
Závěr 

 

Dnes na světě existuje více než 2600 BIT, které tvoří gros celého současného práva 

mezinárodních investic. Někteří autoři dokonce hovoří o tzv. BIT generaci1. Tyto dohody jsou 

uzavírány mezi nejrůznějšími státy světa, ale jedno mají společné. Lze v nich vypozorovat 

trend k čím dál tím většímu posilování práv investorů na úkor zájmů hostitelských států. Jak 

již bylo zmíněno, v judikatuře posledního desetiletí lze tento trend nejnápadněji vysledovat 

pokud jde o standard FET. Nejen samotné BIT, nýbrž také judikatura postupně do tohoto 

režimu přidávala nová pravidla a ze standardů zacházení se stal mocná zbraň zahraničních 

investorů. Existují obavy, že státy došly příliš daleko ve snaze přitáhnout zahraniční investory 

za každou cenu. 

Teorie se shoduje na tom, že je třeba najít rovnováhu mezi ochranou práv investorů a 

uznáním legitimního prostoru pro činnost hostitelských států, které zodpovídají za zájmy 

všech, kdo žijí v jejich jurisdikci, a musí prosazovat mnoho veřejných zájmů, nejen ty 

investorské. Mnoho případů po celém světě včetně arbitráže podle dohody NAFTA, vzbudilo 

vlnu nevole. Bylo například poznamenáno, že „existující právo je skandálně neschopné 

vyvážit subjektivní práva s veřejnými hodnotami“2 nebo že investoři by v hostitelském státě 

neměli být chráněni více než ve svém vlastním.3 Jestliže má mezinárodní arbitráž splnit svůj 

účel, musí být vytvořeny mechanismy, které budou citlivější k životně důležitým zájmům 

států. 

Již existují důkazy, že tyto obavy se projevují v nedávné smluvní praxi. Kupříkladu 

vzorová BIT Spojených států z roku 2004 obsahuje mnoho novinek, které zohledňují veřejné 

zájmy státu a zároveň podporují investice „způsobem, který je v souladu s ochranou zdraví, 

bezpečnosti a životního prostředí a s prosazováním práv zaměstnanců uznaných 

mezinárodním právem.“4 Tato americká BIT obsahuje ustanovení, která mají zaručit, že 

investice se nedostane do konfliktu se standardy ochrany životního prostředí a bezpečnosti 

práce. Ustanovení o vyvlastnění stanoví, že, „kromě mimořádných okolností, nebudou 

nediskriminační regulační opatření smluvní strany, jejichž cílem je ochránit veřejné zájmy, 
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jako např. veřejné zdraví, bezpečnost a životní prostředí, považovány za nepřímé 

vyvlastnění.“5 Stejně tak mnoho dalších vzorových BIT opravňuje stát přijímat opatření 

k ochraně životního prostředí. 

Je také na rozhodcích, aby rozumně aplikovali často obecné formulace. Přitom by měli 

zvolit vyvážený přístup k zájmům investorů a hostitelských států, jak například konstatoval i 

rozhodčí tribunál ve věci Saluka v Česká republika. Bohužel, nelze říci, že rozhodci se v praxi 

drží takového přístupu. Často se stává, že se misky vah příliš převáží směrem k právům 

investorů, případně k zájmům silných států oproti rozvojovým zemím. Rozhodci také často 

interpretují tyto dohody pomocí pravidel, která jsou blízká mezinárodní obchodní arbitráži. 

Dá se říct, že mezinárodní investiční arbitráž má vlastně veřejnoprávní obsah, ale často 

soukromoprávní formu. Vodítkem pro rozhodce může být vnitrostátní judikatura mnoha státu, 

která se nezřídka zabývala konfliktem subjektivních práva a veřejného zájmu.  

BIT umožňují rozhodcům přezkoumávat jakékoli jednání suverénních států, které by 

mohlo mít vliv na zájmy investorů. Neurčité pojmy jako investice, diskriminace, spravedlivé 

zacházení nebo vyvlastnění jim dává širokou pravomoc v téměř všech oblastech 

vnitrostátního veřejného práva. Zbývá jen sledovat, do jaké míry budou BIT aplikovány tak, 

že přinutí státy nahrazovat škodu vzniklou opatřením, které nemělo v úmyslu zasáhnout 

zahraničního investora. Vzhledem k tomu, že zcela běžným způsobem je v tomto případě 

arbitráž ad hoc, je třeba čekat na každé jednotlivé rozhodnutí. 

Jistě je vhodné, aby investoři měli kontrolu nad tím, jak jsou jejich práva chráněna 

mezinárodním právem. Soustava BIT a její vliv je však poněkud problematická. Tím, že státy 

otevřely dveře souběžným žalobám a forum-shopping, došly příliš daleko vstříc soukromým 

investorům. Neznamená to, že by měl stát vždy vyhrávat. Ve vnitrostátním právu všech států 

ale existuje prostor, kde jednotlivci nemohou být odškodnění za jednání státu a takový prostor 

existuje i v mezinárodním právu. Bylo by tedy přinejmenším znepokojující, kdyby takový 

prostor neexistoval v mezinárodní investiční arbitráži. 

Dalším revolučním prvkem je fakt, že jsou to soukromí rozhodci, kdo rozhoduje takto 

zásadní spory. Objevuje se argument, že tito lidé by neměli rozhodovat o tak zásadních 

věcech veřejného práva, neboť finanční motivace těchto právníků a akademiků má za 

následek jejich neopatrný přístup k odpovědnosti státu. Na některých případech je patrno, že 

mnoho rozhodců přehnaně brání zájmy investorů pomocí soukromoprávních pravidel a 

posouvá tak celý systém směrem, který je nevýhodný pro jiné jednotlivce a státy jako takové. 
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Je třeba, aby rozhodci při svém rozhodování postupovali se vší skromností, opatrností a 

respektem vůči suverenitě států. Dnes neexistuje větší západní právní tradice, kde by 

vlastnická práva a ekonomické svobody dostávaly tak velkou ochranu proti veřejným 

zájmům, než je právě právo mezinárodních investic. 

Věc má ale i pozitivnější stránku. Právo mezinárodních investic může pomoct 

rozvíjejícím se ekonomikám zlepšit kvalitu jejich právního řádu pokud jde o domácí 

investory. Ti totiž budou vyžadovat stejně kvalitní zacházení, jakého se dostává zahraničním 

investorům podle BIT. 

Systém mezinárodní investiční arbitráže je v každém případě bezprecedentní fenomén 

současného mezinárodního práva a vzbuzuje mnoho otázek, například o nezávislosti a 

nestrannosti rozhodčích soudů, o tendencích k tzv. forum-shopping a treaty-shopping nebo o 

aplikaci procesních pravidel, jakými jsou res judicata a lis pendens. Cílem této práce bylo 

shrnout, jak byly tyto standardy v posledních dvaceti letech interpretovány. Bylo pojednáno o 

obsahu jednotlivých standardů a bylo zmíněno, jak s dikcí jednotlivých ustanovení nakládaly 

konkrétní rozhodčí tribunály. Bohatá judikatura posledních deseti let pomohla formulovat a 

upřesnit hmotný obsah standardů zacházení se zahraničními investory a přinesla odpovědi na 

mnohé otázky. Přesto je stále třeba hledat co nejpřesnější význam těchto obecných a 

neurčitými pojmy vyjádřených standardů.  

 

 


