státu v případě sporu na této formě řešení

V českých podmínkách lze  jmenovat  doložky BIT smluv  uzavřené  s  Rumunskem (čl.  8)  a 

Litevskou republikou (čl.  8), které jsou téměř identického znění: „Jestliže spor mezi investorem 

jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán v době šesti měsíců, bude 

tento  spor  na  základě  dohody  obou  stran  předložen  buď  (...)“204.  Takto  formulovaná  rozhodčí 

doložka  tedy dle  převažujícího  názoru  není  souhlasem státu  s  mezinárodní  arbitráží  dle  čl.  25 

Washingtonské úmluvy a na jejím základě ani nevzniká povinnost hostujícího státu takový souhlas 

poskytnout; spíše lze chápat toto ustanovení ve smyslu uznání rozhodčího řízení v rámci ICSID 

jako vhodného prostředku pro řešení sporu.205

b) V případě sporu musí investor požádat hostující stát o souhlas, přičemž je zcela na  
volném uvážení státu, zda ho poskytne

Příkladem takto formulovaných rozhodčích doložek jsou doložky v dvoustranných dohodách o 

ochraně investic, které uzavřelo Nizozemí s některými státy, např. s Keňou206, Senegalem207 nebo 

Jugoslávií.208 Je zřejmé, že hostitelský stát nemusí souhlasit s řízením u ICSID, ale na druhé straně 

by neměl svůj souhlas k němu bezdůvodně odmítnout.209 

202 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 797. 
203 BROCHES,  Aron.  Bilateral  investment  protection  treaties  and  arbitration  of  investment  disputes,  in  eds.  

SCHULTZ, Jan C.; BERG, Albert Jan. The Art of Arbitration : Essays on International Arbitration: liber amicorum 
Pieter Sanders, 12 September 1912-1982. Deventer, Netherlands; Boston : Kluwer Law and Taxation Publishers, 
1982. 63-72s, in BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 
2004, č. 8, s. 787-811. 

204 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 198/1994 
Sb.), čl. 8 a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně 
investic (185/1995 Sb.), čl. 8.

205 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 798.
206 Z 11. září 1970, Tractatenblad (nizozemská sbírka mezinárodních smluv) č. 166, in BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí 

doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 799.
207 Výměna dopisů z 1. června 1970 až 15. února 1971 doplňující Dohodu o ekonomické a odborné spolupráci z 12.  

června 1965, Tractatenblad 1971, č. 44, in BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na 
ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 799.

208 Z 16. února 1976, Tractatenblad č. 40, in BALAŠ, Vladimír . Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na 
ochranu investic. Právník. 2004, 8, s. 799.

209 BROCHES,  Aron.  Bilateral  investment  protection  treaties  and  arbitration  of  investment  disputes,  in  eds.  
SCHULTZ, Jan C.; BERG, Albert Jan. The Art of Arbitration : Essays on International Arbitration: liber amicorum 
Pieter Sanders, 12 September 1912-1982. Deventer, Netherlands; Boston : Kluwer Law and Taxation Publishers,  
1982. 63-72s, in BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 
2004, č. 8, s. 799.
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c) Podmíněný souhlas: stát se zavázal poskytnout svůj souhlas, pokud o něj bude  
investorem požádán

Rozdílem mezi předešlým a tímto typem doložky je právě v povinnosti souhlasit s řízením dle 

Washingtonské úmluvy; zatímco v doložce pod písm.(b) má hostující stát možnost zvážení, v typu 

pod písm.(c) dopředu slíbí, že svůj souhlas v případě žádosti ze strany investora poskytne. Z české 

praxe lze jmenovat rozhodčí doložku obsaženou v čl.11 dohody o ochraně investic uzavřenou s 

Thajským královstvím: „V případě, že obě smluvní strany jsou smluvními státy Úmluvy o řešení 

sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu (…), 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  v  souladu  s 

ustanoveními uvedené Úmluvy předložen smírčímu nebo rozhodčímu soudu.“210 Pokud i přes takto 

jasně stanovený závazek hostitelský stát odmítne poskytnout svůj souhlas, může se smluvní stát 

investora domáhat na hostujícím státě plnění závazků vyplývajících z mezi nimi uzavřené dohody o 

ochraně  investic;  obecně  pak  při  neplnění  takto  stanovených  závazků  existuje  možnost  žádat 

nápravu na základě obecných pravidel mezinárodního práva.211

d) Presumovaný souhlas

Stále častějším jevem jsou doložky, které samy o sobě již obsahují souhlas hostitelského státu se 

smírčím nebo rozhodčím řízením; i doložky se však mohou dále lišit podle podmínek či rozsahu 

presumovaného souhlasu.212 Z tohoto hlediska lze rozlišit tři nejčastější formy:

i. „Obě smluvní strany tímto souhlasí s tím, že jakýkoliv právní spor mezi ní a příslušníkem 

(fyzickou nebo právnickou osobou) druhé smluvní  strany týkající  se...,  bude  předlože k 

řešení  v  rozhodčím  řízení“213;  např.  v  dvoustranných  dohodách  mezi  Velkou  Británií  a 

Bangladéším214 nebo mezi Velkou Británií a Jordánskem215;

ii. „Obě  smluvní  strany  dávají  tímto  dopředu  a  neodvolatelně  svůj  souhlas  s  předložením 

jakéhokoliv sporu týkajícího se..., k smírčímu a rozhodčímu řízení“216; např. ve dvoustranné 

dohodě mezi Belgií a Egyptem;217

210 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic (č. 180/1995 
Sb.).

211 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 800.
212 Ibidem, s. 801.
213 Ibidem, s. 801.
214 Z 19.  června 1980,  UK Treaty Series  č.  73  [1980],  Cmnd.  8013,  in  BALAŠ, Vladimír.  Rozhodčí  doložky v 

dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 801.
215 Z 10.  října  1979,  UK  Treaty  Series  č.  52  [1980],  Cmnd.  7945,  in  BALAŠ,  Vladimír.  Rozhodčí  doložky  v 

dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 801.
216 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 801-

802.
217 Z 28. února 1977, publikováno 2. prosince 1977 v Moniteur Belge, s. 12018.
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iii. „Každá smluvní strana souhlasí s tím, že se v rámci rozhodčího řízení (zpravidla v rámci 

centra) podrobí rozhodování všech sporů, které by mohly vyvstat mezi smluvní stranou a 

státním příslušníkem (fyzickou nebo právnickou osobou) druhé smluvní strany“218; např. ve 

smlouvách mezi Francií a Egyptem219 či Francií a Marokem.220

6.4 Vzorové rozhodčí doložky

Většina  rozhodčích  doložek  v  dohodách  o  ochraně  investic  jsou  výsledkem  určitého 

kompromisu smluvních států. Některé státy, jejichž vyjednávací možnosti jsou podstatně větší v 

důsledku silného ekonomického a politického postavení, mají své vlastní vzorové dohody o ochraně 

investic, které obsahují i speciální vzorové rozhodčí doložky. Mezi takové státy řadíme např. USA, 

Spojené království nebo Francii.

6.4.1 Vzorová BIT smlouva USA z roku 2004

Tato  vzorová  smlouva  obsahuje  celou  jednu  sekci  týkající  se  mezinárodní  arbitráže  mezi 

investorem a hostujícím státem; čl. 24 stanovuje, že investor může žalovat hostující stát pouze na 

základě  porušení  (a)  závazků  vyplývajících  z  BIT  dohody,  (b)  povolení  k  investici,  nebo  (c) 

investiční smlouvy, přičemž ta je definována jako smlouva v psané podobě, která je závazná pro 

obě strany (nejedná se o licenci či jednostranný slib) dle pro ni rozhodného práva, a která byla 

uzavřena mezi orgánem hostujícího státu a investorem až po uzavření BIT dohody, a která zároveň 

přiznává investorovi práva k přírodním zdrojům nebo jinému majetku, na která investor spoléhá.221 

Po neúspěšném uplynutí šesti měsíců může být následně zahájeno rozhodčí řízení v rámci ICSID, 

nebo Additional Facility nebo před rozhodčím soudem ad hoc dle rozhodčích pravidel UNCITRAL 

(příp.  i  v  rámci  jiného  rozhodčího  soudu,  na  kterém  se  strany  dohodly).222 Rozhodčí  doložka 

obsažená v americké vzorové BIT dohodě z roku 2004 obsahuje i některá atypická ustanovení, jež 

reagují na určité obtíže, které se objevily v rámci mezinárodních arbitráží (čl. 26(3) obsahuje např. 

ustanovení o předběžném opatření).223

218 BALAŠ, Vladimír. Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 802.
219 Z 22.  prosince  1974,  publikováno  dne  8.  listopadu  1975 v  Journal  Officiel,  s.  11486,  in  BALAŠ,  Vladimír. 

Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 802.
220 Z 15.  července  1975,  publikováno 30.  ledna  1977 v  Journal  Officiel,  s.677,  in  BALAŠ,  Vladimír.  Rozhodčí 

doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic. Právník. 2004, č. 8, s. 802.
221 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  

Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 49.
222 Ibidem, s. 49-50.
223 Ibidem, s. 50.
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6.4.2 Vzorová BIT smlouva Spojeného království

V této vzorové BIT dohodě je dikce doporučené rozhodčí doložky formulována tak,  že tato 

doložka se uplatní na jakýkoliv právní spor týkající se investice na území hostujícího státu; přičemž 

typicky po neúspěšném uplynutí lhůty tří měsíců, po dobu kterých mohou strany urovnat spor v 

rámci  vnitrostátních  soudních  či  správních  prostředků  (nebo  i  jinak),  může  být  spor  typicky 

předložen ICSID.224 Takto popsaný čl. 8 této vzorové BIT dohody má alternativní variantu, ve které 

se počítá s větší  volbou jednotlivých forem urovnání sporu: vedle ICSID je možné řešit spor u 

Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC) nebo prostřednictvím mezinárodního arbitra nebo 

rozhodčího  soudu  ustanoveného  na  základě  speciálního  dohody  nebo  na  základě  Pravidel 

UNCITRAL pro mezinárodní rozhodčí řízení ad hoc.225

6.4.3 Vzorová BIT smlouva Francie

Stejně jako britský model, tak i francouzská vzorová rozhodčí doložka odkazuje pouze na řešení 

sporu u ICSID:

„Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où 

il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de 

l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des 

différends  relatifs  aux  investissements  (C.I.R.D.I.),  créé  par  la  Convention  pour  le 

règlement  des  différends  relatifs  aux  investissements  entre  Etats  et  ressortissants 

d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.“226 227

6.5 Rozhodčí doložky v mnohostranných mezinárodních úmluvách

Autorka by ráda upozornila pouze na dvě z těchto úmluv: NAFTA a Dohoda k Energetické 

chartě. Prvně jmenovaná obsahuje rozhodčí doložku v čl. 11 a limituje možnost pouze na porušení 

závazků,  které  jsou  výslovně  chráněny  hmotněprávními  ustanoveními  tohoto  článku.228 

224 Ibidem, s. 47.
225 Vzorová BIT smlouva Spojeného království, in MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, 

Matthew. International Investment Arbitration : Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. 
Příloha č. 4, s. 383.

226 Francouzská vzorová BIT dohoda, in MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. 
International Investment Arbitration : Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute 
Resolution Provisions, s. 48.

227 Překlad: Pokud nedošlo k urovnání sporu ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy byl vznesen jednou ze stran 
sporu, je předložen na žádost jedné z těchto stran Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID), 
založeného  na  základě  Úmluvy  o  řešení  sporů  z  investic  mezi  státy  a  občany  druhých  států,  podepsané  ve 
Washingtonu 18. března 1965.

228 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  
Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 48.
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Mezinárodní arbitráž se může konat na základě ICSID nebo na základě Additional Facilities nebo 

na základě Pravidel UNCITRAL pro mezinárodní rozhodčí řízení ad hoc; v současnosti jedinou 

smluvní stranou NAFTA, která je zároveň i signatářem Washingtonské úmluvy, jsou Spojené státy, 

a tedy v úvahu přichází pouze poslední dvě možnosti.229

Druhá  z  úmluv  –  Dohoda  k  Energetické  chartě  (dále  jen  „Dohoda“)  –  stejně  jako  úmluva 

předešlá výslovně limituje v čl. 26 svůj dosah na investiční spory, které se týkají údajného porušení  

závazku  hostujícího  státu  dle  své  Části  III;  co  se  týče  formy  řešení  takového  sporu,  Dohoda 

obsahuje  širokou  paletu  možností  (tzv.  cafeteria  style  clause):  kromě  forem uplatněných  již  v 

předcházející  úmluvě,  umožňuje využití  i  obecných soudů hostitelského státu,  alternativně mezi 

jednotlivými  státy  dopředu  dohodnuté  metody  řešení  nebo  řízení  u  Arbitrážního  institutu 

Stockholmské obchodní komory.230

6.6 Negativní jevy v rozhodčích doložkách investičních smluv

Závěrem by se autorka ráda zmínila o určitých jevech, které byly již částečně popsány výše, ale 

jež si zaslouží vysvětlení v samostatné kapitole. V rámci rozhodčích doložek užívaných v dohodách 

o ochraně investic se objevují určité požadavky, jež bezúčelně zasahují do práv investora na rychlé 

a spravedlivé vyřešení sporů týkajících se investic. Tyto praktiky C. Schreuer označil jako „Calvovy 

potomky“ (princip Calvovy doktríny byl již vysvětlen v kapitole 4.1.2).231 Ačkoliv se vyčerpání 

vnitrostátních  opravných  prostředků  hostujícího  státu  jako  podmínka  k  zahájení  mezinárodní 

arbitráže již vyskytuje zřídka, požadavek určitého využití obecných soudů hostujícího státu před 

zahájením mezinárodní  arbitráže  se  znovuobjevuje  v  jiných  podobách;  můžeme tak  rozlišit  tři 

následující formy:

(a) požadavek využití vnitrostátních (opravných) prostředků po stanovou dobu;

(b) rozhodčí  doložky  v  investičních  smlouvách  odkazující  k  řešení  sporu  na  obecné  soudy 

hostujícího státu;

(c) řízení u obecných soudů jako hmotněprávní požadavek.

V následujících řádcích nastíníme základní  rozdíly mezi  jednotlivými typy a  poukážeme na 

problematickou část takto stanovených podmínek.

229 Ibidem, s. 48.
230 MCLACHLAN QC, Campbell; SHORE, Laurence; WEINIGER, Matthew. International Investment Arbitration :  

Substantive Principles. New York : Oxford University Press, 2007. Dispute Resolution Provisions, s. 48-49.
231 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 

Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 1-17.
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6.6.1 Požadavek užití vnitrostátních opravných prostředků po stanovenou 
dobu k zahájení mezinárodní arbitráže

Takto  určený  požadavek  sice  neznamená,  že  musí  být  plně  vyčerpány  vnitrostátní  opravné 

prostředky k zahájení arbitráže, ale strany se musí po určitou dobu pokusit  o urovnání sporu u 

obecných soudů hostujícího státu. Prakticky se tento časový úsek stanovuje od tří měsíců232 do dvou 

let.233 Vzhledem  k  jeho  délce  však  prakticky  není  ani  ve  většině  případů  možné,  aby  tento 

požadavek byl skutečným efektivním nástrojem řešení sporu; jedná se tedy de facto o další tzv. 

cooling-off  period  a  jejím  výsledkem  může  být  pouze  oddálení  vyřešení  sporu.234 Z  určitého 

hlediska je  možné na tento  požadavek nahlížet  jako na obrácenou klauzuli  „fork in  the road“; 

namísto  jediné  a  nezměnitelné  volby  mezi  určitými  prostředky  řešení  sporu,  je  investor  nucen 

využít obou, a to v určitém pořadí.235 V praxi mezinárodních tribunálů se obecně nedodržení tohoto 

požadavku nepovažuje za nedostatek pravomoci tribunálu ve sporu; v případech jako Maffezini v. 

Španělsko nebo Siemens v. Argentina žalobci úspěšně využili doložku nejvyšších výhod k obejití 

této podmínky.236

6.6.2 Rozhodčí doložky v investičních smlouvách odkazující k řešení sporu na 
obecné soudy hostujícího státu

Jak  píše  C.  Schreuer,  asi  nejznámějším  z  „Calvových  potomků“  jsou  rozhodčí  doložky  v 

investičních smlouvách, které odkazují v případě sporu vzniklých z těchto smluv na obecné soudy 

hostujícího státu; tyto státy se pak uchylují k argumentaci, že jejich uzavřením tribunály přišly o 

pravomoc ke sporům vzniklým z této smlouvy a investoři byli omezeni na využití vnitrostátních 

opravných  prostředků.237 Ačkoliv  se  v  posledních  letech  objevilo  několik  zásadních  rozhodnutí 

týkající se rozlišení nároků z dohod o ochraně investic a z investičních smluv v užším smyslu, není 

tento  problém  problémem  novým;  již  v  roce  1974  byl  tribunál  ICSID  konfrontován  s  takto 

položenou otázkou.238 Autorka problém rozebírala v kapitole 6.1.

232 Dohoda  mezi  vládou  Egypta  a  vládou  Spojeného  království  o  podpoře  a  ochraně  investic  (čl.  8(1)),  in 
SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 3.

233 Dohoda mezi vládou Francie a vládou Maroka o podpoře a ochraně investic (čl. 10), in SCHREUER, Christoph. 
Calvo's  Grandchildren:  The  Return  of  Local  Remedies  in  Investment  Arbitration.  The  Law  and  Practice  of  
International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 3.
SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 3.

234 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 4-5.

235 Ibidem, s. 4.
236 Ibidem, s. 4.
237 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 

Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 5.
238 Ibidem, s. 5.
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6.6.3 Řízení u obecných soudů jako hmotněprávní požadavek

Adoptivním  dítětem  Calvovy  rodiny  je  dle  C.  Schreuera  třetí  jev  vyskytující  se  v  rámci 

investičních sporů: k porušení BIT dohody dochází až poté, co bylo o nápravu neúspěšně usilováno 

cestou vnitrostátních opravných prostředků.239 Takto stanovený požadavek není v tomto případě 

pouze procesní podmínkou k zahájení arbitrážního řízení,  ale je součástí  samotné hmotněprávní 

(mezinárodní) normy, jak se vyjádřil tribunál v případě Waste management v. Mexico.240 Obecně lze 

konstatovat, že tento způsob interpretace může v praxi způsobovat další problémy: není např. zcela 

jasné,  jak se bude postupovat  v případě,  pokud samotná rozhodčí  doložka v BIT dohodě bude 

obsahovat klauzuli „fork in the road“, tedy bude umožňovat pouze jedinou a tím i konečnou volbu 

formy řešení sporu.241

239 Ibidem, s. 13.
240 Waste Management, Inc. v. United Mexican States, nález z 2. června 2000, 40 ILM 56 (2001), 5 ICSID Reports 

443 , in SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration. 
The Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 13.

241 SCHREUER, Christoph. Calvo's Grandchildren: The Return of Local Remedies in Investment Arbitration.  The 
Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2005, Volume 4, Number 1, s. 16.
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VII. ZÁVĚR

V práci jsme se zabývali rozhodčími doložkami užívanými jak čistě ve smlouvách mezi subjekty 

soukromého  práva,  v  našem  případě  doplněné  o  mezinárodní  prvek,  tak  i  v  tzv.  investičních 

smlouvách. Investiční smlouvy užité i v názvu práce jsme definovali v širším smyslu; zahrnuli jsem 

do nich  smlouvy investiční jako smlouvy nejčastěji koncesní uzavírané mezi státem a investorem 

druhého státu, ale i tzv. dohody o ochraně investic uzavřené mezi dvěma státy. Cílem práce pak 

bylo  nahlédnout  do  často  komplikované  problematiky  rozhodčích  doložek,  přičemž  autorka  v 

zásadě provedla srovnání na jejich základních stavebních prvcích. 

Celá práce byla strukturována do šesti kapitol. První tři kapitoly jsou nezbytným podkladem pro 

samotnou  studii,  zahrnující  vymezení  základních  metod,  definování  hlavních  pojmů,  vymezení 

rozhodčí doložky jako ústředního tématu práce.  K samotnému rozboru autorka přistoupila až v 

kapitole IV., V. a VI. Jednotlivé kapitoly byly dále strukturovány do podkapitol. Práce má tedy 

logickou  systematiku  založenou  na  gradaci  jednotlivých  bodů  podle  své  komplikovanosti  či 

nejasnosti v rámci každého tématu. 

Ve  III.  kapitole  autorka  rozebírala  základní  stavební  prvky  rozhodčích  doložek,  tzn.  že  se 

zabývala arbitrabilitou a jejím pojetím v obou vymezených oblastech práva, dále způsobilostí stran 

tuto doložku uzavřít, vztahem doložky k hlavní smlouvě, do které byla vložena a požadavkem na 

její formu. V této části se základním problémem zdála být zvláště otázka právní způsobilosti, resp. 

pravomoci  státních  orgánů  platně  uzavírat  rozhodčí  doložky  i  přes  omezení  stanovená  jejich 

vnitrostátním právem. Autorka s pomocí zahraniční literatury nastínila několika základních pohledů 

na řešení těchto případů, ať už podporující tvrzení neplatnosti (na základě doktríny „ultra vires“) 

nebo naopak platnosti (např. za užití principu dobré víry či principu „pacta sunt servanda“). Autorka 

se sama přiklání  k  druhé variantě.  Osobně se domnívá,  že stát  nebo jeho orgány by měly být 

hlavním příkladem dodržování právních předpisů. Neznalost zákona neomlouvá („ignoratia iuris 

non excusat“) soukromoprávní subjekty a není důvod, proč by měla omlouvat subjekt veřejnoprávní 

(nebo jeho organizační složky). Samozřejmě tento argument je dvousečný, stejně tak se dá říci, že 

právě proto, že neznalost zákona neomlouvá, měla druhá smluvní strana vědět, že tato doložka musí 

být nutně neplatná.  Zapomenout bychom však neměli  na dvě věci:  právní řády zahrnují  stovky 

předpisů a ne vždy jsou všechny psány jasným, srozumitelným způsobem, nepotřebujícím užití 

výkladových metod. Vlastně taková situace je situací v dnešní době utopickou a nelze si skutečně 

představit, že by se dalo bez interpretačních metod obejít. Dá se tedy spíše prominout, že subjekt 

soukromého práva, a to navíc v případě, že není subjektem domácím, takové ustanovení přehlédne 
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nebo ho nevyloží správným způsobem. Mnohem přísnější přístup je však potřeba přijmout právě u 

veřejnoprávních  subjektů  či  jejich  složek,  které  mají  k  normám veřejného  práva  blíž.  Je  tedy 

nesmyslné,  dle  autorky,  aby  se  tyto  subjekty  (orgány)  mohly  úspěšně  dovolat  neplatnosti  této 

doložky, neboť by tak paradoxně, pokud druhý subjekt o této neplatnosti nevěděl, byla chráněna 

„špatná víra“ nad „dobrou“.  

V  rámci  rozhodčích  doložek  užitých  v  mezinárodním  obchodě  je  často  sporným  bodem 

interpretace, tedy výklad smluvních ustanovení. Autorka načrtla určité typy doložek vyskytující se v 

této oblasti práva a neopomněla se zmínit ani o některých – byť i ne příliš častých – tendencích v 

nich se vyskytujících a s nimi spojených problémech. Jsou to zejména doložky, které nejsou čistě 

rozhodčími doložkami, tzn. že určitým způsobem v sobě zahrnují i možnost nebo dokonce v určité 

fázi i povinnost řízení u obecných soudů (viz tzv. „combined clauses“) a nabízí se tedy otázka jejich 

platnosti,  kterou  však  lze,  a  to  ne  vždy  zcela  jednoznačně,  odpovědět  pouze  v  poměru  ke 

konkrétnímu právnímu řádu (pokud není přímo taková otázka řešena v právních předpisech jsem 

odkázáni na ne vždy bohatou či konsistentní judikaturu obecných soudů). Takový závěr lze učinit i 

pro tzv. doložky patologické, jejichž „patologie“ zejména tkví v odkazu na neexistující rozhodčí 

instituci, rozhodčí pravidla nebo ustanovující již zesnulé či jinak nezpůsobilé rozhodce. 

Práce v následující kapitole přechází k doložkám užitých v investičních smlouvách. Ačkoliv i v 

předešlé kapitole jsme v případě tzv. „combined clauses“ v podstatě popsali typický střet týkající se 

jurisdikce mezi soukromoprávními institucemi a obecnými soudy jako státními orgány, je právě v 

oblasti investičních sporů tento rozkol silně akcentován. Mezi základní sporné body autorka řadí:

1) povahu rozhodčích doložek v dohodách o ochraně investic,

2) pravomoc státu a státních orgánů pro uzavírání rozhodčích doložek,

3) rozlišení nároků z dohod a ze smlouvy, možnost volby fóra investorem v (ne)závislosti na 

povaze těchto nároků.

Body  č.  1)  a  2)  autorka  rozebrala  postupně  v  úvodních  kapitolách.  Naopak  bod  č.  3  byl 

ústředním tématem celé kapitoly, tzn. rozlišení nároků ze smluv a z dohod o ochraně investic a 

možnost subsumovat čistě smluvní nároky pod režim těchto dohod, ať už na základě v nich široce 

formulovaných  rozhodčích  doložek  nebo  tzv.  „umbrella  clause“.  Autorka  v  souvislosti  s  touto 

problematikou v práci rozebrala několik zásadních rozhodnutí Mezinárodního střediska pro řešení 

sporů z investic doplněný i o komentář předních kapacit v oblasti investičních sporů. Autorka se 

obecně shoduje s většinovým názorem těchto autorit, že je neúnosné na jednu stranu poskytnout 

investorům možnost využití ochrany dohod i pro čistě smluvní nároky, k čemuž široce formulované 
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rozhodčí doložky nebo doložky typu „umbrella clause“ přímo vybízejí, a následně jim toto právo 

odepřít. Závěrem práce autorka obrátila svoji pozornost k tzv. negativním jevům vyskytujících se v 

rozhodčích  doložkách,  stejně  jako  tak  de  facto  obdobným  způsobem  učinila  i  v  kapitole 

pojednávající o rozhodčích doložkách v mezinárodním obchodě.

Tato  práce  si  kladla  za  cíl  identifikovat,  rozebrat  a  srovnat  hlavní  jevy  vyskytující  se  v 

souvislosti  s  rozhodčími  doložkami.  Hlavním  zájmem  autorky  bylo  nahlédnout  pod  povrch 

problematiky ustanovení, která jsou často opomíjená či se jim nedostává tolika pozornosti, kolik by 

si vzhledem ke své důležitosti zasloužily. Ač se zdá, že rozhodčí doložky v investičních smlouvách 

a v mezinárodním obchodě se podstatně neliší – můžeme určitě říci, že základní atributy jsou ne-li 

stejné, tak podobné - jejich odlišnost tkví právě v komplikovanosti vztahů, které pokrývají. Zatímco 

v mezinárodním obchodě existuje jen jeden druh nároků, nemůže ani vzniknout situace, která je tak 

typická pro investiční spory; avšak spory o jurisdikci se mohou objevit i zde, i když poněkud na jiné 

úrovni. Zatímco u investičních sporů nejčastěji dojde k takovému sporu mezi v podstatě dvěma 

rozhodčími soudy, příp. mezi rozhodčím soudem a obecným soudem, v důsledku povahy nároku, 

tak v mezinárodním obchodě to bude vždy mezi rozhodčím soudem a obecným soudem daného 

státu  na  základě  špatně  formulované  doložky,  někdy  vzbuzující  i  pochybnosti  o  své  platnosti. 

Můžeme  tedy  závěrem  říci,  že  společným  problémem  obou  doložek  (i  když  nevyhnutelně  to 

neznamená jediným problémem, což platí zejména u doložek v mezinárodním obchodě) je kolize 

veřejného a soukromého práva.
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IX. RÉSUMÉ

La  problématique  de  la  clause  d'arbitrage  constitue  un  sujet  de  réflexion  qu'il  est  tout 

particulièrement  essentiel  de traiter  en  profondeur  dans  certains  domaines  du  droit.  Dans  cette 

étude, on aborde les clauses d'arbitrage en adoptant un point de vue très spécifique. En effet, il s'agit 

de comparer les clauses d'arbitrage qui sont utilisées autant pour les contrats d'investissement, qu'ils 

soient conclus entre un pays et un investisseur ressortissant de l'autre pays contractant, ou que ce 

soit les traités conclus entre les pays afin de garantir la protection des investissements provenant de 

l'autre  pays  contractant  (« l'Accord  sur  l'Encouragement  et  la  Protection  Réciproques  des 

Investissements », qu'on abrégera ici par « l'Accord »), que pour les contrats s'inscrivant dans le 

commerce  international.  L'étude  vise  essentiellement  à  mettre  en  évidence  les  différences 

fondamentales et les points communs entre ces clauses utilisées d'une part comme un moyen du 

droit privé et d'autre part comme un moyen du droit public international. Par ailleurs, l'étude met 

l'accent sur les différentes fonctions que prennent les clauses d'arbitrage lorsqu'elles sont utilisées 

dans ces différents domaines du droit. Clairement, on observe que ce n'est pas la forme qui subit le 

plus de changement d'un domaine à un autre dans le cas général. Même si il est vrai que dans le 

commerce international, la plupart des différends prennent leur source dans l'interprétation de ces 

clauses. Quant au véritable noyau de l'affaire en ce qui concerne les clauses d'arbitrage dans la 

sphère des investissements, il  est ailleurs. En effet,  le problème n'est pas tant dans le texte lui-

même, ou plus précisément dans l'interprétation d'une provision, mais si on considère deux clauses 

distinctes contenues dans deux documents fondamentalement différents, il est nécessaire de se poser 

la  question  de  savoir  laquelle  de  ces  clauses  peut  aboutir  à  la  résolution  des  différends :  en 

l’occurrence est-ce que l'investisseur a le droit de choisir l'une de ces clauses ou est-ce que les 

clauses  permettent  aux  investisseurs  d'entamer  une  procédure  d'arbitrage  à  l'encontre  du  pays 

contractant sur la base de l'Accord, même si les prétentions des investisseurs sont purement basées 

sur la violation du contrat, soit en invoquant la clause d'arbitrage dans l'Accord et en s'appuyant sur 

la formulation relativement libre et donc ouverte à une libre interprétation, soit par l'existence de la 

clause  parapluie  dans  l'Accord.  Telles  sont  les  questions  principales  auxquelles  on  s'efforce 

d'apporter des éléments de réponse dans cet ouvrage.

Au début de l'étude sont définis les termes essentiels de la réflexion, notamment et à titre non 

exhaustif les clauses d'arbitrage, le commerce international, les contrats d'investissement ou encore 

le CIRDI. Ensuite on se focalise sur les éléments constitutionnels concernant les clauses d'arbitrage 

tels  que  l'arbitrabilité,  la  séparabilité  et  la  capacité  des  parties  contractantes.  La  typologie  des 
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clauses  conclues  dans  le  commerce  international  est  traitée  dans  le  chapitre  V,  où  on  fait  la  

distinction entre  les clauses simples et  les clauses qui  s'avèrent  problématiques  pour un certain 

nombre  de  raisons.  La  question  des  clauses  d'arbitrage  dans  le  domaine  particulier  des 

investissements est traitée au chapitre suivant, en s'intéressant plus particulièrement à la distinction 

entre les différentes prétentions des parties, c'est-à-dire en général des investisseurs, en développant 

au sujet de la juridiction du CIRDI. Enfin une conclusion de l'étude sur l'ensemble des résultats est 

proposée au lecteur. Notons que si au commencement de l'étude, le champ des possibilités offert par 

cette  réflexion  pouvait  sembler  modeste,  le  lecteur  pourra  observer  que  cette  étude  parvient  à 

décrire et à ébaucher tant les éléments principaux qui définissent les clauses d'arbitrage que les 

éléments controversés qui leurs sont liés en apportant la modeste opinion personnelle de l'auteur à 

leur sujet.

Klíčová slova : rozhodčí doložka, investiční smlouva, mezinárodní obchod; 

arbitration clause, investment agreement, international business.
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