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Úvod 
 

Ochrana zahraničních investorů prostřednictvím dvoustranných dohod a z nich 

vyplývajících standardů zacházení není v mezinárodním právu novinkou. Lze se s ní 

setkat již přinejmenším několik desetiletí. Nicméně současný dynamický vývoj této 

problematiky, který odstartoval v 90. letech a nabyl na síle v prvním letech nového 

tisíciletí, dramaticky změnil charakter celého systému a především nastolil mnoho 

otázek. Právo mezinárodních investic je v současnosti jednou z nejzajímavějších oblastí 

práva a právě proto jsem si je vybral za téma této práce.  

Standardy zacházení se zahraničními investory jsou základem mezinárodního 

investičního práva, pilíři, o které se opírá chování států a na nichž stojí investiční spory. 

Tyto standardy, s výjimkou ochrany proti vyvlastnění, nebyly navíc po dlouhou dobu 

podrobeny soudu. Mimo případů vyvlastnění vzniklo ve druhé polovině 20. století 

velmi málo judikátů věnujících se těmto standardům. Avšak dnes, na počátku nového 

tisíciletí, je situace jiná. Investoři žalují hostitelské státy, dovolávajíce se zákazu 

diskriminace, národního zacházení nebo doložek nejvyšších výhod, a státy jsou často 

odsouzeny k úhradě astronomických částek.  

Státy naopak nechtějí ztratit kredit v očích investorů a proto obvykle akceptují 

rozhodnutí, která často enormně zatíží státní rozpočet. Možnost revize rozhodnutí je 

navíc velice omezená. Mezinárodní investiční právo tedy vytváří zvláštní systém, na 

pomezí mezinárodní obchodní arbitráže se silným veřejnoprávním charakterem, který 

ještě nedozrál do své pevné podoby. Vznikající judikatura přináší upřesnění základních 

institutů a formulace práv investorů. Nicméně tato první rozhodnutí tvoří jen první 

generaci judikatury, a proto, jak uvádí McLachlan, „je nevyhnutelné, že vzniknou 

nepřesnosti v rozhodování a zůstává stále mnoho otázek, se kterými je třeba se 

vypořádat.“1 

Tato práce si klade za cíl analyzovat významné standardy zacházení: zákaz 

diskriminace, standard spravedlivého a rovného zacházení, standard národního 

zacházení a doložky nejvyšších výhod. Každá kapitola nejprve rozebere obecný význam 

standardu, jeho zakotvení v mezinárodním obyčejovém právu a nakonec to 

                                                           
1 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger, M.; International Investment Arbitration, 
Substantive Principles; Oxford University Press; 2007; s. 225 
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nejpodstatnější – jeho obsah. S jednotlivými prvky každého standardu bude zmíněna i 

nejdůležitější judikatura, která ovlivňovala vývoj daného institutu a která vymezila 

rozsah, ale také hranice a limity každého standardu. Poslední kapitola se soustředí na 

vztah těchto standardů ke sporům s Českou republikou a rozebere ty nejdůležitější 

judikáty týkající se českého státu.  
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1 Zákaz diskriminace v kontextu ochrany investic 
 

Zákaz diskriminace je jedním ze základních cílů práva mezinárodních investic. 

Jako červená nit se táhne celým systémem standardů zacházení se zahraničními 

investory. Je všudypřítomným prvkem v dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně 

investic (Bilateral Investment Treaties, BIT), obvykle jako součást samostatných 

ustanovení o národním zacházení a v doložkách nejvyšších výhod. Jindy bývá zahrnut 

do standardu, který chrání proti svévolným a nepřiměřeným opatřením (arbitrary and 

unreasonable measures) a tvoří tak samostatnou odnož tohoto standardu zacházení.2 

Paradoxem je, že ačkoli jsou případy diskriminace ve světě investic běžné a 

nejrůznější její podoby jsou na denním pořádku, jen málo jich je dostatečně 

zdokumentováno3. Jen zlomek z nich dá vzniknout sporu a vzhledem k tomu, že mnohé 

spory řešené mezinárodní arbitráží jsou neveřejné, je obtížné do většiny z nich zcela 

proniknout. Důvodů pro to je hned několik. Stát, který proti investorovi postupuje 

diskriminačně, má pochopitelně pramalý zájem na zveřejnění takového jednání.  

Stejně tak investor, přestože se nachází v nešťastné situaci, často preferuje 

udržet v tajnosti své vztahy a postavení v hostitelském státě. Ve hře jsou budoucí vztahy 

s tímto státem a náskok před konkurencí, která by mohla takového případu využít k 

získání užitečných informací. Některá opatření, která investor využil k překonání 

diskriminace, ku příkladu korupce, se navíc obtížně podrobují veřejnému soudu a proto 

mnoho investorů, pokud je investice více méně zisková, nemá zájem na zveřejnění 

citlivých informací a na vzniku sporu. Nicméně judikatura na toto téma existuje a 

v uplynulém desetiletí hrála významnou roli pokud jde o formulaci pravidel zacházení a 

jejich limitů. O nejdůležitějších případech bude podrobně pojednáno v následujících 

kapitolách. 

Ochrana před diskriminací má svůj původ v mezinárodním obchodu zbožím, kde 

se postupně prosadila teorie komparativních výhod a liberalizace. Podle ní absence 

diskriminace prospívá všem zúčastněným. V případě zahraničních investic je však 

situace poněkud složitější a ekonomická teorie byla postavena před obtížnější úkol 

                                                           
2 Reinisch, A.; Standards of Investment Protection; Oxford University Press; 2008; s. 87 
3 Von Moltke, K.; Discrimination and Non-Discrimination in Foreign Direct Investment; 
OECD global forum on international investment; 2002; s. 3 
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pokud jde o konkrétní výhody takového režimu. Mezinárodní investice sice pomáhají 

efektivněji alokovat kapitál do kapitálově méně vybavených zemí, avšak přínos pro 

všechny zúčastněné strany není vždy jednoznačný a bezpodmínečný. Aby i hostitelský 

stát ideálně profitoval z takové investice, závisí na povaze a na konkrétních okolnostech 

každého projektu.  

Proto také zajistit zákaz diskriminace zahraničním investorům je mnohem 

obtížnější než nediskriminovat zahraniční zboží. Zahraniční investice často zahrnují 

mnoho vzájemně propojených prvků, investoři vstupují do vztahů s řadou soukromých 

subjektů z hostitelského státu a nabývají tam mnoho práv a povinností. Diskriminace se 

může objevit nejen v okamžiku vzniku investice, nýbrž také po celou dobu jejího trvání, 

která dosahuje v některých případech až desítek let. To vše musí být bráno v úvahu, 

pokud chce stát zajistit zahraničním investorům nediskriminační prostředí. 

Zákaz diskriminace je společným jmenovatelem všech standardů zacházení, 

které jsou analyzovány v této práci. Relativní standardy mají za cíl chránit investora 

před diskriminací vůči domácím subjektům z hostitelského státu (standard národního 

zacházení) případně vůči jiným zahraničním investorům (zacházení podle doložky 

nejvyšších výhod). Společnou rysem obou je podmínka, že má-li se jednat o 

diskriminaci, je vždy třeba vymezit subjekt, ve srovnání ke kterému je investor 

diskriminován. Rozhodčí soud v případu Pope & Talbot4, který se zčásti zakládal na 

článcích 1102 a 1103 dohody NAFTA, formuloval test, který na základě tří prvků 

pomáhá zhodnotit, zda došlo k diskriminaci, a o který se následně opřela novější 

judikatura. Zaprvé je potřeba určit způsobilý subjekt srovnání, který údajně obdržel 

příznivější zacházení, než daný zahraniční investor (blíže kap. 3.3.1). Druhým krokem 

je pak označení konkrétního zacházení, které se v obou případech lišilo nebo mělo lišit. 

Konečně třetím prvkem tohoto testu je zhodnocení, zda existovaly objektivní a legitimní 

důvody pro takový rozdíl v zacházení (viz. kap. 3.3.3). 

Třetí standard, který je analyzován v této práci, tedy standard spravedlivého a 

rovného zacházení, chrání zahraničního investora ještě před jiným druhem 

diskriminace. Zatímco výše zmíněné standardy srovnávají jednotlivé investory, popř. 

jiné soukromé subjekty, standard spravedlivého a rovného zacházení se snaží také o 

rovnováhu mezi soukromými zájmy investora a veřejným zájmem hostitelského státu. 

                                                           
4 Pope & Talbot Inc v Canada, NAFTA, 2001 
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Jedním z jeho úkolů je ochrana před diskriminací, která může nastat, když stát 

upřednostní své ekonomické nebo politické zájmy. Znamená to, že zájem investora a 

veřejný zájem musí být poměřovány legitimními a transparentními měřítky a pomocí 

stejných pravidel, jaká se vztahují na domácí investory. 

Je jasné, že diskriminace a nediskriminace nejsou jediné dvě situace, které 

mohou nastat. Celý systém je nesmírně dynamický a realita se vždy nachází někde mezi 

těmito dvěma extrémy. Mnoho dlouhodobých investic se například potýká s jednáním, 

které je možno označit za diskriminační, přestože je dokonale legitimní. V následujících 

kapitolách bude postupně pojednáno o nejrůznějších formách diskriminace, o 

nejdůležitější judikatuře, která se nejen diskriminací zabývá, a o rozsahu a limitech 

ochrany proti ní. 

 



 

 

11

2 Standard spravedlivého a rovného zacházení 
 

2.1 Význam standardu spravedlivého a rovného zacházení 
 

Standard spravedlivého a rovného zacházení (fair and equitable treatment 

standard, FET) patří k povinné výbavě téměř všech dvoustranných dohod o podpoře a 

ochraně investic a investičních kapitol dohod o zónách volného obchodu (např. oddíl 5 

Severoamerické dohody o volném obchodu NAFTA). Běžnou formulaci bez odkazu na 

mezinárodní právo lze najít například v dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic 

mezi ČSFR a Nizozemským královstvím5: 

„Každá smluvní strana zabezpečí investicím investorů druhé smluvní strany 

nestranné a spravedlivé zacházení a nebude nepřiměřenými nebo diskriminačními 

opatřeními poškozovat správu, řízení, udržování, používání, využití nebo dispozici s 

investicemi těchto investorů.“ 

Nedávno podepsaná dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a 

Sýrií6 obsahuje poněkud stručnější formulaci v souladu s novou generací těchto smluv: 

„Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za každých okolností 

poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti 

na území druhé smluvní strany.“ 

Jak je patrno z tohoto ustanovení, standard FET bývá úzce spojen i s dalšími 

požadavky na zacházení s investicí. Jsou nimi (a) požadavek plné ochrany a bezpečnosti 

(full protection and security) a (b) požadavek zákazu svévolných a diskriminačních 

opatření (prohibition of arbitrary and discriminatory measures). Tyto požadavky jsou 

uplatňovány buď přímo jako součást standardu spravedlivého a rovného zacházení, 

nebo pouze vedle něj a v úzkém spojení s ním. 

Ze všech subjektivních práv zahraničních investorů, je standard spravedlivého a 

rovného zacházení nejvíce nepolapitelným a diskutovaným. Jisté je, že se jedná o 

                                                           
5 Viz. čl. 3 odst. 1 sdělení č. 569/1992 Sb. 
6 Viz. čl. 2 odst. 2 sdělení č. 62/2009 Sb.m.s. 
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standard absolutní, nezávislý, tedy o standard, který je vyjádřen pojmy s vlastním 

normativním obsahem. Tím se liší od relativních, závislých standardů jakými jsou 

národní zacházení nebo standard nejvyšších výhod (viz. kapitoly 3 a 4), které stanovují 

úroveň zacházení v závislosti na zacházení, které je poskytováno jiným investorům za 

podobných podmínek. 

Je důležité si uvědomit ještě jeden rozdíl mezi absolutními a relativními 

standardy. Standard FET jako absolutní standard nezaručuje pouze nestranné a 

spravedlivé zacházení mezi různými kategoriemi investorů, např. domácími a 

zahraničními, případně zahraničními a jinými nejvíce zvýhodněnými zahraničními. To 

je dokonale zajištěno zásadami národního zacházení a nejvyšších výhod. Standard 

spravedlivého a rovného zacházení nadto chrání i před nerovnováhou mezi zájmy 

investora a veřejným zájmem, který může hostitelský stát za určitých okolností 

upřednostňovat.7 To, že stát zachází se zahraničním investorem stejně jako se svými 

státními příslušníky nebo jinými cizinci, ještě neznamená, že vyhovuje standardu 

spravedlivého a rovného zacházení. 

Významným rysem tohoto standardu je jeho pružnost a proměnlivost v čase. 

Jeho přesný obsah vždy závisí na výkladu a na specifických okolnostech, přestože 

obsahuje absolutní normativní pojmy. V průběhu posledních desetiletí narostl jeho 

rozsah a dnes zahrnuje mnoho nových elementů. Díky této flexibilitě se jedná o 

nejčastěji adresovaný standard zacházení, o který se opírají zahraniční investoři ve 

sporech s hostitelskými státy.8  

Státy vkládaly tento standard do dvoustranných dohod o podpoře a ochraně 

investic již od 60. let 20. století a předtím se dokonce objevoval i v tzv. dvoustranných 

dohodách o přátelství, obchodu a plavbě (Friendship, Commerce and Navigation 

Treaties, FCN).9 Není však bez zajímavosti, že ačkoli byl tento standard obsažen v 

naprosté většině dvoustranných dohod, dočkal se teprve poměrně nedávno pozornosti a 

podrobnější analýzy. Ještě v roce 1999 Vasciannie upozornil na nedostatek judikatury 

v této oblasti a předvídal, že dvoustranné dohody teprve dají vzniknout významnému 

                                                           
7 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger, M.; International Investment Arbitration, 
Substantive Principles; Oxford University Press; 2007; s. 206 
8 Yannaca-Small, K.; Fair and Equitable Treatment Standard: Recent Developments; in 
Reinisch, A.; Standards of Investment Protection; Oxford University Press; 2008; s. 111 
9 ibid, s. 112 
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množství mezinárodních sporů, neboť tam, kde již spory vznikly, nebyl do té doby 

standard spravedlivého a rovného zacházení rozhodující pro jejich výsledek.10  

Tato předpověď se zcela vyplnila, neboť hned první desetiletí nového milénia 

přineslo množství judikatury, která se standardu FET věnuje. Po celé minulé desetiletí 

se rozhodčí soudy snažily vymezit obsah tohoto standardu, zejména v aplikaci na 

nejrůznější varianty chování států. Debaty, které to přinášelo, byly často kontroverzní 

(na rozdíl od mnohem jednoznačnějších standardů národního zacházení a nejvyšších 

výhod), ale standard spravedlivého a rovného zacházení se nakonec stal opravdu silným 

nástrojem k posouzení adekvátního chování justice a státní správy hostitelských států.11  

Stal se dokonce i prostředkem k obraně proti nepřímému vyvlastnění. Investoři 

jej volili jako alternativní a flexibilnější cestu k ochraně svých práv, pokud existovalo 

riziko, že by jejich tvrzení neprošlo testem nepřímého vyvlastnění. Někteří autoři jej 

dokonce nazvali „vyvlastnění light“.12 V případu Sempra vs Argentina13 rozhodčí soud 

uvedl: 

„Bylo by chybou věřit, že standard spravedlivého a rovného zacházení je jakousi 

okrajovou podmínkou. Naopak, zajišťuje, že i pokud neexistuje jasné odůvodnění pro 

nález o vyvlastnění, jak je tomu v tomto případě, stále existuje standard, který slouží 

spravedlnosti a může sám o sobě odčinit škodu, která vznikla porušením práva a jinak 

by zůstala bez povšimnutí. [...] Je také třeba brát v potaz, že linie dělící porušení 

standardu spravedlivého a rovného zacházení od nepřímého vyvlastnění může být 

někdy velmi tenká, zvláště když je první zmíněný porušován ve velké míře a 

dlouhodobě.“14 

 

                                                           
10 Vasciannie, S.; The Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment 
Law and Practice; OECD; 1999; s. 105-107 
11 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 201 
12 Yannaca-Small, K.; in Reinisch, A.; op. cit., s. 112 
13 Sempra Energy v The Argentine Republic; ICSID Case No. ARB/02/16; 2007; odst. 300 - 
301 
14 „It would be wrong to believe that fair and equitable treatment standard is a kind of 
peripheral requirement. To the contrary, it ensures that even where there is no clear 
justification for making a finding of expropriation, as in the present case, there is still a 
standard which serves the purpose of justice and can of itself redress damage that is 
unlawful and that would other wise pass unattended. [...] It must also be kept in mind that 
on occasion the line separating the breach of the fair and equitable treatment standard from 
an indirect expropriation can be very thin, particulary if the breach of the former standard 
is massive and long-lasting.“ 
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2.2 Standard spravedlivého a rovného zacházení a mezinárodní 
obyčejové právo 

 

Ustanovení o spravedlivém a rovném zacházení v investičních dohodách někdy 

obsahuje odkaz na mezinárodní právo, přesněji řečeno na minimální standardy 

zacházení podle mezinárodního obyčejového práva. Je tomu tak např. v případě 

investičních ustanovení dohody NAFTA15 nebo modelových dvoustranných dohod 

USA nebo Kanady. Kupříkladu čl. II odst. 2 a) dohody o vzájemné podpoře a ochraně 

investic mezi ČSFR a USA16 zní takto:  

„Investici bude vždy zajištěno spravedlivé a rovnoprávné zacházení a bude 

požívat plné ochrany a bezpečnosti a v žádném případě jí nebude přiznáno horší 

zacházení, než je v souladu s mezinárodním právem.“ 

Některé rozhodčí soudy se tedy zabývaly otázkou, jaký má na rozsah ochrany 

vliv, jestliže se dohoda takto odkazuje na minimální standardy zacházení podle 

mezinárodního obyčejového práva. Některé měly za to, že v případech, kdy je 

v ustanovení takovýto výslovný odkaz, jsou rozhodčí soudy mnohem více limitovány ve 

svém rozhodování než v případech, kdy odkaz na mezinárodní právo zcela chybí. 

Snažily se proto s tímto omezením vyrovnat. V případu Mondev v USA17 rozhodčí soud 

upozornil na to, že mezinárodní obyčejové právo nelze brát jako statický souhrn norem 

z 19. nebo první poloviny 20. století, ale že se jedná o vyvíjející se celek, který se 

neustále mění v čase podle obecné praxe států a opinio iuris a je mimo jiné ovlivněn 

více než dvěma tisíci dvoustranných dohod, které byly uzavřeny. 

Většina rozhodčích soudů v mezinárodním obyčejovém právu naopak viděla 

vhodný základ pro standard FET. Tak například v případu Vivendi v Argentina18 soud 

s odkazem na případ Azurix v Argentina19 uvedl, že požadavek shody standardu 

spravedlivého a rovného zacházení s principy mezinárodního práva nestaví strop nýbrž 

                                                           
15 Viz. čl. 1105 odst. 1 Severoamerické dohody volného obchodu (NAFTA) 
16 Viz. sdělení č. 187/1993 Sb. 
17 Mondev International Ltd v United States of America; ICSID Case No. ARB(AF)/99/2; 
2002 
18 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal v Argentine Republic; 
ICSID Case No. ARB/97/3; 2007 
19 Azurix v Argentine Republic; ICSID Case No. ARB/01/12; 2006, odst. 361 
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podlahu tomuto standardu a tím brání případnému výkladu klesnout pod minimální 

standard mezinárodního práva. 

Většinou však rozhodčí soudy nepovažovaly odkaz na mezinárondní obyčeje za 

překážku při výkladu základního standardu, ale naopak za možnost upřesnit jej tam, kde 

je to potřeba. Rozhodčí soud v případu Sempra v Argentina20 uvedl: 

„Je možné, aby v případech, kdy mezinárodní minimální standard je dostatečně 

propracovaný a jasný, s ním byl standard spravedlivého a rovného zacházení totožný. 

Ale v jiných případech tomu může být naopak, tedy standard spravedlivého a rovného 

zacházení může být přesnější než jeho mezinárodněprávní předchůdci. V mnoha 

případech nebude otázkou, zda je jiný nebo náročnější než mezinárodní obyčejový 

standard, ale pouze, je-li specifičtější, méně obecný a vyjádřený současným způsobem, 

aby jeho aplikace lépe odpovídala hodnocenému případu. To nevylučuje možnost aby 

tento standard stanovený ve smlouvě vyžadoval zacházení které přesahuje mezinárodní 

obyčejové právo.“21 

Ve zmiňovaném případu Azurix v Argentina tribunál dokonce ani nepovažoval 

tento odkaz za důležitý, pokud šlo o aplikaci standardu na daný případ. Podobně 

rozhodčí soud v případu Saluka v Česká republika22, vyjadřuje se k neshodě mezi 

stranami sporu nad touto otázkou, uvedl, že „ [...] zdá se, že rozdíl mezi smluvním 

standardem a obyčejovým minimálním standardem, pokud je aplikujeme konkrétní 

skutečnosti tohoto případu, je spíše zdánlivý než reálný.“23 

Rozhodčí soudy se tedy postupně ztotožnily s názorem, že mezinárodní 

minimální standardy mají evoluční povahu a postupně do sebe absorbují elementy 

vytvořené mezistátní smluvní praxí. To by mohlo podle Yannaca-Smallové „přinést 

                                                           
20 Sempra Energy v The Argentine Republic; ICSID Case No. ARB/02/16; 2007; odst. 302 
21 „It might be well that in some circumstances in which the international minimum 
standard is sufficiently elaborate and clear, the standard of fair and equitable treatment 
might be equated with it. But in other cases, it might as well be the opposite, so that the 
fair and equitable treatment standard will be more precise than its customary international 
law forefathers. On many occasions, the issue will not even be whether the fair and 
equitable treatment standard is different or more demanding than the customary standard, 
but only whether it is more specific, less generic and spelled out in a contemporary fashion 
so that its application is more appropriate to the case under consideration. This does not 
exclude the possibility that the fair and equitable treatment standard imposed under a 
treaty can also eventually require a treatment additional to or beyond of customary law.“ 
22 Saluka Investments BV v The Czech Republic; 2006 
23 „[...] it appears that the difference between the treaty standard and the customary 
minimum standard, when applied to the specific facts of the case, may be more apparent 
than real.“ 
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jistou konvergenci mezi tradičním vyjádřením spravedlivého a rovného zacházení jako 

minimálního standardu a nových elementů, které přináší současná judikatura.“24 

 

2.3 Obsah standardu spravedlivého a rovného zacházení 
 

2.3.1 Činnost soudů 
 

Případy porušení standardu spravedlivého a rovného zacházení lze rozdělit do 

dvou velkých kategorií. Ta první obsahuje případy nevhodného zacházení s investory ze 

strany vnitrostátních soudů. Druhá skupina je mnohem početnější a obsahuje zásahy do 

práv investorů přímo orgány státní správy.  

Nevhodné zacházení se strany soudů bylo historicky prvním a hlavním cílem 

ochrany zahraničních investorů a bylo vyjádřeno v konceptu odepření spravedlnosti. 

Ovšem poté, co na poli mezinárodní investiční arbitráže odpadla nutnost vyčerpat 

vnitrostátní prostředky25, stávalo se čím dál tím méně, aby samotný soudní proces byl 

předmětem žaloby. Investor stále častěji jednoduše obešel vnitrostátní soudy a žaloval 

státní správu za špatné zacházení přímo u mezinárodní arbitráže.26 

Nicméně pokud se investor rozhodne tak neučinit, potom jednání, kterého se mu 

dostane od vnitrostátních soudů, může být vysoce relevantním v otázce úspěšnosti jeho 

žaloby. Velmi zajímavým příkladem je případ Azinian v Mexiko27, kde byl stát žalován 

za vyvlastnění. Tři stupně mexických soudů rozhodly, že smlouva, kterou byla investice 

založena, je neplatná. Rozhodčí soud formuloval jasné pravidlo, když byl toho názoru, 

že k odepření spravedlnosti dochází, když, „(a) příslušné soudy se odmítnou zabývat 

věcí, (b) vystaví ji neúměrnému prodlení, (c) vykonávají spravedlnost nepřípustným 

způsobem nebo (d) jasně a zlovolně aplikují právo nesprávně.“28 Nicméně žalobci si 

nestěžovali na postup mexických soudů a proto byla jejich žaloba zamítnuta. „Protože 

pokud není námitek proti rozhodnutí příslušného soudu, že smlouva řídící se mexickým 

                                                           
24 Yannaca-Small, K.; in Reinisch, A.; op. cit., s. 118 
25 Mondev International Ltd v United States of America; ICSID; 2002 
26 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 226 
27 Azinian, Davitian & Baca v United Mexican States; ICSID 
28 „(a) if the relevant courts refuse to entertain the suit; (b) if they subject it to undue 
delay; (c) if they administer justice in a seriously inadequate way; or (d) if there is a clear 
and malicious misapplication of the law.“ 
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právem je podle mexického práva neplatná, neexistuje z podstaty věci smlouva, která by 

mohla být vyvlastněna.29 

Pokud jde o činnost soudů, je třeba mít na zřeteli, že mezinárodní rozhodčí soud 

není odvolacím orgánem vnitrostátního soudnictví. Rozhodčí soud již ve výše 

zmíněném případu Mondev v USA zmínil, že základním bodem, který je v této otázce 

k posouzení, je odepření spravedlnosti a tedy řádného procesu, nikoliv správnosti 

meritorních rozhodnutí. 

 

2.3.2 Činnost státní správy - Faktory způsobilé porušit standard 
 

Druhá hlavní skupina žalob na porušení standardu spravedlivého a rovného 

zacházení se týká aktů státní správy. Většina těchto případů se zabývá udělováním 

licencí a povolení nebo změnami právních předpisů s dopadem na investory. Problémy 

v této oblasti většinou vznikají porušením dvou institutů – legitimního očekávání a 

náležitého procesu. 

 

2.3.2.1 Legitimní očekávání 

 

Ve věci Saluka v Česká republika30 rozhodčí soud konstatoval, že standard FET 

je úzce spjat s konceptem legitimního očekávání, který je z jeho pohledu dominantní 

složkou tohoto standardu. Stát může vytvořit příznivé investiční prostředí pouze pokud 

investor může racionálně předvídat, jakým způsobem budou právní normy aplikovány. 

Širokou definici konceptu legitimního očekávání lze najít v případu Tecmed v Mexiko31, 

kde stojí: 

„Rozhodčí soud má za to, že toto ustanovení Smlouvy, ve světle principu dobré 

víry podle mezinárodního obyčejového práva, vyžaduje, aby smluvní strany poskytly 

mezinárodním investicím takové zacházení, které neovlivní základní očekávání, která 

investor bral v úvahu v okamžiku investovaní. Zahraniční investor očekává, že 

                                                           
29 „For if there is no complaint against a determination by a competent court that a contract 
governed by Mexican law was invalid under Mexican law, there is by definition no 
contract to be expropriated.“ 
30 Saluka Investments BV v The Czech Republic; 2006 
31 Tecnicas Medioambientales Tecmed SA v United Mexican States, ICSID, 2004 
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hostitelský stát bude ve vztahu k němu jednat konzistentně, jednoznačně a zcela 

transparentně, tak aby předem znal veškerá pravidla a omezení, která se budou týkat 

jeho investice, stejně jako cíle příslušných politik, správních postupů a směrnic, aby 

mohl naplánovat svou investici a vyrovnat se s takovými pravidly. Stát by měl jednat 

podle tohoto kritéria nejen co se týče direktiv, instrukcí nebo jiných požadavků, ale také 

ohledně cílů, na kterých jsou založeny. Zahraniční investor rovněž očekává, že stát se 

bude chovat konzistentně, tj. svévolně nezmění nebo nezruší jakákoli vydaná 

rozhodnutí nebo povolení, na která se investor spoléhal, když přebíral své závazky a 

plánoval spuštění svých podnikatelských aktivit. Investor také očekává, že stát bude 

užívat právní nástroje, kterými reguluje jednání investora nebo investici, v souladu 

s běžnými funkcemi takového nástroje a nezbaví investora jeho investice bez 

požadované kompenzace. Neschopnost státu dostát takovému způsobu zacházení 

s investorem nebo jeho investicí ve skutečnosti ovlivňuje schopnost investora posoudit 

zacházení a ochranu se strany státu a určit, zda jednání státu bylo v souladu s principem 

spravedlivého a rovného zacházení.“32 

Podobně chápaly tento princip rozhodčí soudy v případech Occidental 

v Ekvádor33, CMS Gas Transmission Co v Argentina34 a CME v Česká republika.35 

Koncept legitimního očekávání se stal mocnou a nezávislou součástí standardu 

spravedlivého a rovného zacházení a často samostatně používaným základem 

                                                           
32 „The Arbitral Tribunal considers that this provision of the Agreement, in light of the 
good faith principle established by international law, requires the Contracting Parties to 
provide to international investments treatment that does not effect the basic expectations 
that were taken into account by the foreign investor to make the investment. The foreign 
investor expects the host State to act in a consistent manner, free from ambiguity and 
totally transparently in its relations with the foreign investor, so that it may know 
beforehand any and all rules and regulations that will govern its investments, as well as the 
goals of the relevant policies and administrative practices or directives, to be able to plan 
its investment and comply with such regulations. Any and all State actions conforming to 
such criteria should relate not only to the guidelines, directives or requirements issued, or 
the resolutions approved thereunder, but also to act consistently, i.e. without arbitrarily 
revoking any preexisiting decisions or permits issued by the State that were relied upon by 
the investor to assume its commitments as well as to plan and launch its commercial and 
business activities. The investor also expects the State to use the legal instruments that 
govern the actions of the investor or the investment in conformity with the function usually 
assigned to such instruments, and not to deprive the investor of its investment without the 
required compensation. In fact, failure by the host State to comply with such pattern of 
conduct with respect to the foreign investor or its investments affects the investor's ability 
to measure the treatment and protection awarded by the host State conform to the fair and 
equitable treatment priniciple.“ 
33 Occidental Exploration and Production Co v Republic of Ecuador; UNCITRAL, 2004 
34 CMS Gas Transmission Co v Argentine Republic; ICSID, 2005 
35 CME Czech Republic BV v Czech Republic; UNCITRAL, 2001 
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k žalobám.36 Stal se také účinnou a pružnější obranou proti vyvlastňování, jak se 

ukázalo např. ve věci CMS Gas Transmission Co v Argentina, která byla nejdříve 

posuzována jako případ vyvlastnění, ale následně byl k ochraně investora využit 

koncept legitimního očekávání. 

Jak je patrno, koncept legitimního očekávání může mít potenciálně dalekosáhlý 

dopad. Judikatura proto tomuto institutu v průběhu let stanovila také určité přirozené 

limity. 

 

2.3.2.1.1 Nutnost respektovat vnitrostátní právo 

 

Pokud nebylo ujednáno jinak, investor je vázán takovým stavem práva 

v hostitelském státě, jaký jej nalezne v okamžiku vstupu, a nemůže si stěžovat na jeho 

důslednou aplikaci, případně na nezdar své investice v důsledku právních norem nebo 

politik, které existovaly již v okamžiku vstupu a které znal nebo mohl znát předtím, než 

investoval. Této problematice se podrobně věnují rozhodnutí MTD v Chile37 a GAMI 

v Mexiko38. 

 

2.3.2.1.2 Proporcionalita a legitimní legislativní flexibilita 

 

Dalším omezením konceptu legitimního očekávání, který se v judikatuře 

vyvinul, je princip proporcionality. Vychází z obecné potřeby rovnováhy mezi zájmy 

investora a možností státu jako normotvůrce pružně reagovat na měnící se okolnosti. 

Takovýto přístup má oporu i v mezinárodním právu, neboť to tradičně chová úctu 

k právu suverénních států regulovat své vnitřní záležitosti. Každého napadne, že 

přehnaná odvolávání se na koncept legitimního očekávání by mohla mít v konečném 

důsledku šikanující účinek a mohla by prakticky znemožnit státu spravovat své vlastní 

záležitosti. V případu Saluka39 rozhodčí soud varoval před doslovnou interpretací 

výrazů „stabilita“ a „předvídatelnost“, když poznamenal, že: 

                                                           
36 Yannaca-Small, K.; in Reinisch, A.; op. cit., s. 124 
37 MTD Equity Sdn Bhd & anor v Republic of Chile; ICSID, 2004 
38 GAMI Investments Inc v United Mexican States; NAFTA/UNCITRAL, 2004 
39 Saluka Investments BV v The Czech Republic; 2006 
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„ [...] pokud by tyto termíny měly být brány příliš doslovně, uvalily by na státy 

nepřiměřené a nerealistické povinnosti. Navíc rozsah ochrany proti nespravedlivému a 

nerovnému zacházení, kterou investorům smlouva poskytuje, nemůže být vymezen 

investorovým subjektivním uvážením. Jejich očekávání, aby mohla být chráněna, musí 

být legitimní a přiměřená vzhledem k okolnostem. [...] Žádný investor nemůže 

očekávat, že podmínky, které vládly v okamžiku investice, zůstanou zcela nezměněny. 

K posouzení, zda zklamání investorových očekávání bylo oprávněné a opodstatněné, 

musí být bráno v potaz legitimní právo státu regulovat vnitřní záležitosti ve veřejném 

zájmu.“40 

Stejně tak tribunály v případech LG&E v Argentina41, Enron v Argentina42 a 

MCI v Ecuador43 uznaly, že při určení, zda byl porušen standard FET, je třeba pečlivě 

zvážit legitimní a oprávněné očekávání žalobce na jedné straně a legitimní legislativní 

zájmy žalovaného státu na straně druhé. I v případu Parkering v Litva44 soud trval na 

sdílené odpovědnosti mezi akty státu a očekáváním investora. Uznal nepopíratelné 

právo státu vykovávat suverénní legislativní pravomoc vytvářet, měnit a rušit právní 

normy podle svého uvážení. Uvedl také, že investor ví, že právo a okolnosti se budou 

v průběhu času měnit, a musí strukturovat svou investici tak, aby se přizpůsobil 

měnícímu se právnímu prostředí. Stát však nesmí při výkonu své legislativní pravomoci 

jednat nespravedlivě, neopodstatněně nebo diskriminačně.45 

Profesor Wälde ve svém odlišném stanovisku k případu Thunderbird navíc 

zdůraznil, že porušení legitimních očekávání musí být dostatečně vážné a hmatatelné a 

rozhodčí soudy se nemohou zabývat banalitami nebo nahrazovat vnitrostátní správní 
                                                           
40 „ [...] if their terms were to be taken too literally, they would impose upon host States 
obligations which would be inappropriate and unrealistic. Moreover, the scope of the 
Treaty's protection of foreign investment against unfair and inequitable treatment cannot 
exclusively be determined by foreign investors' subjective motivations and considerations. 
Their expectations, in order for them to be protected, must rise to the level of legitimacy 
and reasonableness on light of the circumstances. [...] No investor may reasonably expect 
that the circumstances prevailing at the time the investments is made remain totally 
unchanged. In order to determine whether frustration of the foreign investor's expectations 
was justified and reasonable, the host State's legitimate right subsequently to regulate 
domestic matters in the public interest must be taken into consideration as well.“ 
41 LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, and LG&E International Inc v Argentine 
Republic; ICSID Case No. ARB/02/1, 2004 
42 Enron Corp and Ponderosa Assets LP v Argentine Republic; ICSID Case No. ARB/01/3, 
2004 
43 MCI Power Group L.C. and New Turbine, Inc. v Ecuador, ICSID Case No. ARB/03/6, 
2007 
44 Parkering-Campagniet AS v Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, 2007 
45 ibid 
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soudnictví.46 Objevuje se také trend, který činí investora odpovědným za podnikatelská 

rizika, jež nemohou být zahrnuta do smlouvy, zvláště v případech investic 

v rozvojových zemích, kde je třeba akceptovat méně stabilní společensko-ekonomické a 

politické podmínky. Když tribunál v MTD v Chile snížil náhradu škody firmě MTD o 

50%, uvedl, že „Dvoustranné investiční dohody nejsou pojistkou proti obchodním 

rizikům a žalobci by měli nést následky svého jednání jako zkušení podnikatelé.“47 

 

2.3.2.1.3 Přísliby učiněné investorovi 

 

Investor by měl mít také možnost spolehnout se na přísliby, které mu byly 

učiněny a na základě kterých se rozhodl investovat. V již zmíněném případu MTD 

v Chile48 měla malajská společnost v úmyslu vybudovat v Chile zcela nové město. 

Investice byla schválena chilskou Komisí pro zahraniční investice (FIC), přestože byla 

v rozporu s vládní politikou výstavby. Investor následně vynaložil nemalé prostředky 

k pořízení pozemků a přípravě investice, aby mu nakonec nebylo uděleno potřebné 

stavební povolení. Tribunál shledal, že „schválení investice ze strany FIC do projektu, 

který je proti vládní politice výstavby, je porušením povinnosti zacházet s investorem 

spravedlivě a rovně.“49 

Limit konceptu legitimního očekávání zde však spočívá v tom, že hranice, 

potřebná k tomu, aby mohl být takový příslib považován za vážný a konkrétní se 

nachází poměrně vysoko. Legitimní očekávání lze předpokládat, pokud investor obdrží 

ujištění jasně oficiálního charakteru a pokud ten, kdo je vydává, si uvědomuje, že 

investor má v plánu se racionálně spolehnout na takové ujištění. Čím konkrétnější 

ujištění je dáno, tím spíše může být základem pro žalobu na porušení legitimního 

očekávání. 

                                                           
46 International Thunderbird Gaming Corp v United Mexican States; NAFTA/UNCITRAL, 
2006 
47 „BITs are not an insurance against business risk and the claimants should bear the 
consequences of their own actions as experienced businessmen.“ 
48 MTD Equity Sdn Bhd & anor v Republic of Chile; ICSID, 2004 
49 „approval of an investment by the FIC for a project that is against the urban policy of the 
Government is a breach of the obligation to treat an investor fairly and equitably.“ 
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Ve již zmíněné věci Thunderbird v Mexiko50 například rozhodčí soud neshledal 

porušení jakéhokoli očekávání. Oficiální stanovisko, které žalobce obdržel od příslušné 

mexické státní agentury takové očekávání nemohlo vzbudit. Sám žalobce navíc poskytl 

agentuře neúplné a nepřesné informace o povaze investice do hracích přístrojů. 

Oficiální sdělení mu nedalo žádné ujištění o tom, že přístroje budou schváleny. Naopak, 

žalobce věděl o tom, že hrací automaty jsou v Mexiku ilegální. Rozhodčí soudy se této 

otázce věnovaly taktéž v případech Waste Management v Mexiko51, Metalclad v 

Mexiko52, ADF v USA53 a Parkerings-Compagniet AS v Litva54. 

 

2.3.2.2 Náležitý proces 

 

Druhou velkou skupinou případů souvisejících s porušením standardu FET ze 

strany státní správy je zacházení s investorem při samotném správním procesu. Je 

povinností státních orgánů poskytnout investorovi náležitá procesní práva, stejně jako je 

má poskytovat svým státním příslušníkům. Podle McLachlana tento koncept obsahuje 

několik vzájemně propojených složek: diskriminaci, transparentnost, nepřiměřené užití 

síly, nekonzistentnost, nátlak a šikanu ze strany státních úředníků a zlou víru.55 

Rozhodčí soudy tyto elementy, např. diskriminaci, většinou zahrnují pod pojem 

spravedlivé a rovné zacházení56, jiné je posuzují jako samostatné standardy57. Pro účely 

této práce jsou tyto složky zahrnuty pod koncept spravedlivého a rovného zacházení, a 

to odděleně od konceptu legitimního očekávání, který zdánlivě působí jako magnet 

přitahující ostatní elementy, ale jeho nadužívání by bylo chozením v kruhu. 

 

                                                           
50 International Thunderbird Gaming Corp v United Mexican States; NAFTA/UNCITRAL, 
2006 
51 Waste Management Inc v United Mexican States; NAFTA/ICSID, 2000 
52 Metalclad Corp v United Mexican States; ICSID, 2001 
53 ADF Group Inc v Unites States of America; ICSID, 2003 
54 Parkering-Campagniet AS v Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, 2007 
55 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 239 
56 např. CMS v Argentina, MTD v Chile, PSEG v Turecko  nebo Saluka v ČR 
57 např. LGE v Argentina 
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2.3.2.2.1 Diskriminace 

 

V otázce diskriminace se standardy (např. standard FET a standard národního 

zacházení) mnohdy překrývají. V případu SD Myers Inc v Kanada58 například kanadské 

úřady neposkytly americké společnosti národní zacházení a tím také porušily standard 

FET. Podobně v případu Saluka v Česká republika59 rozhodčí soud konstatoval, že 

česká vláda nezacházela se zahraniční bankou stejným způsobem jako s českou, státem 

vlastněnou bankou. Zaujatost tohoto druhu shledal porušením standardu FET. Je ovšem 

pravdou, že ne vždy je rozdílné zacházení s cizími státními příslušníky možno 

považovat za porušení zásady spravedlivého a rovného zacházení, jak vyplývá i 

z mezinárodního obyčejového práva a jak např. konstatoval rozhodčí soud ve věci 

Methanex v USA60. 

 

2.3.2.2.2 Netransparentnost 

 

Tato složka je velmi úzce spjata s konceptem legitimního očekávání. Stát by měl 

ve své činnosti postupovat transparentně a poskytnout investorovi spravedlivá procesní 

práva. V případu Metalclad v Mexiko61 nedostal americký investor obecní povolení 

k výstavbě skládky a manipulační stanice pro nebezpečný odpad v Mexiku. Tribunál 

zjistil, že investor byl veden k přesvědčení, že federální a státní povolení postačují 

k výstavbě skládky; že místní úřady zvažovaly nepřípustné faktory při zamítnutí 

povolení; že nebylo jasné, jaké jsou požadavky k vydání takového povolení a že místní 

úřady neposkytly investorovy řádný a rychlý proces při vyřizování jeho žádosti, neboť 

čekaly téměř do okamžiku, kdy byla stavba hotová, aby povolení neudělily. Tímto tedy 

porušily standard transparentnosti a tribunál shledal, že „veškeré relevantní požadavky 

                                                           
58 SD Myers Inc v Government of Canada; ICSID 2000 
59 Saluka Investments BV v The Czech Republic; 2006 
60 Methanex Corp v United States of America; NAFTA/UNCITRAL, 2005  
61 Metalclad Corp v United Mexican States; ICSID, 2001 



 

 

24

potřebné k založení, dokončení a provozu investice, by měl mít investor možnost 

předem znát.“62 

Nicméně i konceptu netransparentnosti judikatura opět stanovila limity, když 

v případu Genin v Estonsko, kde si žalobce stěžovat na odebrání bankovní licence 

estonskou centrální bankou, uvedl, že ačkoli bylo porušeno mnoho pravidel obecně 

přijímané bankovní praxe (žalobce nedostal výzvu k nápravě nedostatků, neměl 

možnost se k situaci vyjádřit a k odebrání licence došlo okamžitě), nedosahují tato 

provinění  takové intenzity, aby je mohlo být možno nazvat odepřením řádného procesu 

a porušením dvoustranné investiční dohody.63 

Po investorovi se vesměs požaduje, aby si sám zjistil, jaké jsou požadavky 

v hostitelském státě předtím, než investuje. Vyjádřil se tak soud v případu Metalclad, 

stejně jako ve věci MRD v Chile, kde, jak bylo zmíněno výše, investor vynaložil 

značnou částku, aniž by prověřil požadavky státu a měl tak nést obchodní riziko, které 

sám podstoupil.  

 

2.3.2.2.3 Nekonzistentnost 

 

Ze zmínky o případu MTD v Chile (viz. výše) vyplývá, že rozhodující otázkou 

v této věci byla nekonzistentnost v jednání mezi jednotlivými orgány státu, tedy FIC na 

jedné straně a povolovacím orgánem na straně druhé. Tato složka tedy souvisí také 

s požadavkem transparentnosti. 

 

2.3.2.2.4 Užití síly k nepatřičným účelům 

 

Ve velmi podobných případech Metalclad a Tecmed, kdy mexické úřady 

nepovolily výstavbu skládky na základě argumentů, které podle mexického práva 

nespadaly do jejich kompetence, upozornil tribunál na to, že moc místních úřadů nebyla 

                                                           
62 „all relevant legal requirements for the purpose of initiating, completing, and 
successfully operating investments made, or intended to be made, under the Agreement 
should be capable of being readily known to all affected investors of another Party.“ 
63 Genin, Eastern Credit Limited Inc and AS Baltoil v Republic of Estonia; ICSID, 2001 
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užita v souladu s právem, neboť tyto jí užili k vypořádání se s politickými problémy, 

které vznikly z veřejné opozice proti výstavbě skládky. 

 

2.3.2.2.5 Nátlak a šikana ze strany státních úředníků 

 

Mnohem vážnější porušení standardů zacházení může nastat, když je jednotlivec 

předmětem nátlaku a šikany ze strany státních úředníků. Velmi zajímavým judikátem 

v tomto ohledu je Pope & Talbot v Kanada. Rozhodčí soud se zabýval uvalením 

vývozních kvót na měkké dřevo ze strany Kanady a následná kontrolní šetření. Žalobce 

si stěžoval, že dostal nižší kvótu, než na jakou měl nárok. Soud ovšem neshledal žádné 

pochybení v systému přidělování kvót jako takovém. Nicméně zjistil, že postup při 

kontrolních šetřeních způsobil porušení standardu: 

„...tribunál shledal, že když si investor stěžoval na tento postup, státní agentura 

SLD změnila svůj dosavadní vztah k investorovi ze spolupracujícího na vyhrožující a 

předkládající nepravdivá tvrzení. V tomto novém přístupu figurovala tvrzení o 

neexistujících politikách za účelem podrobení investora velmi zatěžujícím požadavkům 

na dokumentaci, odmítání poskytovat informace, hrozby omezením nebo dokonce 

odebráním vývozních kvót, vážné nepravdy v memorandech ministrovi popisující 

jednání investora a dokonce návrhy trestních oznámení na investora.“64 

 

2.3.2.2.6 Zlá víra 

 

Judikatura se shoduje na tom, že jednání ve zlé víře není nutnou podmínkou 

k tomu, aby mohlo výt přiznáno porušení tohoto standardu. Nicméně zlá víra je často 

                                                           
64 „The Tribunal found that, when the Investor instituted the claim in these proceedings, 
Canada's Softwood Lumber Division (SLD) changed its previous relationship with the 
Investor and the Investment from one of cooperation in running the Softwood Lumber 
Regime to one of threats and misrepresentation. Figuring in this new attitude were 
assertions of non-existent policy reasons for forcing them to comply with very burdensome 
demands for documents, refusals to provide them with promised information, threats of 
reductions and even termination of the Investment's export quotas, serious 
misrepresentations of fact in memoranda to the Minister concerning the Investor's and the 
Investment's actions and even suggestions of criminal investigation of the Investment's 
conduct.“ 
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podmínkou postačující k tomu, aby jednání státu bylo takto posouzeno. Naopak jednání 

v dobré víře může být silným indikátorem toho, že standardy byly dodrženy.65 

 

2.3.3 Činnost státní správy - faktory indikující dodržení standardu 
 

Judikatura posledních deseti let také pomohla specifikovat okolnosti, které 

mohou nasvědčovat tomu, že standard zacházení nebyl porušen. Jedna taková okolnost 

již byla zmíněna, a sice nutnost zachovat legislativní pravomoc státu ve veřejném zájmu 

a ve světle měnících se podmínek. Při hodnocení tohoto hlediska se soudy soustředily 

zejména na otázku, zda existoval objektivní důvod k takovému správnímu rozhodnutí; 

zda dopad na investora nebyl neúměrný; a zda subjektivní právo tvrzené investorem má 

podporu ve vnitrostátním nebo mezinárodním právu. Každý případ je třeba posuzovat 

individuálně a proto nelze považovat každý případ nezákonnosti nebo dokonce 

pohledávky vůči státnímu orgánu a priori za porušení standardu podle dvoustranné 

investiční dohody.66 

 

2.3.3.1 Tvrzené subjektivní právo neexistuje ani ve vnitrostátním, ani v mezinárodním 

právu 

 

Pokud právo, kterého se investor dovolává, nemá oporu ani ve vnitrostátním, ani 

v mezinárodním obyčejovém právu, nelze mu přiznat porušení standardu. Soudy tak 

konstatovaly v případě UPS v Kanada, ale také ve věci Saluka v ČR, kde uvedly, že 

„Standard spravedlivého a rovného zacházení automaticky nezahrnuje zákaz státní 

finanční pomoci. Finanční pomoc je nástroj, který státy používají k prosazení svých 

hospodářských politik. Přestože má tendenci deformovat konkurenční prostředí a 

podkopávat rovnost příležitostí pro konkurenty, nelze říct, že státy jsou mezinárodním 

právem obecně vázány vzdát se takových nástrojů.“67 uvedl tak, že takový zásah by 

                                                           
65 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 243 
66 ibid, s. 244 
67 „The fair and equitable treatment standard cannot easily be assumed to include a general 
prohibition of State aid. Financial assistance is a tool used by States to implement their 
commercial policies. Event though it tends to distort competition and to undermine the 
level playing field for competitors, Sates cannot be said to be generally bound by 
international law to refrain from using this tool.“ 
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znamenal porušení standardu pouze pokud by zároveň zasáhl i jiné již zmíněné faktory, 

jako legitimní očekávání nebo zákaz diskriminace.  

 

2.3.3.2 Objektivní základ pro správní rozhodnutí 

 

Jednání státních orgánů vůči investorovi musí být vždy viděno v potřebném 

kontextu. V již zmíněném případu Genin v Estonsko rozhodčí soud o porušení standardu 

nepřesvědčilo pouhé nedodržení běžné bankovní praxe. Estonská centrální banka 

doložila dobré důvody, které ji vedly k odebrání bankovní licence. Stejně tak soud 

v případu Lauder v ČR rozhodl, na rozdíl od soudu v paralelní věci CME v ČR, že Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání neporušila dohodu, neboť měla důvodné podezření, 

že byl porušen zákon. Tribunál uvedl, „že regulační orgán se nedopouští 

nekonzistentního jednání, pokud přijímá nezbytná opatření k prosazení práva“.68 

 

2.3.3.3 Jednání investora a jeho povinnost vyhodnotit podmínky 

 

Posledním faktorem, který vedl soudy k závěru, že standard nebyl porušen, nebo 

alespoň k zmírnění náhrady škody, byly případy, kdy jednání samotného investora 

zapříčinilo jeho ztrátu. Muchlinski tomuto druhu kauz dal sugestivní název „caveat 

investor“.69 V již několikrát zmíněném případu MTD v Chile přisoudil soud polovinu 

odpovědnosti za škodu samotnému investorovi kvůli tomu, že důsledně neprozkoumal 

chilské stavební právo, které se týkalo jeho investice. V případu Thunderbird investor 

sám poskytl státnímu orgánu neúplné a zavádějící informace a věděl, že plánovaná 

investice může porušit zákon. Soud uvedl, že „Dvoustranné investiční smlouvy nejsou 

pojistné smlouvy proti špatným podnikatelským rozhodnutím“.70 Dále zdůraznil, že 

investor se musí řídit místním právem a neznalost práva neomlouvá. 

 

                                                           
68 Lauder v Czech Republic; ICSID, UNCITRAL, 2001 
69 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 246 
70 „Bilateral Investment Treaties are not insurance policies against bad business 
judgements.“ 
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2.3.3.4 Dopad na zahraničního investora nebyl neúměrný 

 

Pokud správní rozhodnutí nemá neúměrný charakter na zahraničního investora, 

ale dopadá rovnoměrně na každého v hostitelském státě, nelze je považovat za porušení 

standardu. Proto kupříkladu ve věci Pope & Talbot soud neshledal protiprávním 

zavedením exportních kvót na měkké dřevo. Tato politika totiž dopadala stejně na 

všechny dotčené subjekty. 

 

2.4 Shrnutí 
 

Standard spravedlivého a rovného zacházení je dnes jedním z nejčastěji 

využívaných způsobů ochrany zahraničních investic. Umožňuje hodnotit správnost 

zacházení, které se investorům dostalo ze strany domácích soudů a správních orgánů. Je 

však důležité si uvědomit, že se zabývá především náležitým procesem, který může mít 

následně dopad na subjektivní práva investora, a nikoliv subjektivními právy jako 

takovými. To je především úkolem ochrany před vyvlastněním nebo režimu plné 

ochrany a bezpečnosti. 

Investor, který dobrovolně vstupuje na cizí trh, musí v první řadě přijmout a 

respektovat vnitrostátní právo takové, jaké je nalezne. Naopak stát s ním musí zacházet 

spravedlivě, tedy podle zásad právního státu, musí mu poskytnout přístup k nestranné a 

předvídatelné spravedlnosti. Tento standard tedy chrání před odepřením spravedlnosti 

ze strany vnitrostátních soudů. Zde je opět třeba připomenout, že předmětem ochrany je 

náležitý proces spíše než správné meritorní rozhodnutí podle vnitrostátního práva. Na 

druhou stranu bylo v řadě případů formulováno stanovisko, že není potřeba vyčerpat 

všechny vnitrostátní opravné prostředky, aby bylo možno obrátit se na mezinárodní 

arbitráž. 

Nejen soudy, ale také orgány státní správy musí s investorem zacházet 

spravedlivě, a tedy pamatovat na jeho legitimní očekávání a dbát na náležitý 

rozhodovací proces. Opět zde jde spíše o proces než o hmotnou podstatu věci. Státní 

správa musí být ve své činnosti konzistentní, musí být opatrná pokud jde o přísliby 

učiněné investorovi, ale rozhodně má právo na určitou pružnosti rozhodování, pokud 
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k tomu má objektivní důvody. V této kapitole byly zmíněny faktory, které napovídají, 

že standard zacházení mohl být porušen. Byly mezi nimi diskriminace, 

netransparentnost, nekonzistentnost, užití síly k nepatřičným účelům, nátlak a šikana ze 

strany státních úředníků a zlá víra. Naopak některé situace mohou nasvědčovat tomu, že 

standard porušen nebyl. Je tomu tak, když existuje objektivní základ pro správní 

rozhodnutí, když tvrzené subjektivní právo investora neexistuje ani v mezinárodním ani 

ve vnitrostátním právu, dopad na zahraničního investora není neúměrný a nebo 

zahraniční investor dostatečně nevyhodnotil stav práva a tržní podmínky a jeho 

neúspěch není zapříčiněn státem. 
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3 Národní zacházení v dohodách o ochraně investic 
 

3.1 Význam standardu národního zacházení 
 

Druhým standardem, na který se zaměří tato práce, je standard národního 

zacházení (national treatment standard, NT). Tento institut ve stručnosti vyžaduje, aby 

nedocházelo k diskriminaci na základě státní příslušnosti. Dohoda mezi USA a ČSFR o 

vzájemné podpoře a ochraně investic dokonce v čl. 1. odst. 1 g) obsahuje definici 

národního zacházení: 

„Národní zacházení označuje zacházení, které je přinejmenším tak příznivé, jako 

nejpříznivější zacházení přiznávané smluvní stranou společnostem nebo státním 

příslušníkům této smluvní strany v podobných případech.“71 

Obvykle ale takováto definice chybí a standard je vyjádřen přímo v doložce 

národního zacházení. S podobnými doložkami se můžeme setkat již ve 12. století 

v dohodách hanzovního svazu72a pochopitelně v dohodách o přátelství, obchodu a 

plavbě (FCN), v dvoustranných dohodách o podpoře a ochraně investic (BIT) a 

obdobných dohodách od 19. století až do současnosti. Jelikož jedním z cílů tohoto 

standardu je omezit protekcionistické snahy vlád ochránit domácí odvětví před 

zahraniční konkurencí, byl nazván „možná nejdůležitějším standardem zacházení, 

obsaženým v mezinárodních investičních smlouvách. Zároveň je možná tím nejhůře 

dosažitelným, neboť se dotýká ekonomicky (a politicky) citlivých záležitostí.“73 

Na rozdíl od standardu FET, je národní zacházení standardem závislým, 

relativním. Vyžaduje, aby stát zacházel se zahraničním investorem stejně jako 

s podobně postaveným domácím investorem, a proto tento standard vždy vyžaduje 

pojmenování vhodného subjektu, se kterým lze úroveň zacházení srovnávat. Pokud 

žalobce není „v podobných případech“, jako údajně zvýhodněný subjekt, žaloba na 

                                                           
71 Viz. sdělení č. 187/1993 Sb. 
72 Bjorklund, A. K.; National Treatment; in Reinisch, A.;Standards of Investment 
Protection; Oxford University Press; 2008; s. 30 
73 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 29 
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porušení národního zacházení nemá šanci na úspěch. Pokud se mu naopak podaří nalézt 

vhodný subjekt ke srovnání a podaří se mu prokázat, že byl vůči tomuto subjektu 

znevýhodněn, je na rozhodčím soudu, aby určil, zda stát měl k tomu legitimní důvody a 

že je nezakládal na státní příslušnosti. 

Standard národního zacházení tedy chrání před diskriminací, ať již de facto nebo 

de iure na základě státní příslušnosti. V praxi lze najít relativně málo případů otevřené 

diskriminace de iure. Diskriminace de facto je naopak často užívaným žalobním 

důvodem. Žalobci v takových případech tvrdí, že zdánlivě neutrální opatření mělo ve 

skutečnosti rozdílný dopad na subjekty. 

 

3.2 Standard národního zacházení a mezinárodní obyčejové právo 
 

Standard národního zacházení patří mezi nejrozšířenější standardy zacházení, a 

to nejen v právu mezinárodních investic, mezinárodního obchodu, ale i v lidskoprávních 

smlouvách a lze říci, že tento institut s jistými limity prostupuje celým mezinárodním 

obyčejovým právem. Na tomto místě je dobré učinit jednu poznámku. Institut národního 

zacházení sice zaručuje, aby bylo se zahraničním investorem zacházeno stejně jako se 

státními příslušníky hostitelského státu, nicméně sám o sobě nezmůže nic s tím, když je 

i s těmito státními příslušníky zacházeno špatně, Právě naopak, v takovém případě může 

omezovat i investorova práva. Proto je potřeba, aby byly jednotlivé standardy 

provázány a vzájemně se doplňovaly. Je vhodné, aby tvořily koordinovaný celek ve své 

úplnosti, neboť nelze spoléhat na jednotlivé standardy samostatně, zvláště ne na ty 

relativní. Důkazem toho je právě standard národního zacházení. Samostatně je však 

tento standard alespoň dobrým nástrojem k zajištění vstupu na trh tím, že zaručuje 

stejné podmínky, jaké mají domácí subjekty. 

Stejně jako u výše zmíněného standardu FET, ani v tomto případě nemůže 

úroveň zacházení s investorem klesnout pod určitou mez, tzv. minimální mezinárodní 

standardy, jež jsou součástí mezinárodního obyčejového práva.74 Platí to i v případě 

špatného zacházení se samotnými domácími subjekty. Minimální standardy jednoduše 

tvoří jakousi podlahu, pod kterou nelze jít. Jednou z oblastí, kde se minimální standardy 

                                                           
74 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 32 
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prolínají se standardem národního zacházení, je přístup ke spravedlnosti. Je základním 

požadavkem mezinárodního obyčejového práva, aby každý stát na svém území 

aplikoval na státní příslušníky jiného státu stejné právo, stejnou správu a stejnou právní 

ochranu, jako na své vlastní. Nelze jít pod tento standard, což se týká také národního 

zacházení.  

 

3.3 Obsah standardu národního zacházení 
 

Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic přistupují ke standardu 

národního zacházení různě. Některé poskytují investicím tuto ochranu až po zavedení, 

tedy až tehdy, když investice získala povolení pro vstup do země (tzv. post-

establishment), zatímco jiné vztahují tento standard již na samotný vstup na trh (tzv. 

pre-establishment). Některé dohody poskytují ochranu pouze investicím, kdežto jiné jak 

investicím, tak investorům. Toto rozdělení v podstatě splývá s rozdělením na pre- a 

post-establishment. Ustanovení, která zaručují národní zacházení již pro vstup na trh 

(např. v americké nebo v kanadské modelové dohodě)75, obvykle poskytují ochranu 

nejen investicím, ale také investorům, kteří o vstup usilují. Důvod je zřejmý. 

V počáteční fázi zpravidla investice neexistuje, investor tedy za tímto účelem musí být 

chráněn sám. Ve druhé skupině ustanovení (např. u britské modelové dohody)76  je 

standard vztažen spíše na investici, než na investora jako takového.77 

Již zde je na místě zmínit určitá omezení, která tomuto standardu stanovil 

dosavadní vývoj. Mezinárodní obyčejové právo ku příkladu obecně připouští určitý 

stupeň diskriminace cizinců ve vztahu k domácím subjektům.78 Většina států si 

v dvoustranných dohodách navíc vyjednala výjimky nebo výhrady k zásadě národního 

zacházení. Důvodem bývá možnost provádět opatření k ochraně veřejného zdraví, 

k zachování veřejné morálky a zajištění národní bezpečnosti. Některé státy mají 

výjimky na vybrané sektory hospodářství. Například všechny tři členské státy dohody 

NAFTA se dohodly na výjimkách ohledně letecké dopravy a sociální péče.79 Dále se 

                                                           
75 Article 3(1), (2) US Model BIT (2004); Article 3(1), (2), Canadian Model FIPA (2003) 
76 Article 2(1) UK Model BIT (2005) 
77 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 32 
78 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 31 
79 NAFTA, Annex I, at I-C-10, I-M-55, I-U-13; Annex II, at II-C-9, II-M-11, II-U-5 
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dohody snaží zohlednit opatření, která stát příjímá k vyrovnání ekonomicky 

znevýhodněného postavení např. národnostních menšin.  

Federální státy se někdy musí potýkat s účinky opatření, která přijímají vlády 

jednotlivých jednotek federace. Podle mezinárodního obyčejového práva jsou federální 

vlády odpovědné za jednání jednotlivých jednotek federace. Regionální vlády mají 

navíc tendenci poskytovat výhodnější zacházení místním subjektům, což může 

zapříčinit vážné problémy pro centrální vládu. Z tohoto důvodu se některé BIT vztahují 

nejen k centrální vládě, ale i k jednotlivým regionálním vládám v otázkách výjimek a 

výhrad, ale i samotného závazku k národnímu zacházení.80 

Judikatura v oblasti standardu národního zacházení se během minulých dvou 

desetiletí shodla na základním postupu při posuzování tohoto standardu. Zásadním 

krokem je označení subjektu, vůči kterému lze měřit úroveň zacházení s investorem, 

resp. určení „podobných případů“. Druhý krok vyžaduje specifikovat zacházení, které 

bylo pro investora méně příznivé než pro jeho konkurenta z hostitelského státu. Na 

závěr je třeba zhodnotit, zda měl stát legitimní a ospravedlnitelné důvody poskytovat 

rozdílné zacházení. V následujících řádcích bude pojednáno o těchto základních krocích 

a navíc také o otázce důkazního břemena, které se soudy často věnovaly. 

 

3.3.1 Podobné případy 
 

Vzhledem k tomu, že národní zacházení je standard relativní, který zcela závisí 

na srovnání, určení subjektu srovnání je při jeho aplikaci otázkou prvořadého významu. 

I v případě, že se podaří prokázat méně příznivé zacházení, případ pravděpodobně 

skončí neúspěchem, pokud se zvýhodněný subjekt nenachází ve podobných případech 

jako poškozený, nebo pokud se takový domácí subjekt vůbec nepodaří nalézt. 

Výraz „v podobných případech“ je na první pohled obecnou formulací, která 

snese nejrůznější druhy výkladu. Jak poznamenal tribunál ve věci Pope & Talbot 

v Kanada81, „ze své podstaty jsou „případy“ závislé na kontextu a mohou se měnit 

                                                           
80 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 36 
81 Pope & Talbot Inc v Canada, NAFTA, 2001, odst. 75 
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napříč spektrem situací ... koncept „podobných“ může mít široké rozpětí významů, od 

„obdobných“ až po „identické“.“82 

K úspěšnému dokázání nepříznivějšího zacházení stačí, aby byl specifikován 

jeden vhodný srovnatelný subjekt. Ve výjimečných případech dokonce není třeba 

žádný. Je tomu tak v první řadě při opatřeních de iure. Tehdy není třeba dokazovat, že 

jakýkoli domácí subjekt již obdržel výhodnější zacházení. Příkladem může být 

investiční pobídka, která je dostupná pouze domácím investorům. Existence takového 

opatření zakládá porušení standardu národního zacházení, aniž by bylo třeba, aby již 

jakýkoli domácí konkurent takové pobídky využil. Minimální možnost uspět bez 

vhodného srovnání je u opatření de facto. Žalobce musí dokázat, že zdánlivě neutrální 

opatření ma diskriminující účinek, což je velmi obtížné, pokud dosud jiný konkurent 

fakticky výhodu neobdržel. 83 

Velmi zajímavá je otázka, zda srovnatelné subjekty musí být ve vztahu 

vzájemné konkurence. Judikatura došla k závěru, že to není nutnou podmínkou, avšak je 

výhodou, když konkurenční vztah existuje. Dva rozhodčí soudy, které se zabývaly touto 

otázkou, se k této otázce postavily odlišně. Soud ve věci S.D.Myers v Kanada84 nalezl 

konkurenční vztah a žalobě vyhověl, Occidental Petroleum85 rovněž znamenal úspěch 

pro žalobce, přestože konkurenční vztah nebylo možné najít. 

V případu S.D.Myers v Canada se jednalo o obchod s polychlorovanými 

bifenyly (PCB). Americká společnost S.D.Myers měla záměr ucházet se o kontrakty na 

zpracování PCB odpadu a zpracovávat je ve svém závodě v USA a poté reexportovat 

zpět do Kanady. Kanada však zakázala export PCB a společnost S.D.Myers proto 

Kanadu žalovala pro zvýhodnění domácích zpracovatelů. Soud při vymezení 

srovnatelného subjektu konstatoval, že kanadští zpracovatelé PCB byli přímými 

konkurenty S.D.Myers. Nejen z důvodu ochrany životního prostředí (při dálkové 

dopravě PCB), ale také právě z důvodu této konkurence přistoupila Kanada 

k diskriminujícím opatřením. „Bylo to právě proto, že SDMI byl s to připravit své 

                                                           
82 „by their very nature, 'circumstances' are context dependent and have no unalterable 
meaning across the spectrum of fact situations [...] the concept of 'like' can have a range of 
meanings, from 'similar' all the way to'identical'.“ 
83 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 38 
84 S.D. Myers Inc v Canada ,  NAFTA, 2000 
85 Occidental Exploration and Production Co v Republic of Ecuador; UNCITRAL, 2004 
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kanadské konkurenty o zakázky, že tito lobovali u Ministerstva životního prostředí, aby 

zakázalo vývozy, když americká strana otevřela hranice.86“ 

Případ Occidental Exploration and Production Co v Ecuador je nejlepším 

případem toho, kdy soud nalezl subjekt, který se nacházel ve podobném případu, ovšem 

ne v konkurenčním vztahu s investorem. Ekvádor umožnil některým vývozcům, např. 

v oblastech těžařství nebo rybolovu, využívat vrácení DPH ze všech vývozů, ale nedal 

takovou možnost investorům v ropnému průmyslu, ve kterém podnikala společnost 

Occidental. Ekvádor namítal, že se nejedná o porušení národního zacházení, neboť 

vrácení DPH není možné pro veškeré vývozy ropy, včetně těch, které provádí státem 

vlastněná společnost Petroecuador a proto nedochází k diskriminaci zahraničních 

vývozců. Rozsudek v této věci byl mimořádný, protože soud rozhodl, že národní 

zacházení nelze omezovat pouze na sektor, ve kterém investor působí a pro tento účel 

jeho postavení srovnal se subjekty působícími v jiných odvětvích. Reflektoval ve svém 

rozhodnutí také fakt, že Ekvádor odmítl vracet DPH ropnému sektoru, neboť byl 

v podstatě ovládán zahraničními investory. 

Další zajímavý případ, týkající se otázky srovnatelných okolností, je Pope & 

Talbot v Canada87. Americká společnost Pope & Talbot vlastnila tři pily v kanadské 

provincii Britská Kolumbie a napadla opatření, která Kanada provedla v souvislosti 

s kanadsko-americkou dohodou SLA. Tato dohoda ukončila dlouholetý spor těchto 

dvou zemí ohledně vývozu kanadského dřeva do USA. Kanada se zavázala omezit 

vývozy z provincií Alberta, Britská Kolumbie, Quebec a Ontario, ze kterých historicky 

pocházelo nejvíce dřeva vyváženého do USA. Spojené státy se za to zavázaly, že 

nezvedou žádná neférová obchodní opatření proti kanadským vývozcům dřeva. 

Společnost Pope & Talbot napadla tato opatření. Shledala, že Kanada porušila standard 

národního zacházení, když uvalila vývozní kvóty na vývozce ze čtyř výše zmíněných 

„pokrytých“ provincií a zvýhodnila tak společnosti, na které se tyto kvóty nevztahovaly. 

Otázkou bylo, zda byl Pope & Talbot ve srovnatelných podmínkách, jako jiní vývozci z 

„nepokrytých provincií“.  

                                                           
86 „It was precisely because SDMI was in position to take business away from its Canadian 
competitors, that [they] lobbied the Minister of the Environment to ban exports when the 
US authorities opened the border.“ 
87 Pope & Talbot Inc v Canada, NAFTA, 2001 
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Tribunál nejprve zkoumal, zda se Pope & Talbot nacházel ve podobných 

případech s údajně zvýhodněným domácím investorem, působícím ve stejném sektoru. 

Jakmile toto bylo potvrzeno, bylo na žalovaném, aby rozdíl v zacházení zdůvodnil 

legitimním vládním cílem a dokázal tak, že oba subjekty ve skutečnosti ve srovnatelném 

postavení nebyly. Tribunál nakonec došel k závěru, že Pope & Talbot nebyl 

v podobných okolnostech se žádnou z jmenovaných firem. Kanada totiž předložila 

přesvědčivé důvody, které ji vedly k rozdílnému zacházení, mimo jiné, že zavedení kvót 

mělo racionální historickou příčinu. Spojené státy totiž nikdy nepřijaly vyrovnávací 

opatření proti vývozům z jiných než ze čtyř „pokrytých provincií“ a tedy omezení 

vývozu z těchto oblastí  bylo jedinou možností, jak zabránit protiopatřením za americké 

strany. Pope & Talbot je tedy významným příkladem situace, kdy existoval jasný rozdíl 

v zacházení, ale žalobce neuspěl, neboť nebyl shledán v podobných případech, přestože 

jeho údajně zvýhodnění konkurenti působili ve stejném odvětví a ve stejném státě.88 

I případ Loewen poukazuje důležitým směrem ve věcech národního zacházení. 

Společnost Loewen napadla soudnictví státu Mississippi také na základě standardu 

národního zacházení, neboť se domnívala, že soudy byly proti ní zaujaté na základě její 

státní příslušnosti. Bylo obtížné najít subjekt ke srovnání, nemohla jím být druhá strana 

sporu a jiné subjekty se hledaly obtížně. Vzkazem, který rozsudek Loewen dal, je, že 

pouhý fakt, že domácí strana vyhraje soudní spor a zahraniční investor prohraje, není 

dostatečným důvodem k žalobě na porušení standardu národního zacházení. Nicméně 

rozdíl v zacházení se stranami sporu během soudního řízení, který by byl dostatečně 

zřejmý a založený na diskriminaci na základě státní příslušnosti, takovým důvodem je.89 

Dlouholetá praxe GATT/WTO vytvořila pravidla k posouzení zda jsou dva 

produkty podobné nebo ne. Rozhodčí soudy se v investičních věcech těchto pravidel 

zpočátku přidržovaly, často šly vlastním směrem. Případ Methanex Corp v USA se týkal 

trhu s pohonnými hmotami. Stát Kalifonie zakázal používání metyl tributyl etheru 

(MTBE), benzínové příměsi, která se vyrábí z metanolu a způsobuje, že benzín hoří 

čistěji. Ve vysoce znečištěných městských oblastech USA se smí prodávat pouze 

okysličený benzín, tedy benzín s příměsí právě MTBE nebo etanolu, který je jediným 

konkurentem MTBE. Kanadský výrobce MTBE, společnost Mathanex tvrdila, že 

                                                           
88 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 41-42 
89 ibid; op. cit. s. 44 
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Kalifornie zakázala používání MTBE, aby upřednostnila převážně americký etanolový 

průmysl. Aby Methanex uspěl, musel prokázat, že byl ve podobných okolnostech 

s výrobci etanolu, kteří dostali výhodnější zacházení, a ne pouze s výrobci metanolu 

nebo MTBE. Tribunál však uvedl, že „by bylo stejně zvrhlé ignorovat identické 

subjekty srovnání, pokud jsou k dispozici, a použít subjekty méně podobné, jako by 

bylo zvrhlé odmítnout použít méně podobné subjekty srovnání, pokud nejsou 

k dispozici žádné identické.“90 A proto shledal, že Methanex byl ve stejném postavení 

jako jiní producenti metanolu a MTBE, kteří byli stejně postiženi kalifornským 

zákazem. Methanex proto ve své žalobě neuspěl. 

Dalšími významnými judikáty v oblasti národního zacházení jsou Feldman 

v Mexiko, GAMI v Mexiko, ADF Corporation v USA. Většina z těchto judikátů byla 

vydána v rámci dohody NAFTA. 

 

3.3.2 Méně příznivé zacházení 
 

Určení subjektu srovnání je první krok. Následně musí žalobce dokázat, že ono 

údajně protiprávní zacházení bylo méně příznivé pro něj než pro domácí subjekt. 

Většinou to není složité, neboť rozdíl v zacházení bývá poměrně jasný. Je však potřeba 

neustále myslet na souvislost s vymezením „podobných případů“, protože pokud se 

podaří zpochybnit, že byl investor ve srovnatelných podmínkách, jako údajně 

zvýhodněný subjekt, jeho žaloba nebude úspěšná, jakkoli je jasný rozdíl v zacházení. 

V právě zmíněném případu Methanex soud shledal, že Methanex nebyl v podobném 

případě jako zvýhodnění výrobci etanolu, a proto vyloučil jakékoli porušení standardu 

národního zacházení. 

Standard národního zacházení byl vytvořen aby zabránil diskriminaci na základě 

státní příslušnosti. Důležitou otázkou, která se nabízí, je, zda předmětem žaloby může 

být jakékoli zacházení, které rozdílně dopadá na zahraniční investory, bez ohledu na to, 

zda je důvodem státní příslušnost. Judikatura takovýto přístup v naprosté většině 

případů odmítá. Podle Bjorklundové je totiž „neslučitelný s chápáním národního 

                                                           
90 „it would be as perverse to ignore identical comparators if they were available and to use 
comparators that were less 'like', as it would be perverse to refuse to find and to apply less 
'like' comparators when no identical comparators existed.“ 
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zacházení, které se během let vytvořilo ... a s existencí nezávislých standardů ve většině 

dohod.“91 Nerovné zacházení se zahraničními investicemi může spadat pod standard 

spravedlivého a rovného zacházení a v takovém případě není třeba je zdvojovat i 

ve standardu národního zacházení.  

Rozhodl tak například i rozhodčí soud v případu GAMI v Mexiko92. Konstatoval, 

že pouhé rozdílné zacházení nemusí automaticky znamenat úspěch v žalobě na národní 

zacházení. Uvedl, že „je nemyslitelné, aby se mexická společnost stala oprávněnou 

k antidiskriminační ochraně podle mezinárodní práva pouze na základě toho, že v ní cizí 

státní příslušník zakoupí podíl“93 Podobně v případu Consortium RFCC v Maroko94 

rozhodčí soud podtrhl, že žaloba se musí zakládat na diskriminaci podle státní 

příslušnosti. Nabídky italské a marocké společnosti byly objektivně rozdílné a volby 

byla provedena na základě objektivních kritérií. O porušení standardu národního 

zacházení tedy nemohla být řeč. 

Naopak soud ve věci Feldman se nevyjádřil zcela jasně, zda stačí nalézt rozdíly 

v zacházení, aby žaloba uspěla, nebo je třeba doložit diskriminaci na základě státní 

příslušnosti. Uvedl, že strohá formulace článku 1102 NAFTA naznačuje, že stačí 

doložit rozdílné zacházení se zahraničním investorem na jedné straně a se srovnatelným 

domácím investorem na straně druhé. Domníval se, že požadovat po žalobci, aby 

dokázal, že diskriminace je založena na státní příslušnosti, by bylo příliš velkým 

břemenem, zabránilo by to většině žalob na nerovné zacházení de facto a omezilo by 

standard národního zacházení na porušení de iure, čímž by výrazně snížilo efektivitu 

tohoto institutu. Naopak presumpce, že rozdílné zacházení mezi podobně situovaným 

domácím a zahraničním investorem má národní základ, lépe odpovídá účelu a pojetí 

tohoto standardu.95 Stejně tak v případu Thunderbird soud zdůraznil, že žalobce nemusí 

dokazovat, že nepříznivé zacházení bylo motivováno státní příslušností.96 

Obecně se také nevyžaduje, aby žalobce dokazoval úmysl státu (např. 

protekcionistický úmysl). Otázce úmyslu se věnoval soud ve věci S. D. Myers 
                                                           
91 Bjorklund, A. K.; in Reinisch, A.; op. cit. s. 49 
92 GAMI Investments Inc v United Mexican States; NAFTA/UNCITRAL, 2004  
93 „it is not conceivable that a Mexican corporation becomes entitled to the 
antidiscrimination protections of international law by virtue of the sole fact that a 
foreigner buys a share of it.“ 
94 Consortium RFCC v Morocco ,  ICSID Case No. ARB/00/6, 2003 
95 Feldman v United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, 2002 
96 International Thunderbird Gaming Corp v United Mexican States; NAFTA/UNCITRAL, 
2006 
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v Kanada97 konstatoval, že „úmysl je důležitý, ale protekcionistický úmysl sám o sobě 

není nutně rozhodující.“98 Jedním z důvodů je obtížnost dokázat, že státní orgán, který 

může zahrnovat mnoho činitelů s různými motivacemi, měl opravdu záměr 

diskriminovat. To však nic nemění na tom, že méně příznivé zacházení musí být pro 

účely tohoto standardu vždy založeno na státní příslušnosti. 

Odvážnou otázkou se zabýval rozhodčí soud v případu UPS v Kanada99. Na 

základě tvrzení Kanady zvažoval, zda stát poskytl investorovy vůbec nějaké zacházení, 

které by následně mohlo být posuzováno jako více či méně příznivé. Zamítl argument 

Kanady, že v určitých oblastech investorovi neposkytovala vůbec žádné zacházení, a 

tedy není co srovnávat. Uvedl, že takový argument „by vytvořil obrovskou mezeru 

v ochraně investic a investorů.“100 

Česká republika byla také žalována za porušení standardu národního zacházení 

ve slavné dvojici případů Lauder a CME. Rozhodčí soud ve věci Lauder101 shledal, že 

odmítnutí udělit televizní licenci německé společnosti pana Laudera mělo podobu 

diskriminace na základě státní příslušnosti, protože stát měl údajně strach z politických 

protestů, které by vyvolalo udělení licence zahraniční společnosti. Nicméně soud 

nenašel důkazy o tom, že by to společnosti pana Laudera poškodilo. Mohl totiž 

strukturovat svůj holding tak, aby vyhověl podmínkám. Jakékoli škody byly později 

způsobeny soukromými osobami a ne Českou republikou. Pan Lauder tedy se svou 

žalobou neuspěl.  

Je dobře známo, že druhý rozsudek ve stejné věci, tentokrát pod hlavičkou CME 

v ČR102, dopadl přesně naopak. Ačkoli byl založen především na otázce vyvlastnění, 

dotýkal se také problematiky národního zacházení, když bylo konstatováno, že 

záměrem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bylo zbavit zahraničního investora 

jeho investice a že „jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání také zavání 

diskriminací zahraničního investora.“103 

                                                           
97 S.D. Myers Inc v Canada ,  NAFTA, 2000, odst. 254 
98 „Intent is important, but protectionist intent is not necessarily decisive on its own.“ 
99 United Parcel Service of America, Inc v Canada, NAFTA, 2007, odst. 85 
100 „... would essentially open an enormous hole in the protection of investments and 
investors.“ 
101 Ronald S. Lauder v Czech Republic, UNCITRAL, 2001, odst. 219-220 
102 CME Czech Republic B.V. v Czech Republic, UNCITRAL, 2001, odst. 612 
103 „the behaviour of the Media Council also smacks of discrimination against the foreign 
investor“ 
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3.3.3 Důkazní břemeno 
 

V obecném mezinárodním právu je to obvykle žalobce, kdo nese důkazní 

břemeno. Nicméně v právu mezinárodních investic se tato otázka ukazuje jako poněkud 

složitější. Mnoho rozhodčích soudů se otázkou důkazního břemene vůbec nezabývalo. 

Jiné se mu naopak věnovaly dosti podrobně. Rozhodčí soud ve věci Pope & Talbot104 

například žalobci stanovil poměrně nízké důkazní břemeno, když uvedl, že „lze 

předpokládat, že rozdíly v zacházení poruší článek 1102(2), pokud ovšem nejsou 

rozumně spojeny s racionální vládní politikou, která (1) nerozlišuje, otevřeně nebo de 

facto, mezi zahraničními a domácími společnostmi, anebo (2) jinak přehnaně 

nepodkopává liberalizační cíle NAFTA.“105 

Tribunál ve věci Feldman106 se odvolal na judikaturu WTO a explicitně 

formuloval princip přenesení důkazního břemene ze žalobce na žalovaného: „Pokud 

strana uvede dostatečné důkazy k tomu, aby vznikl předpoklad, že její tvrzení je 

pravdivé, důkazní břemeno se přesune na druhou stranu a je na ní, aby uvedla 

dostatečné důkazy k vyvrácení tohoto předpokladu.“107 Nesouhlasící rozhodce ve svém 

odlišném stanovisku zmínil i tuto otázku. Uvedl, že „ani NAFTA, ani mezinárodní 

právo nezakládá fakt, ..., že důkazní břemeno se má přesouvat k žalovanému,“108 Podle 

jeho názoru má důkazní břemeno zůstat na straně žalobce po celou dobu. 

Ve věci Nykomb v Lotyšsko109, byli nalezeni dva investoři, kteří se nacházeli ve 

srovnatelných podmínkách jako žalobce a byly dokázány rozdíly v zacházení. Tribunál 

tedy konstatoval, že „za takových okolností a v souladu se zavedeným mezinárodním 

právem je na žalovaném, aby dokázal, že se neděla ani neděje žádná diskriminace. 

Rozhodčí soud shledal, že toto důkazní břemeno nebylo uneseno a proto usuzuje, že 

                                                           
104 Pope & Talbot Inc v Canada, NAFTA, 2001, odst. 78 
105 „Differences in treatment will presumptively violate Article 1102(2), unless they have a 
reasonable nexus to rational government policies that (1) do not distinguish, on their face 
or de facto, between foreign-owned and domestic companies, and (2) do not otherwise 
unduly undermine the investment liberalizing objectives of NAFTA.“ 
106 Feldman v United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, 2002, odst. 177 
107 „If [the party asserting a claim of defense] adduces evidence sufficient to raise a 
presumption that what is claimed is true, the burden then shifts to the other party, who will 
fail unless it adduces sufficient evidence to rebut the presumption.“ 
108 „Neither tha NAFTA nor international law provides any grounds to account for the fact 
that, ..., the burden of proof should shift to the Respondent.“ 
109 Nykomb Synergetics Technology Holding AB v Latvia, Energy Charter Treaty, 2003 
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Windau byl terčem diskriminačních opatření v rozporu s článkem 10(1) Dohody k 

energetické chartě.“110 

Na základě judikatury se tedy pojetí důkazního břemene ustálilo v následující 

podobě. Je na žalobci, aby určil relevantní subjekty srovnání, prokázal, že je ve 

podobných okolnostech jako domácí subjekt s ohledem na příslušné zacházení a že se 

mu dostalo méně příznivého zacházení. V této fázi se důkazní břemeno přesune na 

žalovaného, který musí svá opatření ospravedlnit. Takovýto postup je vhodný i 

z hlediska procesní spravedlnosti, jelikož je to většinou stát, kdo má důkazy, které 

mohou vyvrátit investorovo prvotní tvrzení. Je však zároveň důležité, aby se důkazní 

břemeno nepřesunulo příliš brzy. Žalobce musí dokázat, že rozdíly v zacházení měly 

národní základ, a teprve tehdy se bude žalovaný snažit prokázat, že jeho kroky měly 

neutrální důvody. 

 

3.4 Shrnutí 
 

Úkolem standardu národního zacházení je zajistit, aby s investorem nebylo 

zacházeno hůře než s vnitrostátními subjekty. Jedná se o typický relativní standard 

zacházení, a proto chce-li se podle něj investor dovolávat ochrany, musí nejprve určit 

vhodný subjekt srovnání a následně prokázat, že s ním bylo zacházeno jinak, pokud 

možno méně příznivě. Je následně na hostitelském státě, aby doložil, že rozdíly 

v zacházení mají objektivní a legitimní základ a v žádném případě se nezakládají na 

diskriminaci zahraničního investora. 

Od prvního zmíněného standardu FET se výrazně liší v několika podstatných 

ohledech. Je důležité si uvědomit, že i pokud je vyhověno tomuto standardu a 

s investorem je zacházeno stejně jako s domácím subjektem, ještě to neznamená, že byl 

splněn standard spravedlivého a rovného zacházení. Naopak, národní zacházení může 

převyšovat úroveň zacházení, kterou zajišťuje prvně zmíněný standard. A konečně, 

přestože stejné jednání může porušit oba standardy, národní zacházení bere zřetel na 

hmotnou stránku zacházení a nejen na procesní otázky, jak je tomu u režimu FET. 

                                                           
110 „and in accordance with established international law, the burden of proof lies with the 
Respondent to prove that no discrimination has taken or is taking place. The Arbitral 
Tribunal finds that such burden of proof has not been satisfied, and therefore concludes 
that Windau has been subject to a discriminatory measure...“ 
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4 Doložky nejvyšších výhod v dohodách o ochraně investic 

 

4.1 Význam standardu nejvyšších výhod 
 

Stručně a zjednodušeně řečeno, doložka nejvyšších výhod (most-favoured-

nation clause, MFN) zavazuje hostitelský stát zacházet s investorem přinejmenším tak 

příznivě, jak v podobných případech zachází s investory z třetích zemí. I tento standard 

je součástí vzájemně propojené soustavy standardů zacházení, jejichž cílem je zabránit 

diskriminaci zahraničních investorů. Často bývá v dvoustranných dohodách o ochraně 

investic spojován se standardem národního zacházení. Jejich společným účelem je 

zajistit rovnost příležitostí pro zahraniční investory v hostitelském státě. I v tomto 

případě se jedná o typicky relativní standard, a tedy, podobně jako standard národního 

zacházení, nespecifikuje úroveň zacházení, která má být poskytována. Místo toho 

podrobuje srovnání zacházení s investory různého původu a má za cíl zabránit jejich 

diskriminaci. 

Podle Weilera lze hledat zmínky o doložkách nejvyšších výhod již přinejmenším 

v 15. století, ale jejich rozkvět nastal až v rámci dohod o přátelství, obchodu a plavbě 

(FCN), které mezi sebou uzavíraly převážně evropské státy v 19. a začátkem 20. 

století.111 Nicméně zacházení podle MFN se nikdy nestalo obyčejovým pravidlem 

obecného mezinárodního práva, jak uvádí také prof. Šturma112. Mezinárodní 

společenství nedospělo se ke shodě o tom, že je součástí tzv. minimálních standardů 

zacházení, a proto bylo vždy potřeba je ve formě doložky explicitně vyjadřovat 

v dohodách o ochraně investic. A tedy většina dvoustranných dohod tohoto typu 

uzavřených po 2. světové válce, stejně jako dohody o zónách volného obchodu, 

obsahují tato ustanovení.113 V dnešní době se doložky nejvyšších výhod objevují ve 

                                                           
111 Weiler, T.; International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the 
ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law; s. 525 
112 Šturma, P.; Kodifikace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních 
investic; Pocta Prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc. k 70. narozeninám; Leges; 2009; s. 401 
113 Ziegler, A. R.; Most-Favoured-Nation (MFN) Treatment; in Reinisch, A.; Standards of 
Investment Protection; Oxford University Press; 2008; s. 63 
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smlouvách, které se týkají (a) cizineckého režimu; (b) mezinárodního obchodu (v 

otázkách obchodu zbožím a službami, zdanění a cel); a (c) mezinárodních investic.114 

 

4.2 Obsah standardu nejvyšších výhod 
 

Standard nejvyšších výhod je nesmírně zajímavou součástí systému zacházení se 

zahraničními investory. Dva smluvní státy se zavážou, že svým státním příslušníkům 

poskytnou navzájem zacházení, které nebude méně příznivé než to, které poskytují 

státním příslušníkům třetího státu. Na rozdíl od ostatních standardů, které srovnávají 

zacházení v rámci jednoho nebo obou smluvních států, vtahuje standard nejvyšších 

výhod do hry i třetí stát, který ale není stranou dané smlouvy, a s touto doložkou nemá 

zdánlivě nic společného. Zároveň s tzv. základní smlouvou, tedy tou smlouvou, která 

příslušnou doložku nejvyšších výhod obsahuje, se aktivují i jiné dvoustranné smlouvy, a 

to zejména ty, které zacházení s investory upravují nejpříznivěji. Systém MFN tedy 

vytváří otevřenou a potenciálně nepředvídatelnou soustavu práv a povinností. Jen 

obtížně lze totiž předpovědět, jak smluvní stát upraví problematiku v budoucnosti se 

třetími státy. Jak tvrdí Ziegler115, „je možné, že ti, kdo smlouvu vyjednávají, si nejsou 

vždy zcela vědomi dokonce ani existujících smluvních závazků ve vztahu ke třetím 

státům.“116 

Samotná povaha doložek nejvyšších výhod tedy umožňuje dvoustranným 

smlouvám, aby si fakticky vypůjčovaly výhodná ustanovení z jiných dvoustranných 

smluv. Klasická mezinárodněprávní nauka tomuto otevřenému systému nejvyšších 

výhod vytýkala jeden zásadní bod. Namítala, např. na základě Vídeňské úmluvy o 

smluvním právu, že práva ani povinnosti smluvní strany nemohou vzniknout bez jejího 

souhlasu, což se v tomto případě přesně děje. Vzhledem k tomu, že MFN již tvořily a 

stáel tvoří nedílnou součást mezinárodních smluv, a to nejen v oblasti mezinárodních 

investic, bylo vhodné najít argumenty, které by jejich používání ospravedlnily. Tím 

prvním je tvrzení, že k žádnému vzniku povinností bez souhlasu smluvní strany 

nedochází, protože povinnosti z doložky nejvyšších výhod vznikají jen té straně, která 

                                                           
114 Šturma, P.; op. cit.; s. 400 
115 Ziegler, A. R.; in Reinisch, A.; op. cit.; s. 65 
116 „Even with regard to existing treaty obligations in relation to third States, it may be that 
negotiators are not always completely aware of them.“ 
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se třetí stranou uzavřela výhodnější dohodu, a tedy projevila souhlas. Druhá strana, 

která se těší výhodnějšímu zacházení podle této doložky, nemá žádné další povinnosti, 

ale pouze práva. Za druhé bylo argumentováno teorií, že tím, že strany sjednaly doložku 

MFN, současně souhlasily s aplikací jakýchkoli příznivějších pravidel, která případně 

vzniknou v budoucnosti ze smluv se třetími státy. Jednoduše řečeno, doložka nejvyšších 

výhod zakládá předchozí souhlas se zvyšováním standardu zacházení. 

Ačkoli doložky nejvyšších výhod vyžadují zacházení „ne méně příznivé“, je 

dlouhodobě neudržitelné, aby stát jakýmkoli investorům poskytoval zacházení lepší, 

neboť jiní investoři jsou pravděpodobně také chráněni podobnými doložkami. Pro 

hostitelský stát, který se chce vyhnout takovéto spirále nebo dokonce sporům, se musí 

„ne méně příznivé zacházení“ rovnat „identickému zacházení“, samozřejmě za 

srovnatelných podmínek. 

Mnoho politiků a dokonce i právníků bylo vůči doložkám nejvyšších výhod 

kritických ještě z jednoho důvodu. Zatímco smluvní strany obvykle sjednají vzájemné 

výhody a přesně stanoví jejich rozsah, standard nejvyšších výhod je vysoce proměnlivý 

v čase. Jedna strana může využívat výhod, které druhá strana sjednala se třetím státem, 

aniž by sama jakkoli zvýšila své vlastní standardy. Může se tedy stát, že některé státy 

správným výběrem smluvních stran zajistí svým státním příslušníkům vysoké výhody, 

ale cizinci na jejich území se musí spokojit s mnohem nižším standardem. Doložky 

nejvyšších výhod jsou reciproční pouze v tom smyslu, že jsou recipročně přiznané, ale 

jejich obsah se může neproporcionálně měnit. 

Ve snaze vypořádat se s těmito nevýhodami byly vytvořeny tzv. podmíněné 

doložky. Ty měly znamenat, že výhodnější zacházení mělo být poskytnuto druhé straně 

pouze pokud ona rovněž souhlasí, že takové zacházení poskytne, a tedy že se jakákoli 

disproporce vyrovná. Protože současná ekonomická teorie ukazuje, že cestou 

k blahobytu je liberalizace, třebaže jednostranná, většina doložek nejvyšších výhod, 

které jsou k nalezení v BIT, je nepodmíněného druhu.117 Nicméně státy do svých smluv 

přesto zahrnuly nejrůznější omezení a výjimky, jak ostatně zjistíme v následujících 

kapitolách. 

 

                                                           
117 Ziegler, A. R.; in Reinisch, A.; op. cit.; s. 66 
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4.2.1 Podobné případy 
 

Stejně jako je tomu u standardu národního zacházení, i v případě zacházení 

podle nejvyšších výhod je zapotřebí, aby srovnávané subjekty byly v podobné situaci. 

Tento princip lze v zahraniční literatuře nalézt pod heslem like circumstances nebo 

eiusdem generis. V případě doložek nejvyšších výhod to navíc znamená, že pokud se 

kdokoli chce dovolávat smlouvy se třetí stranou, tato smlouva musí upravovat stejné 

záležitosti jako základní smlouva. Pokud by se dovolával ustanovení vytrženého 

z kontextu smlouvy, která s problematikou nemá nic společného, nejednalo by se o 

podobné případy. Dohoda mezi USA a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic 

v čl. I odst. 1 písm. h) výslovně zmiňuje, že zacházení podle nejvyšších výhod 

vyžaduje, aby se subjekty nacházely v podobných případech: 

„h) zacházení podle doložky nejvyšších výhod označuje zacházení, které je 

přinejmenším tak příznivé, jako to, které je přiznávané smluvní stranou společnostem 

nebo státním příslušníkům z třetích zemí v podobných případech.“118 

V této oblasti však výjimečně panuje shoda a i v případech, kdy smlouva 

nespecifikuje, že doložka se vztahuje pouze na podobné případy, tato podmínka je 

obecně přijímána jako samozřejmá součást tohoto institutu.119 

 

4.2.2 Případ Maffezini a rozsah standardu 
 

Pokud by bylo třeba v souvislosti se standardem nejvyšších výhod zmínit jen 

jeden případ, byl by to zcela nepochybně případ Maffezini z roku 2000120. Snad žádný 

jiný judikát nevyvolal takové kontroverze a tolik nepoznamenal znění budoucích 

doložek nejvyšších výhod. 

Jednalo se o spor mezi argentinským investorem a Španělskem na základě 

Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Španělským královstvím a 

Argentinskou republikou z roku 1991. Navrhovatel se na základě doložky nejvyšších 

                                                           
118 Viz. sdělení č. 187/1993 Sb. 
119 Ziegler, A. R.; in Reinisch, A.; op. cit.; s. 75 
120 Emilio Augustín Maffezini v. Kingdom of Spain , ICSID, Case No. ARB/97/7 
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výhod dovolával zacházení podle dvoustranné dohody mezi Chile a Španělskem, která 

pro něj měla být výhodnější. Rozdíl spočíval v ustanovení o řešení sporů. Zatímco 

dohoda mezi Argentinou a Španělskem stanovila, že spor měl být nejprve předložen 

vnitrostátním soudům a teprve pokud tyto nerozhodly ve lhůtě 18 měsíců, mohl být 

postoupen mezinárodní arbitráži, dohoda mezi Chile a Španělskem neobsahovala žádný 

požadavek na vyčerpání vnitrostátních prostředků a počítala pouze se šestiměsíční 

lhůtou. Maffezini se tedy dovolával výhodnějších podmínek podle chilské dohody. 

Hlavní otázkou bylo, zda se doložka nejvyšších výhod týkala pouze materiálních 

aspektů zacházení s investory, jak argumentovalo Španělsko, a nebo ji bylo možno 

rozšířit i na úpravu řešení sporů. Článek IV odst. 2, tedy doložka nejvyšších výhod 

z argentinsko-španělské BIT totiž zněla dosti široce: „Ve všech záležitostech podle této 

Dohody (en todas las materias regidas por el presente Acuerdo), toto zacházení nebude 

méně příznivé než zacházení, které každá Strana přiznává investicím zřízeným na jejím 

území investory třetího státu.“121 Podle prof. Šturmy, „v doložce není nic, co by 

naznačovalo její rozšíření i na úpravu řešení sporů, ale ani co by rozhodčí řízení 

z působnosti doložky vylučovalo.“122 

Rozhodčí soud odmítl tvrzení Španělska, že toto ustanovení se vztahuje pouze 

na materiální stránku zacházení s investory, a uznal, že ustanovení o řešení sporů 

v argentinsko-španělské dohodě nevytváří překážku tomu, aby investor využil volnější 

úpravy podle chilsko-španělské dohody. Při své argumentaci se opíral o rozhodnutí 

MSD ve věcech Anglo-Iranian Oil Co Case123, Case Concerning the Rights of 

Nationals of the United States of America in Morocco124 a v případu Ambatielos125. Na 

těchto případech demonstroval, že ustanovení o řešení sporů jsou neoddělitelně spjata 

s ochranou investorů. Přestože rozhodčí soud vyhověl žalobci, stanovil také limity 

svému přístupu. Konstatoval, že doložky nejvyšších výhod se nemají vztahovat 

na ustanovení o řešení sporů, pokud by to mohlo narušit zájmy veřejného pořádku. 

 

                                                           
121 “En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este tratamiento no será menos 
favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por 
inversores de un tercer país.” 
122 Šturma, P.; op. cit.; s. 403 
123 Anglo-Iranian Oil Co Case (United Kingdom v Iran), ICJ Rep 93, 1952 
124 Case Concerning the Rights of Nationals of the United States of America in Morocco  
(France v Unites States of America), ICJ Rep 176, 1952 
125 Ambatielos Case (Greece v United Kingdom), ICJ Rep 10, 1953 
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„ [...] oprávněný z této doložky by neměl mít možnost narušit zájmy veřejného 

pořádku, které mohly předvídat smluvní strany, jakožto základní podmínky k přijetí této 

dohody, zejména pokud je oprávněným soukromý investor, jak tomu často je. Dopad 

doložky proto může být omezenější, než by se na první pohled zdálo.“126 

Rozhodčí tribunál zároveň vyjmenoval několik situací, které tuto výjimku tvoří, 

avšak které v tomto případě nenastaly. Šlo o případy, (1) kdy stát podmínil svůj souhlas 

s arbitráží vyčerpáním vnitrostátních prostředků; (2) kdy dvoustranná dohoda obsahuje 

tzv. doložku fork-in-the-road127, a tedy volba mezi vnitrostátními a mezinárodními 

prostředky je konečná, jakmile je učiněna; (3) kdy dohoda stanoví konkrétní rozhodčí 

fórum, např. ICSID nebo NAFTA; (4) kdy se strany dohodly na vysoce 

institucionalizovaném systému arbitráže, který zahrnuje přesná procesní pravidla, jako 

např. NAFTA.128 „V každém případě je třeba jasně rozlišovat mezi legitimním 

rozšířením práv a výhod prostřednictvím využití této doložky, na straně jedné, a 

škodlivými pokusy aplikovat různé smlouvy, které by narušily politické cíle 

specifických smluvních ustanovení, na straně druhé“129 Tímto tribunál varoval před tzv. 

treaty-shopping, tedy účelovou snahou vybírat mezi množstvím BIT, které byly 

uzavřeny za diametrálně odlišných podmínek.  

Přestože nálezy ICSID nemají váhu precedentů, mnoho rozhodčích soudů 

založilo svou argumentaci na případu Maffezini. Podle Reinische tak učinili ve věcech 

ADF v USA, MTD v Chile, Tecmed v Mexico a mnoho dalších případů jako Gas Natural 

v Argentina, Camuzzi v Argentina, National Grid plc v Argentina, Suez, Sociedad 

General de Aguas de Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A. v Argentina nebo AWG 

Group Ltd v Argentina potvrdilo jejich přístup. 

Naopak řada autorů a rozhodců se postavilo proti aplikaci doložek nejvyšších 

výhod na procesní otázky, počínaje McLachlanem, který rozsudek Maffezini označuje 

                                                           
126 „ [...] el beneficiario de la cláusula no debe tener la posibilidad de dejar sin efecto las 
consideraciones de política pública que puedan haber previsto las partes contratantes como 
condiciones fundamentales para su aceptación del convenio de que se trate, especialmente 
si el beneficiario es un inversionista privado, como sucede con frecuencia. El alcance de la 
cláusula puede por consiguiente ser más limitado que lo que parece a primera vista.“ 
127 „bifurcación en el camino“ 
128 Maffezini odst. 63 
129 „En todo caso, debe quedar clara la distinción entre la legítima extensión de derechos y 
beneficios mediante la aplicación de la cláusula, por una parte, y la alternativa nociva de 
tratar de aplicar diversos tratados para alterar los objetivos de política en que se 
fundamentan algunas disposiciones específicas, por la otra.“ 
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jako „kacířský“130. Jejich argumentace většinou stojí na tvrzení, že smluvní strany toto 

neměly v úmyslu. Důležité poznámky v tomto smyslu formuloval rozhodčí soud 

v případu Plama131. Spor se týkal kyperského investora, který se na základě doložky 

nejvyšších výhod bulharsko-kyperské dohody dovolával výhodnějších procesních 

pravidel podle jiných dohod. Dohoda o ochraně investic mezi Kyprem a Bulharskem 

počítala s mezinárodní arbitráží pouze pokud by šlo o vyčíslení náhrady škody za 

vyvlastnění. Naproti tomu např. finsko-bulharská dohoda umožňovala mnohem širší 

využití mezinárodní arbitráže, což investorovi v daném případě vyhovovalo, a proto 

argumentoval případem Maffezini.  

Rozhodčí soud, ale takovou argumentaci odmítl. Jasně formuloval názor, že na 

rozdíl od materiálního zacházení s investory, musí být jurisdikce jakékoli mezinárodní 

arbitráže založena na souhlasu stran a takový souhlas musí být jasný a jednoznačný. 

Pokud měly státy v úmyslu, aby se doložka nejvyšších výhod vztahovala i na řešení 

sporů, mohly tak výslovně stanovit. Podle názoru rozhodčího soudu, pouhá formulace 

„ve všech záležitostech podle této Dohody“ neznamenala, že smluvní strany ji opravdu 

zamýšlely takto aplikovat. Rozhodci si navíc položili otázku, jak má rozhodčí soud 

vyhodnotit, který způsob řešení sporů bude v konečném důsledku pro investora 

výhodnější.132 V žádném případě nelze sestavit žebříček způsobů řešení sporů podle 

výhodnosti pro investora, nelze a priori říci, že mezinárodní arbitráž rozhodne 

příznivěji než vnitrostátní soudy, a nelze například upřednostňovat ICSID před arbitráží 

ad hoc. 

„Doložka nejvyšších výhod v základní smlouvě neobsahuje odkaz na ustanovení 

o řešení sporů tak, jak je zcela nebo zčásti obsaženo v jiné smlouvě, ledaže tato doložka 

nejvyšších výhod v základní smlouvě nenechává žádné pochyby, že smluvní strany 

měly v úmyslu je tam zahrnout.“133 Rozhodčí soud byl toho názoru, že použití doložek 

nejvyšších výhod i na řešení sporů by způsobilo chaos. Protože jurisdikce 

v mezinárodním právu zcela závisí na souhlasu stran, je vždy potřeba vymezit rozsah 

souhlasu státu restriktivně. Ustanovení o řešení sporů jsou často výsledkem dlouhého 

                                                           
130 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 254 
131 Plama Consortium Ltd v Republic of Bulgaria  (Jurisdiction), ICSID, 2005 
132 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 256 
133 „An MFN provision in a basic treaty does not incorporate by reference dispute 
settlement provisions in whole or in part set forth in another treaty, unless the MFN 
provision in the basic treaty leaves no doubt that the Contracting Parties intended to 
incorporate them.“ 
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vyjednávaní a jsou přizpůsobena smluvním stranám. Bylo by tedy nežádoucí, aby 

investor libovolně volil z nabídky nejrůznějších způsobů řešení sporů, které vyjednaly 

jiné strany a za jiných okolností. Rozhodčí soud se tedy neztotožnil ani s výjimkami, 

které vytvořil tribunál v případu Maffezini a místo toho vyjádřil jednoduché pravidlo, že 

doložky nejvyšších výhod se na řešení sporů nevztahují, ledaže smluvní strany výslovně 

stanovní opak.  

McLachlan uvádí, že odůvodnění rozhodnutí ve věci Plama je dnes preferováno 

před argumentací z případu Maffezini.134Přesto i mezi odbornou veřejností stále panují 

v tomto ohledu neshody.135 Autoritativní výklad toho, na co všechno se doložky 

nejvyšších výhod vztahují dosud chybí.136 Rozhodnutí rozhodčích soudů v této oblasti 

jsou dosti nepředvídatelná. Státy, uzavírající BIT se proto raději rozhodly vyvarovat 

případných komplikací a podle toho koncipují i znění svých doložek nejvyšších výhod. 

Pečlivě v průběhu vyjednávání nebo ve smlouvě samotné vymezují rozsah aplikace 

těchto doložek, a to buď pozitivním výčtem, nebo negativně. 

 

4.2.3 Taxativně stanovený rozsah 
 

Některé doložky nejvyšších výhod hovoří velmi široce a neurčitě, jak bylo 

možno vidět na příkladu BIT mezi Argentinou a Španělskem. V takovém případě vždy 

existuje riziko, že nejednoznačný výklad způsobí státu nemalé problémy. Státy proto 

čím dál tím více pamatují na tuto otázku v dvoustranných dohodách. Velmi častou 

podobou je taxativní vyjmenování otázek, na které se doložka nejvyšších výhod 

vztahuje. Příkladem může být čl. 3 dohody mezi Českou republikou a Sýrií o podpoře a 

vzájemné ochraně investic, který lze považovat za standardní doložku nejvyšších výhod 

v českých dvoustranných dohodách: 

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

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

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

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

                                                           
134 McLachlan, C.; Shore, L.; Weiniger; op. cit., s. 257 
135 Ziegler, A. R.; in Reinisch, A.; op. cit.; s. 85-86 
136 Šturma, P.; op. cit.; s. 404 



 

 

50

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

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

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

vlastním investorům nebo investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější.“137 

Jindy státy vymezily rozsah působnosti doložky nejvyšších výhod až po 

uzavření dohody. „Tak např. Argentina a Panama si po rozhodnutí v případu Siemens 

vyměnily diplomatické nóty s výkladovým prohlášením, podle kterého se doložka 

nejvyšších výhod obsažená v jejich dvoustranné dohodě z r. 1996 nevztahuje na 

ustanovení o řešení sporů.“138 

 

4.2.4 Stanovené výjimky z rozsahu 
 

Jiným způsobem, jak se vyhnout pochybnostem o rozsahu aplikace doložky 

nejvyšších výhod, je pomocí výjimek stanovit, na co všechno se doložka nevztahuje. 

Některé dvoustranné dohody zmiňují určité okruhy opatření, zpravidla opatření 

k ochraně zdraví, nerostných zdrojů nebo uměleckých a archeologických památek.  

Je také běžné, že smlouvy obsahují výjimky ve vztahu ke konkrétním smlouvám, 

které stát uzavřel se třetím státem nebo státy. Typickým příkladem jsou regionální 

integrační celky, jakým je ku příkladu Evropská Unie. Státy v rámci takových uskupení 

vytvářejí zóny volného obchodu, celní unie nebo dokonce měnové a hospodářské unie a 

aplikace doložek nejvyšších výhod i na takovéto případy by popíralo smysl a prakticky 

paralyzovalo další vývoj regionální ekonomické integrace. A proto výše zmíněná 

dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Sýrií 

obsahuje v článku 3 také následující ustanovení: 

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

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

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

volného obchodu. 

                                                           
137 Viz. sdělení MZV č. 62/2009 Sb.m.s. 
138 Šturma, P.; op. cit.; s. 404 
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4. Smluvní strana je srozuměna s tím, že závazky druhé smluvní strany jako 

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

obchodu zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy nebo vzájemné smlouvy 

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

volného obchodu.“139 

Pro Českou republiku není bez zajímavosti, že 30. května 2006 vydala Evropská 

Komise na základě své budoucí pravomoci sjednávat investiční dohody jménem 

Evropské Unie sdělení, které se vyjadřuje k budoucím smlouvám a v nich obsaženým 

doložkám nejvyšších výhod.140 „Rozsah aplikace doložky nejvyšších výhod je 

soustředěn a omezen na založení, a tedy jasně signalizuje, že nemůže být rozšířen na 

ustanovení dvoustranných dohod, která se týkají vyvlastnění a řešení sporů. Jeví se jako 

potřebné vyjmout z působnosti této doložky ty nejhlubší integrační dohody, které EU 

uzavírá (např. vyloučit možnost, aby třetí země požívaly výhody například ze 

stabilizačních a asociačních dohod s balkánskými zeměmi, které mohou v pokročilejší 

fázi vést ke vstupu těchto zemí do EU).“141 

Jindy státy do svých smluv zahrnují výjimky, které se týkají zdanění. Důvod je 

stejný jako u ekonomické integrace. Ostatně i v čl. 3 zmiňované česko-syrské dohody 

stojí: 

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

poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové 

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

základě mezinárodní smlouvy týkající se zcela nebo převážně zdanění.“142 

 

 

                                                           
139 Viz. sdělení MZV č. 62/2009 Sb.m.s. 
140 Ziegler, A. R.; in Reinisch, A.; op. cit.; s. 82 
141 www.iisd.org/pdf/2006/tas_upgrading_eu.pdf ; „The scope of application of the MFN 
clause is focused and limited to establishment, thus clearly signalling that it could not 
extend to BIT provisions on expropriation and dispute settlement. It appears necessary to 
exclude from the benefit of this clause the most deep-integration agreements the EU 
concludes (i.e. to exclude granting to third countries the advantages resulting from - for 
instance - the EU/Balkans Stabilisation and Association Agreements that could lead at a 
later stage to EU accession).“ 
142 Viz. sdělení MZV č. 62/2009 Sb.m.s. 
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4.3 Shrnutí 
 

Standard nejvyšších výhod se stává prakticky samozřejmou součástí 

mezinárodního hospodářského práva. Není pouze výsadou práva mezinárodních 

investic, naopak, mnohem dříve se vyvinul v jiných oblastech. Zavedla je již dohoda 

GATT k vyrovnání konkurenčních příležitostí zboží z různých zemí a po druhé světové 

válce patřil k pilířům boje proti diskriminaci zboží v mezinárodním obchodu. 

Poté, co byly tyto doložky zavedeny i do BIT, vyvstala řada otázek, ku příkladu 

ohledně šíře aplikovatelnosti těchto ustanovení. V jakém rozsahu lze doložky nejvyšších 

výhod aplikovat dnes záleží zejména na jejich přesné formulaci v dvoustranných 

dohodách. Případ Maffezini upozornil na nebezpečí, které státům hrozí, pokud lze 

doložku vyložit jinak, než jak ji zamýšleli. 

Další otázkou, která si zaslouží pozornost, je vymezení „podobných případů“. 

Vzhledem k tomu, že i standard nejvyšších výhod je, podobně jako standard národního 

zacházení, standardem relativním, je vždy potřeba spolehlivě určit subjekt srovnání. 

Stejně jako u předchozího standardu, i zde se rozhodčím tribunálům nabízí jistá míra 

volnosti v hodnocení podobnosti okolností, i když vše do jisté míry opět záleží na 

přesné formulaci doložky a neméně důležitou úlohu zde již dnes hraje judikatura143, 

vydaná na toto téma. Rozhodčí soud v případu Maffezini se otázce „podobných případů“ 

v podstatě nevěnoval, zřejmě z toho důvodu, že argentinsko-španělská dohoda o 

ochraně investic žádnou zmínku o „podobných případech“ neobsahovala. 

Je tedy zřejmé, že státy budou přizpůsobovat dikci svých nových dohod 

nebezpečí, na které případ Maffezini upozornil, a které by mohlo nastat, kdyby rozhodčí 

soudy aplikovaly rozhodčí doložky příliš široce. Stále nepanuje shoda nad tím, jaký je 

přirozený obsah těchto doložek, a proto ani rozhodnutí rozhodčích tribunálů nejsou 

zcela předvídatelná. Jak navíc uvádí Weiler144, „legitimita mnoha přespříliš širokých 

ustanovení v investičních smlouvách (zejména těch, které se týkají ochrany investic) 

bude čím dál tím více vyžadovat citlivý a koherentní přístup institucí, neboť státy si 

začínají uvědomovat jejich dopad i na nediskriminační opatření.“145 

                                                           
143 např. Cross-Border Trucking Services Case, No. USA-Mex-98-2008-01, 2001 
144 Weiler, T.; op. cit.; s. 525 
145 „the legitimacy of many of the overly broad provisions of investment […] will 
increasingly require such institutional coherence and sensitivity as member states begin to 
understand their impact on even non-discriminatory regulation.“ 
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5 Srovnání mezinárodní judikatury a vztah k České 
republice 

 

V předcházejících kapitolách byla zmíněna podstatná část mezinárodní 

judikatury, významné pro porozumění příslušným standardům zacházení. Tato kapitola 

se proto soustředí výhradně na nejvýznamnější případy, ve kterých hrála roli Česká 

republika a které se výrazně zapsaly do historie práva mezinárodních investic. Některé 

z nich již byly zmíněny dříve v kapitolách o jednotlivých institutech, zde však o nich 

bude pojednáno souvisle. 

Historie České republiky, resp. Československa jako hostitelského státu 

zahraničních investic je poměrně krátká. Ve srovnání s jinými zeměmi dosud také 

vzniklo pouze málo sporů, které by byly řešeny mezinárodní arbitráží mezi zahraničním 

investorem a Českou republikou. Může za to právě krátká doba, která uběhla od 

uzavření prvních BIT a zahraničních investic na našem území. Je pravděpodobné, že 

v budoucnosti vznikne celá řada sporů v této oblasti. Těch několik sporů, kterých se 

Česká republika dosud účastnila nám může posloužit k ilustraci dosud zmíněných prvků 

práva mezinárodních investic, ale zejména mohou vést k poučení pro budoucnost. 

 

5.1 ČSOB v. Slovenská republika 
 

Prvním a dosud jediným případem, ve kterém figurovala Česká republika a který 

byl řešen před rozhodčím tribunálem ICSID, byl případ Československá obchodní 

banka a.s. (ČSOB) v. Slovenská republika146. Byl to spor, který vznikl na základě česko-

slovenské BIT v souvislosti s privatizací ČSOB. Ministerstvo financí SR, Ministerstvo 

financí ČR a ČSOB uzavřely 19.12.1993 tzv. Konsolidační dohodu, která se týkala 

převodu určitých nedobytných pohledávek ČSOB na dvě tzv. inkasní společnosti, které 

měly být zřízeny v obou republikách a měly zaplatit ČSOB za převedené pohledávky. 

Toho se týkala tzv. Úvěrová dohoda, platná k 31.12.1993, která také stanovila, že 

                                                           
146 Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s. v The Slovak Republic; ICSID Case No. ARB/97/4 
(Jurisdiction) 
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splacení půjčky je zajištěno závazkem Ministerstva financí SR. ČSOB žalovala 

Slovenskou republiku za porušení těchto dohod, neboť SR údajně neuhradila ztráty 

Slovenské inkasní s.r.o. Jednalo se přibližně o 13 miliard korun. 

Tento případ je zmiňován i v zahraniční literatuře díky jurisdikčním otázkám, 

které musel rozhodčí tribunál řešit. ČSOB podala arbitrážní návrh u Střediska ICSID147, 

Slovenská republika ale popírala soudní pravomoc Střediska. ČSOB uplatnila celkem tři 

různé tituly k prokázání souhlasu Slovenska s jurisdikcí Střediska. Všechny tři se 

zakládaly na česko-slovenské BIT, která ve své rozhodčí doložce počítala s dvojím 

způsobem řešení sporů: podle Washingtonské úmluvy (ICSID) a podle rozhodčích 

pravidel UNCITRAL. ČSOB vyjádřila svůj souhlas s jurisdikcí ICSID a poté 

dokazovala stejný souhlas ze strany SR pomocí zmíněné BIT: 

(a) Článek 8 odst. 2 Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o podpoře a vzájemné 

ochraně investic z 23. 11. 1992 odkazující na jurisdikci Střediska. Slovenská 

republika naopak namítala, že tato dohoda dosud nevstoupila v platnost. Článek 

12 totiž stanovil, že „každá strana oznámí druhé straně splnění ústavních 

požadavků nutných pro to, aby dohoda vstoupila v platnost.“ Obě strany se shodly 

na tom, že nedošlo ke vzájemné notifikaci o splnění ústavních požadavků. 

Tribunál tedy konstatoval, že „nejasnosti týkající se vstupu Dohody v platnost 

brání tomu, aby tento instrument poskytl solidní základ, na kterém lze postavit 

souhlas s jurisdikcí ICSID.“148 

(b) Druhým argumentem ČSOB pro jurisdikci ICSID bylo sdělení MZV SR ve Sbírce 

zákonů, které oznamovalo, že tato BIT vstoupila v platnost 1. 1. 1993. Podle 

jejího názoru toto sdělení představovalo dostatečný důkaz o souhlasu Slovenské 

republiky s jurisdikcí Střediska, i pokud by sama BIT nevstoupila v platnost. 

Rozhodčí soud ale nepřijal ani tento argument a dodal, že takovéto sdělení nemá 

za následek vstup smlouvy v platnost a že dokazuje úmysl SR být vázána touto 

BIT, zejména když sama BIT vyžaduje výměnu nót, ke které nedošlo.149  

                                                           
147 18.4.1997 
148 § 43 nálezu 
149 § 46 nálezu 
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(c) Třetí titulem byl článek 7 Konsolidační dohody, který tuto BIT výslovně zmiňoval 

jako pramen práva. Rozhodčí soud zkoumal negociační historii Konsolidační 

dohody a shledal, že strany původní ustanovení, které odkazovalo na BIT „poté co 

bude ratifikována“ , pár dní před podpisem změnily pouze za datum podpisu BIT. 

Tribunál dospěl k názoru, že BIT byla dobře známa oběma stranám a že 

zmíněným odkazem na BIT měly v úmyslu „inkorporovat článek 8 Dohody 

odkazem do Konsolidační dohody, aby tak stanovily mezinárodní arbitráž jako 

zvolený způsob řešení sporů.“150 

Slovenská republika jako odpůrce tedy dále namítala, že nebyl splněn požadavek 

čl. 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy, neboť se nejednalo o spor mezi smluvním státem 

a příslušníkem jiného smluvního státu. Podle ní se jednalo spíše o spor mezi dvěma 

smluvními stranami, protože ČSOB byla státní organizací České republiky, která 

vlastnila většinu jejích akcií a byla skutečně zainteresovanou stranou v tomto sporu.151 

ČSOB samozřejmě tvrdila opak, a sice že je nezávislou komerční společností a nic na 

tom nemění fakt, že je zčásti vlastněna státem. Rozhodčí tribunál použil test, který měl 

pomoci tuto otázku rozhodnout a který stanovil, že „podnik v ekonomice smíšeného 

typu nebo vládou vlastněná společnost by neměl být vyloučen jako 'příslušník jiného 

smluvního státu', ledaže jedná jako zástupce vlády nebo plní v podstatě vládní funkci.“ 

Rozhodčí soud se nakonec přiklonil k názoru, že ČSOB byla komerční společností. 

Další důležitou skupinou slovenských argumentů bylo zpochybnění jurisdikce 

ICSID na základě pojmů právní spor a investice. Argument Slovenské republiky, že se 

jedná o politický spor mezi oběma republikami rozhodčí soud zamítl152, stejně jako 

argument, že půjčky nelze považovat za investice. Při posuzování této otázky se 

rozhodčí soud opíral zejména o případ Fedax N.V. v Venezuela a rozhodl, že ačkoliv 

půjčka nevedla k přesunu prostředků na území SR, představovala významný přínos pro 

ekonomický rozvoj SR153 a samotný odkaz na BIT v Konsolidační dohodě nasvědčuje 

tomu, že strany měly v úmyslu věc kvalifikovat jako investici. Rozhodčí soud tedy 

rozhodl kladně ve věci jurisdikce ICSID a meritorní nález, který konstatoval poškození 

                                                           
150 § 55 nálezu 
151 Šturma, P.; op. cit. ; s. 134 
152 § 61 nálezu 
153 McLachlan, C.; op. cit.; s. 166 
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investice ČSOB a uložil SR zaplatit téměř 25 miliard slovenských korun, byl vydán 

29. 12. 2004.154 

 

5.2 Ronald Lauder v. Česká republika a CME v. Česká republika 
 

Na rozdíl od případu ČSOB v. Slovenská republika, který byl rozhodován 

rozhodčím soudem ICSID, se ostatní významné investiční spory České republiky 

odehrály před ad hoc ustaveným tribunálem podle pravidel UNCITRAL. Snad 

nejzajímavější a také neblaze proslulá je dvojice případů Ronald Lauder v. Česká 

republika a CME v. Česká republika. 

Společnost CME Česká republika B.V. byla akciovou společností založenou 

podle nizozemského práva, jejímž majoritním akcionářem byl Ronald Lauder, 

kosmetický magnát a občan USA. Tato společnost kontrolovala servisní organizaci 

ČNTS (Česká nezávislá televizní společnost, s.r.o.), která zajišťovala televizní vysílání 

TV NOVA. 

Jedinou společností, která vlastnila licenci pro televizní vysílání byla společnost 

CET 21. Byla jí udělena 9. února 1993 Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (dále 

jen Mediální rada). Příslušné rozhodnutí o udělení licence a podmínky k němu připojené 

předpokládaly “podstatný vklad zahraničního kapitálu nutného k nastartování 

televizního provozu”, který měla zajistit společnost CEDC, resp. CME kontrolovaná R. 

Lauderem. Místo toho, aby CEDC nabyla přímý podíl v CET 21, jak bylo původně 

zamýšleno, a místo toho, aby licence byla vydána společně CET 21 a CEDC, byl podíl 

CEDC vyřešen založením podniku se společnou majetkovou účastí – ČNTS155. 

Smlouva o založení byla součástí licenčních podmínek a definovala spolupráci mezi 

CET 21 jakožto držitelem licence a ČNTS jakožto provozovatelem vysílací stanice. 

CET 21 poskytla ČNTS právo používat licenci “bezpodmínečně, jednoznačně a na 

výlučné bázi”. 

                                                           
154 Šturma, P.; op. cit. ; s. 136 
155 ČNTS zajišťovala veškeré televizní služby, včetně nákupu a produkce pořadů a prodeje 
reklamního času CET 21, jež fungovala pouze jako držitel licence. Jako taková CET 21 
udržovala kontakty s radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Právě CET 21 vystupovala 
před Mediální radou, a nikoli CME, byť dvojí ředitelská funkce dr. Železného v CET 21 i 
ČNTS neumožnila jasné vymezení autority.  
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S platností od 15. ledna 1996 byl změněn zákon o rozhlasovém a televizním 

vysílání. Podle nového zákona byl držitel licence oprávněn požadovat zrušení 

licenčních podmínek, které nejsou ve vztahu k programové skladbě. A protože smlouva 

o založení ČNTS, kterou z 99% vlastnila CME, byla součástí licenčních podmínek, 

které nejsou ve vztahu k programové skladbě, otevřela se tím cesta k ukončení 

spolupráce mezi CET 21 a ČNTS. Dne 5. srpna 1999 CET 21 vypověděla smlouvu o 

poskytování služeb, a to údajně oprávněně.156 CET 21 tudíž nahradila ČNTS jinými 

poskytovateli služeb, v důsledku čehož služby ČNTS zůstávaly nevyužité a podle 

tvrzení CME došlo k totální likvidaci obchodních aktivit ČNTS. Vznikl tedy spor, který 

byl řešen celkem třemi mezinárodními rozhodčími soudy: 

(a) Amsterodamskou arbitráží: CME v. Vladimír Železný u rozhodčího soudu 

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

smlouvy, Železný musí CME vrátit 23,350,000 USD s příslušnými úroky, za to 

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

neuspěla s požadavkem náhrady škody, povinnost uhradit náklady na arbitráž se 

dělily půl na půl." 

(b) Londýnskou arbitráží: Ronald Lauder v. Česká republika před rozhodčím soudem 

ad hoc podle pravidel UNCITRAL s výsledkem: "Odpůrce, tedy Česká republika, 

se „dopustil porušení svých povinností vyvarovat se svévolných a diskriminačních 

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

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

ředitelem svých podniků Vladimírem Železným o průběžných změnách v 

uspořádání poměrů věděl a akceptoval je. Žádost o náhradu škody zamítá." 

(c) Stockholmskou arbitráží: CME v. Česká republika rovněž před tribunálem ad hoc 

dle pravidel UNCITRAL s výsledkem: "Český stát je povinen uhradit škody 

CME, které vznikly nedostatečnou ochranou investic, ke které se ČR mezistátní 

smlouvou zavázala." 157 

                                                           
156 Jako důvod pro vypovězení smlouvy byla uvedena skutečnost, že ČNTS dne 4. října 
1999 nedodala CET 21 program pro následující den. 
157 http://www.rozhodcisoud.net/news/cme_arbitraz.php 
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Mezi těmito případy jsou však značné rozdíly, a to jak z hlediska materiálního 

práva, tak i co do procesních pravidel regulujících řešení sporů. Ve srovnání s případem 

ČSOB byly v těchto případ méně důležité otázky jurisdikce. 

V Londýnské arbitráži žaloval Českou republiku R. Lauder jako občan USA 

podle česko-americké BIT. Lauder vznesl nárok na základě tvrzení, že Česká republika 

do celé záležitosti zasahovala a neochránila investici navrhovatele a jeho předchůdce, 

čímž se zřejmě jednalo o investiční spor, a nikoliv o soukromý obchodní spor. 

Z původně soukromého sporu mezi R. Lauderem a jeho společností CME a V. 

Železným a jeho společností CET 21 se stal diagonální spor mezi zahraničním 

investorem a Českou republikou. R. Lauder totiž ve svém žalobním nároku tvrdil, že 

Česká republika porušila standardy zacházení obsažené v BIT, když porušila povinnost 

„nepoškozovat investici svévolnými a diskriminačními opatřeními (článek II(2)(b)); 

a povinnosti nevyvlastňovat investice přímo nebo nepřímo pomocí opatření rovnajících 

se vyvlastnění (článek III)“. 

Rozhodčí doložka česko-americké BIT obsahovala několik možností, jak spor 

řešit, nicméně volba padla na arbitráž ad hoc podle pravidel UNCITRAL. Písemná část 

řízení probíhala v roce 2000, v březnu 2001 proběhlo jednání tříčlenného rozhodčího 

soudu  a konečný rozhodčí nález byl vydán 3. 9. 2001. Tato arbitráž skončila pro 

Českou republiku příznivě, rozhodčí soud zamítl požadavek R. Laudera. Přestože bylo 

konstatováno, že Česká republika použila proti panu Lauderovi diskriminační a 

svévolné opatření, když Mediální rada v roce 1993 nepovolila investici Lauderovy 

společnosti CEDC do společnosti CET 21 a vyžadovala, aby byla vytvořena ČNTS jako 

třetí společnost,158 uvedl také, že „údajná škoda však byla způsobena v roce 1999 

jednáním CET 21, ovládaným panem Železným. Porušení Dohody v roce 1993 bylo 

příliš vzdálené, aby je bylo možno kvalifikovat jako relevantní důvod pro způsobenou 

škodu.“159  

Dále uvedl, že „Dohoda zavazuje smluvní strany jednat při ochraně zahraniční 

investice s takovou náležitou péčí, která je odůvodněná za daných okolností. Nicméně, 

Dohoda nezavazuje smluvní strany k ochraně zahraniční investice před možnou ztrátou 

hodnoty způsobenou osobami, jejichž jednání nelze přičítat státu.“ Jednání Mediální 

                                                           
158 §222 nálezu 
159 §235 nálezu 
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rady, které mělo již brzy být označeno za „zasahování“, „nátlak“ a „záměrné 

podkopávání“, tento soud zhodnotil tak, že neshledal žádné neslučitelné jednání ze 

strany Mediální rady, které by znamenalo nespravedlivé a nerovné zacházení, že 

obvinění pana Laudera bylo velmi neurčité. 

R. Lauder však Českou republiku žaloval ještě jednou, a to prostřednictvím své 

společnosti CME, která kontrolovala servisní organizaci ČNTS. CME byla zřízena 

podle nizozemského práva a proto spor zakládala na česko-nizozemské BIT z roku 

1991. Tato dohoda obsahuje podmínku pokusu o přátelské vyřešení sporů ve lhůtě šesti 

měsíců, po jejichž uplynutí je možno spor předložit arbitráži. Je otázkou, zda byla tato 

podmínka splněna, když hned 19. srpna 1999 R. Lauder podal návrh na zahájení 

londýnské arbitráže. Ta se sice týkala jiných stran sporu, avšak samotná věc, o které se 

jednalo, byla v podstatě identická. Společnost CME také okamžitě podala žalobu na 

CET 21 k okresnímu soudu. Z takového jednání lze jen těžko usuzovat, že došlo k 

opravdové snaze urovnat spor přátelsky. Vzhledem k požadavku ratione temporis, tedy 

šestiměsíční lhůtě, však lze soudit, že spor arbitrovatelný byl, protože požadovaná lhůta 

uběhla.  

Česko-nizozemská BIT obsahuje pouze jeden způsob rozhodčího řízení, a to 

arbitráž ad hoc podle pravidel UNCITRAL a obsahuje také dosti podrobný výčet 

pramenů práva na základě kterých má být rozhodnuto.160 Po neúspěchu CME dosáhnout 

nápravu vnitrostátními prostředky161, dala společnost CME dne 22. února 2000 podnět 

na zahájení arbitrážního řízení proti České republice. Jako svého arbitra jmenovala 

soudce Stephena M. Schwebela z Washingtonu (USA). Česká strana jmenovala 

arbitrem JUDr. Jaroslava Hándla z Prahy (ČR). Oba jmenovaní se posléze dohodli na 

třetím arbitrovi dr. Wolfgangu Kühlovi z Düsseldorfu (SRN), který se stal předsedou 

tribunálu. Tento rozhodčí tribunál vydal částečný nález dne 13. 9. 2001. Přestože byl 

                                                           
160 „(6) Rozhodčí soud bude rozhodovat na základě zákona a přihlédne zejména, nikoliv 
však výlučně: 

- k platnému právu smluvní strany, o kterou se jedná; 
- k ustanovením této Dohody a jiných příslušných dohod uzavřených mezi smluvními 

stranami; 
- k ustanovením zvláštních dohod, které se týkají investic; 
- k obecným zásadám mezinárodního práva.“ 

161 ČNTS podala na CET 21 žalobu pro bezdůvodné vypovězení smlouvy o poskytování 
služeb. Pražský okresní soud dne 4. května 2001 rozhodl, že vypovězení je neplatné. 
Odvolací soud však platnost vypovězení smlouvy potvrdil. Nejvyšší soud ČR v prosinci 
2001 zrušil oba rozsudky a vrátil věc k novému prošetření. 
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tento nález vydán pouhých deset dní po londýnské arbitráži, která se týkala stejné věci, 

obě strany zastupovali stejní právní zástupci, byly uplatněny stejné argumenty a důkazy, 

tento rozhodčí tribunál dospěl k opačnému nálezu.162 Konstatoval, že Česká republika 

porušila všech pět ustanovení BIT, která namítala společnost CME: 

„a) závazek nestranného a spravedlivého zacházení (čl. 3 (1)); 

b) závazek nepoškozovat investice nepřiměřenými nebo diskriminačními 

opatřeními (čl. 3 (1)); 

c) závazek poskytnout plnou bezpečnost a ochranu (čl. 3 (2)); 

d) závazek zacházet se zahraničními investicemi v souladu se zásadami 

mezinárodního práva (čl. 3 (5) a čl. 8 (6)) a 

e) závazek nezbavit navrhovatele jeho investice (čl. 5)“. 

 

Na rozdíl od předcházející arbitráže tento rozhodčí soud považoval jednání a 

opomenutí Mediální rady za porušení Dohody, které bylo přičitatelné České republice, a 

potvrdil příčinnou souvislost mezi porušením Dohody a škodou utrpěnou CME. 

„Kolaps investice CME byl způsoben nátlakem Mediální rady proti CME, požadující 

v r. 1996 změnu právní struktury jako základu její investice, a zhoršen zásahem 

Mediální rady do právního vztahu mezi CET 21 a ČNTS vydáním oficiálního dopisu 

regulátora, který zrušil exkluzivitu servisní smlouvy, exkluzivitu, která byla základním 

kamenem právní ochrany CME pro její investici.“163 

ČR ve svém stanovisku přijala odpovědnost za činy Mediální rady pro účely 

tohoto případu, svou odpovědnost za porušení Dohody však odmítla s tvrzením, že 

"Nároky vznesené  CME se týkají soukromého obchodního sporu mezi skupinou CME 

a jejím dřívějším obchodním partnerem Dr. Vladimírem Železným. Podstata stížnosti 

CME je, že Dr. Železný provedl protiprávní ukončení smluvního vztahu mezi držitelem 

vysílací licence CET 21 a poskytovatelem vysílacích služeb ČNTS. Česká republika 

není stranou žádné smlouvy zahrnující ČNTS. Dohoda není zamýšlena jako prostředek 

k řešení obchodních sporů povstávajících ze soukromých smluvních ujednání mezi 
                                                           
162 Šturma, P.; op. cit.; s. 141 
163 §222 nálezu 
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dvěma soukromými stranami." Dále ČR namítala nedostatek jurisdikce a také fakt, že se 

CME nepodařilo prokázat jakoukoliv škodu.  

Tribunál byl však jiného názoru a své stanovisko vyjádřil jasně ve výroku: 

"Navrhovatelův případ je s ohledem na svou podstatu oprávněný. Česká republika 

porušila dohodu o ochraně investic v důsledku jednání a nečinnosti Rady pro rozhlasové 

a televizní vysílání, které vedly k úplnému zhroucení investice navrhovatele a jeho 

předchůdce v České republice."164  

Zničení investice CME po vypovězení servisní smlouvy dne 5. srpna 1999 bylo 

tedy důsledkem jednání a nečinnosti Mediální rady. Jednáním Mediální rady nebo 

naopak její nečinností tedy odpůrce porušil své závazky vůči navrhovateli a jeho 

předchůdcům stanovené Dohodou. Ohledně vyvlastnění investice tribunál dále 

konstatoval: "Vyvlastnění de facto neboli nepřímé vyvlastnění, tedy opatření, která 

nezabírají majetek přímo, ale jež účinně neutralizují prospěch vlastnictví zahraničního 

investora, jsou rovněž předmětem žaloby o vyvlastnění. To je podle mezinárodního 

práva nesporné."165 

Toto řízení se se souhlasem stran omezilo pouze na určení toho, zda k 

znehodnocení investice došlo a kdo je odpovědný. Výše náhrady škody byla stanovena 

v dalším řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí následné a konečné přijaté 3. 9. 2001 

v Londýně. České republice bylo uloženo zaplatit 353 milionů USD společnosti CME. 

Poté co Česká republika neuspěla u švédských soudů se snahou o přezkum rozhodnutí, 

rozhodla se zaplatit celou částku, aby ještě více neutrpěla její reputace na kapitálových 

trzích. Tento křiklavý případ poté následovalo několik dalších žalob, které podaly, nebo 

kterými hrozily jiné společnosti, ať už šlo o krach domácí banky nebo neúspěšného 

uchazeče o vstup na českou mobilní telekomunikační síť. 

Případ CME si získal zájem odborníků z celého světa z hned několika důvodů. 

Nelze si zejména nevšimnout, že byly vydány dva protichůdné rozsudky ve stejné věci 

podle podobně znějících investičních dohod. Pan Lauder jako fyzická osoba prohrál 

svůj spor z důvodu, že porušení dohody ze strany České republiky bylo příliš vzdálené, 

aby mohlo být kvalifikováno jako relevantní příčina škody. Ale pan Lauder jako 

nizozemský investor dosáhl náhrady škody prostřednictvím své nizozemské společnosti.  
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Tento případ sám o sobě ukázal na dvě zvláštnosti tohoto systému, a to na 

sklony k forum-shopping a treaty-shopping ze strany investorů a na jeho bezbrannost 

vůči protichůdným rozhodnutím. Stejně tak upozornil na potenciální přísné dopady 

rozhodčích nálezů, v případě, že rozhodci rozhodnou, že stát porušil právo, a potrestají 

ho nařízením náhrady škody zahraničnímu investorovi.166 Částka 353 milionů USD totiž 

představovala enormní zátěž pro veřejné finance České republiky. Pokud se zahraniční 

investor, ku příkladu prostřednictvím své dceřiné společnosti nebo jinak, vejde do 

široké definice investora a investice ve vhodné BIT, může podat více žalobních návrhů. 

V právu mezinárodních investic se dosud nezakotvily obecné procesní zásady 

litispendence (lis pendens) a překážky věci rozhodnuté (res iudicata), což podlamuje 

princip právní jistoty167 a čehož byl tento případ názorným příkladem. Je ovšem také 

pravda, že ani jeden rozhodčí tribunál nepopřel platnost zásady res iudicata, oba se 

pouze držely tradičních prvků aplikace této zásady, mimo jiné totožnosti stran, kterou 

zde neshledaly.168 

Přestože právě v tomto případu hrála roli nešťastná shoda okolností, nezkušenost 

Mediální rady169 nebo málo zkušeností na straně České republiky s takovýmto druhem 

sporů, špatná komunikace mezi dvěma zahraničními arbitry a českým rozhodcem JUDr. 

J. Hándlem, který výslovně zmínil podjatost ze strany obou rozhodců a odmítl podepsat 

nález, tento případ může sloužit jako dobrý základ k úvahám, jak široce jsou dnes 

vymezeny pravomoci rozhodčích soudů, jaký dopad na státy mohou mít formulace 

jednotlivých BIT a jak má český stát postupovat v budoucích sporech, který zcela jistě 

vznikne celá řada.  

 

5.3 Saluka v. Česká republika 
 

Dalším často citovaným sporem, ve kterém vystupovala Česká republika jako 

hostitelský stát, byla kauza Saluka v. ČR. V roce 2000 byla státem, resp. ČNB, uvalena 

nucená správa na Investiční a Poštovní Banku (IPB) a banka následně přešla pod 

                                                           
166 Van Harten, G.; op. cit.; s. 8 
167 Šturma, P.; op. cit.; s. 142 
168 McLachlan, C.; op. cit.; s. 120 
169 Balaš, Investiční spory vedené Českou republikou a jejich mediální obraz; Právní fórum, 
3/2004, s. 95 
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kontrolu ČSOB. Japonský investor Nomura požadoval za údajně zmařenou investici 30 

miliard korun. Dne 18. 7. 2001 bylo zahájeno rozhodčí řízení mezi příbuznou 

nizozemskou společností Saluka Investments B.V. a Českou republikou, opět podle 

česko-nizozemské BIT. Rozhodčí nález, který byl vydán 17. 3. 2006 společnosti Saluka 

částečně vyhověl a částečně její nároky zamítl. 

Saluka namítala porušení standardu FET a také tvrdila, že byla zbavena investice 

bez spravedlivé náhrady. Druhé zmíněné tvrzení rozhodčí soud nepřijal. Uvedl, že 

uvalení nucené správy na IPB bylo platným a přípustným regulačním krokem České 

republiky a proto nepředstavuje porušení Dohody.170 Naopak soud konstatoval, že 

Česká republika porušila standard spravedlivého a rovného zacházení, když vyloučila 

IPB z finanční pomoci, kterou poskytovala jiným čtyřem bankám, které se nacházely 

v podobné situaci. Až když byla IPB převzata ČSOB, dostalo se jí této pomoci.171 

Případ nakonec skončil v roce 2007 smírem. Česká republika vyplatila 

Saluce/Nomuře odškodnění, aby se vyhnula mnohem vyšší částce, která hrozila v tomto 

rozhodčím řízení. Smírem skončil také ostatní spory Saluky/Nomury s Českou 

republikou, např. týkající se operace České pivo, stejně jako v roce 2006 spor 

K+Venture Partners v. Česká republika. 

                                                           
170 §275 nálezu 
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Závěr 
 

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

práva mezinárodních investic. Někteří autoři dokonce hovoří o tzv. BIT generaci172. 

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“173 nebo že investoři by v hostitelském státě neměli být chráněni více než ve 

svém vlastním.174 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.“175 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, 

                                                           

172 Montt, S.; State liability in investment treaty arbitration: global constitutional and 
administrative law in the BIT generation; Oxford; Hart; 2009; s. 159 
173 McLachlan, C.; op. cit.; s. 22 
174 Montt, S.; op. cit.; s. ix 
175 2004 US model BIT 
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„kromě mimořádných okolností, nebudou nediskriminační regulační opatření smluvní 

strany, jejichž cílem je ochránit veřejné zájmy, jako např. veřejné zdraví, bezpečnost a 

životní prostředí, považovány za nepřímé vyvlastnění.“176 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. 

                                                           
176 2004 US model BIT 



 

 

66

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. 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.  

 



 

 

67

Seznam zkratek 
 

 

BIT   Bilateral Investment Treaties (Dvoustranné investiční dohody) 

FET   Fair and Equitable Treatment (Spravedlivé a rovné zacházení) 

ICSID International Center for the Settlement of Investment Disputes 

(Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic) 

MFN   Most-Favoured-Nation (režim nejvyšších výhod) 

NAFTA North American Free Trade Agreement (Severoamerická dohoda 

o volném obchodu) 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law (Komise 

OSN pro mezinárodní obchodní právo) 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

(Konference OSN o obchodu a rozvoji) 

USD   United States dollar (americký dolar) 

WTO   World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 
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Standards of foreign investor treatment 

Summary 

The purpose of my thesis is to analyse the current state of the standards of 

treatment in the field of international investment. The reason for my research is the 

dynamic growth in number of international investment disputes which appears to 

examine the adaptability and viability of international law.   

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different 

aspects of the problems. Chapter One is introductory and deals with the general 

standard of non-discrimination which is common to the other chapters.  

Chapter Two examines the standard of fair and equitable treatment (FET). The 

chapter is subdivided into three parts and a conclusion. Part One explains the 

importance of this standard, Part Two deals with the connection of this standard to 

international customary law and Part Three explains the content of the FET standard. 

Chapter Three focuses on another important standard of treatment – the national 

treatment. It is subdivided into three parts and a conclusion similarly to the former 

chapter.  

Chapter Four concentrates on the most-favoured-nation clauses (MFN). The 

chapter consists of two parts, which investigate the significance of this specific standard 

and investigate its content. This chapter also ends with a conclusion. 

Chapter Five provides an outline of relevant Czech case law. Although it has not 

been very abundant up to the present day, it illustrates well the approach to decision-

making by some arbitration courts and common faults of State agencies when 

addressing foreign investors. 

Conclusions are drawn in the final part of the thesis. The main aim of the thesis 

is to expand my initial hypothesis that international investment arbitration forms an 

unprecedential system, which addresses the balance between the interests of private 

investors and sovereign States. The standards of investment protection as described 

thereinbefore appear to be a powerful instrument to strengthen the position of foreign 

investors. Finally, several changes in the legislation and international treaties, which 

would equilibrate the balance back, are suggested in the Conclusion. 
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