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Úvod 

V tejto diplomovej práci sa budeme venovať problematike medzinárodných 

rozhodcovských súdov, ktorých význam a využívanie v medzinárodnej právnej praxi 

každým rokom narastá. 

Špecifickou oblasťou sporov, ktorých účastníci sa obracajú na medzinárodné 

rozhodcovské súdy, sú investičné spory, ktorých schéma je zvyčajne taká, že investor 

má zámer realizovať investíciu na území cudzieho štátu. Táto investícia sa však 

vyvinie pre neho neočakávaným spôsobom, je napríklad v určitej fáze kvôli externým 

okolnostiam zastavená. Môže sa tak stať z dôvodu zmeny legislatívneho prostredia, 

ktorou sa pre investora negatívne zmenia ekonomické ukazovatele, ktoré v súvislosti s 

realizáciou investície očakával. Dôležitým momentom je následne subjektívny pohľad 

investora na vývoj zamýšľanej investičnej aktivity, kedy sa domnieva, že sa jeho 

pozícia zhoršila do takej miery, že požaduje náhradu vynaložených nákladov, či 

domnelých škôd od štátu, ktorý ho z jeho pohľadu poškodil, respektíve neochránil. 

V prípade, že štát a investor nevyriešia problém negociáciou a keďže za daných 

podmienok nie je možné očakávať stopercentne objektívne vyriešenie sporu v rámci 

hierarchie národných súdov, dochádza zvyčajne k riešeniu sporu na základe 

medzištátnej zmluvy o ochrane investícií pred niektorým z medzinárodných 

rozhodcovských súdov. 

V našej práci budeme analyzovať rozhodovaciu prax najvýznamnejších 

medzinárodných rozhodcovských súdov. Konkrétne budeme skúmať a porovnávať 

vplyv ustanovení zmlúv o ochrane investícií a štatútov medzinárodných 

rozhodcovských súdov na jednotlivé rozhodcovské konania o investičných sporoch. 

Geograficky sa zameriame na región Strednej a Východnej Európy, najmä na 

investičné spory, v ktorých figuruje Česká republika a Slovenská republika. Uvedieme 

však aj niektoré spory vedené proti Maďarsku, či Poľsku. 

Do práce zahrnieme tiež európsky rozmer problematiky, najmä súvisiacu 

judikatúru a legislatívu. Budeme analyzovať zmeny, ktoré vplývajú na členské štáty 

v súvislosti so zmluvami na ochranu investícií a riešením investičných sporov.  

Text našej práce zodpovedá právnemu stavu ku dňu 10. júna 2012.  
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1 Vymedzenie pojmov 

Predtým ako pristúpime k analýze riešenia investičných sporov z pohľadu 

rozhodovacej praxe medzinárodných rozhodcovských súdov, musíme definovať 

niektoré pojmy, porozumenie ktorých je pre účely rozpracovania témy mimoriadne 

dôležité. Postup ktorý sme pre definovanie týchto pojmov zvolili bude kombinovať 

definície z právneho poriadku Českej republiky, Slovenskej republiky, práva 

Európskej únie (ďalej „Únia“), medzinárodných zmlúv a odbornej literatúry. Hoci 

pozitívne právo je pre spracovanie témy primárnym východiskom, budeme sa 

v primeranej miere zaoberať aj praktickým dopadom noriem národného 

a medzinárodného práva na realizáciu investícií, čo môže niekedy smerovať k snahe 

o praktickejšie zamerané vymedzenie pojmov. 

 

1.1 Investičné spory 

 Investičné spory sú špecifickým prvkom medzinárodného práva. Potrebu 

prijatia právneho rámca ktorý by takého spory riešil a najmä argumenty pre jeho 

prijatie podľa nášho názoru jasne a vyčerpávajúco charakterizuje preambula Dohovoru 

o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov
1
 (ďalej 

„Washingtonský dohovor“). Viac detailne Washingtonský dohovor a jeho význam 

rozoberieme v kapitole 4.1. 

Preambula Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi 

druhých štátov zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce pre ekonomický rozvoj 

a najmä rolu súkromných investícií s medzinárodným prvkom v tejto oblasti. Keďže 

však z takejto spolupráce môžu medzi zainteresovanými subjektmi vzniknúť spory, je 

potrebné zabezpečiť aj riešenie prípadných sporov. 

 Hoci zmluvné strany Washingtonského dohovoru v jeho preambule uznávajú, 

že investičné spory by obvykle boli predmetom národných právnych postupov, 

v niektorých prípadoch by bolo vhodné pristúpiť k medzinárodným metódam riešenia 

týchto sporov: „Prikladajúc osobitný význam dostupnosti prostriedkov uľahčujúcich 

medzinárodné zmierovacie alebo rozhodcovské konanie, ktorému, pokiaľ si tak prajú, 

                                                
1
  Publikované v Zbierke zákonov ako 420/1992 Sb. v Českej republike a 420/1992 Zb. v Slovenskej 

republike. 
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môžu zmluvné štáty a občania druhých zmluvných štátov predložiť také spory; Prajúc 

si vytvoriť také prostriedky pod záštitou Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj; 

Uznávajúc, že vzájomný súhlas strán podrobiť také spory zmierovaciemu alebo 

rozhodcovskému konaniu pri využití týchto prostriedkov vytvára záväznú dohodu, 

ktorá obzvlášť vyžaduje, aby sa riadne posúdilo akékoľvek odporúčanie zmierovacích 

sudcov a splnilo akékoľvek rozhodcovské rozhodnutie“
2
. 

 Investičné spory sú také spory, kde vždy aspoň jednou zmluvnou stranou je 

štát. Najbežnejšia schéma investičného sporu je nasledovná, na jednej strane stojí 

investor – entita, ktorá je v určitej fáze realizovania zahraničnej investície v 

hostiteľskom štáte, na území ktorého má byť predmetná investícia uskutočnená, 

druhou stranou sporu je práve hostiteľský štát.  

 Na upravenie vzťahov vyplývajúcich z popísaných investičných štruktúr sa 

uzatvárajú medzi štátmi bilaterálne a multilaterálne zmluvy na ochranu investícií, viď 

kapitolu 2. Tieto zmluvy stanovujú okrem iného aj rámec pre riešenie investičných 

sporov. Stanovia napríklad rozhodcovský súd, ktorému sa spor predloží, pravidlá 

podľa ktorých sa spor bude riešiť, či postup v situácii, kedy sa zmluvné strany 

konkrétnej zmluvy na ochranu investícií, teda štáty, nezhodnú na jej výklade, či 

použití. Okrem vyššie uvedených súčastí, zmluvy na ochranu investícií obsahujú aj 

definíciu toho, čo sa pre potreby daného zmluvného vzťahu medzi zainteresovanými 

štátmi rozumie pod pojmom investícia. V niektorých prípadoch je taxatívne uvedené 

čo je investíciou, prípadne čo investíciou naopak nie je, niekedy je však definícia 

investície demonštratívna a v tom prípade je úlohou rozhodcovského tribunálu 

rozhodnúť či zmluva na ochranu investícií pokrýva matériu takéhoto sporu, viď 

napríklad kapitoly 4.1.4 a 4.2.3.  

Popri spore zahraničný investor verzus hostiteľský štát, sú druhým typom 

investičných sporov spory medzi dvoma štátmi. V tom prípade sú to spory medzi 

zmluvnými stranami, zvyčajne týkajúce sa sporného výkladu niektorých častí 

investičnej zmluvy. Týmto sporom sa však budeme venovať minimálne, keďže sa 

chceme zamerať na rozhodovaciu prax medzinárodných rozhodcovských súdov a v tej 

tvoria spory medzi štátmi iba zanedbateľné percento.  

 

                                                
2
  Preambula Washingtonského dohovoru. 
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1.1.1 Historický vývoj riešenia investičných sporov 

Riešenie investičných sporov prechádza na pozadí vývoja medzinárodných 

vzťahov dynamickým progresom. Keďže táto oblasť nie je striktne uzavretá 

v statickom právnom rámci, ale rýchlo reaguje najmä na potreby praxe, podlieha tiež 

určitým trendom. 

Historický základ dnešných bilaterálnych zmlúv na ochranu investícií je možné 

nájsť v zmluvách o podpore obchodovania, ktoré sa nazývali aj dohody o priateľstve, 

obchode a navigácii. Ich uzatváranie sa viaže k rozmachu amerického zahraničného 

obchodu na konci osemnásteho storočia. Prvú takúto zmluvu uzavreli tesne po 

vyhlásení nezávislosti Spojené štáty americké s Francúzskom. Pôvodne boli určené iba 

na podporu medzinárodného obchodu a ochrana investícií v nich nebola obsiahnutá, 

avšak postupne sa zdokonaľovali a ich ustanovenia o investíciách sa neskôr 

transformovali do bilaterálnych zmlúv o ochranu investícií, keďže medzinárodné 

právo nezohľadňovalo dostatočne investičnú prax a problémy z nej vznikajúce. 

Priekopníkom uzatvárania bilaterálnych zmlúv na ochranu investícií bolo Nemecko, 

ktoré v roku 1959 uzavrelo takúto zmluvu s Pakistanom. Zanietenie Nemecka pre 

uzatváranie investičných zmlúv a formovanie ochrany investícií je pochopiteľné, 

keďže po druhej svetovej vojne prišlo o všetky svoje investície
3
. 

Významným historickým míľnikom z pohľadu fungovania medzinárodných 

rozhodcovských súdov boli dve Haagske mierové konferencie, ktoré sa konali na 

prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia v Holandsku. Z nich vzišiel Dohovor z II. 

Haagskej mierovej konferencie o riešení medzinárodných sporov, ktorý nahradil 

Dohovor z I. Haagskej mierovej konferencie, ratifikovaný aj Československou 

republikou
4
 (ďalej „Haagsky dohovor“). Zmluvné strany Haagskeho dohovoru 

v článku 41 uvádzajú, že s cieľom umožniť v prípade medzinárodných sporov, ktoré 

nebolo možné vyriešiť diplomatickou cestou, ich okamžité preloženie na 

rozhodcovské konanie, sa zmluvné strany zaväzujú udržiavať Stály rozhodcovský súd 

(v angličtine Permanent Court of Arbitration). Táto inštitúcia pretrvala dodnes 

a zohráva významnú úlohu pri investičných sporoch. Ako príklad uvedieme, že v 

                                                
3
  Chovancová, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vydanie. Bratislava: 

EUROKÓDEX, 2009. 
4
  Publikované ako 5/1930 Zb., respektíve 5/1930 Sb. 
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súčasnosti zastrešuje niektoré významné arbitráže
5
 a že podľa článku 6 Arbitrážnych 

pravidiel UNCITRAL, generálny tajomník Stáleho arbitrážneho dvora môže 

v niektorých špecifických situáciách, najmä keď sa sporové strany nevedia dohodnúť, 

ustanoviť osobu, alebo inštitúciu, ktorá rozhodne o zložení rozhodcovského súdu. 

Ďalším krokom k zefektívneniu riešenia investičných sporov bolo založenie 

špecializovaného Strediska ICSID Washingtonským dohovorom, ktoré svojou 

činnosťou prináša nové prvky do riešenia takýchto sporov. Viac o Stredisku ICSID 

v kapitole 4.1. 

 

1.1.2 Investičný verzus obchodný spor 

 Investičné spory sa často zamieňajú so spormi obchodnými. Túto skutočnosť 

sme pozorovali, pri rozhovoroch s niektorými ľuďmi ohľadne témy tejto práce. 

Málokto si je vedomý, že medzi riešením investičných sporov a riešením komerčných 

sporov, hoci aj obsahujúcich v nejakej forme súvislosti s investovaním, je diametrálny 

rozdiel. 

 Obchodných sporov s investičným prvkom vzniká na celom svete denne 

možno niekoľko desiatok a týkajú sa či už porušenia obchodných zmlúv, ich výkladu 

alebo iného obsahu obchodných záväzkových vzťahov. V tomto prípade sa však jedná 

o spor medzi dvoma či viacerými komerčnými subjektmi. Obchodné spory končia 

často krát tiež pred medzinárodnými rozhodcovskými súdmi a vo väčšine prípadov sú 

to dokonca rovnaké rozhodcovské súdy ako tie, ktoré riešia investičné spory. Ako 

príklad môžeme uviesť Arbitrážny inštitút Štokholmskej obchodnej komory. 

 Investičné spory však na rozdiel od obchodných sporov vždy obsahujú rozmer 

ochrany investície pričom aspoň jednou stranou takéhoto sporu je štát. 

 

1.2 Investícia 

Pojem investícia sa v odbornej literatúre rozdeľuje na investíciu v právnom 

zmysle a v ekonomickom zmysle. 

Dôležité je ekonomické vymedzenie toho, čo je možné za investíciu pokladať. 

„V zásade ide o tri kumulatívne kritériá, ktoré musia byť splnené, aby sa určitá 

                                                
5
 Aktuálny zoznam ukončených a prebiehajúcich arbitráží na http://www.pca-cpa.org/show 

page.asp?pag_id=1029. 

http://www.pca-cpa.org/show%20page.asp?pag_id=1029
http://www.pca-cpa.org/show%20page.asp?pag_id=1029
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ekonomická operácia mohla nazývať investíciou. Musí zahŕňať určitý ekonomický 

prínos, tento musí byť poskytnutý na určitú dobu a podnikateľské riziko, pretože 

budúca odmena investora závisí na hospodárskom výsledku (ziskoch a stratách) 

podniku.“
6
 

S investíciou ako právnym pojmom je to náročnejšie, pretože rôzne zmluvy na 

ochranu investícií vychádzajúc z iných cieľov, definujú investíciu odlišne. Niektoré 

dokumenty dokonca investíciu nedefinujú, aby sa tak vyhli vytvoreniu prípadných 

mantinelov a umožnili napríklad aj medzinárodným rozhodcovským súdom 

extenzívny výklad pojmu v prípade riešenia sporu. Nám sa zdá odborne výborne 

zvládnutým pokusom o definovanie toho, čo je to investícia, argumentácia tribunálu 

v rozhodcovskom náleze sporu Phoenix Action Ltd. verzus Česká republika, ktorý 

budeme analyzovať v kapitole 4.1.4. 

 

1.3 Zahraničná investícia 

 Pre pojem zahraničná investícia (v angličtine foreign investment) je možné 

v odbornej literatúre nájsť rovnako mnoho definícií, my preferujeme definíciu ktorú 

ponúka vo svojej knihe The International Law on Foreign Investment, profesor 

Sornarajah. „Zahraničná investícia zahŕňa presun hmotných alebo nehmotných aktív z 

jednej krajiny do inej za účelom ich použitia v tejto krajine s cieľom vytvárania zisku, 

pričom vlastníkovi takéhoto aktíva náleží úplná alebo čiastočná kontrola nad ním.“
7
 

Pre potreby riešenia investičného sporu je však dôležitá definícia investície v tej 

zmluve na ochranu investícií, o ktorú strany takýto spor opierajú. 

To ako je zahraničná investícia definovaná v zmluve na ochranu investícií je 

často pre samotný investičný spor a jeho riešenie rozhodujúce. Mimoriadne dobrým 

a navyše aj veľmi aktuálnym príkladom pre toto tvrdenie je porovnanie prípadov 

EUREKO B.V. verzus Slovenská republika
8
 (ďalej „Prípad EUREKO“) a HICEE 

B.V. verzus Slovenská republika
9
 (ďalej „Prípad HICEE“). Obom prípadom sa 

budeme detailnejšie venovať v kapitole 4.2.3, avšak veľmi zjednodušene je možno 

                                                
6
  Šturma, P.: Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplnené vydanie. Praha: 

Linde Praha, 2008, s.21. 
7 
 Sornarajah, M.: The International Law on Foreign Investment. 3. vydanie. Cambridge: Cambridge 

Univeristy Press, 2010, s. 8 (autorský preklad). 
8  

Medzinárodné označenie PCA Case No. 2008-13. 
9  

Medzinárodné označenie PCA Case No. 2009-11.
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povedať, že v oboch prípadoch boli fakty sporu takmer identické, avšak s jediným 

zásadným rozdielom. Skutkovo išlo o holandské spoločnosti, ktoré vlastnili obchodný 

podiel v slovenských zdravotných poisťovniach. Slovenská vláda zásadne zmenila 

legislatívne prostredie pre podnikanie v oblasti zdravotného poistenia a tak sa obe 

spoločnosti rozhodli pre arbitráž na základe Dohody medzi Českou a Slovenskou 

Federatívnou Republikou a Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane 

investícií
10

 (ďalej „Zmluva s Holandskom“). Kým HICEE držala obchodný podiel v 

zdravotnej poisťovni Dôvera sprostredkovane cez slovenskú dcérsku spoločnosť, 

EUREKO podiel v poisťovni Union držala priamo.  

Zmluva s Holandskom totiž stanoví, že investícia je „každý druh aktív 

investovaných priamo alebo prostredníctvom investora z tretieho štátu“
11

 a keďže 

HICEE B.V. držala obchodný podiel nepriamo, tribunál rozhodol že táto investícia 

nepožíva ochranu na základe Zmluvy s Holandskom.  

Na rozdiel od Prípadu HICEE, bolo podanie spoločnosti EUREKO B.V. 

rozhodcovským tribunálom prijaté a čaká sa na rozhodnutie vo veci samej, viď 

kapitola 4.2.3. 

 

1.3.1 Priame zahraničné investície a portfóliové investície 

Na tomto mieste je nutné upozorniť aj na rozdiel medzi dvoma základnými 

typmi zahraničných investícií. Jednou sú takzvané priame zahraničné investície. 

Pojem, ktorý sa bežne používa v únijnom práve, bol vykladaný okrem iného aj 

Súdnym dvorom Európskej únie a dnes je jeho obsah, minimálne v priestore Únie, 

možné pokladať za ustálený.  

„Za priame zahraničné investície sa všeobecne považujú všetky zahraničné 

investície, ktoré slúžia na vytvorenie trvalých a priamych vzťahov s podnikom, 

ktorému sa poskytuje kapitál na účel vykonávania ekonomickej činnosti. Ak sa 

investície uskutočňujú formou podielu, na tento účel sa predpokladá, že podiely 

                                                
10

  Publikované ako 569/1992 Sb. v Českej republike a 569/1992 Zb. v Slovenskej republike. 
11

  Článok 1 písmeno a) Zmluvy s Holandskom. 
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oprávňujú podielnika na účinnú účasť na riadení alebo kontrole danej spoločnosti.“
12

 

Jedná sa teda napríklad o vybudovanie fabriky na výrobu pneumatík. 

Druhým typom zahraničných investícií sú portfóliové investície. Jedná sa 

o presun peňažných prostriedkov za účelom získania akcií v spoločnosti založenej, 

alebo fungujúcej v inej krajine. V tomto prípade je zvyčajne majetková účasť 

v spoločnosti oddelená od efektívneho vplyvu na riadenie spoločnosti. Znamená to 

teda, že zahraničný investor nemusí mať kontrolu nad obchodným vedením 

spoločnosti, v ktorej je akcionárom. Keďže nie je možné očakávať, že hostiteľský štát 

zabezpečí aby hodnota akcií stúpala, respektíve neklesala, portfóliové investície 

nepodliehajú rovnakému stupňu ochrany ako priame zahraničné investície. K tejto 

problematike sa však vedie odborná diskusia, v ktorej sa vyskytujú aj názory, že by 

nemal byť rozdiel v pohľade na obchodné riziko investora realizujúceho priamu 

zahraničnú investíciu a portfóliovú investíciu. Vo všeobecnosti platí, že práve 

príslušná zmluva o ochrane investícií definuje rozsah ňou chránených investícií.
13

 

 

  

                                                
12

  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade, 

Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Na 

ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike KOM(2010) 343 v konečnom znení, 

Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 150 – 154. 
13

  Šturma, P.: Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. doplnené vydanie. Praha: 

Linde Praha, 2008. 
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2 Bilaterálne a multilaterálnych zmluvy na ochranu 

investícií 

 Ako sme už vyššie uviedli základom pre riešenie investičných sporov sú 

bilaterálne a multilaterálne zmluvy na ochranu investícií
14

. Sú to medzivládne dohody, 

v ktorých si zmluvné strany dohadujú právny rámec upravujúci cezhraničné investície 

v ktorých sú zainteresované subjekty z ich jurisdikcie. 

Tým, že zmluvy vytvárajú mechanizmy na ochranu zahraničných investícií, 

či riešenie sporov z nich vyplývajúcich, poskytujú investorom dôvod investovať 

v danej krajine. Čím sú zmluvy kvalitnejšie, tým lákavejšie môže byť pre 

zahraničného investora realizovať svoj obchodný zámer práve na území štátu s ktorým 

má vláda jeho domicilu uzavretú kvalitnú zmluvu na ochranu investícií. Tieto zmluvy 

tak spoluvytvárajú priaznivé investičné prostredie a môžu byť nástrojom na prilákanie 

investícií. 

 Pre nás však bude dôležitejší obsah týchto zmlúv a právne inštitúty, ktoré sú 

pre ne štandardné, vo vzťahu k riešeniu investičných sporov. Profesor Bělohlávek 

akcentuje aj vplyv rozhodcovských nálezov a s nimi súvisiacich obrovských náhrad 

škody poškodenému investorovi, ktoré tak pôsobia ako prostriedok vytvárania 

povedomia hostiteľských štátov o kvalifikovaných konzekvenciách za porušovanie 

záväzkov zo zmlúv na ochranu investícií. Už len teoretická šanca takýchto náhrad 

môže prispieť k mimosúdnej dohode o obojstranne prijateľnom vyriešení sporu.
15

 

Z pochopiteľných dôvodov sa nižšie zameriame na tie zmluvy na ochranu investícií, 

ktorých zmluvnou stranou je Česká republika a Slovenská republika. Mnohé z dnes 

účinných zmlúv boli totiž uzavreté ešte pred 1. januárom 1993. Podľa nášho názoru je 

preto v súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej 

„ČSFR“) zaujímavé venovať čiastočne pozornosť aj rozdielnemu vývoju úpravy 

riešenia investičných sporov po rozdelení federácie. 

 

                                                
14

  V anglickom jazyku bilateral a multilateral investment treaties, často v odbornej literatúre 

používaná iba skratka BITs a MITs. 
15

  Bělohlávek, A.: Ochrana přímých zahraničných investic v Evropské unii. 1. vydanie. Praha: C. H. 

Beck, 2010. 
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2.1 Bilaterálne zmluvy na ochranu investícií a v nich obsiahnuté 

mechanizmy riešenia investičného sporu 

Prvou bilaterálnou zmluvou ČSFR týkajúcou sa ochrany investícií bola 

Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií medzi Českou a Slovenskou 

Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou
16

, ktorá bola uzavretá 13. 

septembra 1990 v Prahe a platnosť nadobudla 27. septembra 1991. Táto zmluva je 

dodnes účinná v Českej republike aj v Slovenskej republike. Zaujímavé je, že zmluvné 

strany si v nej dohodli že sa bude používať na všetky investície uskutočnené po 1. 

januári 1950 a bude teda platiť retroaktívne. 

Mechanizmus, ktorý zmluva predpisuje pre riešenie sporu medzi zmluvnou 

stranou a investorom druhej zmluvnej strany sa skladá z viacerých krokov. Ako prvé 

je nutné urobiť oznámenie jednej zo strán druhej, že existuje spor. Po doručení 

oznámenia majú strany stanovenú lehotu 6 mesiacov na jeho priateľské vyriešenie. Ak 

sa takýto spor nepodarí priateľsky vyriešiť, predloží sa na žiadosť jednej zo strán 

Stredisku ICSID na vyriešenie arbitrážnou cestou. Keďže v čase prijatia tejto zmluvy 

nebol v ČSFR zavŕšený ratifikačný proces Washingtonského dohovoru, strany si 

dohodli, že do jeho ukončenia po uplynutí 6 mesačnej lehoty predložia spor 

rozhodcovskému súdu ad hoc. V zmluve je obsiahnutý spôsob jeho ustanovenia, 

rovnako ako rozhodcovské pravidlá, ktorými sa má riadiť. 

Zmeny, ktoré z pohľadu Českej republiky a Slovenskej republiky za viac ako 

20 rokov poznačili oblasť bilaterálnych zmlúv na ochranu investícií, môžeme sledovať 

na porovnaní vyššie uvedeného mechanizmu riešenia sporov v historicky prvej takejto 

zmluve a najnovších zmlúv, ktoré medzičasom samostatné republiky k dnešnému dňu 

uzavreli. 

V Českej republike je to Dohoda medzi Českou republikou a Tureckou 

republikou o vzájomnej podpore a ochrane investícií
17

 (ďalej „Zmluva s Tureckom“). 

Pri porovnaní relevantných častí najstaršej a najnovšej zmluvy je na prvý pohľad 

zrejmé, že Zmluva s Tureckom, upravuje priebeh riešenia sporu a najmä jeho 

predloženie rozhodcovským súdom detailnejšie a pamätá aj na niektoré praktické 

problémy, ktoré môžu v súvislosti so sporom vzniknúť.  

                                                
16

  Publikované ako 453/1991 Sb. v Českej republike a 453/1991 Zb. v Slovenskej republike. 
17

  Publikované v Českej republike ako 21/2012 Sb.m.s. 
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Investor musí na jej základe rovnako ako v minulosti, najprv spor oznámiť 

hostiteľskému štátu a následne majú strany šesť mesiacov na to, aby konzultáciou 

a rokovaním spor vyriešili. Lehota na mimoarbitrážne riešenie sporu je v každej 

zmluve upravená odlišne. Náležitosti tohto kroku sú v porovnaní s minulosťou 

presnejšie. Oznámenie v zmysle Zmluvy s Tureckom musí byť písomné a musí 

obsahovať podrobné informácie o spore. Ak sa spor v lehote 6 mesiacov nevyrieši, 

investor má tri možnosti, kam ho môže predložiť. Prvou z možností je jeho 

predloženie príslušnému súdu, alebo správnemu orgánu zmluvnej strany, ktorá je 

stranou sporu. Spor tiež môže predložiť medzinárodnému rozhodcovskému súdu 

zriadenému ad hoc, ktorý sa ustanoví podľa arbitrážnych pravidiel Komisie 

Organizácie spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (ďalej „Arbitrážne 

pravidlá UNCITRAL“ alebo Komisia samostatne ako „UNCITRAL“) a treťou 

alternatívou je jeho predloženie Stredisku ICSID.  

Zmluva s Tureckom tiež špecifikuje, že rozhodcovský súd vezme pri svojom 

rozhodovaní v úvahu všetky pramene práva v poradí ustanovenia zmluvy, iné 

príslušné dohody medzi zmluvnými stranami, vnútroštátny právny poriadok 

hostiteľského štátu vrátane kolíznych pravidiel a ustanovenia zvláštnych dohôd 

vzťahujúcich sa k investícii. Zmluva tiež vylučuje spory týkajúce sa vlastníctva 

a vecných práv k nehnuteľnostiam z mechanizmov medzinárodného riešenia sporov 

a predpisuje výhradnú jurisdikciu na ich riešenie vnútroštátnym súdom hostiteľského 

štátu. Posledným prvkom ktorý by sme na tomto mieste chceli uviesť je podmienka, že 

iba spory vzniknuté v súvislosti s investíciou ktorá bola efektívne realizovaná v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, môžu byť vyššie uvedeným medzinárodným 

mechanizmom predložené.  

Najnovšou zmluvou, ktorú v oblasti ochrany zahraničných investícií uzavrela 

Slovenská republika, je Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie 

o podpore a ochrane investícií
18

 („Zmluva s Malajziou“). V jej článku 8 odseku 1 je 

uvedené: „Akýkoľvek spor medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej 

strany, ktorý utrpel stratu alebo škodu z dôvodu alebo na základe údajného porušenia 

akýchkoľvek práv v tejto zmluve, sa bude podľa možností riešiť medzi stranami sporu 

priateľským spôsobom.“ Je tu uvedené, že z pohľadu Zmluvy s Malajziou spor vzniká 

                                                
18

  Publikované v Slovenskej republike ako 36/2012 Z.z. 
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v momente kedy sa investor domnieva, že utrpel stratu alebo škodu z dôvodu 

porušenia svojich práv z nej vyplývajúcich. 

Po márnom uplynutí šiestich mesiacov na priateľské vyriešenie sporu má 

investor možnosť predložiť ho Stredisku ICSID, medzinárodnému rozhodcovskému 

súdu zriadenému ad hoc na základe Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL, miestne 

príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou v spore, alebo Regionálnemu 

centru pre arbitráž v Kuala Lumpur (ďalej „KLRCA“). 

V súvislosti s analýzou mechanizmov riešenia investičných sporov podľa 

bilaterálnych zmlúv je nutné poznamenať, že odo dňa účinnosti Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej „ZFEU“), prešla oblasť priamych zahraničných investícií do 

výlučnej právomoci Európskej únie. Implikácie, ktoré táto skutočnosť vyvoláva, ako aj 

aktuálny stav legislatívnych procesov súvisiacich s touto zmenou, budeme analyzovať 

v kapitole 3. 

 

2.1.1 Prehľad rozhodcovských súdov v českých a slovenských 

investičných zmluvách 

Keďže sa v druhej časti diplomovej práce budeme zaoberať jednotlivými 

rozhodcovskými súdmi, ich rozhodcovskými pravidlami a najvýznamnejšími spormi, 

rozhodli sme sa vytvoriť si prehľad rozhodcovských súdov, podľa frekvencie ich 

výskytu v bilaterálnych zmluvách na ochranu investícií. Z takéhoto prehľadu je 

jednoduché odpozorovať trendy, ktoré v súvislosti s riešením investičných sporov pri 

uzatváraní takýchto zmlúv pôsobia. 

Zostavili sme dva prehľady, jeden pre Českú republiku a druhý pre Slovenskú 

republiku. Pri každej účinnej bilaterálnej zmluve na ochranu investícií sme si vypísali 

všetky alternatívy, ktoré sú v nej pre riešenie investičných sporov uvedené po tom, čo 

sa sporovým stranám nepodarí vyriešiť svoje nezhody negociáciu. Výstupom 

z prehľadov sú grafy, ktoré nižšie ukazujú percentuálne vyjadrenie výskytu daného 

spôsobu riešenia investičných sporov, teda rozhodcovského tribunálu, vzhľadom na 

celkový počet účinných dvojstranných investičných zmlúv. 
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V investičných zmluvách uzavretých Českou republikou sa rovnako často 

vyskytuje možnosť obrátiť sa so sporom na Stredisko ICSID a na tribunál zostavený 

podľa Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL, až 70 z celkového počtu 78 účinných 

zmlúv umožňuje pre riešenie sporu využiť tieto fóra. Tridsaťdeväť zmlúv dáva 

investorovi, popri medzinárodných rozhodcovských súdoch, možnosť rozhodnúť sa 

pre príslušný súd hostiteľského štátu, teda súd ktorý pre riešenie toho ktorého sporu 

predpokladá legislatíva v mieste investície. Tribunál ad hoc vytvorený pre každý spor 

samostatne, ktorý zvyčajne nemá v zmluve špecifikované žiadne pravidlá vopred, 

respektíve sú iba veľmi vágne, môžu voliť strany sporu podľa desiatich zmlúv. 

V tomto prípade si strany musia dohodnúť procesné pravidlá samé, z najnovších sú to 

napríklad zmluva s Mexikom (45/2004 Sb.m.s.), alebo Saudskou Arábiou (15/2011 

Sb.m.s.). Predložiť spor Rozhodcovskému súdu Štokholmskej obchodnej komory 

umožňujú tri zmluvy, Rozhodcovskému súdu Spolkovej komory pre obchod 

a priemysel vo Viedni a Rozhodcovskému súdu Medzinárodnej obchodnej komory 

v Paríži po jednej zmluve. Zaujímavá je investičná zmluva s Čínou
19

 (ďalej „Zmluva s 

Čínou“), podľa ktorej Čínska ľudová republika predtým ako investor predloží spor 

                                                
19

  Dohoda medzi Českou republikou a Čínskou ľudovou republikou o podpore a ochrane investícií, 

publikovaná ako 89/2006 Sb.m.s. 
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medzinárodnému rozhodcovskému súdu vyžaduje, aby prešiel so sporom 

vnútroštátnym správnym prieskumným konaním.
20

 

 

 

 

Najčastejší výskyt v investičných zmluvách uzatvorených Slovenskou 

republikou má tribunál zostavený podľa Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL, zo 49 

účinných zmlúv ponúka možnosť riešiť spor pred takto zostaveným rozhodcovským 

súdom 44 z nich. Druhé miesto podľa výskytu má riešenie sporu pred Strediskom 

ICSID – 42 zmlúv. Možnosť rozhodnúť sa pre príslušný súd hostiteľského štátu dáva 

20 bilaterálnych investičných zmlúv. Štyri zmluvy umožňujú ad hoc rozhodcovský 

tribunál, rovnako ako v prípade Českej republiky, jednou z nich je aj zmluva medzi 

Slovenskom a Mexikom (41/2009 Z.z.). Obrátiť sa na Rozhodcovský súd 

Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži umožňujú zmluvy so Španielskom 

(647/1992 Z.z.), Poľskom (27/1997 Z.z.) a Kubou (288/1998 Z.z.). Na Rozhodcovský 

súd Štokholmskej obchodnej komory odkazujú zmluvy s Veľkou Britániou (646/1992 

Z.z.) a Španielskom. Zmluva s Veľkou Britániou umožňuje tiež predložiť spor 

Rozhodcovskému súdu Spolkovej komory pre obchod a priemysel vo Viedni. 

Rovnako jedenkrát sa v bilaterálnych zmluvách na ochranu investícií vyskytuje 

Regionálne centrum pre arbitráž v Kuala Lumpure, konkrétne je to práve v Zmluve 

                                                
20

  Článok 9 ods. 3 Zmluvy s Čínou. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

tribunál 

zostavený 

podľa 

Arbitrážnych 
pravidiel 

UNCITRAL 

Stredisko ICSID príslušný súd 

hostiteľského 

štátu 

ad hoc 

ustanovený 

rozhodcovský 

súd 

Rozhodcovský 

súd 

Medzinárodnej 

obchodnej 
komory v Paríži 

Rozhodcovský 

súd 

Štokholmskej 

obchodnej 
komory 

Rozhodcovský 

súd Spolkovej 

komory pre 

obchod a 
priemysel vo 

Viedni 

Regionálne 

centrum pre 

arbitráž v Kuala 

Lumpur 

Slovenská republika  
percentuálny podiel výskytu rozhodcovských tribunálov v 

dvojstranných zmluvách na ochranu investícií 



19 

s Malajziou, kde sa toto centrum nachádza. Zmluva medzi vládou Slovenskej 

republiky a vládou Malajzie o podpore a ochrane investícií je zároveň aj najnovšou 

slovenskou dvojstrannou investičnou zmluvou. 

 

2.1.2 Rozdiely medzi českými a slovenskými zmluvami na ochranu 

investícií od rozdelenia ČSFR 

Pozostatkom spoločného právneho poriadku z éry ČSFR sú bilaterálne zmluvy 

na ochranu investícií uzatvorené v tomto období, ktorými sú Česká republika 

a Slovenská republika dodnes viazané. V tomto období boli uzavreté Zmluva 

s Francúzskom, Rakúskom (454/1991 Z.z.), Švajčiarskom (459/1991 Z.z.), Fínskom 

(478/1991 Z.z.), Švédskom (479/1991 Z.z.), Kanadou (dnes už neúčinná 333/1992 

Z.z.), Nórskom (530/1992 Z.z.), Holandskom (569/1992 Z.z.), Nemeckom (573/1992 

Z.z.), Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou (574/1992 Z.z.), Dánskom 

(575/1992 Z.z.), Veľkou Britániou (647/1992 Z.z.) a Španielskom (646/1992 Z.z.).  

Dodnes sú účinné takmer všetky, s výnimkou zmluvy s Kanadou, ktorá bola 

nahradená v oboch republikách novými bilaterálnymi zmluvami. Obe nadobudli 

platnosť v prvých mesiacoch tohto roku.  

Zmena nastala aj v zmluve s Dánskom, ktorej platnosť Česká republika 

a Dánske kráľovstvo ukončili, zároveň sa dohodli, že vylúčia aplikáciu článku 16 ods. 

2 zmluvy, ktorý pre investície spred jej ukončenia zavádzal na desať rokov po 

ukončení aplikovateľnosť ustanovení zmluvy. Nóta, ktorou Veľvyslanectvo Českej 

republiky v Kodani navrhlo Ministerstvu zahraničných vecí Dánskeho kráľovstvo 

ukončiť platnosť zmluvy na ochranu investícií, referuje na odporúčania Rady pre 

hospodárske a finančné záležitosti, konfigurácie Rady Európskej únie (ďalej 

„ECOFIN“). Vo výročnej správe ECOFINu za rok 2006 sa členským štátom Únie 

odporučilo ukončiť platnosť vzájomných investičných zmlúv a prenechať túto oblasť 

jurisdikcii práva Európskej únie, za účelom zabezpečiť investorom z tretích krajín 

rovné zaobchádzanie.
21

 

Rušenie bilaterálnych zmlúv na ochranu investícií Českom v porovnaní 

napríklad so Slovenskom, ktoré intrakomunitárne zmluvy zachovalo, demonštruje 

                                                
21

  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí Českej republiky, publikované ako 109/2009 Sb.m.s. 
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rozdielny prístup členských krajín k odporúčaniam inštitúcií Únie v oblasti investičnej 

politiky. 

Čo sa týka počtov uzavretých zmlúv, Česká republika je v ich uzatváraní 

aktívnejšia, aktuálne má ratifikovaných 78 dvojstranných zmlúv, zatiaľ čo Slovenská 

republika ich má s partnermi uzavretých 49. Vzhľadom na porovnanie veľkosti 

ekonomík a s tým súvisiacu angažovanosť vo vzťahoch so zahraničnými investormi je 

rozdiel pochopiteľný. 

V oboch prípadoch najnovšie bilaterálne zmluvy na ochranu investícií 

preferujú buď Stredisko ICSID, alebo tribunál zostavený podľa Arbitrážnych pravidiel 

UNCITRAL, okrem toho sa štandardne v českých a slovenských zmluvách vyskytuje 

možnosť riešiť spor na príslušnom súde v mieste realizácie investície, viď nasledujúcu 

kapitolu, ale ďalšie možnosti sú už skôr výnimkou. 

 

2.1.3 Význam súdov hostiteľského štátu pre riešenie investičných sporov 

 Z prehľadov v kapitole 2.1.1 vyplýva, že vysoké percento českých 

a slovenských dvojstranných zmlúv na ochranu investícií ponúka ako rovnocennú 

alternatívu k predloženiu sporu medzinárodnému rozhodcovskému súdu možnosť 

obrátiť sa so sporom na príslušný súd v mieste realizovania investície. 

 Vysoké čísla pre túto možnosť nás zaskočili a tak sme sa pokúsili vyhľadať 

informácie ohľadne toho, či sa štandardne aj v iných krajinách do zmlúv na ochranu 

investícií vkladá táto možnosť riešenia investičného sporu. 

 V odbornom prehľade Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj, 

s názvom Dvojstranné zmluvy na ochranu investícií 1995 – 2006: Trendy v oblasti 

tvorby pravidiel pre investičnú politiku
22

, sa uvádza iba veľmi zjednodušené tvrdenie, 

že niektoré investičné zmluvy obsahujú možnosť predložiť spor príslušnému súdu 

v hostiteľskom štáte. 

 Objavili sme tiež prehľady fór na riešenie investičných sporov používaných 

v dvojstranných zmluvách latinsko-amerických štátov
23

, z ktorých vyplýva, že popri 

zvyčajných medzinárodných rozhodcovských súdoch sa práve v zmluvách týchto 

                                                
22

  Elektronický zdroj http://archive.unctad.org/en/docs/iteiia20065_en.pdf. 
23

  Elektronický zdroj http://www.latinarbitrationlaw.com/latin-america/. 

http://archive.unctad.org/en/docs/iteiia20065_en.pdf
http://www.latinarbitrationlaw.com/latin-america/
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krajín vo zvýšenej miere vyskytuje možnosť riešiť spor aj jeho predložením lokálnemu 

súdu. 

 Náš názor je, že táto možnosť sa stáva postupne prežitkom, pretože najmä 

v krajinách ako sú latinsko-americké štáty, ale bohužiaľ ešte vždy aj Slovensko, 

zahraniční investori nemajú dôvod obrátiť sa na lokálne súdnictvo. Prieťahy, miestami 

nevyspytateľné a nepochopiteľné rozhodnutia, neštandardné väzby medzi niektorými 

osobami a silný tlak politickej reprezentácie nevytvára predpoklady na objektívne, 

rýchle a  odborné vyriešenie sporu teda to, čo podľa nášho názoru investori v prípade 

sporov potrebujú. 

  Je vysoko nepravdepodobné, že by predstavitelia spoločnosti, ktorej investícia 

bola poškodená konaním vlády niektorého štátu, zverili investičný spor súdnej 

hierarchii v tom istom štáte. Nehovoriac o tom, že medzinárodné rozhodcovské súdy 

sa na rozhodovaciu činnosť tohto druhu špecializujú a sú pri svojom rozhodovaní 

absolútne nezávislé.  

 

2.2 Multilaterálne zmluvy na ochranu investícií a ich mechanizmy 

riešenia investičného sporu 

V tejto časti sa budeme venovať najmä riešeniu sporov podľa Dohody 

o energetickej charte (ďalej „ECT“), ktorej signatármi sú Česká aj Slovenská 

republika a v krátkosti uvedieme aj mechanizmy riešenia investičných sporov podľa 

iných multilaterálnych investičných zmlúv. 

 

2.2.1 Dohoda o energetickej charte 

 ECT bola prijatá v Lisabone v roku 1994 ako multilaterálna zmluva obsahujúca 

komplexnú úpravu pre zahraničné investície v oblasti energetiky. Prijali ju mnohé 

štáty naprieč celou Európou, nevynímajúc tie najvýznamnejšie v sektore energetiky, 

napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko, či Holandsko. Členom je tiež Japonsko, či 

Austrália. Naopak ECT neratifikovali Spojené štáty americké, pretože úroveň ochrany 

investorov je vraj v porovnaní s ich bilaterálnymi zmluvami na ochranu investícií 

nedostačujúca. Jej ustanovenia sa však vzťahujú na dcérske spoločnosti amerických 
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firiem založené v členských štátoch ECT.
24

 Problematický je príklad Ruskej federácie, 

ktorý analyzujeme v kapitole 4.2.4. 

 Vo všeobecnosti však je možné povedať, že v odborných kruhoch je ECT 

hodnotená skôr pozitívne. Uznávaný profesor Wälde po jej prijatí nešetril chválou 

a vyjadril sa, že „Ide o najambicióznejší projekt, ktorý bol kedy v oblasti zahraničných 

investícií vytvorený.“
25

 

 Článok 26 ECT stanoví mechanizmus riešenia sporu medzi investorom 

a zmluvnou stranou. Prvým krokom je požiadavka ktorejkoľvek zo strán o vyriešenie 

sporu zmierom. Ak sa do troch mesiacov od predloženia takejto požiadavky 

nedosiahol zmier, investor má možnosť vybrať si rozhodcovský súd, ktorému spor 

predloží. Možné je spor predložiť súdom zainteresovanej zmluvnej strany, preložiť ho 

akýmkoľvek predtým dohodnutým spôsobom, predložiť ho v súlade s podmienkami 

o súhlase s predložením v článku 26 tiež Stredisku ICSID, vrátane predloženiu sporu 

podľa pravidiel určujúcich doplnkový prostriedok pre správne konanie vydané 

sekretariátom (ďalej „Doplnkové pravidlá ICSID“), výhradnému rozhodcovi alebo ad 

hoc rozhodcovskému súdu, zriadenému na základe Arbitrážnych pravidiel 

UNCITRAL a aj Arbitrážnemu inštitútu Štokholmskej obchodnej komory. Príslušný 

rozhodcovský súd je povinný rozhodnúť o sporných otázkach v súlade s ECT a so 

zásadami medzinárodného práva. Každá zmluvná strana je povinná vykonať 

bezodkladne akýkoľvek rozhodcovský výrok v zmysle článku 26 a prijať opatrenia pre 

účinné presadenie takýchto výrokov na svojom území.
26

 

 

2.2.2 Severoamerická dohoda o voľnom obchode 

Severoamerická dohoda o voľnom obchode (ďalej „NAFTA“) bola uzavretá 

medzi USA, Kanadou a Mexikom. Bola podpísaná v meste San Antonio v štáte Texas 

a je účinná od 1. januára 1994. Smeruje k vytvoreniu plne liberalizovanému trhu 

                                                
24  

Chovancová, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vydanie. Bratislava: 

EUROKÓDEX, 2009. 
25

  Citácia prebratá z Chovancová, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vydanie. 

Bratislava: EUROKÓDEX, 2009, s. 181. 
26

  Rozhodnutie Rady a Komisie z 23. septembra 1997 o uzavretí Zmluvy o energetickej charte a 

Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch 

Európskymi spoločenstvami, Ú. v. ES L 69, 9.3.1998, s. 1 – 116. 
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medzi jej členskými štátmi a k podpore prílevu investícií, z čoho profituje najmä 

Mexiko. 

Riešeniu investičného sporu jeho predložením rozhodcovskému súdu 

predchádza negociačné konanie a jeho prvým krokom je zaslanie oznámenia 

hostiteľskému štátu v rámci NAFTA. Riešenie sporov obsahujú články 1115 

a nasledujúce. Arbitráž sa môže iniciovať až po uplynutí šiestich mesiacov od 

momentu, kedy nastali okolnosti determinujúce vznik sporu. Investor môže potom 

spor predložiť Stredisku ICSID na arbitráž podľa Doplnkových pravidiel ICSID, alebo 

ad hoc rozhodcovskému súdu, ktorý bude spor riešiť na základe Arbitrážnych 

pravidiel UNCITRAL. Tým sa investor podľa NAFTA vzdáva možnosti predložiť 

spor iným súdom. 

Doktorka Chovancová uvádza tri špecifiká investičnej arbitráže podľa NAFTA. 

Prvým je konsolidácia, kedy sa nárok viacerých investorov s fakticky rovnakým 

prípadom spojí do jednej konsolidovanej arbitráže. Druhou osobitou črtou je veľmi 

široko definovaný pojem investícia. NAFTA poskytuje taxatívny výpočet toho čo 

všetko je investícia, na rozdiel od zvyčajného demonštratívneho zoznamu investícií 

napríklad v bilaterálnych zmluvách na ochranu investícií. Tretím špecifikom je už 

vyššie spomenutá povinnosť investora zmluvnej strany predložiť písomné vzdanie sa 

práva spor predniesť inému súdu, týmto opatrením sa zabráni duplicitnému konaniu 

v tej istej veci a protichodným výsledkom, ktoré pri duplicitných pokusoch o riešenie 

investičného sporu nie sú nezvyčajné.
27

 

Spory medzi členskými štátmi ohľadne interpretácie a aplikácie NAFTA patria 

do pôsobnosti Komisie pre voľný obchod, ktorú táto dohoda ustanovuje.
28

 

 

  

                                                
27  

Chovancová, K.: Medzinárodná arbitráž investičných sporov. 1. vydanie. Bratislava: 

EUROKÓDEX, 2009. 
28

  Článok 2001 NAFTA. 
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3 Európska únia a ochrana investícií 

 Prijatím Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa začala nová etapa ochrany 

investícií a riešenia investičných sporov z pohľadu členských štátov Únie. Česká 

republika a Slovenská republika sú teda priamo ovplyvnené zmenami v investičnej 

politike Európskej únie. 

 Článok 3 ZFEU, ktorý stanovuje oblasti v ktorých má Európska únia výlučnú 

právomoc, v odseku 1 písmeno e) uvádza ako jednu z týchto oblastí spoločnú 

obchodnú politiku. Článok 207 odsek 1 následne špecifikuje, že do spoločnej 

obchodnej politiky Únie patrí aj úprava priamych zahraničných investícií.
29

 

 Práve táto zmena spustila legislatívne procesy, ktoré momentálne smerujú 

k prijatiu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú prechodné 

opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a 

tretími krajinami
30

 (ďalej „Nariadenie o prechodných opatreniach“). „V súlade s 

článkom 2 ods. 1 ZFEÚ môže v oblasti, v ktorej bola výlučná právomoc prenesená na 

Úniu, vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty len Únia.“
31

 Ako 

je však zrejmé z úplného názvu plánovaného Nariadenia o prechodných opatreniach, 

v tomto prípade sa jedná iba o zavedenie jednotného rámca na prechodné obdobie od 

prijatia ZFEU do prijatia komplexnej úpravy priamych zahraničných investícií. 

Východiská a ciele pre samotnú úpravu sú uvedené v Oznámení Komisie Rade, 

Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov: Na ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike 

KOM(2010)343 v konečnom znení
32

 (ďalej „Oznámenie“). 

                                                
29

  „Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám colných 

sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom a službami, k 

obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, zjednocovaniu 

liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu obchodu, napríklad v 

prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa uskutočňuje v rámci zásad a cieľov 

vonkajšej činnosti Únie.“ 
30

  Ide o dokument s označením KOM(2010)344, úplné znenie návrhu a informácia o aktuálnom stave 

legislatívneho procesu sa nachádza na webovej stránke http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_ 

real.cfm?CL=sk &DosId=199504. 
31

  Dôvodová správa k Nariadeniu o prechodných opatreniach. 
32

  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade, 

Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Na 

ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike KOM(2010) 343 v konečnom znení, 

Ú. v. EÚ C 318, 29.10.2011, s. 150 – 154. 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_%20real.cfm?CL=sk%20&DosId=199504
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_%20real.cfm?CL=sk%20&DosId=199504
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 Ciele, ktoré si Európska komisia v Oznámení kladie sú nasledovné: „Účelom 

tohto oznámenia je preskúmať, akým spôsobom môže Únia rozvíjať medzinárodnú 

investičnú politiku tak, aby zlepšila konkurencieschopnosť EÚ a tým prispela k 

cieľom inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu stanoveným v stratégii 

Európa 2020.“ Komisia deklaruje, že naďalej má záujem byť otvoreným investičným 

prostredím, ale tiež že by mala zabezpečiť aby investori z jej členských štátov v tretích 

krajinách mali rovnaké podmienky ako investori z týchto krajín realizujúce svoje 

investície v Únii.  

Okrem toho tiež v dokumente predkladá argumenty na podporu zjednotenia 

úpravy priamych zahraničných investícií. Komisia analyzuje problematickosť systému 

bilaterálnych zmlúv na ochranu investícií, tvrdí že rozdiely v jednotlivých zmluvách 

vedú k nerovnosti podmienok pre spoločnosti z Únie investujúce v tretích krajinách. 

V dokumente tiež upriamuje pozornosť na to, že takéto dohody sa týkajú úpravy 

vzťahov až po zrealizovaní investície a opomínajú náležitosti vstupu na trh, z tohto 

dôvodu teda Európska únia prostredníctvom bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv 

s obchodnými partnermi pristúpila k liberalizácii investícií a zabezpečeniu 

nediskriminačného zaobchádzania s všetkými investormi z Únie bez ohľadu na to, 

z ktorého členského štátu pochádzajú. 

Keďže systém ochrany investícií má v každom členskom štáte svoje špecifiká, 

Komisia vidí v rokovaniach o investíciách s tretími krajinami priestor na využitie toho 

najlepšieho zo stoviek bilaterálnych investičných zmlúv tak, aby sa v dlhodobom 

horizonte systém bilaterálnych zmlúv s tretími krajinami nahradil systémom 

investičných dohôd na úrovni Európska únia – tretia krajina, respektíve združenie 

krajín s vzájomným voľným obchodom. V dokumente sa uvažuje aj o rozsiahlom 

začlenení investičných vzťahov do dohôd o voľnom obchode, konkrétne sa uvádzajú 

dodnes prebiehajúce rokovania medzi Úniou a Kanadou o komplexnej dohode 

o hospodárskej a obchodnej spolupráci, kde Kanada prejavila záujem o dohodu, ktorá 

by zahŕňala ochranu investícií.  

Pre potreby našej práce je však najdôležitejšia tá časť Oznámenia, ktorá hovorí 

o perspektívach pre budúcu úpravu oblasti riešenia investičných sporov. „Režim 

urovnávania sporov medzi investorom a štátom, ktorý je zásadným prvkom, ktorý 

Únia prevzala z bilaterálnych investičných dohôd členských štátov je dôležitý, pretože 
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investíciami sa vytvára dlhodobý vzťah s hostiteľským štátom, ktorý nemožno v 

prípade výskytu problémov jednoducho presmerovať na iný trh. Regulácia vzťahu 

medzi investorom a štátom je už zavedeným charakteristickým prvkom investičných 

dohôd a jej neexistencia by investorov jednoducho odradila a hostiteľský štát by bol 

menej atraktívny v porovnaní s inými krajinami.“ Európska komisia konštatuje, že 

súčasné štruktúry riešenia investičných sporov nie sú dostatočne prispôsobené aktívnej 

účasti Únie v mechanizmoch riešenia týchto sporov. Ako príklad uvádza 

Washingtonský dohovor, ktorý je otvorený na podpis iba členským štátom Svetovej 

banky a účastníkom Štatútu Medzinárodného súdneho dvora
33

 a teda v aktuálnom 

znení neumožňuje Únii stať sa jeho signatárom. V Oznámení však Komisia uvádza aj 

možnosť zmeny znenia Washingtonského dohovoru, čím by sa Európskej únii otvorila 

cesta k využívaniu Strediska ICSID. 

 Pre utváranie režimu riešenia sporov medzi investorom a štátom Komisia 

pomenúva tri najväčšie výzvy a to transparentnosť (verejnosť niektorých informácií 

a rozhodcovských nálezov), rozmanitosť sporov a výkladov (najmä jednotnosť 

a predvídateľnosť urovnávania sporov) a tiež pravidlá rozhodcovského konania 

(otázka možného pristúpenia k Washingtonskému dohovoru). 

 Pre úplnosť ešte dodávame, že predstavitelia členských štátov Európskej únie 

sa nie vždy stotožňujú s pohľadom Komisie a ich hlas je počuť okrem iného aj 

v Európskom parlamente, čo v konečnom dôsledku brzdí proces prijímania Nariadenia 

o prechodných opatreniach. Pokiaľ rozpory pretrvajú, je možné, že budú prekážkou aj 

pri formulovaní normatívnych aktov vo vzťahu už k samotnej spoločnej úprave 

priamych zahraničných investícií. 

„Členské štáty sa nestotožňujú s obavami Komisie ohľadne rizík vyplývajúcich 

z rozhodcovského konania a diskriminačného zaobchádzania s investormi. Výrazná 

väčšina členských štátov dáva prednosť ponechaniu doterajších zmlúv, obzvlášť keď 

sa jedná o ustanovenia o vyvlastnení, náhrady, ochranu investícií a ohľadne sporov 

investor verzus štát. Napriek tomu sa však niekoľko členských štátov snaží 

o vyriešenie tejto otázky. Hospodársky a finančný výbor poznamenáva, že je naďalej 

zodpovednosťou členských štátov [zabezpečiť súlad s právom spoločenstva] a že tie 

boli informované o pochybnostiach Komisie ohľadne podnikania bilaterálnych 

                                                
33

  Článok 67 Washingtonského dohovoru. 
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krokov, a vyzýva preto členské štáty, aby učinili to, čo je nevyhnutné v tomto smere. 

Hospodársky a finančný výbor bude naďalej sledovať vývoj v tomto ohľade a vráti sa 

k tejto otázke v najbližšej správe.“
34

 

Náš názor je, že presun priamych zahraničných investícií do výlučnej 

kompetencie Únie sa udial skôr, ako by s tým boli predstavitelia členských štátov 

naozaj stotožnení a preto dnes brzdia jej praktické realizovanie. Na druhej strane však 

bola ZFEU, ktorá obsahuje výlučnú kompetenciu, riadne ratifikovaná a preto keď už 

raz štáty dobrovoľne prijali záväzok a odovzdali suverénne rozhodovanie o priamych 

zahraničných investíciách v plnej miere Únii, mali by sa na realizácii týchto cieľov 

aktívne podieľať. 

 

3.1 Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie k spoločnej 

investičnej politike 

 Jednou z dôležitých otázok, ktorú si odborná verejnosť po vstupe desiatich 

krajín do Únie v roku 2004 kládla, bolo či zmluvy na ochranu investícií uzatvorené 

medzi novými členskými krajinami (ďalej „intrakominitárne BIT“) zostávajú účinné. 

Ako poukazuje profesor Bělohlávek, niektorí tvrdia, že investičné záležitosti v rámci 

Únie sa riadia jej právom a teda riešenie z nich vyplývajúcich sporov medzi subjektmi 

z členských krajín a členskými krajinami pred medzinárodnými rozhodcovskými 

súdmi je v rozpore s únijným právom. V rozsudku Komisia EHS v. Taliansko, sp. zn. 

10/61, Súdny dvor Európskej únie judikoval, že v záležitostiach ktoré sa riadia 

Zmluvou o ES majú jej ustanovenia prednosť pred dohodami uzatvorenými pred jej 

platnosťou medzi členmi Únie. V prípade Matteucci sp. zn. 235/87, Súdny dvor 

rozhodol, že členské štáty musia prijať všetky opatrenia, ktoré zabezpečia plnenie 

záväzkov, ku ktorým sa zaviazali v zmluvách o fungovaní Únie.
35

 

V súvislosti so zmenami ochrany investícií v Únii diskusia ohľadne potreby 

a platnosti intrakomunitárnych BIT rezonuje stále viac, avšak zatiaľ platí status 

quo. Zásadnú zmenu pravdepodobne prinesie až sformulovanie spoločnej investičnej 

politiky Únie. Medzičasom sa však už medzinárodné rozhodcovské tribunály zaoberali 

                                                
34

  Citácia prebratá z Bělohlávek, A.: Ochrana přímých zahraničných investic v Evropské unii. 1. 

vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 105. 
35

  Bělohlávek, A.: Ochrana přímých zahraničných investic v Evropské unii. 1. vydanie. Praha: C. H. 

Beck, 2010. 
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otázkou svojej príslušnosti, kedy sa na ne s pripomienkami obrátila Európska Komisia. 

V tejto súvislosti je zaujímavý najmä spor AES Summit a AES-Tisza verzus 

Maďarsko
36

 (ďalej „Prípad AES Summit a AES-Tisza verzus Maďarsko“), ktorý 

budeme analyzovať v kapitole 4.1.5. 

  

                                                
36

  AES Summit Generation Limited a AES-Tisza Erömü Kft. verzus Maďarsko (ICSID Case No. 

ARB/07/22). 
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4 Medzinárodné rozhodcovské súdy a ich rozhodovacia 

prax 

 Investičný spor prebieha v dvoch základných etapách. Prvá začína momentom, 

kedy sa investor subjektívne cíti ekonomicky poškodený a rozhodne sa situáciu riešiť. 

Po zistení aké možnosti sa mu ponúkajú podľa príslušnej zmluvy na ochranu investícií 

nasleduje negociačná fáza, kedy sú strany povinné hľadať riešenie sporu bez toho, aby 

ho predložili arbitrom. Keď sa toto nepodarí, spor sa na návrh niektorej zo strán, 

zvyčajne investora, predloží rozhodcovskému súdu. 

Druhou etapou je riešenie sporu pred rozhodcovským súdom. Bežne 

rozhodcovský súd posúdi svoju príslušnosť pre riešenie predloženého sporu a vykoná 

potrebné procesné úkony. Následne pristupuje k riešeniu samotného sporu, ktoré 

spočíva v analýze jeho vecnej stránky v súlade s príslušnou zmluvou na ochranu 

investícií. Potom na základe zistených skutočností rozhodcovský súd vydaním 

rozhodcovského nálezu rozhodne. 

Každý inštitucionálny rozhodcovský súd má vlastné špecifiká a volí osobitý 

prístup k riešeniu investičných sporov. Nižšie rozoberieme najvýznamnejšie 

medzinárodné rozhodcovské súdy a ich rozhodnutia v prípadoch, ktoré sa buď týkali 

regiónu Strednej Európy, alebo mali špeciálny význam pre zmenu paradigmy 

rozhodovacej praxe týchto súdov. V súvislosti s tým je nutné uviesť, že rozhodnutia 

nemajú precedentný charakter, keďže každý prípad sa rozhoduje na základe odlišných 

zmlúv na ochranu investícií. Prediktabilita rozhodnutí je teda vo všeobecnosti veľmi 

náročná a nejednoznačná. 

 

4.1 Washingtonský dohovor a stredisko ICSID 

4.1.1 História a fungovanie
37

 

Stredisko ICSID, najvýznamnejší medzinárodný rozhodcovský súd pre riešenie 

investičných sporov súčasnosti, bolo založené Washingtonským dohovorom. Práve ten 

určuje mandát, organizáciu a hlavné funkcie Strediska ICSID. Primárnou funkciou je 

poskytovať zázemie pre zmierovacie a rozhodcovské konanie medzinárodných 

                                                
37 

 Elektronický zdroj http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 
 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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investičných sporov medzi hostiteľským štátom a zahraničným investorom. 

Washingtonský dohovor formulovali výkonní riaditelia Medzinárodnej banky pre 

obnovu a rozvoj – Svetovej banky a bol daný k dispozícií na pristupovanie 18. marca 

1965 a účinným sa stal 14. októbra 1966. Organizačne je Stredisko ICSID zaradené 

pod Svetovú banku. 

Orgánmi Strediska ICSID sú Správna rada a Sekretariát. V Správnej rade je za 

každý členský štát jeden zástupca a predsedá jej automaticky prezident Svetovej 

banky. Správna rada prijíma rozpočet strediska, schvaľuje výročnú správu o jeho 

činnosti, prijíma pravidlá pre fungovanie strediska, volí generálneho tajomníka a jeho 

zástupcu. Sekretariát je vedený generálnym tajomníkom, ktorý je z právneho hľadiska 

predstaviteľom Strediska ICSID a okrem iného má právomoc overovať správnosť 

rozhodcovských rozhodnutí. Sekretariát zabezpečuje fungovanie strediska, 

administráciu rozhodcovských a zmierovacích konaní, zabezpečuje tiež menovanie 

arbitrov a zostavovanie rozhodcovských komisií. Okrem toho tiež vedie Zoznam 

zmierovacích sudcov a Zoznam rozhodcov, každý zmluvný štát môže do každého 

menovať štyri osoby. 

Náklady na fungovanie Sekretariátu sú súčasťou rozpočtu Svetovej banky, 

avšak náklady konaní pred Strediskom ICSID znášajú strany sporu tak, ako sa o tom 

rozhodne v rozhodcovskom náleze. Washingtonský dohovor má 158 signatárskych 

štátov, z ktorých 10 ešte nezavŕšilo ratifikačný proces. Najnovším členom Strediska 

ICSID s účinnosťou od 18. mája 2012 je Južný Sudán. 

Rozhodcovské konania bežne prebiehajú v sídle strediska, vo Washingtone, 

avšak strany sa môžu v zmysle článku 63 Washingtonského dohovoru dohodnúť aj 

inak. V takomto prípade, bude rozhodcovské konanie prebiehať pred inštitúciou 

s ktorou má stredisko pre tento účel uzavretú dohodu. Takýmto miestom je napríklad 

Stály rozhodcovský súd v Hágu, Medzinárodné rozhodcovské centrum v Singapure, 

Medzinárodné rozhodcovské centrum v Hong Kongu, či mnohé ďalšie. 

 

4.1.2 Rozhodcovské pravidlá 

 Systém rozhodcovských pravidiel Strediska ICSID tvorí niekoľko predpisov. 

Podľa článku 6 Washingtonského dohovoru ich prijíma Správna rada Strediska ICSID. 

Sú nimi nižšie uvedené predpisy. 
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 Administratívne a finančné pravidlá, ktoré obsahujú detailnú úpravu procesov 

a vzťahov v rámci Správnej rady a Sekretariátu, finančné pravidlá pre podanie žiadosti 

o začatie konania a pre samotné konanie, upravujú imunity pre osoby podieľajúce sa 

na činnosti strediska, komunikáciu s členskými štátmi a oficiálne jazyky, ktorými sú 

angličtina, francúzština a španielčina. 

 Rokovací poriadok pre zmierovacie a rozhodcovské konanie (v angličtine sa 

používa termín Institution rules). Tento predpis obsahuje úpravu obsahových 

a formálnych náležitostí žiadosti o začatie konania, napríklad predpisuje že musí byť 

z neho zrejmé označenie strán sporu, to či žiadateľ požaduje začatie zmierovacieho, či 

rozhodcovského konania, dátum a označenie súhlasu strán sporu s jeho predložením 

Stredisku ICSID, keďže v zmysle Washingtonského dohovoru je možné spor stredisku 

predložiť iba ak súhlasili obe strany. Súhlas môže byť daný jednotlivo pre daný spor, 

alebo generálne napríklad v zmluve o ochrane investícií, ktorú medzi sebou štát 

domicilu investora a štát v spore uzavreli. Rokovací poriadok pre zmierovacie a 

rozhodcovské konanie tiež obsahuje procedúry pre registráciu žiadosti o začatie sporu 

a okrem iného upravuje aj odvolanie takejto žiadosti. 

 Pravidlá zmierovacieho konania (v angličtine sa používa termín Conciliation 

rules) preberajú a rozširujú úpravu zmierovacieho konania z kapitoly III. 

Washingtonského dohovoru. Obsahujú detaily menovania a odvolávania 

vyjednávačov, upravujú skonštituovanie zmierovacej komisie a spôsobu jej práce, 

výsluchy svedkov a prizvaných expertov, prípravu a vyhlásenie záverečnej správy, 

ktorá obsahuje dohodu strán, alebo konštatuje, že stranám sa dohodu dosiahnuť 

nepodarilo. Správa je neverejná pokiaľ strany neudelia povolenie k jej publikovaniu. 

 Pravidlá rozhodcovského konania (v angličtine Arbitration rules) obsahujú, tak 

ako to z ich názvu vyplýva, pravidlá pre rozhodcovské konanie. Popisujú najmä 

ustanovovanie rozhodcov a rozhodcovského tribunálu, priebeh a procesy súvisiace 

s jeho zasadaním, či detaily písomného a ústneho konania. Zaoberajú sa taktiež aj 

rozhodcovským nálezom, jeho interpretáciou, zmenou a anulovaním. Obsahujú tiež 

pokyny pre spôsob hodnotenia dôkazov. O plánovaných dôkazoch musia byť 

priebežne informovaní tribunál i protistrana, tribunál rozhoduje o ich prípustnosti 

a dôkaznej hodnote. Prípustné sú podania tretích strán, nezúčastnených na spore, ktoré 

požadujú vyjadriť sa k prerokovávanej záležitosti, prípustnosť podaní tretích strán 
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posudzuje tribunál po konzultácii so stranami sporu. Pravidlá rozhodcovského konania 

Strediska ICSID poznajú aj inštitút predbežných opatrení, tribunál ich môže odporučiť 

v záujme zachovania práv strán v spore. Strany tiež môžu podať generálnemu 

tajomníkovi predbežné námietky na príslušnosť strediska pre riešenie sporu, ktorým sú 

dotknuté. Článok 52 pravidiel predpokladá aj možnosť obrátiť sa na generálneho 

tajomníka so žiadosťou o anulovanie rozhodcovského nálezu, ten následne požiada 

predsedu Správnej rady o vymenovanie ad hoc komisie, ktorá rozhodne o takejto 

žiadosti. V nadväznosti na anulovanie nálezu, alebo jeho časti, môžu strany spor 

znovu predložiť novému tribunálu. 

Špecifickými pravidlami strediska sú Doplnkové pravidlá ICSID (anglicky 

Additional facility rules), tieto stoja mimo jurisdikciu Washingtonského dohovoru, 

pretože upravujú rozhodcovské konanie strán, z ktorých jedna nie je signatárskym 

štátom dohovoru, alebo nie je subjektom z takéhoto štátu. Dohoda strán o predložení 

sporu stredisku podľa Doplnkových pravidiel ICSID však vyžaduje povolenie 

generálneho tajomníka, ten ho podľa pravidiel udelí ak sú splnené všetky požiadavky 

pravidiel a zároveň spor, ktorý chcú strany predložiť medzinárodnému 

rozhodcovskému súdu obsahuje špecifický rozmer, ktorý ho odlišuje od bežných 

komerčných sporov. Komentár k Washingtonskému dohovoru upresňuje, že podnetom 

k zavedeniu Doplnkových pravidiel ICSID bolo, že strany ktoré chceli predložiť spor 

stredisku mohli byť odmietnuté s argumentom že relevantná transakcia nebola 

v plnom zmysle slova investíciou.
38

 

 

4.1.3 Odstúpenie od Washingtonského dohovoru 

 V súvislosti s ďalším fungovaním strediska sa aktuálne rieši otázka ako 

ovplyvní jeho príslušnosť pre riešenie investičných sporov, odstúpenie zmluvného 

štátu od Washingtonského dohovoru. 

 Dňa 24. januára 2012 bola depozitárovi dohovoru, ktorým je Svetová Banka, 

v súlade s procedurálnymi pravidlami článku 71 a nasledujúcimi Washingtonského 

dohovoru, doručená výpoveď Venezuely. Výpoveď nadobudne účinnosť po šiestich 

mesiacoch, v tomto prípade to bude 25. júla tohto roku. Venezuela však nie je prvou 

                                                
38

  Schreuer, Ch.: The ICSID Convention: A Commentary. 1. vydanie. Cambridge: Cambridge 

Univeristy Press, 2001 (autorský preklad). 
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krajinou, ktorá sa rozhodla od Washingtonského dohovoru odstúpiť. S účinnosťou od 

3. novembra 2007 odstúpila od dohovoru ako prvá Bolívia, nasledovaná s účinnosťou 

7. januára 2010 Ekvádorom. V Ekvádore dokonca zmenou ústavy zakázali vláde 

používať na riešenie investičných sporov súvisiacich s petrochemickým priemyslom 

mechanizmy medzinárodného rozhodcovského súdnictva. 

 Od oznámenia Bolívie, že hodlá odstúpiť od Washingtonského dohovoru 

prichádzali zmiešané signály aj od iných signatárskych štátov. Predstavitelia štátu 

Nikaragua sa vyjadrovali, že im je blízky postoj Bolívie a že sa budú inšpirovať jej 

skúsenosťami. Dodnes však Nikaragua výpoveď podľa článku 71 dohovoru 

nedoručila.
39

 

 Juhoamerické štáty odstupujú od Washingtonského dohovoru najmä 

z politických dôvodov, socialistické vlády v tejto oblasti totiž majú silné sklony 

vyvlastňovať strategické podniky, avšak chcú sa vyhnúť vyplácaniu trhových náhrad 

investorom. Hoci odstúpením od dohovoru investori nestrácajú ďalšie možnosti 

predkladania investičných sporov medzinárodným rozhodcovským súdom, štáty ich 

tým efektívne obmedzujú v ochrane svojich práv. Pri vyvlastňovaní štáty argumentujú 

verejným záujmom, potrebou ekonomického rozvoja krajiny, či dokonca aj 

poškodzovaním spoločnosti zo strany jej vlastníka nedostatočným investovaním. 

Najčerstvejším sporom z tejto kategórie je spor medzi španielskym koncernom Repsol 

a Argentínou ohľadne znárodnenia argentínskej ropnej spoločnosti YPF SA, v ktorej 

Repsol držal majoritu. Hoci v tomto prípade sa Argentína zaviazala Repsolu zaplatiť 

za to, že jeho vlastnícky podiel vyvlastnila, o výške odškodnenia má rozhodnúť 

argentínsky súd. Proti tomu logicky protestuje poškodený vlastník znárodnenej YPF 

SA a jeho predstavitelia už v zmysle bilaterálnej zmluvy na ochranu investícií medzi 

Španielskom a Argentínou informovali argentínsku prezidentku o spore, čo je prvým 

krokom pre jeho predloženie Stredisku ICSID.
40

  

 Hoci je Argentína stále signatárom Washingtonského dohovoru a zatiaľ ani 

neoznámila, že plánuje od dohovoru odstúpiť, javilo by sa to v súvislosti s oznámeným 

pokračovaním znárodňovania ako logický krok. Vyhla by sa tak tlaku na predkladanie 

investičných sporov Stredisku ICSID. 
                                                
39

 Elektronický zdroj http://www.iisd.org/itn/2008/08/06/south-american-alternative-to-icsid-in-the-

works-as-governments-create-an-energy-treaty. 
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 Elektronický zdroj http://en.mercopress.com/2012/05/16/repsol-sues-argentina-over-ypf-in-ny-

court-and-also-takes-the-case-to-world-bank-arbitration. 
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 Očakáva sa, že s praktickými dopadmi odstúpenia signatárskeho štátu od 

Washingtonského dohovoru vo vzťahu k predkladaniu investičných sporov Stredisku 

ICSID sa jeho arbitri budú musieť vysporiadať v rozhodcovskom náleze v aktuálne 

prebiehajúcom prípade Pan American Energy LLC verzus Bolívia (ICSID Case No. 

ARB/10/8). Generálny tajomník prijal 12. apríla 2010 žiadosť o začatie arbitrážnych 

procedúr, avšak do dnešného dňa rozhodcovský tribunál nie je zostavený, bližšie 

okolnosti jeho zostavovania nie sú známe. Rozhodne však bude zaujímavé ako sa 

stredisko postaví k skutočnosti, že investor zažaloval Bolíviu necelé tri roky po 

účinnosti jej odstúpenia od Washingtonského dohovoru.
41

 

 

4.1.4 Phoenix Action Ltd. verzus Česká republika (ICSID Case No. 

ARB/06/5) 

 Spor Phoenix Action Ltd. verzus Česká republika (ďalej „Prípad Phoenix“) 

nemôžeme v našej práci vynechať a to hneď z niekoľkých dôvodov. Okrem toho, že 

v ňom bola priamo zainteresovaná Česká republika a jeho rozhodcovský nález
42

 z 15. 

apríla 2009 nie je ešte úplne vyčerpávajúco spracovaný v odbornej literatúre, ako 

prípady staršieho dáta, toto rozhodcovské konanie rozšírilo kritériá, ktoré je nutné 

skúmať v súvislosti s možnosťou ochrany investície prostredníctvom predloženia 

investičného sporu Stredisku ICSID. Tribunál v rozhodcovskom náleze v rámci svojej 

argumentácie referoval na mnohé významné spory a preto nám jeho analýza umožní 

sledovať ako sa vyvíjali pojmi investícia a ochrana investícií z pohľadu rozhodovacej 

praxe Strediska ICISD. 

 K skutkovým okolnostiam sporu je nutné povedať, že izraelská spoločnosť 

Phoenix Action Ltd. (ďalej „Phoenix“) kúpila dve české spoločnosti, kým tieto boli 

účastníkmi súdnych konaní, jedna zo súkromným subjektom ohľadne vlastníctva 

kľúčových aktív spoločnosti a druhá s českými finančnými úradmi, ktoré odhalili 

masívne daňové a colné machinácie. Okrem toho právni zástupcovia žalovaného, 

Českej republiky zistili, že subjektmi v transakciách v ktorých sa prevádzali obchodné 

podiely v spoločnostiach z pôvodných českých entít na izraelský Phoenix, bol iba 

                                                
41

 Elektronický zdroj http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=498f13fc-07fc-46b4-91fd-

729a5b2dced9.pdf. 
42

 Celé znenie rozhodcovského nálezu je k dispozícii na http://italaw.com/documents/ 

PhoenixAward.pdf. 

http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=498f13fc-07fc-46b4-91fd-729a5b2dced9.pdf
http://www.jdsupra.com/post/fileServer.aspx?fName=498f13fc-07fc-46b4-91fd-729a5b2dced9.pdf
http://italaw.com/documents/%20PhoenixAward.pdf
http://italaw.com/documents/%20PhoenixAward.pdf
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pôvodný vlastník, český občan a jeho rodinní príslušníci. V súvislosti s vyšetrovaním 

finančných podvodov polícia tohto českého občana zadržala, no ten utiekol do Izraela, 

kde účelovo založil entitu Phoenix. V spore predloženom Stredisku ICSID neskôr 

Phoenix namietal, že Česká republika neochránila jeho investíciu v súlade 

s dvojstrannou zmluvou na ochranu investícií medzi Českou republikou a Izraelom, 

keď české súdy poškodili svojou rozhodovacou činnosťou hodnotu týchto investícií. 

Česká republika v svojom vyjadrení požiadala tribunál, aby rozhodol či je možné 

účelovo založiť entitu v zahraničí a vyvolať tak umelo pôsobnosť Strediska ICSID. 

 Jadro rozhodcovského nálezu v prípade Phoenix tvoria tri základné okruhy, sú 

nimi predbežné zistenia, všeobecná analýza tribunálu ohľadne jurisdikcie strediska pre 

riešenie tohto sporu a analýza existencie chránenej investície. 

 V časti predbežné zistenia tribunál konštatuje, že svoju príslušnosť musí 

skúmať s prihliadnutím na ustanovenia Washingtonského dohovoru, zmluvy 

(pravdepodobne tu majú na mysli obchodné zmluvy týkajúce sa investície), národného 

právneho poriadku a príslušnej zmluvu na ochranu investícií. Tu definuje štyri 

podmienky ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby mohlo stredisko realizovať v 

spore svoju jurisdikciu. Proti sebe musia stáť členský štát a subjekt z iného členského 

štátu dohovoru - ratione personae, spor musí byť právnym sporom vyplývajúcim 

priamo z investície - ratione materiae, členský štát a investor musia písomne potvrdiť, 

že investičný spor má riešiť Stredisko ICSID - ratione voluntatis a Washingtonský 

dohovor musí byť v relevantnom čase aplikovateľný - ratione temporis.  

 Všeobecná analýza tribunálu ohľadne jurisdikcie strediska pre riešenie tohto 

sporu je z nášho pohľadu najhodnotnejšou časťou rozhodcovského nálezu. Tribunál tu 

analyzuje námietku odporcu, Českej republiky, že investícia Phoenixu nespĺňa 

v rozhodovacej praxi Strediska ICSID ustálené kritéria posudzovania investície podľa 

takzvaného Salini testu
43

, ktorými sú (i) investovanie peňazí, alebo inej ekonomickej 

hodnoty, (ii) určitá doba počas ktorej sa projekt realizuje, (iii) element risku a (iv) 

príspevok k rozvoju hostiteľského štátu. Hoci navrhovateľ spochybňoval použiteľnosť 

týchto kritérií v danom prípade, tribunál zašiel dokonca ešte ďalej a k zaužívanému 

Salini testu pridal v rozhodcovskom náleze dve ďalšie kritériá. Pridal kritérium, podľa 

                                                
43

 Boli formulované v rozhodnutí o príslušnosti Strediska ICSID pre rozhodovanie sporu Salini 

Costruttori S.p.A. a Italstrade S.p.A. verzus Maroko, ICSID Case No. ARB/00/4 a boli až do vydania 

rozhodcovského nálezu v Prípade Phoenix bežne používané. 
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ktorého (v) majetkové hodnoty musia byť investované v súlade s právnymi predpismi 

hostiteľského štátu a (vi) musia byť investované bona fide. 

 Salini test nebol však jedinou referenciou na v minulosti rozhodnuté investičné 

spory. Tribunál pri formulovaní dvoch nových kritérií odkázal na prípad Mihaly
44

 

v ktorom sa riešila otázka, či kanadská spoločnosť môže platne previesť nárok na spor 

v zmysle Washingtonského dohovoru na spoločnosť americkú a takouto štruktúrou 

splniť podmienky na predloženie daného sporu Stredisku ICSID. Odpoveď tribunálu 

bola jednoznačná. Tribunál potvrdil, že nikto nemôže na iného previesť lepší titul ako 

má sám a teda kanadská spoločnosť, ktorá nemôže spor predložiť Stredisku ICSID, 

pretože Kanada nie je členským štátom Washingtonského dohovoru, nemôže previesť 

nárok na predloženie sporu na spriaznenú americkú entitu a docieliť tak predloženie 

sporu stredisku. Arbitri sa vyjadrili v tom duchu, že umožnenie toho by nebolo 

v súlade s predmetom a cieľom Washingtonského dohovoru. 

Rozhodcovský nález odkazuje aj na spor Tokios Tokelės
45

 v ktorom príslušný 

rozhodcovský tribunál potvrdil že v prípade, že cieľom holdingovej štruktúry 

prostredníctvom ktorej sa investícia realizuje, nie je umelo vytvoriť pôsobnosť 

Strediska ICSID, nie je dôvod ochranu takto štruktúrovanej investície investorovi 

odoprieť. V tomto prípade boli stranami sporu litovská spoločnosť a Ukrajina. 

Problém bol v tom, že vlastníkmi litovskej spoločnosti boli občania Ukrajiny. 

Z dokazovania však jednoznačne vyplynulo, že spoločnosť bola založená šesť rokov 

pred uzavretím zmluvy na ochranu investícií medzi Ukrajinou a Litvou. V tomto 

prípade sa teda nejednalo o účelovú spoločnosť, ale o dlhodobo riadne podnikajúci 

subjekt. Arbitri rozhodli, že takýto subjekt je zahraničným investorom a má tak prístup 

k ochrane svojej investície prostredníctvom predloženia sporu z nej vyplývajúceho 

Stredisku ICSID, podľa príslušnej zmluvy na ochranu investícií. 

Analýza existencie chránenej investície potom už iba aplikuje fakty Prípadu 

Phoenix na šesť sformulovaných kritérií pre posudzovania investície. Arbitri rozhodli, 

že v tomto prípade kritériá nie sú naplnené a teda Phoenix nemá právo požadovať 

ochranu investície predložením sporu Stredisku ICSID. 

 

                                                
44

  Mihaly International Corporation verzus Srí Lanka (ICSID Case No. ARB/00/2). 
45

  Tokios Tokelės verzus Ukrajina (ICSID Case No. ARB/02/18). 
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4.1.5 AES Summit Generation Limited a AES-Tisza Erömü Kft. verzus 

Maďarsko (ICSID Case No. ARB/07/22) 

V Prípade AES Summit a AES-Tisza verzus Maďarsko išlo o spor, ktorý pre 

našu prácu nie je dôležitý z hľadiska faktického pozadia, či procesných stránok 

rozhodovania, ale najmä kvôli tomu, že Európska komisia sa v ňom dožadovala 

podania tretej strany a tribunál jej podanie v súlade s článkom 37 ods. 2 Pravidiel 

rozhodcovského konania (v angličtine Arbitration rules) Strediska ICSID umožnil.  

V skratke zhrnieme, že sa jednalo o investičný spor medzi britskou 

spoločnosťou AES Summit Generation Limited, ktorá spolu so svojou maďarskou 

dcérskou spoločnosťou AES-Tisza Erömü Kft. žalovali Maďarsko kvôli zavedeniu 

regulovaných cien elektriny. Investor konanie Maďarska vyhodnotil ako porušenie 

svojich práv z Dohody o energetickej charte. Prípadu AES Summit a AES-Tisza 

verzus Maďarsko z roku 2007 totiž predchádzala už arbitráž z roku 2001
46

, kde strany 

pred rozhodnutím tribunálu uzavreli dohodu o urovnaní sporu a dohodli sa aj na 

cenovom vzorci, ktorý sa bude aplikovať na výkup elektrickej energie od výrobcov. 

Znovuzavedenie regulovaného cenového výmeru Maďarskom v rokoch 2006 a 2007, 

však spor znovu otvorilo. 

Čo sa týka stanoviska Európskej komisie toto bolo bohužiaľ neverejné a preto 

sú k dispozícii len kusé medializované informácie
47

 a to že podľa právneho názoru 

Európskej komisie prejednávaný spor bol ako investičný spor členských krajín 

predmetom práva Únie a teda jurisdikciu nad ním mala mať samotná komisia, 

respektíve Súdny dvor Európskej únie a nie Stredisko ICSID ako medzinárodný 

rozhodcovský súd. Komisia totiž v niektorých cenových dohodách medzi výrobcami 

elektrickej energie a maďarskou vládou videla črty neoprávnenej štátnej pomoci. 

Arbitri strediska však napokon uznali svoju právomoc spor rozhodnúť a s názorom 

Európskej komisie, že pre riešenie sporu Stredisko ICSID nie je príslušné sa 

nestotožnili. 

                                                
46

  AES Summit Generation Limited verzus Maďarsko (ICSID Case No. ARB/01/4). 
47

  Peterson, E. L.: European Commission seeks to intervene as amicus curiae in ICSID arbitrations to 

argue that long-term power purchase agreements between Hungary and foreign investors are contrary to 

European Community Law, Investment Arbitration Reporter, 2008, č. 10. 
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Dnes však v súvislosti s rozhodcovským nálezom v tomto spore prebieha 

konanie o anulovaní nálezu
48

, hoci detaily podania ktoré iniciovalo jeho začatie taktiež 

nie sú k dispozícii, domnievame sa, že výsledok bude rozhodne zaujímavým čítaním. 

Na druhej strane je však nutné poznamenať aj to, že žiadosť o začatie konania 

o anulovaní rozhodcovského nálezu podľa článku 52 Pravidiel rozhodcovského 

konania Strediska ICSID bola podaná už približne štyri mesiace po vyhotovení 

rozhodcovského nálezu a teda je možné, že sa nebude opierať o žiadne nové dôkazy. 

 

4.2 Arbitrážne pravidlá UNCITRAL a tribunály rozhodujúce 

podľa nich 

4.2.1 História a fungovanie Komisie Organizácie spojených národov pre 

medzinárodné obchodné právo
49

 

 Komisia Organizácie spojených národov pre medzinárodné obchodné právo, 

bola založená Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (ďalej „OSN“) 

Rezolúciou 2205 (XXI) zo dňa 17. decembra 1966. Cieľom UNCITRAL a dôvodom 

prečo sa Valné zhromaždenie rozhodlo takúto inštitúciu založiť bola tá skutočnosť, že 

zákony týkajúce sa medzinárodného obchodu v každej členskej krajine OSN boli 

natoľko odlišné, že až to vytváralo bariéry pre cezhraničné obchodovanie. 

UNCITRAL mal byť nástrojom práve na odstraňovanie týchto bariér. 

 Valné zhromaždenie udelilo UNCITRAL generálny mandát za účelom 

harmonizovania a unifikovania práva medzinárodného obchodu. UNCITRAL sa tak 

postupne integroval do štruktúry OSN ako ústredný orgán pre právo medzinárodného 

obchodu. Je zložený zo šesťdesiatich členských krajín OSN, ktoré volí na šesť rokov 

Valné zhromaždenie a tieto rovnomerne reprezentujú regióny sveta, právne systémy 

a najvýznamnejšie ekonomiky. 

 

                                                
48

  Aktuálny stav rozhodcovského konania je možné dohľadať na internetovej stránke Strediska ICSID 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending. 
49 

 Elektronický zdroj http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html.
 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending
http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
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4.2.2 Arbitrážne pravidlá UNCITRAL 

 Arbitrážne pravidlá UNCITRAL sú súborom procesných pravidiel, ktoré si 

strany môžu dohodnúť pre riešenie svojich sporov. Pôvodné pravidlá boli prijaté 

v roku 1976 a boli široko využívané v komerčných arbitrážach, investičných sporoch 

medzi investorom a hostiteľským štátom ako aj spormi štát verzus štát. V roku 2006 

padlo rozhodnutie, že Arbitrážne pravidlá UNCITRAL je potrebné zrevidovať tak, aby 

reflektovali zmeny v rozhodcovskom konaní za uplynulých tridsať rokov. Cieľom 

revízie je dosiahnuť vyššiu efektívnosť rozhodcovských konaní. 

 Aktuálne znenie Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL je účinné od 15. augusta 

2010. Novými ustanoveniami sú napríklad články riešiace viacstrannú arbitráž, 

pripojenie sa ďalšej strany k už prebiehajúcemu sporu, zefektívnenie výmeny arbitra, 

zefektívnenie nákladov vynaložených na konanie, ale aj spresnenie článkov 

zaoberajúcich sa predbežnými opatreniami.  

 Arbitrážne pravidlá UNCITRAL sa skladajú zo štyroch nasledujúcich častí - 

úvodné ustanovenia, zloženie rozhodcovského tribunálu, rozhodcovské konanie 

a rozhodcovský nález. Obsahujú napríklad aj úpravu pre elektronické doručovanie, čo 

je v porovnaní s inými pravidlami veľmi progresívne. V článku 16 obsahujú napríklad 

vzdanie sa práva na nároky voči arbitrom, vyplývajúce z ich rozhodovacej činnosti 

v súvislosti s rozhodcovským konaním. Navrhovateľ je protistrane a arbitrom povinný 

predložiť vyjadrenie o nárokoch, ktoré si uplatňuje a odporca zas vyjadrenie 

k navrhovateľovým nárokom. Článok 26 rieši predbežné opatrenia, ktoré tribunál na 

žiadosť strany sporu môže uložiť. V poslednej časti sa vyskytujú pravidlá pre výklad, 

či korekciu rozhodcovského nálezu. Do tridsať dní od vyhlásenia rozhodcovského 

nálezu, alebo dosiahnutia dohody o zmiery môže strana sporu požiadať tribunál 

o vydanie doplnkového nálezu, ak sa domnieva, že niektorá parciálna otázka ktorá 

vyplynula v priebehu rozhodcovského konania, nebola v rozhodcovskom náleze 

vyriešená. 

 Príloha Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL obsahuje modelovú arbitrážnu 

klauzulu, ktorú strany môžu použiť na úpravu vzájomných vzťahov súvisiacich s  

riešením sporov v zmluvách. 
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4.2.3 Porovnanie prípadov EUREKO a HICEE 

 Prípad EUREKO a Prípad HICEE sú dva skutkovo takmer identické investičné 

spory vedené proti Slovenskej republike s jediným významným rozdielom, ktorý sa 

však ukázal ako úplne kľúčový. 

 Oba tieto spory vznikli v súvislosti so zavedením zákonných obmedzení pre 

použitie zisku zdravotných poisťovní vládou Roberta Fica novelou zákona 

o zdravotných poisťovniach
50

 v roku 2007. Spoločnosť EUREKO B.V. bola v tom 

čase majoritným akcionárom zdravotnej poisťovne Union, zatiaľ čo HICEE B.V. 

vlastnila zdravotnú poisťovňu Dôvera a zdravotnú poisťovňu Apollo. Obe tieto 

spoločnosti boli holandskými entitami a keďže sa ich manažmenty cítili byť 

rozhodnutím vlády poškodené, rozhodli sa pre rozhodcovské konanie podľa 

Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL, tak ako im to umožňuje Zmluva s Holandskom. 

Oba rozhodcovské tribunály boli zhodne skonštituované v približne rovnakom čase 

a oba administratívne zastrešoval Stály rozhodcovský súd v Hágu. 

 Kľúčovým rozdielom medzi Prípadom EUREKO a Prípadom HICEE je 

štrukturovanie investície. HICEE B.V. bolo spoločníkom v spoločnosti DÔVERA 

Holding, s.r.o., ktorá držala akcie samotnej poisťovne DÔVERA zdravotná poisťovňa, 

a.s. EUREKO B.V. bolo priamo akcionárom poisťovne Union zdravotná poisťovňa, 

a.s. 

 Zmluva s Holandskom v článku 1 stanoví: „Na účely tejto Dohody: a) pojem 

"investície" označuje každý druh aktív investovaných priamo alebo prostredníctvom 

investora z tretieho štátu...“  

V Prípade HICEE bola otázka výkladu tohto ustanovenia Zmluvy 

s Holandskom prvým problematickým miestom o ktorého výklad strany tribunál 

spoločne požiadali. Odpoveď tribunál našiel v dôvodovej správe k návrhu zmluvy 

v ktorom bolo jednoznačne uvedené, že Československo si praje vylúčiť dcérske 

spoločnosti z pôsobnosti ustanovení zmluvy. 

 Odporca následne podľa článku 31 a 32 Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL 

v účinnom znení navrhol vydanie čiastočného rozhodcovského nálezu v ktorom 

tribunál skonštatuje, že vo vzťahu k obsahu Zmluvy s Holandskom nie je príslušný 

                                                
50

  Zákon č. 530/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Prípad HICEE rozhodnúť, pretože investícia učinená v rámci tohto sporu nepožíva 

ochranu zmluvy. Navrhovateľ takýto postup odmietol, avšak tribunál skutočne dňa 23. 

mája 2011 čiastočným rozhodcovským nálezom skonštatoval, že nie je príslušný spor 

rozhodovať. 

  V Prípade EUREKO vyššie popísaný problém nebol a tak sa stále čaká na 

rozhodnutie vo veci samej
51

, EUREKO B.V. však zmenilo svoje obchodné meno a tak 

bude spor rozhodnutý už pod novým menom ako Achmea B.V. verzus Slovenská 

republika. 

 

4.2.4 Yukos Universal Ltd. (Isle of Man) verzus Ruská federácia (PCA 

Case No. AA 227) 

 V prípade Yukos Universal Ltd. (Isle of Man) verzus Ruská Federácia (ďalej 

len „Prípad Yukos“) boli stranami sporu spoločnosť Yukos Universal Ltd. 

z jurisdikcie ostrovu Man, ktorá vlastnila v Rusku a celej Európe pôsobiaci 

petrochemický kolos Yukos (spolu ďalej „Yukos“) na jednej strane a Rusko ako 

odporca, na strane druhej. 

 K faktickému pozadiu sporu uvedieme, že približne v intervale rokov 2003 až 

2006 vzrastalo napätie medzi Yukosom, ktorý sa stal najväčšou ropnou spoločnosťou 

v Ruskej federácii a vládou. Vláda prijímala proti Yukosu rôzne opatrenia, akými boli 

napríklad astronomické daňové pokuty, ktoré vyústili až do bankrotu tejto spoločnosti 

s mnohomiliardovými aktívami po celkom svete, v auguste roku 2006. Tento stav 

pokladala spoločnosť Yukos Universal Ltd. za poškodenie svojej investície Ruskom, 

ktoré sa udialo v rozpore s Dohodou o energetickej charte a proti Rusku na tomto 

základe začala rozhodcovské konanie podľa Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL. 

 Zástupcovia Ruska v rozhodcovskom konaní namietali proti právnemu názoru 

Yukosu z toho dôvodu, že hoci Rusko 17. decembra 1994 skutočne podpísalo ECT, 

dohoda bola predložená Parlamentu Ruskej federácie, no ten ju nikdy neratifikoval 

a ani neprijal žiadny právny predpis, ktorý by jej ustanovenia transponoval do ruského 

právneho poriadku. Názorom odporcu teda bolo, že bez ohľadu na ďalšie skutočnosti 

Ruská federácia nie je viazaná ECT. 

                                                
51

 Aktuálny stav sporu je možné sledovať na webovej stránke http://www.pca-

cpa.org/showpage.asp?pag_id=1414. 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1414
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1414
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 Argumentácia navrhovateľa, prečo Rusko je dohovorom viazané sa opierala 

o článok 45 ECT – Prechodné uplatňovanie. V odseku 1 tohto článku sa píše, že každý 

signatár súhlasí s dočasným uplatňovaním dohody, až do doby, kedy táto nadobudne 

pre signatára platnosť, s výnimkou prípadov, kedy je jej prechodné uplatňovanie 

v rozpore s Ústavou, alebo právnymi predpismi signatára. Podpisom ECT automaticky 

platí tento režim a v prípade, že signatár nie je schopný prechodné uplatňovanie 

v súlade s článkom 45 ECT aplikovať, môže o tom písomne informovať depozitára 

dohody a tento článok bude voči nemu neúčinný. Ruská federácia, však oznámenie 

vylučujúce aplikovanie prechodného uplatňovania depozitárovi nepredložila a teda 

navrhovateľ má za to, že je ustanoveniami ECT viazaná bez ohľadu na neratifikovanie 

dohody ruským parlamentom.  

Rozhodcovské konanie začalo v roku 2005 a pravdepodobne až v nadväznosti 

na prezentované stanoviská strán v roku 2009 Rusko doručilo depozitárovi dohody 

vyhlásenie v súlade s článkom 45 ods. 3 písmeno a) ECT, ktorý stanoví, že každý 

signatár môže ukončiť prechodné uplatňovanie ECT písomným vyhlásením 

depozitárovi o jeho úmysle nestať sa zmluvnou stranou ECT. Ukončenie prechodného 

uplatňovania potom nadobudne účinnosť po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia 

vyhlásenia. 

Práve toto konanie poslúžilo navrhovateľovi ako ďalší argument potvrdzujúci 

jeho tvrdenie, že Ruská federácia je viazaná ECT. 

V jadre rozhodcovského nálezu arbitri riešili viaceré otázky. V súvislosti s tým, 

či je Ruská federácia viazaná ECT arbitri dospeli k rozhodnutiu, že keďže Rusko ako 

signatár nepodalo oznámenie o neaplikovaní prechodného uplatňovania a tento režim 

nie je ani v rozpore s Ústavou Ruskej federácie, ani jej inými právnymi predpismi, 

Rusko od podpisu ECT až do doručenia vyhlásenia o úmysle nestať sa zmluvnou 

stranou ECT v roku 2009 bolo v režime prechodného uplatňovania ECT a teda je 

viazané záväzkom ochraňovať energetické investície. 

Ďalšou otázkou, ktorú bolo nutné zodpovedať boli námietky odporcu, že 

vzhľadom na to, že majiteľmi Yukosu boli občania Ruska, Yukos Universal Ltd. 

nemal byť investorom požívajúcim ochranu podľa ECT. Z jazykového výkladu článku 

1 ods. 7 písmeno a) bod ii) ECT arbitri dovodili, že kritériom pre investora v zmysle 
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ECT je, aby išlo o spoločnosť zriadenú v súlade s právnym poriadkom zmluvnej 

strany, čo Yukos Universal Ltd. spĺňal. 

Sporný bol aj výklad článku 21 ECT, ktorý upravuje režim pre zdaňovanie a 

okrem iného obsahuje v ods. 6 dojednanie, že ustanovenia ECT nesmú obmedzovať 

právo zmluvnej strany ukladať, alebo vyberať daň zrážkou, alebo iným spôsobom. 

Rovnako však tento článok obsahuje aj procedúru pre riešenie sporu v prípade 

podozrenia z aplikovania diskriminačných daní voči zahraničnému investorovi. Tieto 

otázky tribunál vyčlenil do ďalšej fázy rozhodcovského konania, keďže predložené 

dôkazy a záznamy strán sporu nepokladali arbitri za dostatočné. 

 Tribunál riešil aj námietku odporcu týkajúcu sa nesúladu prípadného 

rozhodcovského nálezu s rozhodnutiami ruských súdov. Tribunál však 

v rozhodcovskom náleze odôvodnil, že jeho úlohou nie je zasahovať do súdnych 

procesov v Rusku a svoje rozhodnutie podriadiť ich právnemu názoru, či akokoľvek 

ich právne názory hodnotiť. Jeho úlohou je odpovedať na otázku, či odporca, Ruská 

federácia, porušila práva navrhovateľa, Yukosu, vyplývajúce z ustanovení Dohody 

o energetickej charte. Meritórny výsledok sporu bude teda predmetom ďalších nálezov 

tribunálu. 

 

4.3 Iné inštitucionálne tribunály 

 Ako sme v kapitole 2.1.1 ukázali, medzi medzinárodné rozhodcovské tribunály 

najviac využívané pre riešenie investičných sporoch z dvojstranných zmlúv na 

ochranu investícií uzavretých Českou republikou a Slovenskou republikou patria 

okrem Strediska ICSID a ad hoc tribunálov ustanovených podľa pravidiel UNCITRAL 

aj Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži a Rozhodcovský súd 

Štokholmskej obchodnej komory. V poslednej kapitole by sme sa chceli v skratke 

venovať ich rozhodcovským pravidlám a niektorým významným rozhodcovským 

nálezom.  
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4.3.1 Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži
52

 

Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ďalej „ICC“), 

vznikol v roku 1923. Organizuje a zastrešuje rozhodcovské konanie a vytvára tak pre 

arbitrov podmienky na riešenie sporov. Zabezpečuje aj kroky smerujúce 

k vykonateľnosti rozhodcovských nálezov národnými súdmi. 

Administratívu súvisiacu s rozhodcovským konaním, kontakt medzi stranami 

sporu a arbitrami a ďalšie činnosti zabezpečuje Sekretariát ICC. 

Najbežnejšie sa rozhodcovské konanie ICC koná vo Švajčiarsku, často 

v Ženeve, alebo Zürichu. Švajčiarsko je tiež krajinou s najvyšším počtom arbitrov a aj 

právnikov zastupujúcich strany v rozhodcovskom konaní ICC.
53

 

ICC sa zaoberá najmä komerčnými spormi a rozhodcovské konanie 

o investičných sporoch je v tomto prípade skôr vzácne. 

 

4.3.2 Pravidlá ICC 

Rozhodcovské pravidlá ICC majú od 1. januára 2012 nové aktualizované 

znenie. Jedným z dôvodov prečo bola novelizácia potrebná, boli niektoré problémy 

ohľadne protichodných zvyklostí rozhodcovskej praxe tribunálov rozhodujúcich na 

území Francúzska a francúzsky súdov aplikujúcich miestny občiansky súdny poriadok. 

Francúzsko tak v záujme udržať na svojom území ICC, muselo pristúpiť k zmene 

procesných predpisov a následne sa novelizovali aj Rozhodcovské pravidlá ICC
54

. 

Novinkami, ktoré pribudli do Rozhodcovských pravidiel ICC od začiatku tohto 

roka, je napríklad úprava komplexných viacstranných rozhodcovských konaní, inštitút 

tzv. núdzového arbitra, ktorý má právomoc nariadiť predbežné opatrenie aj keď ešte 

nebol ustanovený rozhodcovský tribunál, alebo úprava pristúpenia tretej strany 

k prebiehajúcemu rozhodcovskému konaniu.
55

 

                                                
52

  Elektronický zdroj http://www.iccwbo.org/.  
53

  Elektronický zdroj http://www.mll-legal.com/news-events/legal-tax-update/newsletter/legal-tax-

update/december-2011/the-new-icc-rules-of-arbitration-2012/.  
54

  Elektronický zdroj http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/25/25.3/Pair_Frankenstein.pdf. 
55

  Detailný prehľad zmien medzi aktuálnym a predchádzajúcim znením Rozhodcovských pravidiel 

ICC je k dispozícii na webovej stránke http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-

Artikel_etc/ICC_Comparison.pdf. 

http://www.iccwbo.org/
http://www.mll-legal.com/news-events/legal-tax-update/newsletter/legal-tax-update/december-2011/the-new-icc-rules-of-arbitration-2012/
http://www.mll-legal.com/news-events/legal-tax-update/newsletter/legal-tax-update/december-2011/the-new-icc-rules-of-arbitration-2012/
http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/eilr/25/25.3/Pair_Frankenstein.pdf
http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_etc/ICC_Comparison.pdf
http://www.mll-legal.com/fileadmin/redaktion/PDF-Artikel_etc/ICC_Comparison.pdf
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Existencia rozhodcovského konania podľa Rozhodcovských pravidiel ICC nie 

je automaticky dôvernou informáciou, tou sa stáva iba ak sa strany na tom výslovne 

dohodnú. 

 

4.3.3 East Cement for Investment Company verzus Poľsko
56

  

V tomto spore jordánska spoločnosť East Cement for Investment Company 

požadovala od Poľska zaplatenie 750 miliónov amerických dolárov, za údajné 

vyvlastnenie investície a porušenie záväzkov z dvojstrannej zmluvy na ochranu 

investícií uzavretej medzi Poľskom a Jordánskom. 

V auguste 2011 tribunál vydal čiastkový rozhodcovský nález v ktorom nariadil 

žalobcovi uhradiť vynaložené náklady odporcu vo výške necelých 400 tisíc euro. East 

Cement for Investment Company po tomto čiastkovom náleze opustil rozhodcovské 

konanie a tak tribunál v októbri 2011 definitívne potvrdil, že navrhovateľ je povinný 

uhradiť odporcovi všetky náklady súvisiace s rozhodcovským konaním.
57

  

 

4.3.4 Rozhodcovský súd Štokholmskej obchodnej komory
58

 

 Rozhodcovský súd Štokholmskej obchodnej komory (ďalej „SCC“) bol 

založený v roku 1917. SCC nie je právnickou osobou, avšak má Správnu radu, ktorá 

má nezávislú právomoc menovať arbitrov, rozhodovať o svojej jurisdikcii pre riešenie 

sporov, či robiť iné rozhodnutia ohľadne rozhodcovského konania v súlade so 

svojim mandátom v zmysle systému rozhodcovských pravidiel SCC. Členmi Správnej 

rady sú významné osobnosti z celého sveta zaoberajúce sa rozhodcovským konaním, 

alebo obchodným právom. Bežný denno-denný manažment SCC organizuje 

Sekretariát na čele ktorého stojí generálny tajomník.  

 Podľa štatistických informácií
59

 od roku 2008 vrátane, rieši SCC viac sporov 

medzi švédskymi subjektmi v porovnaní s počtom sporov predložených 

na medzinárodné rozhodcovské konanie. Napríklad v ostatnom roku 2011 to bolo 

celkovo 199 sporov, spomedzi ktorých v 96 prípadoch išlo o medzinárodné 
                                                
56

  Číslo sporu nie je k dispozícii, avšak ide o spor ICC, v ktorom bol dňa 26. augusta 2011 vyhlásený 

čiastočný rozhodcovský nález. 
57

 Elektronický zdroj http://bip.prokuratoria.gov.pl/download/Z2Z4L2JpcHByb2t1cmF0b3JpYS9 

wbC9kZWZhdWx0X2FrdHVhbG5vc2NpLzIvOS8x/sprawozdanie2011.pdf.  
58

  Elektronický zdroj http://www.sccinstitute.com. 
59

  Elektronický zdroj http://www.sccinstitute.com/hem-3/statistik-2.aspx. 

http://bip.prokuratoria.gov.pl/download/Z2Z4L2JpcHByb2t1cmF0b3JpYS9%20wbC9kZWZhdWx0X2FrdHVhbG5vc2NpLzIvOS8x/sprawozdanie2011.pdf
http://bip.prokuratoria.gov.pl/download/Z2Z4L2JpcHByb2t1cmF0b3JpYS9%20wbC9kZWZhdWx0X2FrdHVhbG5vc2NpLzIvOS8x/sprawozdanie2011.pdf
http://www.sccinstitute.com/
http://www.sccinstitute.com/hem-3/statistik-2.aspx
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rozhodcovské konanie a 103 bolo prípadov švédskeho rozhodcovského konania. Je 

však nutné dodať, že tu išlo najmä o komerčnú arbitráž, keďže tomuto typu 

rozhodcovského konania sa SCC venuje primárne. Spomedzi celkového počtu 

rozhodcovských konaní v roku 2011 až 58 percent sporov bolo riešených na základe 

Rozhodcovských pravidiel SCC, druhými najpoužívanejšími pravidlami v danom roku 

boli Pravidlá pre zrýchlené rozhodcovské konanie SCC, tieto boli použité v 31 

percentách sporov. 

 Zaujímavé štatistiky poskytuje SCC na rovnakom mieste aj ohľadne 

investičných sporov. V rokoch 2001 – 2011 bolo SCC predložených 38 investičných 

sporov, najviac ich bolo predložených v roku 2008 a to sedem. Na porovnanie v roku 

2011 boli SCC predložené štyri takéto spory. Spomedzi 38 investičných sporov za 

obdobie posledných desať rokov SCC zriaďovalo rozhodcovský tribunál v 74 

percentách na základe Rozhodcovských pravidiel SCC, v 24 percentách na základe 

Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL a v 2 percentách bol tribunál ustanovený ad hoc. 

 

4.3.5 Pravidlá SCC 

 SCC sa riadi systémom pravidiel, medzi ktoré patria Rozhodcovské pravidlá 

(upravujú postup pre všetky typy sporov), Pravidlá pre zrýchlené rozhodcovské 

konanie (procesný postup pre malé a stredne veľké spory), Pravidlá SCC pre 

rozhodcovské konanie podľa Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL a Pravidlá pre 

mediáciu. 

 Aktuálne znenie Rozhodcovských pravidiel je účinné od 1. januára 2010. Na 

webovej stránke SCC sú k dispozícii hneď v niekoľkých jazykoch a zaujímavosťou je, 

že primárne jazykové znenie v ktorom sa pravidlá formulovali a ktoré v prípade 

rozdielov medzi jazykovými verziami preváži, nie je to švédske, ale anglické 

vyhotovenie Rozhodcovských pravidiel. 

 Rozhodcovské pravidlá sa skladajú z 48 článkov a majú tri prílohy. 

Štruktúrované sú podľa jednotlivých fáz rozhodcovského konania. Zaujímavé sú 

posledné tri, takzvané všeobecné články.  

 Článok 46 pojednáva o dôvernom charaktere informácií súvisiacich 

s rozhodcovským konaním. Platí, že ak sa strany nedohodnú inak, všetci zúčastnení sú 

povinní zdržať sa medializovania nie len rozhodcovského nálezu, ale aj informácie, že 
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k rozhodcovskému konaniu vôbec došlo. Článok 47 zaväzuje SCC, rozhodcovský 

tribunál a zúčastnené strany, podniknúť všetky rozumne očakávateľné kroky na 

zabezpečenie právnej vykonateľnosti rozhodcovského nálezu. V článku 48 sa 

nachádza vylúčenie zodpovednosti SCC a arbitrov za prípadnú škodu spôsobenú 

úkonom súvisiacim s rozhodcovským konaním. 

 

4.3.6 Mercuria Energy Group Limited verzus Poľsko (rozhodcovské 

konanie podľa ECT) 

Spor Mercuria Energy Group Limited verzus Poľsko (ďalej „Prípad Mercuria“) 

je najčerstvejšie rozhodnutým investičným sporom SCC, o ktorom prenikli na 

verejnosť aspoň čiastočné informácie. Rozhodcovský nález bol vyhotovený 

v decembri 2011 a v súlade s článkom 46 Rozhodcovských pravidiel nebol 

publikovaný. 

Z médií
60

 máme informácie, že cyperská Mercuria Energy Group Limited 

zažalovala Poľsko, kvôli domnelému porušeniu Dohody o energetickej charte zo 

strany poľských orgánov, ktoré mali voči nej uplatniť diskriminujúcu finančnú pokutu. 

Navrhovateľ s pokutou nesúhlasil z dôvodu, že mala spočívať v zlej implementácii 

európskej smernice, čo spôsobilo požiadavky na vyššie povinné zásoby pohonných 

hmôt pre ich importérov. 

Poľsko namietalo proti príslušnosti SCC na rozhodovanie Prípadu Mercuria, 

avšak tribunál sa s jeho postojom nestotožnil
61

. 

Právny zástupca Poľska, britská právnická firma Clifford Chance uviedla
62

, že 

tribunál zamietol všetky nároky spoločnosti Mercuria Energy Group Limited, ktoré 

mali dosahovať výšky až 400 miliónov amerických dolárov. Potvrdil, že Poľsko nijako 

neporušilo svoje záväzky vyplývajúce z ECT, neaplikovalo žiadne diskriminačné 

opatrenie voči investícii navrhovateľa a zachovávalo rovnaký prístup. Mercuria 

Energy Group Limited bola následne povinná uhradiť 75 percent arbitrážnych 

poplatkov a nahradiť Poľsku vynaložené náklady. 

                                                
60

  Peterson, E. L.: Tribunal constituted in Stockholm Chamber of Commerce arbitration; Mercuria 

accuses Poland of breaching Energy Charter Treaty, Investment Arbitration Reporter, 2009, č. 2. 
61

 Elektronický zdroj http://www.mercuria.com/Mop/Site/media/news_releases.php?mercuria_site 

Type=2&mercuria_flash=1&ID=93&mode=. 
62

  Elektronický zdroj http://www.cliffordchance.com/newsandevents/news/2012/01/clifford_chance_ 

successfullydefendspolandfromaclaimforusd400mine.html. 

http://www.mercuria.com/Mop/Site/media/news_releases.php?mercuria_site%20Type=2&mercuria_flash=1&ID=93&mode
http://www.mercuria.com/Mop/Site/media/news_releases.php?mercuria_site%20Type=2&mercuria_flash=1&ID=93&mode
http://www.cliffordchance.com/newsandevents/news/2012/01/clifford_chance_%20successfullydefendspolandfromaclaimforusd400mine.html
http://www.cliffordchance.com/newsandevents/news/2012/01/clifford_chance_%20successfullydefendspolandfromaclaimforusd400mine.html
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Záver 

V našej práci sme sa venovali analýze rozhodovacej praxe medzinárodných 

rozhodcovských súdov v súvislosti s investičnými spormi. Na základe štúdia faktov 

sme dospeli k niekoľkým záverom. 

 Z hĺbkovej analýzy súčasnej aj plánovanej európskej legislatívy majúcej dosah 

na riešenie investičných sporov sme nadobudli presvedčenie, že členské štáty zatiaľ 

nie sú pripravené odovzdať právomoc nad touto oblasťou Únii, hoci sa k tomu 

dobrovoľne a najmä definitívne zaviazali ratifikáciou Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. Hoci Európska komisia vydáva odporúčania a usmernenia napríklad o potrebe 

zrušiť intrakomunitárne BIT, členské štáty tieto apely viac menej ignorujú. 

Legislatívne procesy smerujúce k zavedeniu spoločnej investičnej politiky sú pomalé 

a narážajú na nevôľu členských štátov vzdať sa takmer úplne samostatnej investičnej 

politiky. 

 Na rozdiel od komplikovanosti európskeho práva, ktoré musí komplexne brať 

do úvahy pri rozhodovaní sporov týkajúcich sa investícií Súdny dvor Európskej únie, 

medzinárodné rozhodcovské súdy sú oveľa flexibilnejšie, nakoľko sú viazané najmä 

príslušnou zmluvou na ochranu investícií, na ktorú potom aplikujú okolnosti sporu. 

Máme teda za to, že ani v rámci riešenia investičných sporov z intrakomunitárnych 

BIT neposkytujú inštitúcie Únie dostatočnú ochranu v porovnaní s medzinárodnými 

rozhodcovskými súdmi, čo potvrdzujú aj názory investorov. 

 Náš názor je, že najmä Stredisko ICSID by malo mať právomoc pre riešenie 

cezhraničných investičných sporov. Jednak preto, že sa venuje prakticky iba týmto 

sporom a jeho arbitri sú vysoko špecializovaní, pri výkone svojej rozhodcovskej praxe 

sú úplne nezávislí a snažia sa silnou argumentáciou, referujúcou na minulé 

rozhodcovské nálezy, budovať konzistentnosť  rozhodovacej praxe. 

 Ďalším argumentom za používanie Strediska ICSID je jedinečné konanie 

o anulovaní rozhodcovského nálezu. Keďže arbitri sú si pri rozhodovaní vedomí tejto 

možnosti, logicky to zvyšuje požiadavky na silno vyargumentovaný a transparentný 

rozhodcovský nález. Naopak v prípade, že by došlo k pochybeniu arbitrov, alebo by sa 

objavili nové kľúčové skutočnosti v spore, je možné sa im prostredníctvom tohto 

procesu venovať. 
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 Okrem toho kriticky hodnotíme aj možnosť predložiť investičný spor lokálnym 

súdom v mieste realizovania investície. Z praktického hľadiska je možné očakávať, že 

investori cítiaci sa subjektívne poškodení, budú hľadať ochranu svojej investície mimo 

hraníc krajiny, ktorá ich investíciu poškodila, respektíve neochránila. Možnosť 

predložiť takýto spor domácemu súdu pokladáme z hľadiska vývoja praxe za 

prekonanú. 

 Predloženie investičného sporu domácemu súdu navrhujeme v zmluvách na 

ochranu investícií nahradiť možnosťou predložiť spor ďalším medzinárodným 

rozhodcovským súdom a vytvoriť tak pluralitu možností riešenia sporu na nezávislej 

pôde medzinárodných rozhodcovských súdov. 

 Čo sa týka ad hoc rozhodcovských tribunálov konštituovaných na základe 

Arbitrážnych pravidiel UNCITRAL prekáža nám, že dva takéto tribunály, ktoré by 

rozhodovali rovnaký prípad, môžu dospieť k úplne odlišným rozhodcovským nálezom, 

čo sa už aj v investičnej arbitráži stalo. Ad hoc tribunály totiž spolu nekomunikujú 

a tak arbitri z nich ani nemusia vedieť, že v inej krajine sa rieši identický spor. Situácia 

v rámci inštitucionalizovaného Strediska ICSID je z pochopiteľných príčin úplne 

odlišná. 

 Máme za to, že transparentné rozhodcovské nálezy s referenciami na staršie 

nálezy, budú kultivovať rozhodovaciu prax medzinárodných rozhodcovských súdov, 

a tak zúčastneným stranám poskytovať právnu istotu. 
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Zoznam skratiek 

Arbitrážne pravidlá UNCITRAL - Arbitrážne pravidlá Komisie Organizácie spojených 

národov pre medzinárodné obchodné právo,  

ČSFR - Česká a Slovenská Federatívna Republika, 

Doplnkové pravidlá ICSID - Pravidlá určujúce doplnkový prostriedok pre správne konanie, 

vydané sekretariátom Strediska ICSID, 

ECOFIN - Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, konfigurácie Rady Európskej únie, 

ECT - Dohoda o energetickej charte, 

Haagsky dohovor - Dohovor z I. Haagskej mierovej konferencie, 

ICC - Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, 

Intrakominitárne BIT - zmluvy na ochranu investícií uzatvorené medzi členskými krajinami 

Únie, 

KLRCA - Regionálne centru pre arbitráž v Kuala Lumpur, 

NAFTA - Severoamerická dohoda o voľnom obchode, 

Nariadenie o prechodných opatreniach - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 

ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi 

členskými štátmi a tretími krajinami KOM(2010)344, 

OSN - Organizácia spojených národov, 

Oznámenie - Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Na ceste ku komplexnej európskej 

medzinárodnej investičnej politike KOM(2010)343,  

Phoenix - Phoenix Action Ltd., 

Prípad AES Summit a AES-Tisza verzus Maďarsko - AES Summit Generation Limited a 

AES-Tisza Erömü Kft. verzus Maďarsko, 

Prípad EUREKO - EUREKO B.V. verzus Slovenská republika,  

Prípad HICEE - HICEE B.V. verzus Slovenská republika, 

Prípad Mercuria - Spor Mercuria Energy Group Limited verzus Poľsko, 

Prípad Phoenix - Phoenix Action Ltd. verzus Česká republika, 

Prípad Yukos - Yukos Universal Ltd. (Isle of Man) verzus Ruská Federácia, 

SCC - Rozhodcovský súd Štokholmskej obchodnej komory, 

UNCIRTAL - Komisia Organizácie spojených národov pre medzinárodné obchodné právo, 

Únia - Európska únia, 

Washingtonský dohovor - Dohovoru o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi 

druhých štátov, 

Yukos - medzinárodná holdingová štruktúra spriaznených spoločností Yukos, 

ZFEU - Zmluva o fungovaní Európskej únie, 

Zmluva s Holandskom - Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a 

Holandským kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií, 

Zmluva s Tureckom - Dohoda medzi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájomnej 

podpore a ochrane investícií,  

Zmluva s Čínou - Dohoda medzi Českou republikou a Čínskou ľudovou republikou 

o podpore a ochrane investícií.  
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Resolving investment disputes from the perspective of case-law 

of international arbitration courts 

The purpose of my thesis is to analyse resolution of investment disputes from 

the perspective of international arbitration courts' case-law. The reason for my analysis 

is recent increase of importance for investment disputes resolution in front of 

international arbitration courts. 

The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different 

aspects of the topic. First chapter is introductory and defines basic terminology used in 

the thesis, such as investment, investment disputes, difference between investment 

dispute and commercial dispute.  

Second chapter examines relevant Czech and Slovak treaties on the protection 

of investments concluded with another states. The chapter deals with both bilateral and 

multilateral investment treaties. In this chapter there are also two charts with the 

overview of most used forums for investment disputes resolutions from Czech and 

Slovak bilateral investment treaties. 

Third chapter is subdivided into two parts, the general part, and specific part 

with the case-law of European Court of Justice. This chapter is called European Union 

and protection of investments. It includes also the most recent progress in European 

rulemaking, regarding the common investment policy. 

Fourth chapter concentrates on international arbitration courts, their history, 

arbitration rules, and recent case-law. Part One describes the International Centre for 

Settlement of Investment Disputes, part two analyses ad hoc tribunals constituted on 

the grounds of Arbitration rules of United Nations Commission on International Trade 

Law. At the end of relevant chapter there are briefly analysed also the International 

Court of Arbitration and the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce. 

In conclusions I summarize the results reached by analysis of investment 

disputes resolution. I suggest that the local remedies in the field on investment 

disputes resolution should be completely replaced by highly specialised international 

measures. 

 

Key words: investment disputes resolution, international arbitration courts, case-law. 
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Riešenie investičných sporov z pohľadu rozhodovacej praxe 

medzinárodných rozhodcovských súdov 

Cieľom našej diplomovej práce je analyzovať riešenie investičných sporov z 

hľadiska rozhodovacej praxe medzinárodných rozhodcovských súdov. Dôvodom pre túto 

analýzu je nárast významu riešenia investičných sporov pred medzinárodnými 

rozhodcovskými súdmi. 

Diplomová práca sa skladá zo štyroch kapitol, z ktorých každá sa zaoberá iným 

aspektom problematiky. Prvá kapitola má za účel oboznámiť s problematikou. Definuje 

základné pojmy používané v diplomovej práci ako napríklad investícia, investičný spor, 

rozdiel medzi investičným a komerčným sporom.  

Druhá kapitola skúma zmluvy na ochranu investícií, ktorými sú Česká a Slovenská 

republika aktuálne viazané a analyzujú sa tu dvojstranné i viacstranné investičné zmluvy. 

Uvedené sú tu dva grafy, ktoré spracúvajú percentuálny výskyt jednotlivých metód 

riešenia investičného sporu v dvojstranných českých aj slovenských zmluvách na ochranu 

investícií. 

Tretia kapitola sa volá Európska únia a ochrana investícií a je rozdelená na dve 

časti, všeobecnú a špeciálnu časť. Špeciálna časť sa venuje judikatúre Súdneho dvora 

Európskej únie. Obsahuje tiež prehľad najaktuálnejšieho progresu v tvorbe európskych 

právnych predpisov, týkajúcich sa spoločnej investičnej politiky Európskej únie. 

Štvrtá kapitola sa zaoberá medzinárodnými rozhodcovskými súdmi, ich históriou, 

rozhodcovskými pravidlami a aktuálnou judikatúrou. Prvá časť tejto kapitoly analyzuje 

fungovanie Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov, druhá časť sa 

venuje analýze ad hoc tribunálov skonštituovaných na základe arbitrážnych pravidiel 

Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo. Na konci 

danej kapitoly je stručne analyzovaný aj Rozhodcovský súd Medzinárodnej obchodnej 

komory v Paríži a Rozhodcovský súd Štokholmskej obchodnej komory. 

V záver konštatujeme, k akým výsledkom sme sa dopracovali pri analýze riešenia 

investičných sporov. Navrhujeme zváženie úplného nahradenia riešenia investičných 

sporov domácimi súdmi hostiteľského štátu, ich riešením pred špecializovanými 

medzinárodnými rozhodcovskými súdmi. 

 
Kľúčové slová: riešenie investičných sporov, medzinárodné rozhodcovské súdy, 

rozhodovacia prax medzinárodných rozhodcovských súdov. 

 


