
   

 
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Právnická fakulta 
 

Katedra obchodního práva 
 
 
 
 
 
 
 

Ochrana zahraničních investic 
 

Diplomová práce 
 

Lenka Rychtrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce: 
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 
Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 
použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 
nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne …………. 
 
 

         ...……………… 
              Lenka Rychtrová



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 
Děkuji vedoucímu své diplomové práce prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. za 
cenné rady, které mi při psaní této práce poskytl, a jeho vstřícný přístup. 



   

Obsah:  

Seznam zkratek ................................................................................................................. 1 
Úvod.................................................................................................................................. 2 
1. Pojem mezinárodní investice ........................................................................................ 5 

1.1. Ekonomický pojem investice................................................................................. 5 
1.2. Právní pojem investice........................................................................................... 7 
1.3. Mezinárodní prvek v pojmu investice ................................................................. 11 

2. Prameny právní úpravy ochrany investic.................................................................... 15 
2.1. Mezinárodní smlouvy .......................................................................................... 15 
2.2. Právo Evropské unie ............................................................................................ 20 
2.3. Zákonná úprava v České republice...................................................................... 22 

3. Spory z mezinárodních investic.................................................................................. 25 
3.1. Řešení sporů mezi státy ....................................................................................... 25 
3.2. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím ICSID ......................... 29 
3.3. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím rozhodčích orgánů...... 31 
3.4. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím soudu (správního 
orgánu) hostitelského státu ......................................................................................... 38 

4. Některé aspekty ochrany investic v rámci EU............................................................ 41 
4.1. Smlouva o fungování EU a ustanovení týkající se investic................................. 42 
4.2. Pravomoci EU v oblasti zahraničních investic, stav před Lisabonskou smlouvou 
a po ní.......................................................................................................................... 45 
4.3. Rozpory mezi BIT a právem EU ......................................................................... 47 

Závěr ............................................................................................................................... 50 
Seznam použitých pramenů a literatury: ........................................................................ 55 
Příloha:............................................................................................................................ 63 
Abstract ........................................................................................................................... 69 

 



  1 
 

Seznam zkratek 

BIT  - Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic 

ČR  - Česká republika 

ČSFR  - Česká a Slovenská Federativní Republika (Československá federativní 

republika) 

ECOFIN - Výbor Rady Evropské unie pro ekonomické a finanční záležitosti 

ES  - Evropská společenství 

EU  - Evropská unie 

FMZV  - Federální ministerstvo zahraničních věcí 

ICSID  - Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic 

MZV  - Ministerstvo zahraničních věcí 

MMF  - Mezinárodní měnový fond 

OECD  - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  - Organizace spojených národů 

PZI  - Přímé zahraniční investice 

UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 

USA  - Spojené státy americké 

WTO  - Světová obchodní organizace 
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Úvod 

Stále se zrychlující vývoj světové ekonomiky především v druhé polovině 20. 

století s sebou přináší zvyšování významu mezinárodních investic. Mezinárodní 

ekonomický styk se v minulosti odehrával převážně prostřednictvím vývozu a dovozu 

zboží. Dnes má stále větší význam výměna informací, např. z oblasti výzkumu či know 

how, a samozřejmě tok kapitálu, který se nejčastěji realizuje v podobě zahraničních 

investic. Zahraniční investice se objevují v mnoha formách. Jedná se např. o investice 

do koupi podniku, dluhopisů, akcií či poskytnutí půjček a úvěrů.  

Většina odborníků z oblasti ekonomie se shoduje na tom, že zahraniční investice 

jsou přínosem jak pro zahraničního investora, tak pro hostitelský stát. Investorovi 

umožňují především efektivně alokovat kapitál a užít ho v oblasti, kde je jako výrobní 

faktor relativně vzácnější, tzn. tam, kde mu užití kapitálu přinese vyšší zisk. Pro 

efektivní využití kapitálu je logicky lepší investovat ve státě, kde jsou nižší mzdy či 

nižší cena půdy. Zároveň investor tím, že investuje ve státě s odlišnými ekonomickými, 

demografickými a politickými podmínkami, diverzifikuje své portfolio, tzn. snižuje 

riziko ztráty spojené se svým investováním. Dalším důvodem ke zvyšování toku 

kapitálu jsou snižující se náklady spojené s jeho transportem.  

 Pro hostitelský stát mají zahraniční investice přínos např. z důvodu 

zvýšení zaměstnanosti. Zahraniční podniky také zvyšují kvalifikaci svých zaměstnanců 

a odvádějí v hostitelském státě část daní. Zároveň často zapojují do výrobního procesu 

domácí subdodavatele a zvyšují konkurenci, která vytváří tlak na kvalitu výrobků a 

efektivitu řízení podniků. Největší přínos ale hostitelské státy spatřují v tom, že 

zahraniční investoři s sebou přinášejí nové postupy, technologie a know how. S tímto 

argumentem byl také přijat parlamentem České republiky v roce 2000 zákon o 

investičních pobídkách.  

 Vzhledem k výše popsaným přínosům mají státy a zahraniční investoři 

zájem na podpoře a ochraně investic. Pokud totiž hostitelský stát garantuje podporu a 

ochranu investic, zahraniční investor se spíše rozhodne na území cizího státu investovat. 

Nejdůležitějším aspektem ochrany investic je řešení případných sporů. V minulosti 

existoval zájem především o to, aby vznikly dnes již běžně fungující mechanismy, díky 

kterým mohl být řešen spor přímo mezi investorem a hostitelským státem. Investor se 
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sice podle standardů mezinárodního práva mohl obrátit na domácí soud, ale i ve státě, 

kde bylo soudnictví nezávislé, nestranné a existoval institut odpovědnosti státu za 

škodu, vždy hrozilo nebezpečí, že na zahraničního investora jako na cizí subjekt budou 

soudy pohlížet méně příznivě než na investora domácího. 

Prostřednictvím mezinárodního práva mohl být zahraniční investor chráněn 

pouze cestou tzv. diplomatické ochrany. Tento institut byl ovšem nepraktický vzhledem 

k zdlouhavosti celého procesu a neexistující garanci, že stát na ochranu investora, který 

je jeho státním příslušníkem, vystoupí. Během druhé poloviny 20. století uzavřely státy 

několik mnohostranných dohod týkajících se mezinárodních investic. Nejvýznamnější 

je tzv. dohoda Washingtonská z roku 1965, která zřizuje Středisko pro řešení sporů 

z investic. Nicméně problematika ochrany investic není v mezinárodním právu 

upravena komplexně. Důvodem jsou především rozdílné zájmy většiny států 

mezinárodního společenství, kvůli kterým nelze předpokládat přijetí ucelené úpravy 

ochrany mezinárodních investic. Tradičně největší rozpory jsou v představách ohledně 

standardů ochrany investic mezi skupinami států rozvinutých a rozvojových. 

Z toho důvodu mezi sebou státy začaly uzavírat dvoustranné dohody o podpoře a 

ochraně investic. Také Česká republika nebyla v tomto výjimkou a uzavřela již přes 

sedmdesát těchto smluv jak se státy rozvojovými tak rozvinutými. Nejvíce jich uzavřela 

během devadesátých let. Nejdůležitější částí těchto smluv je z pohledu ochrany investic 

úprava případného řešení sporů mezi hostitelským státem a investorem druhého 

smluvního státu.  

Vzhledem k obtížnosti a rozsáhlosti tématu ochrany zahraničních investic se tato 

práce zabývá pouze některými jejími aspekty. Na začátku je poměrně podrobně 

rozebírán pojem investice, který ale není samoúčelný. Zaslouží si pozornost především 

z toho důvodu, aby bylo jasné, na jaký majetek se ochrana zahraničních investic vůbec 

vztahuje. Kapitola pojmu investice tedy vlastně vymezuje předmět této ochrany.  

Ve druhé kapitole jsou rozebírány prameny práva týkající se ochrany investic. 

Pojednává se zde o mezinárodních smlouvách, pramenech právní úpravy v EU i 

zákonech České republiky. Následuje stěžejní kapitola, která obsahuje informace o 

možných způsobech řešení sporů ze zahraničních investic. První část této kapitoly je 

seznámením s možnostmi řešení sporů mezi státy. Dále se již hovoří o sporech investor 
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versus stát prostřednictvím Střediska pro řešení sporů z investic, rozhodčích tribunálů a 

národních soudů.  

Vzhledem k nutnosti ucelení problematiky byla do práce zahrnuta také kapitola 

týkající se některých aspektů ochrany investic v Evropské Unii. Nicméně tato kapitola 

nezpracovává materii zdaleka podrobně z důvodu její obsáhlosti a některým 

nejasnostem v rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy v oblasti investic. 

Věřím, že tato práce i přes svůj nevelký rozsah splní svůj cíl, kterým je shrnutí 

základních poznatků z oblasti ochrany investic. Případného čtenáře by měla seznámit 

s předmětem ochrany investic a prameny právní úpravy. Především by mu ale měla 

poskytnout základní orientaci ve způsobech řešení sporů mezi investorem a 

hostitelským státem. Práce vychází z poznatků obsažených v odborné literatuře a 

hodnověrných elektronických zdrojích. K napsání většiny kapitol byly také užity 

prameny právní úpravy, tj. mezinárodní smlouvy, nařízení, směrnice a zákony. 

Především kapitola obsahující úpravu řešení sporů mezi státem a investorem vychází 

z porovnávání jednotlivých ustanovení dohod o podpoře a ochraně investic, kterými je 

Česká republika vázána. V práci byly také použity některé osobní názory na danou 

problematiku, ale byly zařazeny spíše do úvodu a závěru. Rukopis práce byl uzavřen 

k 15.3.2011.  
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1. Pojem mezinárodní investice 

Vymezení pojmu mezinárodní (zahraniční) investice není zcela jednoznačné. 

Záleží především na tom, zda se pokoušíme investici definovat z pohledu právního či 

ekonomického. Právní definice investice se dále často liší nejen z pohledu 

mezinárodního a vnitrostátního práva, ale i jednotlivé instrumenty práva mezinárodního 

ji vymezují jiným způsobem. Obecně je investice definována jako: „výdaj sloužící 

k nabytí majetku nebo jiných aktiv. Realizuje se vkladem kapitálu či peněz způsobem 

zajišťujícím příjem nebo zisk.“1 

1.1. Ekonomický pojem investice  

Ekonomická definice investice vychází z faktických znaků této investice. Tato 

definice byla původní, a proto se od ní odvíjí i definice právní. Aby byly splněny 

podmínky vzniku investice, musí zde existovat ekonomický přínos. Výnos investice je 

odložen na pozdější dobu a investor na sebe bere podnikatelské riziko. Tyto podmínky 

musí být splněny kumulativně. Ekonomický přínos musí být jednoznačně určitelný ke 

dni zřízení investice. Nemusí jít ale jen o peněžní vklad. Možný je také vklad 

v majetkové podobě či podobě práv duševního vlastnictví. Charakteristickým znakem 

těchto vkladů je, že je jejich prostřednictvím usilováno o budoucí zisk. Kritérium 

dlouhodobosti se projevuje minimálním trváním tří let. Delší doba návratnosti odlišuje 

investice od krátkodobějších transakcí, například půjček. Třetím pojmovým znakem 

investice je výše zmíněné alespoň částečné převzetí rizika investorem, respektive 

podílení se na zisku i ztrátách.2  Celosvětově nejpoužívanější učebnice ekonomie 

definuje investice jako: „Rozhodnutí vzdát se spotřeby v současnosti s výhledem na 

vyšší produkci v budoucnosti, zahrnující nákup fyzického a lidského kapitálu.“3.  

Investice z ekonomického hlediska můžeme dále dělit podle mnoha kritérií. 

Těmito kritérii jsou například zahraniční nebo domácí původ investic, stádium rozvoje 

podniku, do kterého je investováno, či ekonomické odvětví, kde je investice 

                                                 
1 Viz CAMPBELL BLACK, Henry, et al. Black law dictionary. 6. St. Paul : West Publishing co., 1990. s. 
825. 
2 Viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : C.H.Beck, 
1997. Mezinárodní investice, s. 172. 
3 SAMUELSON, Paul; NORDHAUS, William. Ekonomie. Praha : NS Svoboda, 2007. Slovník pojmů, s. 
727. 
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realizována. Nejvýznamnější rozdělení investic je na investice přímé a portfoliové 

(nepřímé).  

Přímé zahraniční investice navzdory všeobecnému očekávání v poměru 

k portfoliovým investicím v minulých desetiletích neztrácely na významu, a dokonce 

jejich objem v některých zemích výrazně vzrůstal. Jejich cílem byly jak rozvojové 

země, tak transformující se ekonomiky východní Evropy. V České republice byl vysoký 

nárůst přímých investic spojen především se zákonem o investičních pobídkách.4 Přímé 

investice jsou dle Mezinárodního měnového fondu5 definovány jako „mezinárodní 

investice odrážející cíl subjektu, který je rezidentem jedné ekonomiky, získat trvající 

podíl na podniku, který je rezidentem ekonomiky jiné.“6 

Portfoliové investice zahrnují majetkové a dluhové cenné papíry ve formě 

dluhopisů, směnek a instrumentů peněžního trhu.7 Pokud se investice uskutečňuje 

nákupem majetkových cenných papírů, rozdíl mezi portfoliovými a přímými investici 

spočívá v míře kontroly podniku, do kterého je investováno. Když podíl na základním 

kapitálu, resp. hlasovacích právech, činí méně než 10 %, jedná se o investici 

portfoliovou.8 Šturma tvrdí, že: „tradičně se má za to, že by tato hranice neměla být 

vyšší než 20 % základního jmění společnosti“.9 

 

                                                 
4 Zákon č. 72/2000 Sb. 
5 Viz Balance of payments manual [online]. 1993 [cit. 2011-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf, >. Jedná se o páté vydání tohoto dokumentu. 
6 Tuto definici užívají všechny státy, které jsou členy MMF, tedy i všechny členské státy EU. Metodikou 
MMF se řídí i Evropská centrální banka a Eurostat. Viz Eurostat [online]. [cit. 2011-03-01]. Dostupný z 
WWW: 
<http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=ST
ATMANUAL&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&CFID=13417892
&CFTOKEN=e547161eac4bc4e8-0709DFFC-E3A2-DD4D-
C8B877B26B8CE875&jsessionid=f9009db73efc2d7d6e58>. 
7 Definice opět viz Balance of payments manual. Pozdějším dodatkem k pátému vydání Balance of 
payments manual byly finanční deriváty odděleny od portfoliových investic. Dodnes se ale často 
setkáváme s tím, že autoři tyto dvě skupiny investic neoddělují vzhledem k marginálnímu významu 
finančních derivátů ve srovnání s portfoliovými investicemi. Dá se ale očekávat, že tento trend se změní 
vzhledem k příčinám finanční krize.  
8 Tato hranice je stanovena Balance of payments manual. 
9 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 2008. 
Pojem mezinárodní investice, s. 22. 
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1.2. Právní pojem investice  

S právní definicí investice se můžeme setkat v mnoha pramenech práva. Jedná se 

o zákony, mezinárodní smlouvy, odbornou literaturu nebo i rozhodovací praxi 

především rozhodčích soudů. Příkladem odborné publikace, která uvádí definici 

mezinárodní investice,  je Finanční právo. Podle ní se jedná o „veškeré majetkové 

hodnoty investované v souladu s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní 

strany na území druhé smluvní strany“.10  

Jak již bylo řečeno, pojem mezinárodní investice je v pramenech mezinárodního 

práva formulován často odlišně nebo se mu právní instrumenty zcela vyhýbají. 

Vymezení tohoto pojmu je ve většině případů závislé na tom, jaké cíle smlouva sleduje. 

Obecně lze říci, že mnohostranné úmluvy se přidržují abstraktní  definice investice a 

dvoustranné smlouvy tíhnou spíše k taxativnímu výčtu toho, co je za mezinárodní 

investici stranami považováno.11 V oblasti mezinárodního investičního práva neexistuje 

univerzální smlouva, která by tuto právní oblast regulovala jako celek a zároveň 

nabízela jednotnou definici investice.  

Jedna z mnohostranných mezinárodních úmluv, které se týkají mezinárodních 

investic, Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států z roku 

1965 (dále jen Washingtonská úmluva)12, výslovnou definici mezinárodní investice 

neobsahuje, ačkoli v původním návrhu smlouvy byla zahrnuta. Podle Šturmy za touto 

skutečností stojí snaha rozšířit příslušnost Střediska pro řešení sporů z investic, protože 

na začátku případu rozhoduje o tom, co je a co již není investičním sporem, tedy, co je 

v jeho kompetenci a co již ne.13 Tento nedostatek byl nahrazen rozhodovací praxí 

Střediska pro řešení sporů z investic. Poprvé se rozhodčí tribunál definicí investice 

zabýval v případu Fedax v. Republic of Venezuela, kde zmínil pět Schreuerových14 

kritérií pro definici investice a vyslovil se, že byla splněna. Dalším případem, v němž 

byla některá z těchto kritérií použita, byla kauza ČSOB vs. Slovensko. 

                                                 
10 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. Praha : C.H.Beck, 2009. Devizová regulace, s. 392. 
11 Viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : 
C.H.Beck, 1997. Mezinárodní investice, s. 23 
12 Viz sdělení FMZV č. 420/1992 Sb. 
13 Viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : 
C.H.Beck, 1997. Mezinárodní investice, s. 173. 
14 Tato kritéria se nazývají po vídeňském profesorovi Christopheru Schreuerovi, který je poprvé otiskl ve 
svém článku komentujícím Washingtonskou úmluvu v roce 1996. 
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Nejvýznamnějším nálezem, který se zabýval rysy investice, byl případ Salini. V tomto 

případu se jednalo o stavbu dálnice v Maroku dvěma italskými společnostmi. Tribunál 

použil čtyři z pěti Schreuerových kritéri k posouzení investice.15 V dalších případech se 

již užívalo všech pěti kritérií, a proto jsou do Saliniho testu zahrnuta všechna. Investice 

by se tedy podle Schreuera měla vyznačovat:  

1. určitým trváním 

2. určitou pravidelností příjmů 

3. převzetím rizika 

4.  vynaložením významných prostředků či vkladem 

5. přínosem pro rozvoj hostitelského státu. 

Nicméně zde zároveň funguje mechanismus, pomocí něhož nohou státy předem 

specifikovat kategorie sporů, které budou předkládat k řešení.16 V praxi by tedy měla 

investice splňovat nejen všechna kritéria podle Salini testu, ale zároveň i kritéria podle 

dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic.17  

Naproti tomu Úmluva o mnohostranné agentuře pro investiční záruky z roku 

1985 (dále jen Soulská úmluva)18 definici, dokonce velmi podrobnou, v článku 12 

uvádí. Tento fakt souvisí s účelem smlouvy. Agentura byla založena, aby poskytovala 

ochranu pouze skutečným investicím.19 Podle smlouvy jsou investice definovány jako 

podíly na akciích a ostatních formách přímých investic a také jiných formách investic. 

Zároveň může správní rada rozhodnutím rozšířit působnost i na další střednědobé či 

dlouhodobé formy investic.20  

Další mnohostrannou úmluvou obsahující definici investice je Dohoda 

k energetické chartě.21 Tato dohoda z roku 1994 je omezena pouze na energetický 

                                                 
15 Nebyla zde uvedena pravidelnost zisků a příjmů.  
16 Viz čl. 25. odst. 4 Washingtonské úmluvy 
17 Více k definici investice ovlivněné rozhodovací praxí Střediska pro řešení sporů viz Salini test a 
posuzování existence investice v arbitrážích vedených podle rozhodčích pravidel Mezinárodního 
střediska pro řešení sporů z investic . Jurisprudence. 2008, 7, s. 10-14. 
18 Viz sdělení FMZV č. 500/1992 Sb. 
19 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investie a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 29. 
20 Srovnej čl. 12 odst. b. 
21 Sdělení MZV č. 372/1999 Sb. 
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sektor a obsahuje vyčerpávající definici investice.22 K tomu dodává, že chráněno je také 

jakékoliv právo přiznané zákonem nebo smlouvou či vyplývající z licencí a povolení za 

účelem provádění jakékoli ekonomické aktivity v energetickém sektoru.  

 Dalšími mnohostrannými smlouvami, kde se definice investice objevuje, jsou 

regionální instrumenty, jejichž úkolem je zajišťovat volný pohyb kapitálu.23 

Pravděpodobně nejvýznamnější regionální organizací, v jejímž rámci se uskutečňuje 

volný pohyb kapitálu, je Evropská unie. Volný pohyb kapitálu je upraven v článcích 63 

až 66 Smlouvy o fungování Evropské unie a proveden směrnicí č. 361 z roku 1988. 

V Příloze I této směrnice jsou definovány pojmy, které jsou do volného kapitálu 

zahrnuty. Jedná se například o přímé investice, které jsou zde definovány jako: 

1. Zakládání a rozšiřování poboček nebo nových podniků patřících pouze osobě, která 

poskytla kapitál, a kupování plné účasti v již existujících podnicích. 

2. Účast v nových nebo stávajících podnicích s cílem vytvořit nebo udržet dlouhodobé 

hospodářské vztahy. 

3. Dlouhodobé půjčování finančních prostředků s cílem vytvořit nebo udržet 

dlouhodobé hospodářské vztahy. 

4. Zpětné investování zisků s cílem udržet dlouhodobé hospodářské vztahy. 

 Nepřímé investice v této směrnici definované nejsou, ale můžeme zde najít 

definici jednotlivých složek nepřímých investic. Těmito pojmy jsou například cenné 

papíry běžně obchodované na kapitálovém trhu, podílové jednotky subjektů 

kolektivního investování či cenné papíry a další nástroje obchodované na peněžním 

trhu. Nicméně tento výčet pro definici kapitálu podle Směrnice není úplný. Nelze ho 

vykládat způsobem, který by omezoval liberalizaci pohybu kapitálu podle článku 1. 

Jedná se tedy o výčet demonstrativní, který má, jak z pohledu kapitálu, tak investic, 

velmi blízko k ekonomickému chápání těchto pojmů.  

Definice mezinárodních investic v dvoustranných smlouvách se skládá zpravidla 

z obecné části a následného taxativního výčtu věcí a práv, které jsou považovány za 

                                                 
22 Definice investice je obsažena v čl. 1 odst. 6 této smlouvy.  
23 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investice a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 23. 
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investici.24 Obecně se dá říci, že tyto definice jsou velmi podrobné až kazuistické.25 

Příkladem takové smlouvy může být smlouva mezi ČSFR a USA o vzájemné podpoře a 

ochraně investic. Obecně je zde za investici označován jakýkoli druh investice na území 

jedné smluvní strany, která je vlastněna nebo i přímo či nepřímo kontrolována státními 

příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany, jako je akcie, pohledávka, smlouva 

o službách a investiční smlouva. V taxativním výčtu je investice definována jako 

hmotné a nehmotné vlastnictví, včetně hypoték, zástavy a ručení, či společnost nebo 

akcie, jiné podíly na společnosti, nebo podíly na jejích aktivech atd.26 

Na první pohled je zřejmé, že tato definice je pojata velmi detailně a široce. 

Také smlouvy o ochraně a podpoře investic tzv. evropského typu, ačkoli ve 

v podrobnostech liší (například zdůrazňují soulad investice s právním řádem 

hostitelského státu), se drží této praxe a definují předmět ochrany, tedy investice, co 

možná nejšířeji.27  

Příkladem evropského typu dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic 

může být Dohoda mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o vzájemné ochraně 

investic28 Pojem investice podle této smlouvy zahrnuje movitý a nemovitý majetek, 

jakož i ostatní věcná práva jako hypotéky a zástavní práva, akcie a další druhy účastí na 

společnostech, pohledávky a oprávnění k dobývání přírodních zdrojů. Dále jsou 

investicemi míněna práva k duševnímu vlastnictví, zejména autorská práva, patenty, 

spotřební vzory, průmyslové vzory atd.29  

Takto kazuisticky pojaté definice nejsou dokonalé, jak by se mohlo na první 

pohled zdát, ale opomíjejí často některé pojmové znaky definice, například 

dlouhodobost investice či její rizikovost.30 Majetkové vklady jsou v těchto 

dvoustranných mezinárodních smlouvách o podpoře a ochraně investic široce 

                                                 
24 Tento názor mimo jiné také viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení 
sporů. Praha : Linde Praha, 2008. Pojem mezinárodní investice, s. 31. 
25 Viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : 
C.H.Beck, 1997. Mezinárodní investice, s. 174. 
26 Viz sdělení MZV č.187/1993. Definice investice čl. 1 odst. 1. 
27 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 32. 
28 Viz sdělení MZV č. 573/1992 Sb. 
29 Definice investice je obsažena v čl. 1 této smlouvy. 
30 Tento názor viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : 
Linde Praha, 2008. Pojem mezinárodní investice, s. 32. 
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specifikovány, což má de facto za následek rozšíření pojmu (a následné ochrany) na 

veškerý majetek investora nacházející se na území hostitelského státu.31   

Dalším neopomenutelným právním systémem, který nám může definici investice 

poskytnout, je vnitrostátní právo. V českém právním řádu můžeme najít definici 

investice například v Devizovém zákoně.32 Tento zákon definuje přímou investici jako 

vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a 

jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých 

ekonomických vztahů investujícího tuzemce či cizozemce. Dále uvádí demonstrativní 

výčet takových investic.33 Nicméně definice investice (a další ustanovení smlouvy) se 

zde užije pouze pokud zde neexistuje mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 

vázána.34 Tato podmínka byla součástí devizového zákona a platila již před tzv. 

euronovelou ústavy z roku 2001, která přiznává vyšší právní sílu mezinárodním 

smlouvám obecně.35 

1.3. Mezinárodní prvek v pojmu investice 

Aby investice podléhala ochraně mnohostranných úmluv a smlouvám o podpoře 

a ochraně investic, je nutné, aby zde existoval mezinárodní prvek právního vztahu. 

Tento mezinárodní prvek se ve většině případů váže na osobu investora.  

Investice je považována za mezinárodní v případě, že investor pochází z jiného 

než hostitelského státu.36 U dvoustranných smluv jsou za tyto investory považováni 

státní příslušníci (občané i společnosti) druhé smluvní strany. Podle mnohostranných 

smluv se ochrana poskytuje příslušníkům kterékoli jiné smluvní strany.37 Přičemž státní 

příslušnost je řešena vnitrostátními předpisy. Každý stát má právo určit, kdo a za jakých 

                                                 
31 Viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha : 
C.H.Beck, 1997. Mezinárodní investice, s. 175. 
32 Zákon č. 219/1995 Sb. Definována je zde ovšem pouze přímá investice a ne investice obecně. 
33 Viz §1 písm. i tohoto zákona. 
34 Viz §31 tohoto zákona. 
35 Srovnej znění článku 10 Ústavy České republiky, který byl změněn ústavním zákonem č. 395/2001 Sb. 
36 Toto tvrzení viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : 
Linde Praha, 2008. Pojem mezinárodní investice, s. 32. Výjimkou jsou některé smlouvy o lidských 
právech, které poskytují ochranu i státním příslušníkům státu, kde byla investice realizována. Pro nás 
mají však marginální význam.  
37 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investie a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 35. 
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podmínek se stane jeho státním příslušníkem.38 Ostatní státy musí toto právo 

respektovat a státní příslušnost uznat, pokud neodporuje mezinárodním  smlouvám, 

obyčejům či obecně uznaným právním zásadám.39  

Na druhou stranu určení příslušnosti právnických osob již tak jednoznačné není. 

Co se týče státní příslušnosti právnických osob, není tato otázka tak jednoznačná, jak by 

se mohlo na první pohled zdát. Kritériem státní příslušnosti zde totiž může být sídlo, 

místo inkorporace40  či faktická kontrola společnosti a právní řády různých států si zde 

tudíž mohou konkurovat. Dalším úskalím, které se může v souvislosti s touto 

problematikou objevit, je nutnost rozlišování samotné společnosti a jejích akcionářů. 

Obecně lze říci, že stát může uplatnit ochranu společnosti, která byla zřízena podle jeho 

práva, i když jejími akcionáři jsou pouze příslušníci jiného státu. To ale neplatí 

naopak.41  

Z výše řečeného by se dalo vyvodit, že obecné mezinárodní právo neuznává 

možnost určení státní příslušnosti společnosti podle kritéria kontroly, což se jeví jako 

krajně nepraktické vzhledem k tomu, že investor je často právním řádem donucen 

založit dceřinou společnost podle práva hostitelského státu. Toto pravidlo 

mezinárodního práva je ale dispozitivní povahy a neužije se, pokud zvláštní smlouva 

mezi stranami stanoví jinak.42 Mezinárodní povaha investice je definována v různých 

právních instrumentech odlišně. Nejprve uvedeme definice, které užívají dvě 

nejdůležitější mnohostranné úmluvy z oblasti práva mezinárodních investic.  

Washingtonská úmluva z roku 1965 se vypořádala s mezinárodním prvkem 

investice následným vymezením pojmu cizího investora, čili občana jiného smluvního 

státu. V čl. 25 odst. 2 písm. a se říká, že občanem jiného smluvního státu se rozumí 

                                                 
38 Více viz VALÁŠEK, Miloš; KUČERA, Viktor. Státní občanství. Praha : Linde Praha, a.s., 2006. Úvod 
do problematiky státního občanství, s. 9-26. 
39 Více viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 36. 
40 Více viz např. Sagit [online]. 2010 [cit. 2011-03-01]. Právnická osoba - právní úprava a její změny. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=151&typ=r&levelid=oc_328.htm>. 
41 Více k rozsudku viz LOWENFELD, Andreas. International Economic Law. New York : Oxford 
University Press, 2002. Dispute settlement and International Investment, s. 433-435. 
42 Tento názor viz BALAŠ, Vladimír ; ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. 
Praha : C.H.Beck, 1997. Mezinárodní investice, s. 179.  
Příkladem může být Dohoda mezi USA a ČSFR o vzájemné podpoře a ochraně investic, která v čl. 1 
vymezuje investici pro účely této smlouvy jako investici, která je vlastněna nebo je přímo či nepřímo 
kontrolována státními příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany. 
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jakákoli fyzická osoba mající občanství smluvního státu jiného než druhé strany ve 

sporu. Tuto podmínku je nutno splnit ke dni, kdy se strany dohodly na předložení sporu 

smírčímu nebo rozhodčímu soudu, a k datu registrace této žádosti podle dalších 

podrobností smlouvy. Tímto investorem ale nemůže být osoba mající zároveň občanství 

státu, jenž je stranou ve sporu.  

Občanem jiného smluvního státu se dále rozumí právnická osoba mající 

příslušnost jiného smluvního státu než toho, který je druhou stranou sporu ke dni 

dohody o předložení sporu smírčímu či rozhodčímu řízení, a právnická osoba, která má 

státní příslušnost strany ve sporu k tomuto datu a která na základě zahraniční kontroly 

podle dohody stran by měla být pro účely této Úmluvy považována za subjekt jiného 

smluvního státu.43 

Washingtonská úmluva tedy jasně řeší problematiku přístupu fyzických osob 

k Mezinárodnímu středisku pro řešení investičních sporů (dále jen Středisko) a logicky 

vyjímá z těchto osob příslušníky státu, se kterým jsou ve sporu. Takové spory by 

Středisko pouze zatěžovaly a dále je velmi nepravděpodobné, že by ve státech 

podepisujících tuto Úmluvu existovala politická vůle vzdát se své personální výsosti. 

Na druhou stranu přístup právnických osob ke Středisku je poněkud pružnější a 

uplatňuje se zde i princip kontroly za předpokladu, že stát uzná, že na základě této 

kontroly je společnost považována za subjekt jiného smluvního státu.44 

Také Soulská úmluva řeší problematiku mezinárodní povahy investice definicí 

investora. Záruku od Mnohostranné agentury pro investiční záruky může obdržet 

jakákoli fyzická či právnická osoba za stanovených podmínek. Fyzická osoba musí být 

občanem členské země, ale ne země hostitelské. Právnická osoba musí být zapsána do 

rejstříku a mít hlavní působiště v zemi, která je stranou úmluvy, nebo většinu jejího 

kapitálu musí vlastnit členská země nebo její občané, a zároveň se nesmí jednat o zemi 

hostitelskou. Právnická osoba musí být současně provozována na komerčním základě. 

Agentura tedy neposkytuje záruky na investice uskutečněné s charitativním záměrem. 

Pokud investor spadá do několika států, stačí pro jeho přístup ke Středisku jen pokud 

jeden z domovských států je stranou Soulské úmluvy. Zároveň je na základě zvláštní 

                                                 
43 Srovnej Washingtonská úmluva čl. 25. 
44 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investice a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 40. 
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žádosti je možno uznat mezinárodní povahu investora, ačkoli je příslušníkem 

hostitelského státu, za předpokladu, že investiční prostředky budou převedeny ze 

zahraničí.45 

 Také dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic mezinárodní prvek 

investice řeší definicí chráněného investora. Například Dohoda o podpoře a ochraně 

investic mezi ČSFR a USA formuluje pojem investice jako investici na území 

hostitelského státu, která je vlastněna nebo přímo či nepřímo kontrolována státními 

příslušníky nebo společnostmi druhé smluvní strany.46 Uplatňuje se zde tedy princip 

kontroly jako rozlišujícího znaku mezi domácí investicí, zahraniční investicí nebo 

investicí, kterou provádí subjekt třetího státu. Ve smlouvě jsou dále specifikována 

kritéria, podle kterých se určuje příslušnost právnických a fyzických osob. Například 

společnost smluvní strany je definována jako korporace, společnost, sdružení či jiná 

organizace, která byla ustavena v souladu s právním řádem smluvní strany. Přičemž 

takováto organizace nemusí být zřízena za účelem finančních výnosů.47  

Takto široká definice investice je typická pro Spojené státy americké, které 

vzhledem ke své silné ekonomické pozici a předpokladu, že američtí státní příslušníci 

budou jako investoři aktivnější než státní příslušníci druhé smluvní strany, byly schopny 

definici v této podobě prosadit.  

Mezinárodní dohody o podpoře a ochraně investic tzv. evropského typu tak 

podrobnou definici investora neprosazují. Příkladem takového smlouvy může být 

Dohoda mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo. Zde jsou investoři definováni 

jako fyzické osoby se stálým bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem v okruhu 

působnosti této Dohody, jež jsou oprávněny jednat jako investoři.48 

                                                 
45 Viz čl. 13 Soulské úmluvy.  
46 Viz čl. 1 odst. 1 písm. a této úmluvy.  
47 Viz čl. 1 odst. 1 písm. b této úmluvy. 
48 Srovnej sdělení FMZV č. 573/1992 Sb. Konkrétně čl. 1 odst. 3.  
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2. Prameny právní úpravy ochrany investic  

Prameny práva se rozumí: „Formy, které obsahují právní normy, dodávají v nich 

obsaženým pravidlům charakter práva. Pouze takové pravidlo chování, které má státem 

uznanou formu pramene práva, je právní normou.“49 Zde se jedná o prameny práva, 

které upravují právní vztahy dotýkající se ochrany zahraničních investic. V České 

republice jsou těmito prameny zákony a mezinárodní smlouvy, k nimž dal souhlas 

Parlament dle čl. 10 Ústavy. Dalšími prameny práva jsou některé nálezy ústavního 

soudu a další právní předpisy, které mají ale pro úpravu ochrany zahraničních investic 

marginální význam.  

2.1. Mezinárodní smlouvy 

 Velká část vztahů vznikajících při ochraně zahraničních investic je regulována 

mezinárodními smlouvami, ke kterým Česká republika přistoupila. Tyto smlouvy se 

dělí na dvě velké skupiny a to mnohostranné (multilaterální) a dvoustranné (bilaterální) 

mezinárodní smlouvy. Mnohostranných mezinárodních smluv existuje celá řada a o 

většině bylo již pojednáno v předchozí kapitole zabývající se definicí pojmu investice.  

 Jednou z nejvýznamnějších smluv je Washingtonská úmluva, která byla 

sjednána 18.3. 1965. Jménem České republiky50 byla úmluva podepsána ve 

Washingtonu 12. května 1991. Smlouva byla ratifikována o rok později.51 Vstoupila pro 

nás v platnost 8. dubna 1992. Úmluva zřizuje Mezinárodní středisko pro řešení sporů 

z investic, jehož účelem je usnadňovat smírčí a rozhodčí řešení investičních sporů, které 

vznikají mezi smluvními státy a občany jiných smluvních států.52 

Další mnohostrannou úmluvou je Soulská úmluva ustanovující Mezinárodní 

agenturu pro mnohostranné investiční záruky.53 Byla sjednána 11. října 1985 ve 

Washingtonu a Česká republika54 ji podepsala 20. září 1990 spolu s Dohodou o 

                                                 
49 GERLOCH, Aleš . Teorie práva. 5. Plzeň  : Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. Prameny práva, s. 69. Jedná se o 
definici pramenů práva ve formálním smyslu. Rozeznáváme další dva významy pojmu pramene práva: 
materiální a gnoseologický 
50 V té době Česká a Slovenská federativní republika.  
51 Viz Sdělení MZV č.420/1992 Sb.  
52 Viz čl. 1 Washingtonské úmluvy 
53 Viz sdělení MZV č.500/1992 Sb.  
54 Opět se jednalo o Českou a Slovenskou federativní republiku, jejímž je Česká republika nástupnickým 
státem.  
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Mezinárodním měnovém fondu a Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj. Depozitářem 

obou těchto dohod upravujících ochranu investic je Mezinárodní banka pro obnovu a 

rozvoj. Mezinárodní agentura pro investiční záruky vystupuje jako plnohodnotná 

právnická osoba a má možnost uzavírat smlouvy, získávat majetek, disponovat s ním a 

zavádět zákonná jednání. Cílem agentury je podporovat příliv investic pro výrobní 

účely do členských zemí. K tomuto účelu agentura vydává záruky proti rizikům 

neobchodní povahy v zemích, kam proudí investice z jiných členských zemí. Agentura 

dále provádí doplňující činnosti, které podporují pohyb zahraničních investic. Zvlášť je 

zde poukazováno na podporu pohybu investic mezi členskými a rozvojovými zeměmi.55  

 Další mnohostrannou úmluvou většího významu, která ovšem nemá obecný 

dopad na všechna odvětví, je Dohoda k energetické chartě. Byla přijata v Lisabonu 17. 

prosince 1994 a jménem České republiky byla podepsána 8. června 1995. S dohodou 

vyslovil souhlas parlament a byla ratifikována prezidentem.56 V platnost pro signatáře 

včetně České republiky vstoupila 16. dubna 1998. Dohoda stanovuje závazky týkající se 

pouze energetického sektoru. Předmětem úmluvy jsou například práva a povinnosti 

týkající se investic, obchodu s energií, ochranou životního prostředí, dopravou energií či 

přenosu technologií. Dohoda prosazuje čtyři principy v energetickém sektoru. Jedná se 

o přístup cizích investorů do energetického sektoru jiného smluvního státu, používání 

pravidel Všeobecné dohody o clech a obchodu i státy, které k ní dosud nepřistoupily, 

svobodný tranzit energetických materiálů a produktů přes území ostatních členských 

států a úpravu řešení sporů mezi státem a investorem, který není příslušníkem tohoto 

státu prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Státy se zavázaly poskytnout ostatním 

signatářům smlouvy mírnější zacházení z režimu národního zacházení nebo z režimu 

stanoveného doložkou nejvyšších výhod.57  

 Dne 15. dubna 1994 byla v Marrakeši podepsána také jménem České republiky 

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, jejíž nedílnou součástí je i Dohoda o 

obchodních aspektech investičních opatření. Smlouva byla schválena parlamentem, 

ratifikována prezidentem a vstoupila v platnost 1. ledna 1995.58 Jedná se o první pokus 

                                                 
55 Viz čl. 1 a 2 Soulské úmluvy. 
56 Viz sdělení MZV č.372/1999 Sb.  
57 Více viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
2008. Pojem mezinárodní investice, s. 72-75. 
58 Viz sdělení MZV č.191/1995 Sb. 
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uvolnění restrikcí v oblasti investic v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (dnes 

Světové obchodní organizace). Dohoda se vztahuje na investiční opatření týkající se 

obchodu se zbožím. Příklady investičních opatření, které nesmí být užity členskými 

státy, jsou upraveny v příloze k této dohodě. Jedná se o opatření, která jsou „povinná 

nebo vynutitelná podle domácího práva nebo správních rozhodnutí, nebo musí být 

dodržována pro získání výhody a která vyžadují: a) nákup nebo užívání výrobků 

domácího původu nebo z domácího zdroje jakýmkoliv podnikem…, b) nebo aby 

nákupy či užívání podnikem dovezených výrobků se omezily na množství v poměru k 

objemu či hodnotě domácích výrobků, které podnik vyváží.“59 Takováto opatření brání 

svobodnému obchodu a mohou negativně působit na příliv zahraničních investic do 

země. Výjimku ze zákazu užívání výše zmíněných opatření stanovil článek 4 dohody. 

Poskytuje rozvojovým zemím možnost dočasně praktikovat restrikční opatření na 

ochranu jejich platební bilance a v rámci pomoci jejich hospodářskému rozvoji.60  

 Další významnou mezinárodní smlouvou, která se ale ochrany zahraničních 

investic dotýká jen částečně, je Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.61 

Byla podepsána roku 1958 v New Yorku a upravuje uznávání a výkon rozhodčích 

nálezů, učiněných ve sporech mezi fyzickými či právnickými osobami, které byly 

vydány na území jiného státu než toho, kde je žádáno o jejich uznání a výkon. Úmluva 

se vztahuje také na rozhodčí nálezy, které nejsou považovány za místní ve státě, kde 

mají být uznány nebo vykonány.  

 Ačkoli existuje mnoho pokusů o stabilizaci práva mezinárodních investic62 

prostřednictvím dalších multilaterálních smluv, rozpory mezi státy nedovolily další 

významnější mnohostranné úmluvy přijmout. Vzhledem k výraznému ekonomickému 

přínosu investic63 jak pro státy, které investici poskytují, tak pro státy přijímací, existuje 

ale stále výraznější snaha mezinárodní investice realizovat. Na podporu a ochranu 

                                                 
59 Viz příloha Dohody o obchodních aspektech investičních opatření. 
60 Konkrétně čl. 4 odkazuje na čl.XVIII GATT, Ujednání o ustanoveních o platební bilanci GATT a 
Deklaraci o obchodních opatřeních.   
61 Viz sdělení MZV č.74/1959 Sb.  
62 Takovým pokusem je např. Mnohostranná dohoda o investicích, která byla projednávána na půdě 
OECD. Vyjednávání ale zkrachovala v průběhu roku 1999.  
63 Tento názor zastávají všeobecně uznávané klasické, liberální a neoliberální ekonomické teorie. Existuje 
ale i řada opačných ekonomických názorů, které argumentují např. nutností ochrany rozvíjejících se 
odvětví či tím, že rozvojové země budou vždy místem, kde se vyrábí podle technologicky zaostalejších 
postupů než v zemích rozvinutých, a tím se bude ekonomická propast mezi těmito skupinami zemí 
prohlubovat.  
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mezinárodních investic jsou z tohoto důvodu dnes již standardně přijímány dvoustranné 

úmluvy o podpoře a ochraně investic, které jsou jakousi syntézou návrhů 

prosazovaných rozvojovými a vyspělými zeměmi.64 Tyto smlouvy mezi sebou ale 

uzavírají i státy, které patří do stejné ekonomické skupiny. V takových případech je 

většinou ve smlouvě garantován vyšší stupeň ochrany.65 Smlouvy o podpoře a ochraně 

investic upravují především režim zacházení a ochranu investic.  

Součástí právního řádu České republiky je k 15. březnu 2011 celkem 74 dohod o 

podpoře a ochraně investic.66 V posledních letech podepsala Česká republika dohodu o 

podpoře a ochraně investic s Jemenskou republikou (20.3.2008, Saná)67, Kambodžským 

královstvím (12.5.2008, Phnom Penh)68 a Syrskou arabskou republikou (21.11.2008, 

Praha)69 a Bahrajnem.70  

 V poslanecké sněmovně v současné době nečeká na schválení žádná 

dvoustranná dohoda o podpoře a ochraně investic. Nicméně jsou projednávány tři 

protokoly o změně těchto dohod s Kuvajtem, Kazachstánem a Irskem.71 Nejdůležitější 

dodatkový protokol k dohodě o ochraně investic je sjednán s USA.72 Většina 

dodatkových protokolů o změně BIT byla přijata v důsledku členství České republiky 

v EU. Také v dodatkovém protokolu s USA byly učiněny příslušné kroky, aby v dohodě 

neexistovala ustanovení neslučitelná se Smlouvou o založení Evropského společenství. 

Strany ve smlouvě mimo jiné uznali, že výjimky vyplývající z celní unie nebo zóny 

volného obchodu obsažené v této dohodě se vztahují na všechny závazky strany na 

základě jejího členství v EU,73 včetně závazků k občanům nebo společnostem jakékoli 

třetí země.74  

                                                 
64 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. Praha : Linde Praha, 
a.s., 2008. Ochrana mezinárodních investic, s. 86. 
65 Srovnej např. znění dohod, které má Česká republika s Německem a Guatemalou.   
66 Seznam dvoustranných mezinárodních smluv o podpoře a ochraně investic viz. Příloha 1. 
67 Viz sdělení MZV č. 65/2009 Sb. m. s.  
68 Viz sdělení MZV č. 104/2009 Sb. m. s.  
69 Viz sdělení MZV č. 62/2009 Sb. m. s.  
70 Viz sdělení MZV č. 117/2009 Sb. m. s.  
71 Viz Poslanecká sněmovna ČR : Poslanecká sněmovna ČR [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Sněmovní 
tisky - mezinárodní smlouvy. Dostupné z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?STR=1&O=6&PT=K&N=1&F=S&D=4&RA=20>. 
72 Viz sdělení MZV č.102/2004 Sb. m. s.  
73 V dohodě stojí konkrétně: na základě jejího členství v dohodě o ekonomické integraci, která zahrnuje 
zónu volného obchodu nebo celní unii (např. Evropská unie). 
74 Viz. čl. 2 této dohody.  
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Jeden z dalších dodatkových protokolů k dohodě o podpoře a ochraně investic 

byl podepsán s Chorvatskem. Také ten byl přijat v důsledku závazků vyplývajících 

z členství v EU. Podle nového znění článku 3 odst. 3 se ustanovení o národním 

zacházení a doložce nejvyšších výhod se nebudou vztahovat na výhody, které poskytuje 

smluvní strana na základě svých závazků jako člena celní, hospodářské nebo měnové 

unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu. Smlouva garantuje, že všechny (zde 

demonstrativně vyjmenované převody) „budou uskutečněny bez jakéhokoli omezení a 

zbytečného prodlení ve volně směnitelné měně v převládajícím přepočítacím kurzu 

platném k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak“75. Dodatkovým protokolem 

byly tyto garance omezeny s tím, že se použijí, aniž by byla dotčena opatření přijatá 

Evropským společenstvím. Zajímavostí je, že v poslední době byly také zrušeny tři 

dvoustranné smlouvy o ochraně a podpoře investic se Slovinskem, Itálií, Dánskem, 

Estonskem a Maltou. K 1. září 2006 byla zrušena dohoda s Čínou a nahrazena novou. 

Zajímavostí je, že dohoda o podpoře a ochraně investic se Slovenskem, která byla 

sjednána v souvislosti s rozdělením republiky, je považována za neplatnou.  

Jak již bylo řečeno, smlouvy o ochraně a podpoře investic jsou uzavírány 

především, aby byla upravena jejich ochrana. Rozsah ochrany zahraničních investic je 

ve většině případů vytyčen již v úvodních článcích smlouvy. Je zde většinou 

garantována plná ochrana mezinárodních investic. Často se setkáme s formulací zásady 

řádného a spravedlivého zacházení spolu se zaručením plné ochrany a bezpečnosti.76 

Například smlouva mezi ČR a Německem zavazuje strany k poskytování spravedlivého 

a rovného zacházení.77 V dohodě s Ruskem strany zaručují v souladu s právním řádem 

svého státu investicím druhé smluvní strany bezpodmínečnou právní ochranu. Každá ze 

stran zajišťuje na území svého státu zahraničním investicím spravedlivý a rovnoprávný 

režim a zdržuje se neopodstatněných či diskriminačních opatření, která by mohla 

překážet správě, užívání, vlastnictví nebo disponování s investicemi.78 Ve smlouvě 

s Guatemalou se obě strany zavázaly k zajištění řádného a spravedlivého zacházení 

s investicemi druhé smluvní strany a k tomu, že nepoškodí nepřiměřenými či 

diskriminačními opatřeními provozování, řízení, udržování, užívání či nakládání 
                                                 
75 Čl. 6 této dohody.  
76 Viz Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. Praha : Linde 
Praha, a.s., 2008. Ochrana mezinárodních investic, s. 87.  
77 Viz článek 2 odst. 1 dohody mezi ČR a Německem (Sdělení č. 573/1992 Sb.). 
78 Viz článek 2 odst. 2, 3 dohody mezi ČR a Ruskem (Sdělení č. 201/1996 Sb.). 
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s investicemi. Strany poskytují investicím druhé smluvní strany plnou bezpečnost a 

ochranu a v žádném případě nesmí být zacházení se zahraniční investicí méně příznivé 

než garantuje obecné mezinárodní právo.79  

2.2. Právo Evropské unie 

Ve výčtu pramenů práva nesmí chybět ani právo vytvářené orgány Evropské 

unie, které je realizováno především směrnicemi a nařízeními. Již na začátku své 

existence Evropský soud dovodil přímou použitelnost a závaznost práva Evropských 

společenstvích.80 Právo Evropské unie dotýkající se ochrany zahraničních investic je 

většinou ve formě nařízení. Nejdůležitějším nařízením z pohledu evropského práva 

soukromého81 je nařízení Brusel I.82 V případě sporu mezi stranami, které je řešeno 

soudní cestou, zajišťuje možnost uznání rozhodnutí a jeho výkon v druhém státě. Tato 

pravidla se vztahují ale pouze na státy EU. Vedoucí zásadou uznávání cizích rozhodnutí 

je, že rozhodnutí vydaná soudem jiného členského státu jsou v ostatních členských 

státech uznávána bez proběhnutí zvláštního řízení.83 Pokud je rozhodnutí vydané 

v jednom členském státě v tomto státě také vykonatelné, je vykonatelné i v jiném státě 

poté, co zde bylo za vykonatelné prohlášeno na základě návrhu jedné ze stran.84 

Rozhodčí řízení je z tohoto nařízení vynecháno. Je to především z toho důvodu, že 

všechny členské státy jsou signatáři Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezů85 a některé členské státy také podepsaly Evropskou úmluvu o mezinárodní 

obchodní arbitráži z r. 196186. Za rozhodčí řízení se podle Evropského soudního dvora 

považuje i rozhodnutí soudu o platnosti rozhodčí smlouvy či zrušení rozhodčího nálezu 

soudem.87  

                                                 
79 Viz článek 2 odst. 2 dohody mezi ČR a Guatemalou (Sdělení č.86/2005 Sb. m. s.). 
80 Viz rozsudky ESD Van Gend en Loos a Costa v. Enel.  
81 Definice evropského mezinárodního práva viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo 
soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. Evropské mez. právo soukromé - pojem a předmět, s. 10-15. 
82 Jedná se o nařízení Rady ES č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznání a výkonu soudních rozhodnutí 
ve věcech občanských a obchodních. 
83 Viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. 
Kapitola č.8, s.162. 
84 Viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. 
Kapitola č.8, s.166. 
85 Viz výše.  
86 Viz dělení MZV č. 176/1964 Sb.  
87 Viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. 
Kapitola č.8, s.130. 
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 Okrajově se problematiky investic dotýká také Nařízení EP a Rady č.805/2004, 

kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky. Jedná se o nařízení 

usilující významným způsobem o zjednodušení uznávání rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech. Cílem je zrušit nutnost přijímání mezitímních opatření, ke kterým 

se přistupovalo před výkonem rozhodnutí v členském státě. Pokud soud vydá 

rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul, je s ním v dalším členském státě, 

kde se výkon rozhodnutí žádá, nakládáno tak, jako by to bylo rozhodnutí domácí.88 

Evropský exekuční titul se použije ale pouze na nesporné nároky. Nárok se tedy 

považuje výslovně za nesporný, pokud ho dlužník uznal, existuje zde schválený smír, 

dlužník nevznesl v průběhu řízení nikdy žádné námitky nebo jej výslovně uznal 

v úřední listině. Nárok může být uznán také tím, že se dlužník neúčastnil soudního 

jednání, kde se o nároku jednalo či nebyl na soudním jednání zastoupen po vznesení 

námitek proti nároku, když takové chování znamená dle práva členského státu souhlas 

s nárokem.89 Posledním nařízením, které se může ochrany zahraničních investic 

dotýkat, je Nařízení EP a Rady č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském 

platebním rozkazu. Nařízení se opět vztahuje na nesporné nároky v občanských a 

obchodních věcech a umožňuje volný pohyb evropských platebních příkazů po celém 

území Evropské unie. Nenahrazuje úpravu rozkazních řízení podle národního práva, ale 

existuje paralelně k tomuto systému.90 

 Jak již bylo uvedeno výše, byly v posledních letech rušeny některé dvoustranné 

úmluvy o podpoře a ochraně investic, jejichž je Česká republika signatářem. Zatím byly 

uzavřeny a vyhlášeny mezinárodní smlouvy rušící dvoustranné úmluvy o podpoře a 

ochraně investic se Slovinskem, Itálií, Dánskem, Maltou a Estonskem. Na rozdíl od 

zrušené dohody s Čínou nebyla místo nich sjednána dohoda nová. Také v nejbližší době 

se dá očekávat, že budou rušeny i další dohody se státy, které jsou členy Evropské unie, 

protože EU nahrazuje tyto dohody vlastní legislativou. Konkrétně se v textu těchto 

dohod rušících dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic strany odkazuje na 

doporučení Rady ECOFIN, obsažených v její Výroční zprávě z roku 2006, která 

                                                 
88 Viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. 
Kapitola č.15, s.341-342. 
89 Viz článek 3 odst. 1 tohoto nařízení.  
90 Viz PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha : C.H.Beck, 2008. 
Kapitola 17, s. 359-361. 
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označují některá ustanovení bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic za 

neslučitelná s některými nařízeními.91 

2.3. Zákonná úprava v České republice 

Jak již bylo řečeno výše, ochrana investic v České republice je z velké části 

regulována mezinárodními smlouvami, ke kterým jsme přistoupili. Takovéto 

mezinárodní smlouvy, které byly vyhlášeny, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament a 

jimiž je Česká republika vázána, mají přednost před zákonem.92 Pokud zde neexistuje 

taková mezinárodní smlouva nebo evropské právo, užije se k ochraně mezinárodních 

investic zákon. 

Listina základních práv a svobod stanovuje, že vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu. Pod tento majetek spadají i investice. Nezáleží při 

tom na tom, jakou státní příslušnost investor má, protože Listina neposkytuje ochranu 

pouze českým občanům, ale všem vlastníkům.93 Zákon ale může stanovit, že některý 

majetek, který je nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, smí být pouze ve 

vlastnictví občanů České republiky.94 Vyvlastnění či omezení vlastnického práva je 

možné jen ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu.95 Pouze za těchto 

podmínek smí být vyvlastněn majetek zahraničnímu investorovi.  

Ačkoli je pro zahraniční investory typické, že spory z investic s Českou 

republikou řeší většinou prostřednictvím arbitráží, mohou se i oni obrátit na české 

soudy. Nepřípustnost obrátit se na český soud by se dokonce vykládala jako porušení 

závazků vyplývajících z mezinárodního práva. Každý má právo domáhat se stanoveným 

postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu či jiného orgánu.96 Ochrana je 

zahraničním investorům poskytnuta ve správním soudnictví také proti rozhodnutí 

orgánu veřejné správy97 a mají právo na náhradu škody způsobené nezákonným 

rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné správy.98 Také další ustanovení článků 

37 a 38 garantují zahraničním investorům možnost efektivně chránit soudní cestou své 

                                                 
91 Viz text těchto dohod tří dohod.  
92 Viz čl. 10 Ústavy ČR. 
93 Viz ústavní zákon č. 2/1993 Sb., článek 11 odst. 1. Dále jen Listina.  
94 Viz článek 11 odst. 2 Listiny.  
95 Viz článek 11 odst. 4 Listiny.  
96 Viz článek 36 odst. 1 Listiny. 
97 Viz článek 36 odst. 2 Listiny.  
98 Viz článek 36 odst. 3 Listiny. 
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nároky. Nesmějí být odňati svému zákonnému soudci a mají nárok na právní pomoc od 

začátku do konce řízení. Dalším důležitým právem důležitým pro zahraničního 

investora je právo na tlumočníka.  

Když se investor rozhodne na našem území podnikat, musí se řídit právním 

systémem České republiky. Dopadají na něj tedy kompletně všechny předpisy 

především z oblasti účetnictví, životního prostředí, celní atd. Pokud vznikne nějaký 

spor, který se investor rozhodne řešit před českým soudem a ne arbitráží, dopadají na 

něj plně české procesní předpisy99. Podle českého práva je posuzována příslušná 

smlouva či právní vztah, který má investor s další právnickou či fyzickou osobou.  

Zvláštním zákonem týkajícím se investic na území České republiky je Zákon o 

investičních pobídkách.100 Tomuto zákonu předcházelo usnesení vlády č. 298 z roku 

1998 k návrhu investičních pobídek v České republice, kde žadatel o podporu musel 

investovat na zelené louce101 minimálně 25 mil. USD. V tom samém roce byla hranice 

snížena na 10 mil. USD, aby bylo možné udělit investiční pobídku i kapitálově méně 

silným domácím žadatelům. Samotný Zákon o investičních pobídkách byl přijat v roce 

2000. Znění zákona bylo před jeho schválením konzultováno s Evropskou unií.  

V roce 2003 byla přijata novela zákona, která upravovala přechod některých 

kompetencí z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi k datu 

vstupu ČR do Evropské unie. Nejvyšší přísun zahraničních investic (279 mld. Kč) za 

dobu trvání samostatného českého státu zaznamenala platební bilance v roce 2005.102 

Členstvím v EU se Zákon o investičních pobídkách stal jedním z národních programů 

veřejné podpory, který schválila Evropská komise. Veřejná podpora podle tohoto 

zákona nemusela být individuálně posuzována Evropskou komisí.103 Sleva na dani se 

poskytuje po dobu 10 let. Podle zákona se investičními pobídkami rozumí: slevy na 

daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu, převod technicky vybaveného 

území za zvýhodněnou cenu, hmotná podpora vytváření nových pracovních míst, 

                                                 
99 Právo rozhodné pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy je ale řešeno nařízeními Evropské Unie. 
Nařízení EP a Rady č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) a Nařízení 
EP a Rady č.864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy.  
100 Zákon č. 72/2000 Sb. 
101 Tzn. založit nový podnik nikoli restrukturalizovat či renovovat stávající. 
102 Tento údaj viz ČNB [online]. 2010 [cit. 2011-03-01]. Statistická databáze. Dostupné z WWW: <zdroj: 
http://www.cnb.cz/cs/statistika/stat_fin_uctu/>. 
103 Viz KAVKA, Martin. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2005 [cit. 2011-03-01]. Dostupné z 
WWW: <http://www.mpo.cz/dokument879.html>. 
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hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců či převod pozemků podle 

zvláštního předpisu. Investiční pobídku lze investorovi poskytnout pokud splní 

všeobecné podmínky a speciální podmínky stanovené zvláštními předpisy. 

Všeobecnými podmínkami jsou zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby, 

vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu, pořízení strojního zařízení, 

šetrnost výroby, činností a stavby k životnímu prostředí, pořízení dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku.104 

                                                 
104 Více k všeobecným podmínkám viz § 2 odst. 2 tohoto zákona.  
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3. Spory z mezinárodních investic 

 Jedním z  hlavních důvodů proč jsou uzavírány dvoustranné dohody o podpoře a 

ochraně investic a některé mezinárodní úmluvy, je úprava řešení případných sporů. Pro 

investora je především důležité, že o sporu může rozhodovat orgán či instituce nezávislá 

na státě a že pravidla užívaná pro posouzení, zda byl investor poškozen či nikoliv, 

nejsou pouze vnitrostátního původu. Jak již bylo řečeno, investor má samozřejmě 

možnost se obrátit na vnitrostátní soudy. Tato možnost je mu ve většině případů 

garantována přímo dvoustrannou smlouvou o ochraně a podpoře investic v rámci 

rovného a spravedlivého zacházení či doložky nejvyšších výhod. Také ve státě, kde je 

rozvinutá právní kultura a rozhodování soudů je obecně nestranné a kvalitní, existuje 

stále pro investora nebezpečí, že jako na zahraniční entitu na něj budou soudy pohlížet 

méně příznivě než na osobu domácí. Z toho důvodu je pro investory realizující investice 

v zahraničí důležitá možnost řešit spory mezinárodní cestou. Spor týkající se investic 

může vzniknout mezi dvěma státy, investorem a státem, či investorem a právnickou 

nebo fyzickou osobou, která je státním příslušníkem hostitelského státu. V minulosti 

byly spory z investic řešeny převážně diplomatickou cestou. Dnes se přechází spíše 

k řešení sporů smírčím řízením či arbitráží.  

3.1. Řešení sporů mezi státy 

 Většina sporů z mezinárodních investic vzniká mezi státem a investorem nikoli 

mezi dvěma státy. Jak již bylo řečeno výše, investor má možnost obrátit se ohledně 

řešení sporu na vnitrostátní soudy (případně správní orgány). Pokud investor chtěl v 

minulosti spor řešit jinak než prostřednictvím vnitrostátních soudů a ocitl se na poli 

mezinárodního práva, byl ještě do šedesátých let dvacátého století ve velmi obtížném 

postavení, protože mezinárodní právo veřejné až na výjimky právnickým a fyzickým 

osobám právní subjektivitu nepřiznává.105 Na investory tedy bylo nahlíženo pouze jako 

na objekt mezinárodního práva veřejného, nikoli jeho subjekt.  

                                                 
105 Více k problematice jednotlivce jako event. subjektu mezinárodního práva viz ČEPELKA, Čestmír; 
ŠTURMA, Pavel . Mezinárodní práva veřejné. 1. Praha : C.H.Beck, 2008. Subjekty mezinárodního 
práva, s. 85-92.  
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Existovala zde nicméně možnost, že na ochranu práv investora vystoupí jeho 

domovský stát, resp. zde uplatní diplomatickou ochranu.106 Uplatnění diplomatické 

ochrany ale nebylo povinností domovského státu investora, ale pouze jeho právem, 

které v některých případech z nejrůznějších, především politických, ekonomických či 

mocenských, důvodů uplatněno nebylo. Během 19. a počátku 20. století se ustálily 

normy mezinárodního práva, které upravovaly minimální standard zacházení s cizinci. 

Povinností států bylo poskytnout investorům výhody plynoucí z vnitrostátních právních 

předpisů a náhradu škody jako svým občanům. Pokud státy mezi sebou spor nevyřešily, 

mohly ho předložit mezinárodnímu soudu nebo arbitráži.107  

 Diplomatickou ochranu lze vykonávat pouze pokud investor vyčerpal všechny 

domácí opravné prostředky, ať soudní či správní. Aby stát mohl diplomatickou ochranu 

realizovat, musí být poškozená osoba jeho příslušníkem. Pokud se státní příslušnost 

poškozené osoby během sporu změní, je diplomatická ochrana státu přípustná jen v 

případě, když byla osoba jeho státním příslušníkem v době vzniku škody a uplatnění 

nároku. Pokud má poškozená osoba dvojí občanství, platí, že stát nemůže vystoupit ve 

prospěch svého příslušníka proti státu, jehož státním příslušníkem je také poškozená 

osoba.108 Jak u fyzických, tak právnických osob je nezbytný užší vztah k domovskému 

státu.109  

Pro určení příslušnosti investora jako právnické osoby je rozhodující jeho sídlo 

nebo právo státu inkorporace. Častou otázkou u právnických osob je, zda tento užší 

vztah také zakládá fakt, že společnost je kontrolována státními příslušníky daného státu. 

Podle judikatury Mezinárodního soudního dvora samotný fakt, že příslušníci jednoho 

státu vlastní společnost založenou podle práva jiného státu (resp. mající sídlo v jiném 

státě), není dostatečně úzkým sepjetím se státem, jehož státní příslušníci společnost 

vlastní.110 Jedná se ale o pravidlo dispozitivní a může být mezinárodní smlouvou 

                                                 
106 Více k institutu diplomatické ochrany viz POTOČNÝ, Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní právo 
veřejné : Zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2006. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců a 
ochrana lidských práv, s. 61-66. 
107 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
a.s., 2008. Řešení sporů z mezinárodních investic, s. 103.  
108 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
a.s., 2008. Řešení sporů z mezinárodních investic, s. 105. 
109 Jedná se o tzv. genuine link. K tomuto vztahu více viz rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora 
z roku 1955 ve věci Nottehohm.  
110 Odmítnutí principu kontroly jako jednoho z předpokladů pro poskytnutí diplomatické ochrany vychází 
z rozsudku Mezinárodního soudního dvora ve věci Barcelona traction. Popis případu mimo jiné viz 
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vyloučeno. Většina dvoustranných smluv o ochraně a podpoře investic, jejichž stranou 

je Česká republika, takové ustanovení skutečně obsahuje.111 Jako investice jsou mimo 

jiné označeny akcie, další podíly účasti na společnostech a pohledávky například 

v dvoustranných smlouvách o podpoře a ochraně investic s  Německem, Guatemalou, 

Nizozemským královstvím, Čínskou lidově demokratickou republikou, Salvadorskou 

republikou atd.  

 Aby stát mohl diplomatické ochrany užít, je nutné, aby investor vyčerpal 

všechny vnitrostátní ochranné prostředky. Je ale nutné, aby zde existovala cestou 

vnitrostátních ochranných prostředků reálná možnost nápravy. Také toto pravidlo je ale 

dispozitivní normou. Někdy se také požaduje, aby investorovi nebylo možno vytknout 

porušení práva či neopatrnost.112  

 Jak již bylo řečeno, diplomatická ochrana je právem a nikoli povinností státu, 

který ji uplatňuje. V očích investorů je právě tento fakt kromě zdlouhavosti hlavní 

nevýhodou řešení sporů prostřednictvím diplomatické ochrany. Diplomatická ochrana 

začala ztrácet na významu v druhé polovině 20. století. Státy a investoři dávali přednost 

řešení sporů z investic podle Washingtonské úmluvy a dvoustranných dohod o podpoře 

a ochraně investic. Státy, které jsou signatáři Washingtonské úmluvy a budou tudíž  

spory řešit prostřednictvím Střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), se zavázaly, 

že nebudou svým příslušníkům poskytovat diplomatickou ochranu.113 Vyloučení užití 

diplomatické ochrany obsahují přímo i některé BIT, např. smlouva s Kostarikou, Chile a 

Švýcarskem.  

 Po druhé světové válce začaly státy využívat také možnosti, aby byly jejich 

spory vznikající na poli ochrany investic rozhodovány Mezinárodním soudním dvorem. 

Ačkoli dnes již této možnosti prakticky nevyužívají, vznikl touto cestou například 

rozsudek Barcelona traction, který patří dodnes k nejvýznamnějším rozhodnutím 

                                                                                                                                               
LOWENFELD, Andreas. International Economic Law. New York : Oxford University Press, 2002. 
Dispute settlement and International Investment, s. 433-435. 
111 Více viz předchozí výklad k definici investice. 
112 Viz Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde 
Praha, a.s., 2008. Řešení sporů z mezinárodních investic, s. 107. 
113 Viz čl. 27 odst. 1 Washingtonské úmluvy.  
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týkajícím se mezinárodního práva ochrany investic i mezinárodního veřejného práva 

obecně.114  

Státy mají možnost řešit své spory nejen prostřednictvím stálých soudních 

orgánů, ale také v mezinárodním rozhodčím řízení neboli arbitráži. Pravomoc 

rozhodčího soudu je dána souhlasem státu, který může být dán předběžně i poté, co spor 

vznikl.115 Převážná většina dvoustranných smluv o ochraně investic obsahuje 

ustanovení, která upravují případné řešení sporů mezi státy. Takto řešené rozpory se ale 

týkají pouze výkladu či použití této konkrétní smlouvy. Standardem bývá způsob určení 

rozhodců a pravidel, podle kterých se bude spor řešit.116 Faktem ale je, že spory o 

výklad či použití BIT mezi státy nebývají zdaleka tak časté jako spory mezi investorem 

jedné smluvní strany a hostitelským státem.  

Dnes využívají státy především možnosti řešit své spory z investic a dalších 

mezinárodních ekonomických aktivit v rámci Světové obchodní organizace. Pokud 

strany, které jsou členy této organizace, mají spor týkající se některé ze smluv 

podřazených pod WTO, snaží se ho přednostně vyřešit pomocí vzájemných konzultací. 

Pokud se strany nedohodnou, je ustavena tříčlenná či pětičlenná skupina odborníků. 

Když se strany nedohodnou ani během řízení, vydá skupina odborníků do šesti měsíců 

zprávu. Proti zprávě je možné odvolání.117  

Většina sporů mezi státy, které řeší WTO, se týká nedovolené státní podpory, 

jako je tomu např. ve známém sporu mezi USA a Evropskou unií týkající se podpory 

pro Airbus a Boeing. Nicméně WTO během své existence řešilo více než dvě desítky 

stížností jednotlivých států na ostatní signatáře týkající se opatření neslučitelných se 

smlouvou Trade-related investment measures (TRIMs).118 V posledních několika letech 

podávají státy nejvíce stížností na Čínskou lidově demokratickou republiku. Například 

                                                 
114 Viz pozn. č.6.  
115 Více k Mezinárodnímu soudnímu řízení a Mezinárodnímu rozhodčímu řízení viz POTOČNÝ, 
Miroslav; ONDŘEJ, Jan. Mezinárodní práva veřejné : Zvláštní část. Praha : C.H.Beck, 2006. Právo 
mírového urovnávání mezinárodních sporů, s. 350-370. 
116 Př. čl. 8 BIT s Čínou, čl. 10 BIT s Nizozemím či čl. 9 BIT s Německem. 
117 Více k fungování řešení sporů v rámci WTO viz LOWENFELD, Andreas. International Economic 
Law. New York : Oxford University Press, 2002. Dispute settlement in the WTO, s. 151-194. 
118 Seznam těchto sporů viz WTO [online]. 2010 [cit. 2011-03-01]. Disputes. Dostupné z WWW: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm?year=none&subject=none&agree
ment=A25&member1=none&member2=none&complainant1=true&complainant2=true&respondent1=tru
e&respondent2=true&thirdparty1=false&thirdparty2=false#results>. 
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poslední stížností ze strany Evropských společenství je právě stížnost na Čínu kvůli 

opatřením negativně ovlivňující export automobilových součástek z EU.119  

3.2. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím 

ICSID  

V druhé polovině dvacátého století začal postupný odklon od řešení sporů 

z investic jen mezi jednotlivými státy, ať již cestou diplomatické ochrany nebo 

mezistátní arbitráže. V roce 1965 byla přijata Washingtonská dohoda, která upravuje 

řešení sporů přímo mezi státy a investory, a bylo podle ní zřízeno Mezinárodní středisko 

pro řešení sporů z investic (dále ICSID). Dohoda obsahuje již výše zmíněné ustanovení, 

že pokud se strany dohodou na předložení sporu Středisku pro řešení sporů z investic, 

nebudou spor více řešit užitím diplomatické ochrany.120 Řešení sporů podle 

Washingtonské úmluvy se začalo více využívat až v osmdesátých letech dvacátého 

století.121 Washingtonskou úmluvu podepsalo 157 států.122 K 15. březnu roku 2011 

uzavřelo Středisko pro řešení sporů z investic 218 případů123 a v současné době 

Středisko řeší 121 případ.124 Vzhledem k tomu, že Středisko funguje již přes čtyřicet let, 

ukazují tato čísla na nebývalý nárůst případů v poslední době. Zatím byl řešen pouze 

jediný případ, jehož stranou byla Česká republika.125  

Pravomoc Střediska upravuje článek 25 Washingtonské úmluvy a je dána, pokud 

strany písemně souhlasí s tím, že jejich spor bude Středisku předložen k řešení. Souhlas 

může být vyjádřen například v arbitrážní doložce mezi investorem, který je státním 

příslušníkem smluvního státu, a státem, jenž je taktéž stranou úmluvy. Až do konce 

osmdesátých let byly všechny případy řešené Střediskem založené na takovémto 

souhlasu stran. Přelom přinesl až případ Asian Agricultural Products Limited vs. Srí 

                                                 
119 Popis případu viz WTO [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Disputes. Dostupné z WWW: 
<http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds339_e.htm>. 
120 Viz čl. 27 odst. 1 Washingtonské smlouvy.  
121 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
a.s., 2008. Řešení sporů z mezinárodních investic, s. 115. 
122 Viz ICSID [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Member states. Dostupné z WWW: 
<http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageN
ame=MemberStates_Home>. 
123 Viz ICSID [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Cases. Dostupné z WWW: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConcluded 
124 Viz ICSID [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Cases. Dostupné z WWW: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending 
125 Phoenic Action, LTD v. The Czech Republic 
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Lanka,126 kde rozhodčí tribunál uznal, že souhlas s pravomocí Střediska může být ze 

strany státu dán souhlasem v dvoustranné smlouvě o podpoře a ochraně investic. U 

investora je souhlas dán pouze tím, že se na Středisko obrátí. Z nálezu SPP vs. Egypt 

z roku 1992 vyplývá, že pravomoc Střediska může být dána souhlasem státu ve 

vnitrostátních normách.127 Podle výroční zprávy z roku 2010 je u nejnovějších případů 

dána pravomoc Střediska z 66% na základě dvoustranných smluv, z 21% na základě 

smlouvy přímo mezi investorem a hostitelským státem, z 10% na základě práva 

hostitelského státu a ze 3% na základě Středoamerické smlouvy o volném obchodu.128  

Státy si mohou stanovit určité podmínky před tím, než bude spor postoupen 

Středisku pro řešení sporů z investic. Smluvní stát může například vyžadovat vyčerpání 

domácích opravných prostředků.129 Tuto podmínku vyžaduje ale jen malý počet států. 

Příkladem může být naše BIT s Čínou, která  vyžaduje, aby český investor předložil 

nejprve věc k posouzení čínskému orgánu. Druhou podmínkou, která je sjednávána 

častěji, je pokus o urovnání sporů cestou konzultací či vyjednávání. Zároveň 

dvoustranné smlouvy o ochraně investic často obsahují období, v němž má být spor 

vyřešen přátelsky, a pokud není, teprve poté se předává orgánu, který strany rozsoudí. 

Většina smluv stanovuje lhůtu v délce 6 měsíců, příkladem je smlouva s Německem, 

Irskem, USA atd.130 Zvláštní lhůta, ve které by měly být spory vyřešeny přátelsky, se 

naopak neobjevuje ve smlouvě s Austrálií či Thajskem. Státy si eventuelně mohou 

vyhradit, že rozhodčímu řízení před Střediskem musí předcházet neúspěšné řízení 

smírčí.131  

Ze 74 platných dohod o ochraně investic132, které uzavřela Česká republika, 67 

těchto dohod umožňuje jako jedno z řešení sporů mezi investorem a hostitelským 

státem řízení před Střediskem pro řešení sporů z investic. Investor si ale ve většině 

                                                 
126 Podrobný popis případu viz Investment Treaty Arbitration [online]. 1996 [cit. 2011-03-01]. Asian 
Agricultural Pruduct Ltd. Dostupné z WWW: <http://ita.law.uvic.ca/documents/AsianAgriculture-
Award.pdf>. 
127 Viz ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. Praha : Linde Praha, 
a.s., 2008. Řešení sporů z mezinárodních investic, s. 117. 
128 Viz ICSID [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. Anual report. Dostupné z WWW: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAn
nualReports&year=2010_Eng 
129 Viz článek 26 Washingtonské úmluvy.   
130 Všechny lhůty ke smírnému řešení sporu viz přílohová tabulka.  
131 Smírčí řízení je upraveno v čl. 28 a násl. Washingtonské úmluvy.  
132 Mezi platné smlouvy o ochraně investic není zařazena smlouva se Slovenskem, která dle názoru ČR 
platná není tudíž není v ČR publikována.  
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případů může zvolit i jinou cestu řešení sporu. Nejčastěji se jedná o soud či správní 

orgán hostitelského státu nebo rozhodčí orgán zřízení ad hoc. Pouze BIT s Thajskem 

připouští jako jedinou možnost řešení vzniklého sporu řízení před Střediskem. Další 

výlučnou příslušnost Střediska obsahuje dohoda s Marokem, která ale výslovně 

ponechává možnost obrátit se na vnitrostátní soud či správní orgán. Dohoda s Francií 

umožňuje i řešení sporu prostřednictvím tribunálu ad hoc, nicméně toto ustanovení je již 

obsolentní vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy jsou obě smluvní strany signatáři 

Washingtonské úmluvy, dává se vždy přednost řešení sporů před Střediskem.   

3.3. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím 

rozhodčích orgánů 

Smlouvy o podpoře a ochraně investic dávají ve větší míře přednost rozhodnutí 

sporu rozhodcem či rozhodčím soudem zřízeným ad hoc,133 tzn. zřízeným jen pro tento 

konkrétní případ, než řešení sporu před Střediskem. Tuto možnost řešení sporu uvádí 

všechny BIT, kterými je ČR vázána, s výjimkou výše zmíněného Maroka a Thajska. 

Část smluv, především těch starších, obsahuje klíč k volbě rozhodců a lhůty, ve kterých 

musí být rozhodci zvoleni. Příkladem může být pro nás velmi důležitá BIT 

s Nizozemím, kde se dle čl. 8 rozhodčí soud ustanovuje tak, že každá ze stran určí 

jednoho rozhodce a tito dva následně vyberou předsedu, který musí být občanem třetího 

státu. Na volbu svého rozhodce mají strany 2 měsíce od doby, ve které se měly strany 

pokusit vyřešit spor přátelsky. Na výběr předsedy mají rozhodci další měsíc. Pokud 

nebyla jmenování uskutečněna ve stanovené lhůtě, může každá strana ve sporu požádat 

předsedu rozhodčího soudu obchodní komory ve Stockholmu, aby tato jmenování 

provedl. Tento rozhodčí soud potom stanoví svá procesní pravidla za použití rozhodčích 

pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (dále jen rozhodčí pravidla 

UNCITRAL). Podle BIT se Spolkovou republikou Německo se rozhodčí soud stanoví 

(pokud se strany nedohodnou jinak) stejným způsobem a ve stejných lhůtách jako v BIT 

s Nizozemím.  

Většina dalších smluv o podpoře a ochraně investic se způsobem zřízení 

rozhodčího orgánu vůbec nezabývá. Jedná se vesměs o smlouvy novější, které již 

čerpají ze zkušeností s uzavíráním starších smluv, či o smlouvy s partnery, kteří nebyli 

                                                 
133 Eventuelně rozhodčímu soudu při některé z obchodních komor (nejčastěji ve Stockholmu či Paříži). 
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z hlediska relativního očekávaného objemu investic pro ČR tak významní a vice versa. 

Tyto smlouvy se většinou spokojí pouze s odkazem na způsob sestavení rozhodčího 

orgánu většinou dle rozhodčích pravidel UNCITRAL. Příkladem těchto smluv je BIT 

s Argentinou, Indonésií, Maďarskem, Mexikem atd.  

Odkaz na rozhodčí pravidla UNCITRAL je v BIT, které umožňují řešení sporů 

z investic prostřednictvím rozhodčího tribunálu ad hoc, velmi rozšířen. Smlouvy 

odkazují na pravidla UNCITRAL buď v aktuálním znění nebo na jejich vydání 

k určitému roku. Důvodem je možnost zjednodušení obsahu BIT a obecná známost 

těchto pravidel. Ze 74 BIT, kterými je ČR vázána a které zároveň umožňují řešit spory 

prostřednictvím rozhodčího tribunálu ad hoc, pouze cca 5 neodkazuje vůbec na 

rozhodčí pravidla UNCITRAL. Jedná se především o dohody staršího data. Takovou 

dohodou je i BIT se Švýcarskem, která podrobně upravuje (stejně jako např. BIT 

s Německem a Nizozemím) ustanovení rozhodčího orgánu a předpokládá, že takto 

stanovený rozhodčí orgán si již zvolí svá procesní pravidla. Volbu pramenů práva 

ustanoveným rozhodčím orgánem předpokládá také BIT s Izraelem. Například BIT 

s Německem se pravidly, podle kterých bude spor rozhodnut,vůbec nezabývá. Z toho se 

dá tedy dovodit, že si i zde pravidla rozhodování stanoví rozhodčí orgán sám.  

Jak již bylo řečeno, většina dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic 

umožňuje řešení sporů tribunálem sestaveným ad hoc, přičemž odkazuje na rozhodčí 

pravidla Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (dále UNCITRAL).134 Analýza 

rozhodčích pravidel UNCITRAL není sice předmětem této práce, ale vzhledem k jejich 

důležitosti je na místě se s nimi alespoň krátce seznámit. 

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo je, jak již napovídá název, 

součástí organizačního systému OSN a zabývá se mezinárodním právem obchodu již 

přes 40 let. Vytváří pravidla, která mají napomoci k modernizaci a harmonizaci pravidel 

mezinárodního obchodu. Kromě již zmíněné oblasti mezinárodních arbitráží se věnuje i 

mezinárodnímu obchodu se zbožím, finančními zajišťovacími instrumenty, insolvencí, 

                                                 
134 UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law (Komise OSN pro 
mezinárodní obchodní právo). 
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mezinárodními platbami, přepravou zboží, elektronickými obchody atd.135 

Dokumenty, které UNCITRAL vydává, nejsou závazné. Závaznými se stanou 

teprve, pokud se na ně odkazuje ve smlouvě (obdobně např. INCOTERMS vydávané 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži). Takovými smlouvami jsou právě často 

bilaterální smlouvy o podpoře a ochraně investic. Nicméně odkaz na rozhodčí pravidla 

UNCITRAL se objevuje i v mezinárodních smlouvách multilaterálních. Příkladem 

takové smlouvy může být např. již výše zmíněná Energetická charta. Výjimkou ale 

nejsou ani smlouvy přímo mezi zahraničním investorem a státem či odkaz na rozhodčí 

pravidla UNCITRAL vnitrostátním rozhodčím soudem. 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL136 byla přijata 28. dubna 1976 a obsahují řadu 

procesních pravidel sestavených k řešení sporu prostřednictvím arbitráže. Byla 

stanovena pouze pro spory vznikající z obchodněprávních vztahů. Pravidla UNCITRAL 

jsou široce užívána jak v ad hoc arbitrážích, tak některými stálými rozhodčími soudy. 

Zahrnují všechny aspekty mezinárodní arbitráže jako modelovou rozhodčí doložku, 

stanovení procesních pravidel, jmenování rozhodců atd. Poslední revize těchto pravidel 

byla přijata v roce 2010.137 

Právě způsob jmenování rozhodců je velmi důležitou částí pravidel UNCITRAL, 

protože převážná většina bilaterálních smluv o ochraně investic stanovení rozhodců 

neřeší a přenechávají úpravu těmto pravidlům. Způsob volby rozhodců a eventuelně 

autoritu, která rozhodne o rozhodčím orgánu, pokud se strany nedomluví, upravuje jen 

několik málo dvoustranných smluv o ochraně investic. Jedná se např. o BIT 

s Rakouskem, Švýcarskem, Nizozemím, Belgií a Lucemburskem atd. Jako na autoritu, 

která rozhoduje o složení rozhodčího orgánu, pokud se strany nedohodnou, je v těchto 

BIT povětšinou odkazováno na předsedu Obchodní komory se sídlem ve Stockholmu. 

BIT se Švýcarskem či Řeckem potom odkazuje na Obchodní komoru v Paříži. 

Investorovi chráněnému BIT s Británií, je jako jedna z možných institucí k řešení sporu 

                                                 
135 Další informace viz United Nations Commission on International Trade Law [online]. c2011 [cit. 
2011-03-01]. The UNCITRAL guide. Dostupné z WWW: 
<http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/06-50941_Ebook.pdf>. 
136 V anglickém znění: UNCITRAL Arbitration Rules. 
137 Revidované znění rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 2010 viz United Nations Commission on 
International Trade Law [online]. 2010 [cit. 2011-03-15]. UNCITRAL ARBITRATION. Dostupné z 
WWW: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/pre-arb-rules-
revised.pdf>. 
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navržen rozhodčí soud Spolkové obchodní a průmyslové komory ve Vídni.  

 Rozhodčí pravidla UNCITRAL ve znění revize z roku 2010 obsahují způsob 

ustanovování rozhodců včetně autority, která zvolí rozhodce místo stran ve sporu v čl. 6 

až 16. Postup stanovení instituce, která zvolí rozhodce, se užije pouze v případě, že se 

strany na této instituci nedohodly. Volba může být provedena jak před vznikem sporu 

(jako v některých výše zmíněných BIT), tak po jeho vzniku. Každá ze stran má právo 

navrhnout instituci stanovující rozhodce. Pokud ostatní strany sporu neodsouhlasí návrh 

do 30 dnů, jakákoli ze stran má právo požádat o rozhodnutí generálního tajemníka 

Stálého rozhodčího soudu v Haagu.138 Pokud rozhodovací instituce z nějakého důvodu 

nejedná a rozhodce ve stanovené lhůtě nezvolí, má opět jakákoli ze stran možnost 

požádat generálního tajemníka Stálého rozhodčího dvora, aby jmenoval jinou instituci, 

která rozhodce stanoví. Pokud se strany předem nedohodly na počtu rozhodčích nebo se 

ve stanovené lhůtě 30 dnů nedohodly, že bude jmenován pouze jeden rozhodce, budou 

jmenováni rozhodci tři. Instituce odpovědná za jmenování rozhodců by měla jednat tak 

rychle, jak je to možné. Při jmenování jediného rozhodce vytvoří seznam se jmény 

minimálně tří rozhodců a zašle ho stranám sporu. Do 15 dnů od obdržení seznamu se 

jmény rozhodců strana sporu seznam vrátí instituci s tím, že vyškrtne jména rozhodců, 

ke kterým má námitky a zbytek očísluje dle svých preferencí. Rozhodovací instituce se 

snaží co nejvíce vyhovět oběma stranám sporu. Pokud nemůže být rozhodce podle této 

metody zvolen, využije instituce své diskreční právo a rozhodce stanoví sama.  

Pokud mají být zvoleni tři rozhodci, každá strana vybere jednoho rozhodce. 

Takto zvolení rozhodci se dohodnou na rozhodci třetím, který bude tribunálu předsedat. 

Pokud si strana nezvolí rozhodce ve lhůtě 30 dnů, může druhá strana žádat rozhodovací 

instituci, aby tohoto rozhodce stanovila za tuto stranu. Pokud se rozhodci jmenovaní 

stranami ve sporu nedohodli na předsedovi rozhodčího tribunálu, bude ustanoven 

pomocí stejné procedury, jako když se stanovuje rozhodce jediný.139 Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL obsahují také úpravu stanovení rozhodčího orgánu, pokud je stran ve sporu 

více než dvě.  

Rozhodčí pravidla obsahují dále poměrně podrobný výčet ustanovení, kterými se 

samotné rozhodčí řízení řídí. Určuje, že místem konání arbitráže (pokud se strany 

                                                 
138 V anglickém znění: Secretary General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague. 
139 Viz výše. 
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nedohodly jinak) je místo, na kterém se shodl rozhodčí tribunál s přihlédnutím 

k okolnostem případu. Hned po svém jmenování si rozhodčí tribunál také zvolí jazyk, 

ve kterém bude jednat. Zároveň má možnost nařídit, že všechny dokumenty budou 

automaticky obsahovat překlad do dalšího jazyka. Rozhodčí pravidla dále upravují 

obsah a formu podání stran ve sporu, důkazy, ústní jednání či jmenování znalců atd. 

Rozhodčí tribunál rozhoduje většinou hlasů, není tedy nutný souhlas všech rozhodců. 

Pokud se jedná pouze o rozhodnutí procesní, může předseda tribunálu rozhodnout sám.  

Z hlediska rozhodnutí je velmi důležitá otázka pravidel, podle kterých bude 

rozhodčí tribunál spor rozhodovat. Rozhodčí pravidla UNCITRAL se této otázce věnují 

v čl. 35. Rozhodčí tribunál aplikuje právo, které strany určily k posouzení merita sporu. 

Pokud si strany takové právo nezvolily (jak před začátkem sporu, tak po jeho vzniku), 

zvolí rozhodčí orgán právní řád, který posoudí jako vhodný. Rozhodčí tribunál 

rozhoduje jako amiable compositeur nebo ex aequo et bono pouze v případě, kdy strany 

výslovně rozhodčí tribunál k takovému postupu zmocnily. Pojem amiable compositeur 

(amiable compositor) je definován jako nezávislá třetí strana, která navrhuje řešení 

stranám ve sporu, a strany přijmou toto řešení z jejich vlastní vůle.140 Rozhodce 

rozhoduje ex aequo et bono podle toho, co je spravedlivé a správné. Není vázán 

právními normami a rozhoduje podle principů spravedlnosti.141 Ve všech případech 

rozhoduje tribunál podle ustanovení dohody, pokud taková aplikovatelná ustanovení 

existují, přičemž bere v potaz všechny obchodní zvyklosti použitelné v daném případě.  

Jak již bylo řečeno, článek 35 je aplikovatelný pouze v případě, že se strany 

nedohodly na jiných pravidlech, podle kterých se bude spor rozhodovat. Není výjimkou, 

že dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic, kterými je ČR vázána, takováto 

ustanovení obsahují, ačkoli takovýchto dohod je méně než těch, která rozhodné právo 

neřeší. Obecným trendem je, že stále více novějších BIT prameny práva, podle kterých 

bude spor rozhodován, obsahují.  

Vzhledem k množství investic, které k nám proudí z Nizozemí, a počtu sporů 

vznikajících z této smlouvy, je vhodné se nejprve zabývat právě touto smlouvou. 

V článku 8 odst. 6 je zde stanoveno, že  rozhodčí soud bude rozhodovat na základě 
                                                 
140 Definice pojmu viz GARNER, Brian A., et al. Black´s Law Dictionary. 8. USA : West Publishing CO., 
2007. Dictionary, s. 93. 
141 Definice pojmu viz GARNER, Brian A., et al. Black´s Law Dictionary. 8. USA : West Publishing CO., 
2007. Dictionary, s. 600. 
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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.  

Ačkoli zde není, jako v některých dalších smlouvách, zdůrazněno, že rozhodčí 

tribunál nejdříve přihlédne k pravidlům, která jsou ve výčtu výše, vyplývá z obecných 

výkladových pravidel, která jsou více méně všem státům, kde se uplatňuje kontinentální 

právní systém, společná, že pokud jsou v těchto pramenech práva rozpory v řešení 

některých právních otázek,  přednost by se měla dát pramenům práva, které jsou 

jmenovány výše.  

Dalším příkladem může být BIT s Rumunskem, která v čl. 8 určuje, že rozhodčí 

soud vezme při svém rozhodování v úvahu:  

- ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi smluvními 

stranami; 

- platné právo dotčené smluvní strany; 

- ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici; 

- obecné principy mezinárodního práva.  

Dohoda zároveň určuje, že prameny práva budou užity v tomto pořadí. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi 

smluvními stranami neobsahují větší množství aplikovatelných ustanovení, je z hlediska 

praktického řešení sporů mezi smluvními stranami velmi důležité, že platné právo 

dotčené smluvní strany má přednost před obecnými principy mezinárodního smluvního 

práva (stejně jako u smlouvy s Nizozemím).  

Dohoda s Tureckem v čl. 8 stanovuje, že řízení bude založeno na ustanovení této 

dohody a na vnitrostátním právním řádu smluvní strany, na jejímž území byla investice 

založena, včetně jejích kolizních norem. BIT s Uruguají uvádí, že rozhodčí soud 

rozhodne na základě ustanovení této dohody, zákonů smluvní strany, která je stranou ve 
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sporu, včetně jejích kolizních norem, podmínek jakékoli zvláštní dohody uzavřené 

v souvislosti s takovou investicí a principů mezinárodního práva.  

V roce 2009 Česká republika sjednala čtyři smlouvy o podpoře a ochraně 

investic, z nichž tři ustanovení o rozhodném právu obsahují. Dohoda se Syrskou 

arabskou republikou stanovuje, že rozhodčí soud vezme v úvahu následující prameny 

práva: 

- ustanovení této dohody a jiných příslušných dohod mezi smluvními 

stranami; 

- platné vnitrostátní právo dotčené strany; 

- ustanovení zvláštních dohod vztahujících se k investici; 

- obecné principy mezinárodního práva.  

Také další dvě dohody z roku 2009, které ustanovení o rozhodném právu 

obsahují, dohoda mezi ČR a Jemenem a mezi ČR a Kambodžou, uvádějí prameny 

rozhodného práva v tomto pořadí. Všechny tři tyto dohody zdůrazňují, že bude pramenů 

práva užito v pořadí, v jakém byly uvedeny. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že 

v těchto případech investice proudící z ČR do těchto zemí převyšují množství investic 

proudících do ČR, nejedná se pro nás o nejšťastnější ustanovení i z toho důvodu, že 

především v arabských zemích se právní řád velmi liší a pro investora je často obtížné 

právní řád vykládat (také z toho důvodu, že i právní ustanovení o obchodních vztazích 

jsou často úzce spjata s náboženstvím). Dalšími smlouvami o podpoře a ochraně 

investic, které ustanovení o rozhodném právu obsahují, jsou např. BIT s Vietnamem, 

Kostarikou, Libanonem, Mexikem či Bosnou a Hercegovinou.  

 Pro úplnost je třeba dodat, ačkoli jsme se o této problematice okrajově zmínili 

v předchozí kapitole, že pokud vznikne mezi státem a investorem spor, většina BIT 

obsahuje ustanovení o lhůtě, ve které by měly být spory řešeny smírně. Takovou lhůtu 

nestanovují pouze BIT s Thajskem, Bulharskem, Moldávií, Salvádorem, Jordánskem a 

Panamou. Lhůta je většinou stanovena v délce šesti měsíců. Výjimkou je lhůta delší, 

která je pouze ve smlouvě s Tureckem a činí jeden rok. Kratší lhůtu upravují některé 

starší smlouvy o ochraně investic. Smlouva s Británií zavádí minimální lhůtu k pokusu 

o smírné vyřešení sporu v délce čtyř měsíců. Ve smlouvě se Švédskem, Norskem, 
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Korejskou republikou a Chile je stanovena lhůta ke smírnému řešení sporů v délce tří 

měsíců.  

 Obliba řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím Střediska pro 

řešení sporů z investic nebo rozhodčího tribunálu zřízenému ad hoc proti domácímu 

soudu resp. správnímu orgánu stoupá i s faktem, že je stále jednodušší takové 

rozhodnutí vykonat. Velmi často jsou domovský stát investora i stát hostitelský stranou 

Úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů podepsané v New Yorku v roce 

1958. Některé dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic přímo na tuto 

smlouvu odkazují s tím, že rozhodnutí rozhodčího tribunálu bude vykonáno v souladu 

s touto úmluvou. Jedná se např. o BIT s Finskem, Norskem, Německem atd. 

3.4. Řešení sporů mezi investorem a státem prostřednictvím 

soudu (správního orgánu) hostitelského státu 

 Vzhledem k tomu kolik prostoru je v médiích a odborné literatuře věnováno 

řešení sporů z investic mezi zahraničními investory a státem prostřednictvím arbitráží 

ad hoc resp. Střediskem pro řešení sporů z investic, může se zdát, že soudy 

hostitelského státu pravomoc rozhodovat nemají. Možnost obrátit se na soud či správní 

orgán je ale integrální součástí standardu národního zacházení či doložky nejvyšších 

výhod. Každá smluvní strana podle BIT poskytuje na území svého státu 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 resp. 

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

investor má ale ve většině případů možnost poté, co soud rozhodne nebo v průběhu 

řízení (na rozdíl od domácího investora), obrátit se na ICSID či rozhodčí tribunál ad hoc 

(či jiný orgán stanovený BIT), aby ve sporu rozhodl.  

 Celkem 39 ze 74 smluv o podpoře a ochraně investic, kterými je ČR vázána, 

výslovně stanovuje, že se investor může obrátit přímo na národní soud resp. v některých 

případech i správní orgán. Nejstarší smlouvou, která takové ustanovení zakotvuje je BIT 

s Norskem. Podle čl. 8 písm. A je možno předložit spor místně příslušnému soudu 

kteréhokoli stupně. Smlouva s Řeckem podle čl. 10 umožňuje předložit spor 

příslušnému soudu smluvní strany. Zde si ovšem investor nemůže zvolit stupeň soudu, 

úprava je přenechána vnitrostátním předpisům. Pokud BIT výslovně stanovuje, že 
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investor může předložit spor vnitrostátnímu soudu, resp. správnímu orgánu, neznamená 

to, že tato volba musí být konečná. Ačkoli právní výklad těchto ustanovení je 

problematický, vyvozujeme tento fakt z účelu smlouvy, která je sepsána k ochraně 

investora. Někdy smlouva stanoví, že rozhodčí nález je konečný a závazný, z čehož se 

dá výkladem dovodit, že rozhodnutí soudu potom konečným a závazným rozhodnutím 

není.  

V tomto ohledu je poměrně matoucí české znění těchto smluv, které často 

užívají ve výčtu možností řešení sporu spojku nebo oddělenou čárkou. Pokud bychom 

použili gramatický výklad při interpretaci ustanovení, museli bychom dojít k tomu, že 

investor si musí zvolit pouze jedinou z možností vzhledem k tomu, že se jedná o poměr 

vylučovací. Nicméně rozhodným jazykovým zněním bývá znění anglické, ve kterém 

jsou smlouvy vyhotovovány, i když ani jedním signatářem není stát, kde je angličtina 

úředním jazykem. Nezbývá než doporučit v zájmu právní jistoty, aby jazykové překlady 

těchto smluv byly vyhotovovány poněkud přesněji.  

Ne všechny smlouvy, které stanovují možnost obrátit se na národní soud, 

zároveň umožňují další postup v rozhodčím řízení. Především BIT se státy Latinské 

Ameriky stanovují, že po řízení před národním soudem se již investor nemůže na 

mezinárodní orgány obrátit. Poměrně zásadní otázkou v těchto smlouvách je, kdy je 

konečná volba národního soudu jako rozhodovacího orgánu provedena, tzn. zda může 

investor žalobu stáhnout ještě před vynesením rozsudku či tuto možnost nemá. 

Například dohoda s Chile či Argentinou stanoví, že výběr soudu jako rozhodovacího 

orgánu je proveden podáním žaloby. Naopak dohoda s Panamou a Kostarikou 

umožňují, aby investor ještě před vydáním rozsudku svou žalobu stáhl a obrátil se na 

mezinárodní arbitráž. Specifikum obsahuje dohoda s Tureckem, kde se investor může 

obrátit na ICSID či rozhodčí tribunál ad hoc pouze, pokud soud nevynese rozsudek do 

jednoho roku od podání žaloby. Nová BIT s Čínou vyžaduje, aby investor (pouze český) 

musel projít vnitrostátním správním řízením. Je zde ale garantována maximální délka tří 

měsíců.  

 

Kromě sporů, kde je jednou ze stran stát, vznikají samozřejmě i spory mezi 

investorem a právnickými nebo fyzickými osobami, které působí buď v hostitelském 
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státě nebo i ve státě jiném. Tyto spory jsou řešeny soudní cestou nebo na základě 

rozhodčí doložky v rozhodčím řízení. Rozhodci jsou ustavováni podle dohody stran a 

mohou jimi být čeští i zahraniční občané. Pro stát důležitost těchto sporů spočívá 

především ve faktu, že nositel moci má garantovat investorovi (v závislosti na znění 

smlouvy) stejné zacházení jako domácím subjektům, zacházení podle doložky 

nejvyšších výhod či standard plné ochrany a bezpečnosti. Pokud investor ve sporu 

neuspěje a má za to, že to bylo z důvodu nedostatečného zajištění jeho práv 

vyplývajících z dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic ze strany 

hostitelského státu, má možnost domáhat se ochrany prostřednictvím institutů řešení 

sporů z investic proti hostitelskému státu.   
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4. Některé aspekty ochrany investic v rámci EU 

 Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropské unie a právo 

Evropské unie tvoří vedle národního a mezinárodního práva svébytný právní systém, 

který získává stále větší význam, není možné specifika ochrany investic v rámci EU 

z této práce vynechat. Nicméně faktem zůstává, že ochrana investic právním řádem EU 

je velmi komplikovanou otázkou a i v odborných kruzích existuje řada názorů na tuto 

problematiku. Z tohoto důvodu není zde výše popsaná tématika pojednána 

vyčerpávajícím způsobem, ale spíše zaměřena na některé nejdůležitější otázky, a 

některé problémy spíše popisuje, než aby se pokusila o jejich řešení, které je v často 

velmi sporné a pravděpodobně bude definitivně zodpovězeno až další praxí členských 

států EU a subjektů rozhodujících spory z investic či novou úpravu jak v oblasti 

evropského, tak mezinárodního práva.  

Komplikace nenastávají ani tak v rozporech mezi vnitrostátním právním řádem a 

právním řádem EU, které jsou řešeny rozhodnutími ESD ve prospěch práva EU, kdy 

právo EU bylo shledáno přímo použitelným a majícím přednost před vnitrostátním 

právním řádem,142 ale v rozporu mezi mezinárodním právem a právem EU. Konkrétně 

se jedná především o rozpor některých ustanovení Smluv o podpoře a ochraně investic 

se Smlouvou o fungování EU. Názor Evropské komise, členských států i právní vědy na 

přednost právního řádu (resp. závazků podle BIT, SFEU nebo národního práva) se liší. 

Podle Evropské komise  by se mělo vycházet z práva EU, a to i v případě, kdy není 

dána její přímá pravomoc, i zde by se podle ní měly státy zachovat v souladu s právem 

EU. Většina členských států se přiklání k tomu, aby se alespoň již existující závazky 

zachovaly. Především státy, které jsou kapitálově slabší, totiž mají obavu, že v případě, 

kdy nebudou zahraničním investorům poskytovat tak širokou ochranu prostřednictvím 

BIT, nejenže ustane přísun zahraničního kapitálu do země, ale mohlo by docházet i 

k jeho odlivu, což má samozřejmě výrazně negativní ekonomický efekt v podobě 

nedostatku kapitálu či výraznějšího oslabení domácí měny. Tyto obavy jsou navíc 

stupňovány vzhledem k existující ekonomické krizi, která propukla v roce 2008 a která i 

nadále doznívá. Odborná veřejnost většinou upřednostňuje systém práva 

                                                 
142 Viz rozsudky ESD Van Gend en Loos a Costa v. Enel. 
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mezinárodního.143 Např. ve sporu ČSOB versus Slovensko ICSID svoji pravomoc 

rozhodovat spor dovodilo z mezinárodního, nikoli vnitrostátního práva (resp. práva 

EU). Také rozhodčí tribunály ad hoc odkazují ve svých rozhodnutích na právo 

mezinárodní a právo EU ponechávají stranou.   

Ačkoli se v původním znění smlouvy neuvažovalo o pravomoci tehdejšího 

Evropského hospodářského společenství v oblasti ochrany investic mezi členskými 

státy, postupně se dochází k tomu, že i v této oblasti by se měl uplatňovat vliv EU i 

vzhledem k jejím výrazným pravomocem v ostatních ekonomicky souvisejících 

oblastech.   

4.1. Smlouva o fungování EU a ustanovení týkající se investic 

Smlouva o fungování EU sice explicitně neupravuje ochranu investic, ale 

obsahuje několik článků, které upravují fungování investic obecně.144 Jedná se 

především o právo usazování upravené v článku 49 až 55 SFEU.145 Kromě toho, že jsou 

zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu na 

území jiného, jsou zakázána také omezení zřizování zastoupení, poboček nebo 

dceřiných společností státními příslušníky druhého členského státu. Svoboda usazování 

zahrnuje i přístup k samostatně výdělečným činnostem, zřizování podniků a společností 

za stejných podmínek jako pro domácí státní příslušníky. Pokud je společnost založena 

podle práva některého členského státu, který má sídlo, správu nebo hlavní provozovnu 

v EU, platí pro ni také svoboda usazování. Podle čl. 51 SFEU jsou výjimkou ze 

svobody usazování pouze činnosti spjaté s výkonem veřejné moci. Nicméně je 

členským státům dána možnost uplatnit v těchto případech omezující vnitrostátní 

předpisy z důvodu ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a zdraví.146  

                                                 
143 Rozpory v chápání přednosti právního řádu viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých 
zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : C.H.Beck, 2010. Úvod , s. 13. 
144 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 25. 
145 Viz Eur-lex [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Konsolidované znění smlouvy o fungování EU. 
Dostupné z WWW: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:CS:PDF>. 
146 Viz čl. 52 SFEU. Ustanovení je doplněno řadou rozsudků ESD, která tyto podmínky dále specifikují.  



  43 
 

Dalším ustanovení v SFEU, které se dotýká ochrany zahraničních investic, je 

volný pohyb kapitálu147, který je upraven čl. 63 SFEU a následujícím. Důležité je, že 

jsou zakázána nejen všechna omezení kapitálu mezi členskými státy, ale také mezi 

členskými státy a třetími zeměmi. Pokud ovšem ve vnitrostátním právním řádu 

existovalo k poslednímu dni roku 1993 ustanovení omezující pohyb kapitálu se třetími 

zeměmi, není SFEU dotčeno. Členské státy mohou ale i nadále uplatňovat ustanovení 

svých daňových předpisů, která rozlišují poplatníky podle místa bydliště. Zároveň 

mohou činit opatření sloužící k zabránění porušování vnitrostátních právních předpisů 

v oblasti daní, finančního práva a pro statistické účely. Státy mohou i nadále činit 

opatření omezující volný pohyb kapitálu, pokud jsou odůvodněná veřejným pořádkem 

či veřejnou bezpečností.  

K přijímání opatření týkajících se pohybu kapitálu do a ze třetích zemí (včetně 

přímých investic a přijetí cenných papírů na kapitálové trhy) je příslušný Evropský 

parlament a Rada. Pokud mají být přijímána omezení volného pohybu kapitálu, přijímá 

opatření pouze Rada a to jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.148 

Pokud pohyb kapitálu do a ze třetích zemí způsobuje vážné poruchy nebo jimi hrozí, 

může Rada na návrh Komise po konzultaci s Evropskou centrální bankou na dobu ne 

delší šesti měsíců přijmout ochranná opatření vůči třetím zemím.149 Další možnost 

omezení volného pohybu kapitálu a plateb stanovuje čl. 75 SFEU. Evropskému 

parlamentu a Radě dovoluje přijmout nařízení, kde se umožňuje zmrazení peněžních 

toků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod právnickým nebo fyzickým osobám, 

skupinám nebo nestátním útvarům. Rada může také přijmout na společný návrh 

vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise 

nezbytná opatření k pozastavení, omezení nebo úplnému přerušení hospodářských a 

finančních vztahů s jednou nebo více třetími zeměmi.150  

Z výše uvedeného vyplývá, že omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy je 

téměř vyloučeno, na druhou stranu je ve vztahu s třetími zeměmi v některých případech 

umožněn relativně široce. V úvahu připadá především (i s ohledem na nedávné bouře 

                                                 
147 Volný pohyb plateb s problematikou investic zdaleka tak úzce nesouvisí, protože platby jsou 
poskytovány jako protihodnota za zboží či služby.  
148 Viz čl.64 SFEU.  
149 Viz čl. 66 SFEU.  
150 Viz čl. 215 SFEU a hlava V kapitola 2 Smlouvy o EU.  
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v arabském světě) postup v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kdy jsou 

členské státy vázány rozhodnutím Rady (ať již za účasti Evropského parlamentu či 

nikoli.) Takové rozhodnutí Rady nemusí být ale schváleno  všemi státy. Je tedy snadné 

představit si např. situaci, kdy bude v Evropské unii rozhodnuto o zamezení pohybu 

kapitálu a plateb do země, se kterou má členský stát uzavřenou smlouvu o podpoře o 

ochraně investic a součástí této smlouvy je i garance převoditelnosti zisků zpět do 

domovského státu. Ačkoli se členský stát cítí vázán smlouvou BIT a proti omezení toku 

kapitálu a plateb hlasuje, může být bez problémů přehlasován a takové rozhodnutí je 

pak nucen vykonávat. Dostává se tak do situace, kdy bez své viny je nucen porušit buď 

závazek z mezinárodního, či evropského práva.  

Vzhledem k donucovacím mechanismům v rámci EU a povinnosti loajality151, 

by se členský stát přiklonil spíše k variantě porušení svého mezinárodního závazku. 

V takovém případě by hrozilo, že v případě sporu se zahraničním investorem, který by 

nárokoval škodu vzniklou mu právě např. z nemožnosti převedení zisků do své země, 

by investor takovýto spor vyhrál. 

Teoreticky podobný příklad si můžeme představit i pokud jde o vztahy států 

v rámci Evropské unie. Ve chvíli, kdy členský stát omezí pohyb kapitálu vůči 

členskému státu např. z důvodu veřejného pořádku152 a jeho jednání bude v souladu 

se SFEU, může se zahraniční investor, který je tímto jednáním poškozen, bránit 

v souladu s ustanoveními BIT mezi jeho domovským státem a státem hostitelským. 

Ačkoli má Komise za to, že v takovém případě by mělo mít přednost právo EU před 

BIT, lze si jen stěží představit, že by tak rozhodl i rozhodčí tribunál zřízený ad hoc na 

návrh poškozeného investora.  

  

  

                                                 
151 Dříve viz čl. 10 Smlouvy o ES. 
152 Viz čl. 65 SFEU. 
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4.2. Pravomoci EU v oblasti zahraničních investic, stav před 

Lisabonskou smlouvou a po ní 

 Před Lisabonskou smlouvou, resp. Smlouvou o fungování Evropské unie, se EU 

a členské státy dělily o pravomoci v oblasti PZI a to kromě jejich podpory a ochrany.153 

Pokud jde o vztah ke Všeobecné dohodě o obchodu a službách WTO, rozhodl ESD, že 

součástí společné obchodní politiky jsou jen hospodářské přeshraniční vztahy realizující 

se obchodováním se zbožím a v činnostech s ním spojených. Investice do jiného státu 

jsou ale charakterizovány delší dobou realizace a nejen pouze obchodováním, z toho 

důvodu do společné obchodní politiky nespadaly. Členské státy proto mohly uzavírat na 

ochranu a podporu svých investic BIT.154   

 Do účinnosti Lisabonské smlouvy neměla EU v oblasti zahraničních investic 

výlučné pravomoci, jednalo se o pravomoc sdílenou.155 Tento fakt je doložen např. tím, 

že Evropská Unie je (vedle členských států EU) signatářem Energetické charty156 a 

členem WTO157. Poměrně důležitým ustanovením byl před účinností Lisabonské 

smlouvy čl. 10 Smlouvy o Evropském společenství. Členské státy měly povinnost 

usnadňovat naplňování cílů Společenství a nesměly provádět opatření, která by ohrozila 

dosažení těchto cílů. Pokud tedy členské státy sjednávaly, ratifikovaly či 

implementovaly smlouvy o podpoře a ochraně investic, měly brát čl. 10 v potaz.158 

Po přijetí Lisabonské smlouvy byly pravomoci EU ve vztahu k zahraničním 

investicím podstatně rozšířeny.159 Argumentem pro takové rozšíření pravomocí je 

především nutnost silnější vyjednávací role EU jak ve vnitřních (intrakomunitárních), 

tak vnějších (extrakomunitárních) ekonomických otázkách, tak aby EU i nadále byla 

                                                 
153 Tento názor viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. 
Praha : C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 36. 
154 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 38. 
155 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 39. a Posudek ESD 1/94. 
156 Viz Energy charter [online]. 2011 [cit. 2011-03-07]. Members and observers. Dostupné z WWW: 
<http://www.encharter.org/index.php?id=410&L=0#c1330>. 
157 Viz WTO [online]. 2011 [cit. 2011-03-07]. Members and observers. Dostupné z WWW: 
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. 
158 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropsksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 39. 
159 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 40. 
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konkurenceschopnou v globalizovaném světě.160 K zásadní změně v primárním právu 

týkajícím se zahraničních investic došlo především v čl. 207 SFEU. Společná obchodní 

politika se zakládá na jednotných zásadách a tyto zásady se uplatňují zejména právě u 

přímých zahraničních investic, celních sazeb, obchodních dohod týkajících se obchodu 

se zbožím a službami atd. Pokud srovnáme původní znění čl. 207 tj. čl. 133 Smlouvy o 

Evropském společenství se zněním novým, zjistíme, že pojem přímých zahraničních 

investic byl doplněn až Lisabonskou smlouvou.  

Společná obchodní politika, tedy vč. politiky upravující přímé zahraniční 

investice, je prováděna v rámci zásad a cílů vnější činnosti EU. Rámec pro provádění 

společné obchodní politiky je upravován nařízeními vydávanými Radou a Evropským 

parlamentem.161 Pokud má být EU sjednána smlouva se třetí zemí či zeměmi, použije se 

obecného postupu pro sjednání smlouvy dle čl. 218 SFEU.162 Jistým nedostatkem je, že 

právo EU definici investic, resp. přímých investic neobsahuje, vzniká tedy problém, 

které vztahy lze ještě do společné obchodní politiky zahrnout a které již ne.163 

 Naopak poměrně výrazným problémem je, zda ustanovení čl. 207 zahrnuje 

pouze liberalizaci či také restrikci přímých zahraničních investic. Podle profesora 

Bělohlávka toto ustanovení zahrnuje pouze možnost liberalizace investic164, zároveň ale 

zdůrazňuje, že existuje celá řada alternativních názorů. Opírá se především o čl. 206 a 

207 SFEU s tím, že jde o pravomoc ohledně úpravy intra – i extrakomunitárního 

přístupu na jednotný trh. Na národní úrovni musí být minimálně upravena opatření, 

která smí stát provádět, protože je na EU nedelegoval. Jedná se např. o otázky 

vyvlastnění či omezení vlastnických práv.165 Bělohlávek zároveň zdůrazňuje, že je více 

než nemyslitelné, že by právo EU bylo schopno v dohledné době upravit všechny 

otázky ochrany investic, které jsou dnes regulovány mezinárodním a vnitrostátním 

                                                 
160 Viz The European Union´s Delegation to Barbados and the Eastern Caribbean [online]. 2007 [cit. 
2011-03-07]. The EU in the global Age. Dostupné z WWW: 
<http://www.delbrb.ec.europa.eu/en/epa/epa_docs/epa_The_European_Union_in_the_Global_Age.pdf>. 
161 Viz odst. 2 čl. 207 SFEU.  
162 Viz odst. 3 čl. 207 SFEU. 
163 Více k důležitosti pojmu investice a pojmu investice v právu EU viz kapitola této práce Definice 
investice. 
164 K problematice více viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v 
Evropksé unii. Praha : C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 40-49. 
165 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 44. 
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právem. Na druhou stranu (tedy proti svému tvrzení) ovšem uvádí, že čl. 207 žádná 

explicitní omezení úpravy přímých zahraničních investic neobsahuje.  

4.3. Rozpory mezi BIT a právem EU 

 Členské státy EU jsou navzájem vázány téměř dvěma sty smluv na podporu a 

ochranu investic. Ve velké míře byly tyto smlouvy uzavírány mezi starými členskými 

státy EU a transformujícími se ekonomikami, které se z větší části staly později 

členskými státy EU. Jen Česká republika je v současnosti vázána 18 smlouvami 

s dalšími členskými státy EU. Pět jich bylo přitom v posledních letech zrušeno z důvodu 

jejich nesouladu s právem EU.  

 Nynější stav, kdy jsou členské státy vázány jak intrakomunitárními BIT, tak 

právem EU, samozřejmě hrozí rozporem.166 V takovém případě Komise a nové členské 

státy uváděly, že přednost před BIT má právo EU.167 Tento názor je ale do značné míry 

problematický, protože se zde nejedná o klasickou přednost práva EU před národním 

právem, ale BIT je institutem práva mezinárodního.  

 Nicméně ani BIT uzavřené s jinými než členskými státy nezůstávají stranou 

pozornosti Bruselu, neboť je možné na ně aplikovat čl. 351 SFEU.168 Práva a povinnosti 

vyplývající ze smluv uzavřených před přistoupením k EU nejsou sice SFEU a 

Smlouvou o EU dotčeny, ale pokud jsou dřívější závazky s těmito smlouvami 

neslučitelné, musí členský stát použít všech vhodných prostředků k odstranění těchto 

neslučitelností. Evropský soudní dvůr vykládá tento článek jako povinnost upravit nebo 

vypovědět daný jiný závazek či mezinárodní smlouvu. Zároveň nesmí být ale dotčena 

povinnost členského státu respektovat právo jiného státu vyplývající z dříve uzavřené 

mezinárodní smlouvy.169  

 Článek 351 SFEU zároveň obsahuje ustanovení, podle kterého jsou si členské 

státy povinny poskytnout vzájemnou pomoc či zaujmout společný postoj k dosažení 

tohoto cíle, tedy souladu dříve uzavřených smluv s právem EU. „Je to právě tato 

povinnost, která má odůvodnit, proč mají členské státy změnit mezinárodní smlouvy 
                                                 
166 Viz výše. 
167 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 50. 
168 Dříve čl. 307 Smlouvy o Evropském společenství.  
169 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 52. 
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neslučitelné s SFEU a Smlouvou o EU, a to dokonce i když se tyto mezinárodní 

smlouvy považují za platné v plném rozsahu.“170
 Česká republika (samozřejmě za 

součinnosti druhé smluvní strany) tak zrušila intrakomunitární BIT uzavřené 

s Dánskem, Slovinskem, Estonskem, Itálií a Maltou.171  

 K uzavírání BIT vybízely tzv. asociační dohody, které uzavírala EU, resp. 

Evropská společenství, s kandidátskými zeměmi střední a východní Evropy. Mezi sebou 

ale staré členské státy až na výjimky takové smlouvy sjednány neměly.172 Asociační 

dohody žádná ustanovení o osudu BIT po přistoupení kandidátských států do EU 

neobsahovaly. Tento stav způsobuje nejistotu ve vztazích zahraničních investorů, 

hostitelských států a signatářů BIT navzájem. Smlouvy o podpoře a ochraně investic 

totiž i nadále zůstávají platné, ale na druhou stranu by otázku investic uvnitř EU měla 

upravovat její legislativa. Bělohlávek se přiklání k názoru (stejně jako praxe ad hoc 

tribunálů), že BIT jsou i nadále platné. Odvolává se přitom na zásadu pacta sunt 

servanda a legitimní očekávání investorů. Právo společenství navíc neupravuje žádná 

typická řešení sporů investor versus stát prostřednictvím mezinárodního rozhodčího 

řízení, kde subjekt, který rozhoduje, není příslušníkem hostitelského státu a je tedy 

garantována jeho nestrannost.173  

 Jak již bylo řečeno výše, Komise zastává názor nepoužitelnosti BIT a účinnosti 

práva EU na spory vznikající mezi státem a investorem, který také opakovaně uvedla. 

Nejznámější je v této souvislosti výroční zpráva Komise a Rady o pohybech kapitálu a 

svobody v oblasti platebního styku, kterou zpracovala pro EU Ekonomická a finanční 

komise Rady (ECOFIN). Právě na tuto zprávu se odvolávají státy, pokud mezi sebou 

intrakomunitární BIT ruší. Komise se především obává diskriminace na základě 

příslušnosti k členskému státu. Právě rozdílný standard ochrany v intrakomunitárních 

BIT může takový stav zapříčinit.  

 Nicméně většina členských států obavy Komise nesdílí a dává přednost 

zachování stávajícího stavu, obzvlášť pokud jde o vyvlastnění a širokou garanci 

                                                 
170 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 52-53. 
171 Viz příloha.  
172 Výjimkou jsou BIT uzavřené Německem s Portugalskem a Řeckem, podle kterých se v dosavadní 
historii žádný spor neřešil.  
173 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 79. 
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možností řešení sporů, především možnosti obrátit se na ad hoc zřízený rozhodčí 

orgán.174 V případě uplatnění práva EU by totiž rozhodoval primárně národní soud a 

investoři by ztratili i další výrazné výhody garantované BIT. Většina států tedy zatím 

odmítla své BIT rušit. Výzvou Komise k rušení BIT tak ale paradoxně nastala situace, 

která vytváří mezi investory ještě větší rozdíly, protože státy, které BIT zrušily, 

investory nechrání mezinárodním právem již vůbec.  

 V závěru této kapitoly je nutné ještě jednou podotknout, že problematika 

ochrany investic v rámci EU zde zdaleka nebyla řešena komplexně175, ale pouze 

nastíněna. Vzhledem k rozporům mezi zájmy institucí EU a členských států (především 

starých členských států), je zároveň poměrně obtížné odhadnout další vývoj regulace 

ochrany investic v rámci EU. Pokud se ale podíváme na stále se zvětšující obsah 

pravomocí EU, dá se očekávat, že nakonec budou BIT skutečně zrušeny, či se přestanou 

užívat. Bude se pravděpodobně ale jednat o delší časový horizont vzhledem k odporu 

některých členských států vzdát se svých BIT a obtížnosti zakotvení vyhovujících 

instrumentů na ochranu investorů do unijního práva.  

  

                                                 
174 Viz BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : 
C.H.Beck, 2010. Ochrana investic podle práva Společenství, s. 105. 
175 Vyčerpávajícím způsobem je problematika řešena v BĚLOHLÁVEK, Alexander. Ochrana přímých 
zahraničních investic v Evropksé unii. Praha : C.H.Beck, 2010. 388 s. Z toho důvodu na tuto publikaci 
často odkazováno.  
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Závěr 

Mezinárodní investování je dnes nedílnou součástí ekonomického styku mezi 

státy a jeho primárním účelem je efektivní využívání kapitálu v celosvětovém měřítku. 

Realizace mezinárodních investic nepřináší prospěch pouze soukromým investorům, 

kteří tak mohou realizovat vyšší zisky a snižovat celkovou ekonomickou rizikovost 

svých investic, ale také hostitelským státům, pro které zahraniční investice znamenají 

snižování nezaměstnanosti, zvyšování kvalifikace pracovníků, příliv technologií a know 

how a zapojení do mezinárodního obchodu. Mezinárodní investice tedy přispívají 

k celkovému hospodářskému rozvoji hostitelského státu.  

Ačkoli mají zahraniční investice pro hostitelský stát v zásadě pozitivní vliv, 

nesmíme zapomínat ani na s nimi spojená negativa. Zahraniční investoři mohou např. 

vytlačovat domácí výrobce a odvádět většinu svého zisku zpět do zahraničí. Vysoké 

objemy kapitálu pohybující se přes hranice způsobují nestabilitu domácí měny, 

v závislosti na směru pohybu způsobují tlak na její pokles či růst, přičemž takové 

výkyvy jsou pro domácí ekonomiku škodlivé. Nesmíme zapomínat ani na fenomén 

spojený se současnou (a doufejme, že doznívající) ekonomickou krizí, kterým je odliv 

zahraničních investic. Zahraniční investoři jsou totiž (především ti, kteří investují do 

majetkových a dluhových cenných papírů) na rozdíl od domácích investorů velmi citliví 

na zhoršující se ekonomickou situaci hostitelského státu a odvádějí velmi rychle své 

investice zpět do zahraničí, čímž výrazně přispívají k prohloubení ekonomické krize 

v hostitelském státě.  

 

Jak již bylo řečeno v úvodu této práce, existuje ze strany států z výše 

jmenovaných důvodů zájem na podpoře a ochraně investic. Předmět této ochrany, tzn. 

mezinárodní investice, je ale poměrně obtížně definován. Předně není investice chápána 

z ekonomického a právního pohledu shodně. Aby se jednalo o investici z pohledu 

ekonomického, musí zde existovat vklad ve formě peněz, majetku či např. práv 

duševního vlastnictví. Investor také musí podstoupit ekonomické riziko za účelem 

dosažení budoucího zisku.  
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Abychom posoudili, jaký majetek zahraničního investora skutečně spadá pod 

ochranu mezinárodních smluv, je nutné od ekonomického pojmu investice odlišovat 

pojem právní, který se ale v pramenech práva velmi liší. Nejdůležitější mnohostranná 

smlouva zabývající se mezinárodními investicemi, Washingtonská úmluva, sice definici 

investice neobsahuje, ale Středisko pro řešení sporů z investic (které zřizuje) se 

rozhodovací praxí dopracovalo k několika kritériím charakterizujícím investici. 

Investice se musí vyznačovat určitým trváním, pravidelností příjmů, převzetím rizika, 

vynaložením významných prostředků a přínosem pro hostitelský stát. Obecně se dá říci, 

že pokud mnohostranné mezinárodní smlouvy definici investice obsahují, jedná se o 

definici obecnou. 

 Vzhledem k zájmu státu na vyšší ochraně mezinárodních investic uzavíraly státy 

dvoustranné smlouvy o podpoře a ochraně investic. Ani Česká republika nebyla v tomto 

směru výjimkou a k dnešnímu datu uzavřela 74 stále platných smluv. Jednou 

z charakteristik těchto smluv jsou také rozsáhlé definice investic, které rozšiřují definici 

investic prakticky na veškerý majetek investora nacházející se na území hostitelského 

státu a jsou velmi kazuistické. Vzhledem tomu, že měla Česká republika především 

v devadesátých letech eminentní zájem na přílivu zahraničních investic, obsahuje takto 

širokou definici investice, která je výhodnější pro investora, většina uzavřených 

dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic.  

 Aby investice spadala pod ochranu garantovanou mezinárodními smlouvami, je 

nutné, aby zde existoval mezinárodní prvek. Mezinárodní prvek je ve většině případů 

navázán na osobu investora. U právnických osob vzniká teoretický problém státní 

příslušnosti vzhledem k tomu, že právnická osoba může být považována za příslušníka 

státu, kde má sídlo, kde došlo k inkorporaci atd. Pokud má společnost sídlo v jednom 

státě a většina jejích akcionářů pochází ze státu druhého, neuznává mezinárodní právo 

jako stát příslušnosti právnické osoby stát, jehož státními příslušníky jsou akcionáři 

společnosti. Obecně tedy odmítá princip kontroly. Toto pravidlo je ale dispozitivní 

povahy a vylučuje ho většina dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic. 

V praxi tak vzniká problém, kdy může být investor chráněn proti zásahu státu hned 

několika smlouvami o podpoře a ochraně investic. Velké nadnárodní společnosti často 

fungují ve formě tzv. holdingů a investice může být vlastněna eventuelně přímo či 

nepřímo kontrolována celou řadou subjektů z mnoha států. Na tento problém navazuje 
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fakt, že tribunály zřízené ad hoc zatím běžně neužívají ve svém rozhodování obecné 

právní principy např. res iudicata. V praxi tak může docházet k opakování sporu kvůli 

totožné mezinárodní investici a investor může čekat až na výsledek, který ho uspokojí.  

  

Problematika mezinárodních investic je zahrnuta v celé řadě pramenů práva 

mezinárodního, vnitrostátního i evropského. Vzhledem k rozdílným názorům mezi 

státy, především na standardy ochrany mezinárodních investorů, zatím nebyla na 

mezinárodní úrovni přijata multilaterální smlouva, která by problematiku 

mezinárodních investic upravovala. Z toho důvodu státy již od počátku šedesátých let 

uzavírají celou řadu dvoustranných smluv na podporu a ochranu mezinárodních 

investic. Také Česká republika nebyla výjimkou z tohoto trendu. Největší rozmach 

v uzavírání těchto smluv nastal v devadesátých letech. Česká republika platně uzavřela 

80 smluv o podoře a ochraně investic, z nichž 74 je stále platných.  

 Význam dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic spočívá především 

ve stanovení způsobu řešení sporů z investic. Kromě způsobu řešení sporu o výklad 

těchto smluv mezi státy, obsahují smlouvy především způsob řešení sporů mezi 

investorem a hostitelským státem. Spor mezi investorem a státem může být řešen před 

Střediskem pro řešení sporů z investic, rozhodčím orgánem (nejčastěji zřízeným ad hoc) 

či vnitrostátním soudem. 176   

 Některé ze smluv obsahují pouze jednu z možností řešení sporů. Většina jich ale 

dává investorovi na výběr mezi dvěma až třemi z těchto alternativ. Možnost přístupu 

k vnitrostátnímu soudu je vždy součástí spravedlivého a rovného zacházení či doložky 

nejvyšších výhod poskytovaných investorovi, ale některé smlouvy tuto možnost uvádějí 

výslovně. V případě, že smlouva uvádí možnost řešení sporu před soudem a zároveň 

výslovně nestanoví, že se investor již nemůže obrátit na mezinárodní orgán, není 

provedení volby soudu k řešení sporu volbou konečnou. Některé ze smluv ale stanovují, 

že volba investora řešit spor před soudem je konečná a vylučuje další předložení sporu 

Středisku pro řešení sporů z investic či rozhodčímu orgánu. Někdy je tato volba 

provedena již samotným předložením sporu národnímu soudu, jindy může investor ještě 

                                                 
176 Způsoby řešení sporů podle jednotlivých BIT viz přílohová tabulka.  
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před vynesením rozsudku žalobu stáhnout a obrátit se na mezinárodní orgán. Takovou 

úpravu obsahují především smlouvy s některými státy Latinské Ameriky.  

 Každý ze způsobů řešení sporů má své výhody a nevýhody. Rozhodčí tribunál 

ad hoc je v porovnání s vnitrostátním soudem nestranný, ale jedná se o poměrně 

nákladný způsob řešení sporů, který nebude využíván především u sporů o nižší částky. 

Středisko pro řešení sporů z investic většinou spory rozhoduje v delším časovém 

horizontu.  

 Náročnou otázkou jsou některé aspekty ochrany investic v Evropské unii. Starší 

členské státy mezi sebou ve většině případů neuzavíraly dvoustranné dohody o podpoře 

a ochraně investic. Kandidátské země východní Evropy včetně České republiky ale se 

staršími členskými státy uzavřely celou řadu těchto dohod. Nabádaly je k tomu 

asociační dohody, které během devadesátých let s Evropskou Unií (ES) podepsaly. 

Asociační dohody ale neřešily, co se s dohodami o podpoře a ochraně investic stane po 

přijetí států do Evropské unie. Legislativa EU zavazuje členské státy k tomu, aby mezi 

sebou tyto smlouvy rušily. Také nové členské státy jsou toho názoru, že by se 

intrakomunitární smlouvy o podpoře a ochraně investic měly rušit. Starší členské státy 

ale zájem na rušení BIT nemají především z toho důvodu, že by klesly standardy 

ochrany jejich investorů. Po vzájemné dohodě zrušila Česká republika BIT pouze 

s Dánskem, Slovinskem, Estonskem, Maltou a Itálií.  

Přijetím Lisabonské smlouvy se dostaly přímé zahraniční investice do 

pravomoci Evropské unie. Nicméně také z důvodu toho, že právo EU neupravuje 

definici přímých zahraničních investic, jsou členské státy i samotná EU v nejistotě, 

jakým způsobem se v praxi ochrana a podpora zahraničních investic skutečně bude 

realizovat.  

V souvislosti s ekonomickou krizí přestávají mít i nové členské státy zájem na 

rušení BIT především s významnými ekonomickými partnery, protože se obávají odlivu 

zahraničních investic, který je spojen s hrozbou poklesu domácí měny, zvýšením 

nezaměstnanosti, odlivem technologií a snížením příjmů domácího rozpočtu z důvodu 

poklesu daní. Takové opatření by mohlo výrazně ohrozit ekonomiku především 

v situaci, kdy každému čtvrtému státu EU hrozí bankrot.  
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Dá se očekávat, že Evropská unie bude pravomoci spojené s ochranou investic 

přebírat spíše pomaleji z důvodu ekonomické krize. V době ekonomické recese během 

sedmdesátých let v důsledku ropných šoků vývoj rozšiřování pravomocí Evropských 

společenství totiž také stagnoval. Zároveň není možné na úrovni EU během krátké doby 

přijmout poměrně složitou úpravu, která již existuje na úrovni států. Ovšem posun 

pravomocí v oblasti zahraničních investic směrem k EU je logickým krokem v další 

integraci. Pokud Evropská unie přečká bouřlivé ekonomické otřesy alespoň tak silná, 

jako byla před jejich začátkem, dočkáme se jistě přechodu pravomocí v oblasti podpory 

a ochrany investic na Evropskou unii.  
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o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 41/1997 Sb., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o 

vzájemné podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 42/1997 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně 

investic 

Sdělení MZV č. 155/1997 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a 

ochraně investic 

Sdělení MZV č. 187/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a 

Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 226/1997 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné 

ochraně investic 

Sdělení MZV č. 277/1997 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o 

podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 43/1998 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a 

ochraně investic 

Sdělení MZV č. 99/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o 

podpoře a vzájemné ochraně investicí 
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Sdělení MZV č. 202/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o 

vzájemné podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 203/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 212/1998 Sb., o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické 

republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 213/1998 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a 

vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 296/1998 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 297/1998 Sb., o Dohodě mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a 

vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 73/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o 

vzájemné podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 104/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 156/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské 

republiky o podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 217/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 250/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově 

demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 294/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 372/1999 Sb., o sjednání dohody k Energetické chartě  

Sdělení MZV č. 38/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Paraguayskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic. 

Sdělení MZV č. 62/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Paraguayskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic. 

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení MZV č. 103/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou 

o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 128/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 
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Sdělení MZV č. 10/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní 

republikou o podpoře a ochraně investic 

Sdělení MZV č. 23/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou 

Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic. 

Sdělení MZV č. 34/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Salvadorskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 62/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským 

hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 68/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kostarickou republikou 

o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 106/2001 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Libanonskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 115/2002 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou 

o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 116/2002 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 15/2003 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a 

vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 115/2003 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře 

a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 45/2004 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy 

mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 51/2004 Sb. m. s.,  sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou 

Sdělení MZV č. 74/2004 Sb. m. s., o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou 

republikou a Bosnou a Hercegovinou 

Sdělení MZV č. 86/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 96/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Panamskou republikou 

o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 89/2006 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou 

republikou o podpoře a ochraně investic 

Nařízení EP a Rady č. 864/2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 

Nařízení EP a Rady č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 
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Sdělení MZV č. 62/2009 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou 

republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 65/2009 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o 

podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 104/2009 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou 

Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic 

Sdělení MZV č. 117/2009 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království 

Bahrajn o podpoře a ochraně investic 
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Příloha: 

 

Způsob řešení sporů mezi investorem a státem na základě jednotlivých BIT 

 Země 

Sdělení 

MZV/ 

FMZV 

ICSID 
Rozhodčí 

orgán  

Odkaz na 

pravidla  

Uncitral 

Přímý 

odkaz na 

soud nebo 

spr. orgán 

Lhůta ke 

smírnému 

řešení (v 

měsících) 

Poznámky 

1 Francie 453/1991 x x x - 6 

Oba státy jsou dnes 

stranami Washingtonské 

úmluvy, což znamená, že 

spory budou řešeny pouze 

před ICSID. 

2 Rakousko 454/1991 - x x - 6  

3 Švýcarsko 459/1991 x x - - 6 

Spor může být investorem 

postoupen i ICSID, pokud 

jsou obě strany stranami 

Washingtonské úmluvy. 

4 Finsko 478/1991 x x x - 3  

5 Švédsko 479/1991 - x x - 6  

6 Kanada 333/1992 - x x - 6  

7 Norsko 530/1992 x x x (x) 3 

Aby mohl být spor 

předložen ICSID, musí být 

obě strany signatáři 

Washingtonské úmluvy 

(podmínka splněna). 

8 Nizozemí 569/1992 - x x - 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

9 Německo 573/1992 - x - - 6  

10 
Belgie a 

Lucembursk

o 

574/1992 - x x - 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

11 Dánsko 575/1992 zrušena k 18. listopadu 2009 na doporučení ECOFIN 

12 Spojené 

království 
646/1992 - x x - 4 

Investor má právo obrátit 

se také na rozhodčí soud 

Stockholmské obchodní 

komory nebo Spolkové 

komory pro obchod a 

průmysl ve Vídni. 
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13 Španělsko 647/1992 x x x - 6 

Investor má právo obrátit 

se také na rozhodčí soud 

v souladu s Pravidly 

rozhodčího soudu 

Stockholmské obchodní 

komory nebo rozhodčí soud 

Mezinárodní obchodní 

komory v Paříži. 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

14 Čína 95/1993 zrušena k 1. září 2006 a nahrazena novou 

15 Řecko 102/1993 x x - (x) 6 

Pokud se rozhodčí soud 

rozhodne ke jmenování užít 

rozhodčí pravidla  

UNCITRAL, bude požádán 

předseda Mezinárodního 

rozhodčího soudu obchodní 

komory v Paříži, aby 

provedl potřebná 

jmenování. Aby mohl být 

spor předložen ICSID musí 

být obě strany signatáři 

Washingtonské úmluvy 

(podmínka splněna). 

16 USA 187/1993 x x x - 6 

Další podrobnosti viz 

smlouva. V souvislosti 

s členstvím ČR v EU byl 

přijat dodatek k této 

smlouvě. 

17 Egypt 128/1994 x x x - 6 

Upřednostňováno je ICSID. 

Strany ale mají možnost 

dohodnout se na předložení 

sporu arbitrážní instituci. 

18 Slovinsko 159/1994 zrušena k 13.srpnu 2010 na doporučení ECOFIN 

19 Austrálie 162/1994 x x x (x) - 

Dává se přednost řešení 

sporů prostřednictvím 

ICSID, pokud jsou obě 

strany stranou 

Washingtonské úmluvy. 

Smlouva sice umožňuje 

investorovi obrátit se na 

národní soud, ale 

nevylučuje pozdější řešení 

sporu mezinárodní cestou. 

20 Polsko 181/1994 x x x - 6  

21 Rumunsko 198/1994 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

22 Portugalsko 96/1995 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 
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23 Korejská 

republika 
125/1995 x x x - 3  

24 Thajsko 180/1995 x - - - -  

25 Peru 181/1995 x x x - 6  

26 Albánie 183/1995 x x x - 6  

27 Litva 185/1995 x x x - 6  

28 Maďarsko 200/1995 x x x - 6  

29 Estonsko 203/1995 Zrušena k 20.únoru 2011 na doporučení ECOFIN 

30 Lotyšsko 204/1995 x x x - 6  

31 Ukrajina 23/1996 x x x - 6  

32 Tádžikistán 48/1996 x x x - 6  

33 Singapur 57/1996 x x x - 6 

Výslovně uvádí i možnost 

předložit spor ke smírčímu 

řízení. 

34 
Spojené 

arabské 

emiráty 

69/1996 x x x - 6  

35 Filipíny 141/1996 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

36 Rusko 201/1996 x x x (x) 6 

Výslovně zmíněna možnost 

předložit spor i domácímu 

rozhodčímu soudu.  

Až rozhodčí nález k plnění, 

bude pro strany konečný a 

závazný. 

37 Chile 41/1997 x x x x 3 

Pokud si investor zvolí 

orgán, který rozhoduje, je 

jeho volba konečná a 

závazná (např. nemůže vzít 

žalobu zpět). 

38 Kuvajt 42/1997 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález bude 

konečný a závazný. 

39 Chorvatsko 155/1997 x x x - 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

40 Turecko 187/1997 x x x (x) 12 

Mezinárodnímu rozhodčímu 

orgánu či ICSID se spor 

předloží až pokud do 1 roku 

nebyl vynesen rozsudek. Až 

rozhodčí nález je konečný a 

závazný. 

41 Irsko 226/1997 x x x - 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

42 Itálie 277/1997 zrušena k  30.dubnu 2009 na doporučení ECOFIN 

43 Indie 43/1998 x x x - 6 

Možnost řešit spory 

prostřednictvím smírčího 

řízení. 
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44 Venezuela 99/1998 x x x - 6 

Možnost smírčího řízení. 

V případě, že obě strany 

jsou signatáři 

Washingtonské(což jsou) 

úmluvy, rozhoduje jen 

ICSID. 

45 Uzbekystán 202/1998 x x x - 6  

46 Tunisko 203/1998 x x x (x) 6 

Investor musí nejprve spor 

předložit k rozhodnutí 

vnitrostátnímu soudu. 

47 Vietnam 212/1998 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

48 Bělorusko 213/1998 x x x - 6  

49 Malajsie 296/1998 x x x - 6  

50 Argentina 297/1998 x x x x 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Pokud je spor 

předložen soudu, je volba 

konečná. 

51 Izrael 73/1999 x x - (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

52 Mongolsko 104/1999 x x x - 6  

53 Indonésie 156/1999 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

54 Kazachstán 217/1999 x x x - 6  

55 KLDR 250/1999 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

56 Jihoafrická 

republika 
294/1999 x x x (x) 6 

Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

57 Paraguay 38/2000 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

58 Mauricius 62/2000 x x x (x) 6 

Rozhodčímu tribunálu nebo 

ICSID může investor spor 

předložit pouze, pokud 

žalobu od vnitr. soudu vzal 

zpět. Detaily viz tato BIT. 

59 Bulharsko 103/2000 x x x (x) - 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

60 Moldávie 128/2000 x x x (x) - 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

61 Uruguay 10/2001 x x x x 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Výběr org. 

(včetně soudu), který spor 

rozhoduje, je konečný. 

62 Jugoslávie 23/2001 x x x - -  
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63 Salvádor 34/2001 x x x x - 

Rozhodčímu tribunálu nebo 

ICSID může investor spor 

předložit, pokud žalobu od 

vnitr. soudu vzal zpět. Po 

rozhodnutí soudu již nelze 

věc mezinárodní arbitráže 

předložit. 

64 Jordánsko 62/2001 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

65 Kostarika 68/2001 x x x x 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Investor může 

vzít žalobu zpět, pokud ještě 

nebylo vydáno konečné 

rozhodnutí. 

66 Libanon 106/2001 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

67 Kypr 115/2002 x x x (x) 6 

Obsahuje možnost předložit 

spor rozhodčímu soudu 

Obchodní komory ve 

Stockholmu. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

68 Makedonie 116/2002 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

69 Maroko 15/2003 x - - (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 

70 Malta 115/2003 Zrušena k 30.září 2010 na doporučení ECOFIN 

71 Mexiko 45/2004 x x x (x) 4 - 6 

Kromě odkazu na rozhodčí 

pravidla UNCITRAL se dá 

spor řešit v souladu 

s jakýmkoli dříve 

dohodnutým mechanismem 

řešení sporů. Další detaily 

viz BIT. 

72 Nikaragua 51/2004 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

73 Bosna a 

Hercegovina 
74/2004 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nález je konečný a závazný. 
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74 Guatemala 86/2005 x x x (x) 6 

Pokud obě strany nejsou 

stranami Washingtonské 

úmluvy(obě ale jsou), 

odkazuje tato BIT na 

Dodatková pravidla ICSID. 

Až rozhodčí nález je 

konečný a závazný. 

75 Panama 96/2005 x x x X - 

Investor nemůže předložit 

spor arbitráži, pokud 

národní soud již rozhodl. 

76 Čína 89/2006 x x x (x) 6 

Investor musí předložit spor 

vnitrostátnímu soudu, ale 

řízení je omezeno délkou 3 

měsíců. Až rozhodčí nálezy 

jsou konečné a závazné. 

77 Sýrie 62/2009 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

Až rozhodčí nálezy jsou 

konečné a závazné. 

78 Jemen 65/2009 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. 

Až rozhodčí nálezy jsou 

konečné a závazné. 

79 Kambodža 104/2009 x x x (x) 6 

Obsahuje prameny práva, 

podle kterých rozhodčí soud 

rozhoduje. Až rozhodčí 

nálezy jsou konečné a 

závazné. 

80 Bahrajn 117/2009 x x x (x) 6 
Až rozhodčí nálezy jsou 

konečné a závazné. 

 Slovensko 231/1993 Považována za neplatnou. 

Zdroj: zpracováno autorkou na základě jednotlivých BIT 
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Abstract 

Foreign Investment Protection 

One of the signs of globalization is the flow of foreign investment, which 

continually increases. Because of the benefit that it can bring, there is an interest in its 

protection. The purpose of my thesis is to analyse the protection of foreign investment 

in the Czech Republic, focusing on dispute resolution.  

The first chapter deals with the definition of foreign investment. It is focused on 

this legal term in multilateral international agreements and bilateral investment treaties. 

The second chapter contains the sources of relevant law.  

The main part of the thesis is the third chapter. It characterises the concept of 

resolving disputes in the field of investment. The first part of the chapter describes 

litigation between states especially within the framework of the World Trade 

Organisation. The second part explains the resolution of conflicts between the investor 

and the target State though the International Centre for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID) and it examines particular provisions of the ICSID Convention. The 

third section of the chapter is focused on investment disputes brought before the 

arbitration body. The majority of bilateral investment treaties refers to the arbitration 

rules of UNCITRAL, which regulates the procedure. The text also discusses these rules 

because of their importance. The last part shows methods for resolving disputes within 

the national court system. It compares the particular bilateral investment treaty 

according to the fact if it is possible to bring the case before the arbitration body after 

the national court has decided. 

The fourth chapter of the text deals with basic information about the regulation 

in the European Union. It is based on research of the provisions of the Treaty on the 

Functioning of the European Union regulating the commitment of the States to abolish 

bilateral investment treaties between member States. The results of the research implies 

that only a few member states actually do this in reality. Furthermore, the chapter 

includes the new regulation of foreign investment in Treaty of Lisbon States, that the 

European Union has right to regulate foreign direct investment. 
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