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Úvod  

 
  V běţném ţivotě pojem investice označuje operaci, která je opakem spotřeby

1
, 

pakliţe se jedná o činnost, která není jednorázová, ale uskutečňuje se alespoň určitou 

dobu, která předpokládá určitý přínos v penězích, v naturáliích, nebo dokonce v podobě 

práce, a určitý výnos, který je v budoucnu očekávaný, ale nejistý. Jestli se jedná 

například o investici do vzdělání, do nemovitostí, nebo do stavebního spoření, všechna 

běţná pouţití tohoto termínu evokují výše uvedené charakteristické prvky, které se 

nacházejí na počátku úvah o tomto pojmu
2
.  

Pojem investice je však jedním z nejspornějších v právních a ekonomických 

vědách.
3
 Mnohokrát jiţ byl popsán jako „nezjistitelný“

4
, „neexistující“

5
, „neurčitý“

6
 a 

„uţívaný v právu bez stanovené definice“
7
. Nesnadnost, se kterou se potýkáme při 

pokusu o definování pojmu „mezinárodní investice“ jde ruka v ruce s rozmnoţením 

jednotlivých koncepcí v této oblasti
8
. Kdyţ se podíváme na nespočetné mnoţství 

pramenů investičního práva (vnitřní právní řády, dvoustranné dohody o podpoře a 

ochraně investic [z angl. Bilateral Investment Treaty, dále jen BITs], regionální 

integrační úmluvy, mezinárodní úmluvy o investicích nebo úmluvy o ekonomické 

spolupráci) definice mezinárodní investice se různí v závislosti na cíli kaţdého z těchto 

mezinárodních instrumentů, který ji obsahuje. To nás vede velice rychle ke 

                                                 
1
 BENCHENEB, A. Sur l´évolution de la notion d´investissement. In Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20e siècle; Mélanges en l´honneur de Phillipe Kahn, Paris: Litec, 2000, s. 177-

196 
2
 GAILLARD, E . Chronique des sentences arbitrales. Journal du droit international (Clunet) n° 2 . 

Duben 2010, s. 499-569. 
3
 HAMIDA, W.B. The Mihaly v. Sri Lanka Case: Some Thoughts relating to the status of pre-investment 

expenditures. In WEILER, T. International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the 

ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law. Londýn : Cameron May, 2005. s.49 

a násl. 
4
 JUILLARD, P. Chroniuqe „Investissement“, Annuaire Francais du Droit International (AFDI), 1984, s. 

773. 
5
 KAHN, P. Foreign Investments in the Developing Countries, Report for the International Law 

Association, Helsinki 1966, s. 819. 
6
 LAVIEC, J.P. Protection et Promotion des Investissement: Étude de Droit International Économique, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1985, s. 13. 
7
 SCHAUFELBERGER, P. La Protection Juridique des Investissement Internationaux dans les Pays en 

Développement: Étude de la Garantie contre les Risques de l´Investissement et en particulier de l´Agence 

Mulilatéral de Garantie des Investissement (AMGI), Tolochenaz, (Švýcarsko), tisk Chabloz, 1993, s. 54. 
8
 CARREAU, D.; JUILLARD, P. Droit international économique. 4. édition. Paris : Dalloz-Sirey, 2010. 

s. 417-432. 
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konstatování, ţe jednotná definice mezinárodní investice neexistuje
9
. Tato absence 

jednotnosti se dá nicméně snadno vysvětlit. Je evidentní, ţe definice, kterou nabízí 

instrument, kterého cílem je ochrana investic nemůţe být identická s definicí, kterou 

obsahuje instrument, který má za cíl podporu mobility investic.
10

     

 Můţe zde však vůbec existovat mezinárodní investiční právo bez toho, aby byla 

předem poloţena stabilní definice objektu, se kterým tato materie zachází? Investiční 

právo je právní oblastí, která je v dnešní době jiţ značně ustálená
11

, i navzdory tomu 

však tato absence právního pojetí investice nebyla pojímána jako překáţka pro její 

pouţití. Místo toho, jak uvidíme i dále, je její výhodou potenciálně široké pole pouţití 

a flexibilita vyplývající z její otevřenosti
12

.      

 Pluralita definicí je i důsledkem obtíţnosti uchopení investice ve všech jejích 

formách. Z technicky právního pohledu, definice, neţ jen smluvním nástrojem, je 

především nástrojem popisným a určovacím. Avšak formy mezinárodní investice se ve 

skutečnosti značně vyvinuly. Zejména se museli přizpůsobit následným politicko-

ekonomickým kontextům, neţ ve kterých byly vytvořeny. To znamená, ţe prameny 

investičního práva byly nuceny integrovat určitou flexibilitu, která v některých 

případech, konkrétně Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a 

občany jiných států (dále jen „Washingtonská úmluva“, nebo „Úmluva“), vede aţ 

k totální absenci definice.
13

         

 Cílem této práce je pokusit se navzdory absenci globálně uznávaného 

jednotného pojmu „mezinárodní investice“ shrnout a vymezit všechna jeho historická i 

soudobá pojetí a podat tak skrz jednotlivé právní prameny, judikaturu a doktrinální 

názory ucelený obraz o jeho obsahu v moderním mezinárodním investičním právu.

                                                 
9
 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143. 
10

 CARREAU, D.; JUILLARD, P. Droit international économique. 4. édition. Paris : Dalloz-Sirey, 2010. 

s. 417-432. 
11

 BENCHENEB, A. Sur l´évolution de la notion d´investissement. In Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20e siècle; Mélanges en l´honneur de Phillipe Kahn, Paris: Litec, 2000, s. 177-

196 
12

 DOLZER, R.; SCHREUER, Ch. Principles of International Investment Law. Oxford : Oxford 

University Press, 2008. s. 60-71. 
13

 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143.  
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 První část této práce se zabývá vývojem tohoto pojmu. Účelem této kapitoly je 

usnadnit na základě historických souvislostí pochopení obsahu pojmu v soudobém 

mezinárodním investičním právu. Vývoj je dosti podrobný, protoţe ilustruje, které 

transakce byly postupem času pod termín zahraniční investice zahrnuty  a z jakého 

důvodu.           

 Předmětem druhé části je ekonomická definice investice, pakliţe právě z této 

vychází i ta právní. To však není jediný důvod , proč je toto vymezení investice 

důleţité. Nadále totiţ jednotlivé prvky ekonomické definice slouţí jako jakýsi 

korektor rozhodčích tribunálů proti tendenci neustálého rozšiřování tohoto pojmu 

v jednotlivých BITs.         

 Ve třetí části nastupuje právní pojetí zahraniční investice  jakoţto předmětu 

ochrany, kterým se zabývá tato oblast mezinárodního práva. Postupnou analýzou 

jednotlivých multilaterálních a bilaterálních smluvních nástrojů v ní vymezuji 

metodiku, s jakou tyto přistupují k definování zahraniční investice, která se různí 

v závislosti na účelu kaţdého z těchto právních instrumentů.     

 Celou čtvrtou část jsem se rozhodla věnovat speciálně Washingtonské úmluvě, i 

kdyţ paradoxně tato vůbec ţádnou definici investice neposkytuje! Na základě této 

úmluvy se totiţ v současnosti řeší praktická většina investičních sporů mezi státy a 

investory. A právě na definování určité operace jako investice se zakládá věcná 

příslušnost rozhodčích tribunálů Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (z 

angl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, dále jen „ICSID“, 

nebo „Středisko“), které tyto spory rozhodují. Skrz subjektivní a objektivní analýzu čl. 

25 Úmluvy, podloţenou jednotlivými stěţejními případy judikatury této instituce, 

vymezuji jednotlivé komponenty pojmu investice, tak jak je jednotlivé rozhodčí 

tribunály a doktrína postupem času vymezily.      

 V páté části se pak ve zkratce zaobírám vymezením tohoto pojmu v národních 

právních řádech jednotlivých států, ve snaze demonstrovat opačný, restriktivnější 

přístup k pojetí zahraničních investic z pozice hostitelského státu.     

 V závěru své práce vyslovuji úvahu, jestli je vůbec na místě definovat pojem 

zahraniční investice v mezinárodním investičním právu a vymezuji argumenty pro a 

proti současnému stavu absence jednotné definice.  
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1. Pojem investice v kontextu obecného vývoje 

mezinárodně právní ochrany investic 

1.2 Vývoj mezinárodně právních investičních instrumentů 

 

V mezinárodní právní praxi je pojem investice relativně novým pojmem
14

. Jednu 

z prvních zmínek můţeme najít v oficiálně nikdy nepřijaté Havanské Chartě z r. 1948, 

avšak Charta sama nepodává ţádnou definici tohoto pojmu
15

. Ve svém článku 12 pouze 

stanoví, ţe „mezinárodní investice můţou hodnotným způsobem přispívat 

k hospodářskému rozvoji, obnově a sociálnímu pokroku
16

“. Ve věci Barcelona 

Traction
17

 Mezinárodní soudní dvůr operoval s tímto pojmem také bez jeho bliţšího 

určení. Ve svém separátním vótu k tomuto rozsudku soudce A. Gros definoval pojem 

investice jako „rozhodnutí vyhradit majetek k výrobní činnosti“.
18

                       

 Tvorba prvních právních textů upravujících specificky reţim zahraničních 

investic má souvislost s obdobím dekolonizace afrických zemí. Objevení se nových 

státních činitelů na mezinárodní scéně procesem vedoucím k změnám suverenity 

vyţadovalo objasnění vztahů mezi těmito novými státy a investory. Definici investice 

bychom ovšem v těchto prvních pramenech hledali jenom marně
19

. I v dalších 

mezinárodních dokumentech se tento pojem objevuje jenom nepřímo, kdyţ v Kodexu 

OECD o liberalizaci kapitálových pohybů z r. 1961 je investice pojímána jako 

kapitál. Římská smlouva z r. 1957 taky výslovně nemluví o investicích, ale o svobodě 

                                                 
14

 HAMIDA, W.B. The Mihaly v. Sri Lanka Case: Some Thoughts relating to the status of pre-investment 

expenditures. In WEILER, T. International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the 

ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law. Londýn : Cameron May, 2005. s.49 

a násl. 
15

 Čl. 12, Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment, Havana Charter for an 

International Trade Organization, dostupné na: www.worldtradelaw.net/mics/havana.pdf 
16

„International investment, both public and private, can be of great value in promoting economic 

development and reconstruction, and consequent social progress,“ dostupné na: 

http://www.worldtradelaw.net/misc/havana.pdf 
17

 Barcelona Traction , Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962), 

dostupné na: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=bt2&case=50&k=1a 
18

 „Investment consists of a decision to assign assets to a productive activity; it does not, merely because 

it takes place in a foreign country, thereby turn into a vulnerable form of property subject to confiscation 

without redress, when it enjoys secure protection from unlawful acts if carried out within the national 

territory“. Separate Opinion of Judge Gros, dostupné na:  http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5407.pdf, 

s. 274 
19

 BENCHENEB, A. Sur l´évolution de la notion d´investissement. In Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20e siècle; Mélanges en l´honneur de Phillipe Kahn, Paris: Litec, 2000, s. 177-

196 

http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5407.pdf
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usazování a volném pohybu kapitálu
20

. Koncepce, které předkládají tyto instrumenty 

OECD a Evropských společenství jsou zcela jasné. Investice je pojímána jako pohyb 

kapitálu, to jest jako zdroj financování určený k podpoře volného pohybu osob a 

svobody usazování
21

. Jenomţe, a co je stěţejní, pro zajištění volného pohybu investic je 

potřeba znát, jak definovat objekt, na který se aplikuje princip volného oběhu, to jest, 

investici. V tomto ohledu prováděcí předpisy k těmto dokumentům, konkrétně seznam 

osvobození připojených ke Kodexu OECD a nomenklatura pohybu kapitálu v příloze 

Směrnice č. 88-361
22

, poskytují jenom nekompletní údaje, pakliţe definují jenom 

investice přímé.    

1.3 Vývoj jednotlivých forem zahraničních investic  

1.3.1 Společenská forma investic v průběhu let a v současnosti 

 

Většina investic se uskutečňuje ve formě akvizice místních společností nebo 

zaloţení dceřiných společností a poboček
23

. Aţ do začátku 60. let myšlenka 

mezinárodního rozvoje společností nepředstavovala odlišnost od rozvoje čistě 

národního. Je ale třeba zmínit, ţe v tomto období mezinárodní investice je doménou 

rezervovanou malému počtu podniků, disponujících dostatečnou kapacitou pro 

promítnutí jejich aktivity do zahraničí. (Teď uţ víme, ţe v dnešní době se podpora 

zahraničních investic vztahuje rovněţ na mobilitu malých a středních podniků, jejichţ 

dopad na hospodářství hostitelského státu je někdy povaţován za více prospěšný, neţ 

ten, způsobený přeshraničním působením nadnárodních společností
24

.)     

 V 60. letech ekonomická globalizace a technický pokrok, zejména v oblasti 

komunikací, vedly k otevření hranic, mezistátní konkurenci o atrakci jednotlivých 

                                                 
20

 Jedná se konkrétně o články 67 aţ 73 Smlouvy o zaloţení Evropského hospodářského společenství ve 

znění z r. 1957, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding  
21

 CARREAU, D.; JUILLARD, P. Droit international économique. 4. édition. Paris : Dalloz-Sirey, 2010. 

s. 417-432. 
22

 Přímé investice v této směrnici zahrnují:  1. Zakládání a rozšiřování poboček nebo nových podniků 

patřících pouze osobě, která poskytla kapitál, a kupování plné účasti v jiţ existujících podnicích. 2. Účast 

v nových nebo stávajících podnicích s cílem vytvořit nebo udrţet dlouhodobé hospodářské vztahy. 3. 

Dlouhodobé půjčování finančních prostředků s cílem vytvořit nebo udrţet dlouhodobé hospodářské 

vztahy. 4. Zpětné investování zisků s cílem udrţet dlouhodobé hospodářské vztahy. Tato směrnice byla 

implicitně zrušena vstoupením v platnost Maastrichtské úmluvy.  Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:10:01:31988L0361:CS:PDF 
23

 CARREAU, D.; JUILLARD, P., Ibid. pozn. 21. 
24

 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143 

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding
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investorů, odstranění administrativních opatření ztěţujících přístup a celkově 

pozitivnímu přístupu vítajícímu zahraniční investice
25

.    

 Rozvoj multinacionálních podniků se následně střetl s různými úspěchy. Jestliţe 

jsme v rozvinutých státech mohli pozorovat určitou kontinuitu, zejména v regionech, 

kde dynamika ekonomické integrace mohla prosperovat, nově industrializované státy, 

méně rozvinuté na ekonomické úrovni, prosadili modifikace ve způsobech průniku 

zahraničního kapitálu do jejich hospodářství. 70. léta byla ve skutečnosti primárně 

poznačena zpochybněním nadnárodních společností a potvrzením suverénního práva 

států k přijetí opatření nezbytných k zajištění, aby zahraniční kapitál byl investován v 

souladu s poţadavky rozvoje jejich národních ekonomik.      

 V kontextu poţadavku nového mezinárodního ekonomického řádu byly 

nadnárodní společnosti vnímány rozvojovými státy jako subjekty šířící původ 

neokolonializmu s negativními ekonomickými, sociálními i environmentálními dopady. 

Z pohledu těchto států bylo třeba tedy najít prostředky pro znovunabytí kontroly nad 

těmito společnostmi a jejich aktivitami. Nejzávaţnějšími reakcemi byly vyvlastnění a 

nacionalizace uskutečňované jiţními státy v průběhu 70. let ve jménu trvalé suverenity 

států nad svými přírodními zdroji
26

. Mimo tyto extrémní opatření dal tento kontext za 

vznik novým formám zahraničních investic zaloţených na principu spolupráce. 

Vytváření společných podniků (z angl. joint-venture) nebo smlouvy o rozdělení 

produkce reprezentují právní vyjádření těchto vztahů napětí mezi průnikem 

zahraničního kapitálu a kontrolou jeho pouţití přijímajícím státem.  Podle jednotlivých 

sektorů hospodářství, zájmu státu na jejich kontrole a nezbytnosti soukromého kapitálu 

byl rozsah účasti zahraničních investorů v těchto podnicích dosti různý. Nadále však 

období zpochybňování přechází do období potřebnosti.      

 V 80. letech se veřejné dluhy zdáli dosahovati úroveň, která šla aţ vně kontrolu 

států. Některé ze států méně hospodářsky rozvinutých neměli tedy jiţ jinou moţnost, 

zejména pod nařízením mezinárodních finančních institucí, neţ se uchýlit k 

soukromému kapitálu kvůli financování rozvoje jejich hospodářství.   

                                                 
25

 KAHN, P. Les définitions de l'investissement international. In SOREL, J-M. Le Droit International 

Économique À L'aube Du Xxième Siècle - En Hommage Aux Professeurs Dominique Carreau Et Patrick 

Juillard. Pedone : Collection "Cahiers internationaux", 2009. s. 268. 
26

CARREAU, D.; JUILLARD, P. Droit international économique. 4. édition. Paris : Dalloz-Sirey, 2010. 

s. 417-432. 
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 Tento ekonomický a historický kontext obnoví zájem o přímé zahraniční 

investice, a také navrátí perspektivu nadnárodním koncernům. Nastanou privatizace a 

státy se uchýlí k těm formám investic, které budou kompatibilní s jejich finančním 

dezangaţovánim se. Cílem je zejména přenést část nákladů financování projektů 

obecného zájmu na soukromé investory. Tento kontext byl obzvláště nakloněný 

systematizaci mezinárodních výběrových řízení, které se projevily ve formě udělování 

koncesí. Nově industrializované země začali uskutečňovat politiku, která spočívala v 

poskytnutí přístupu nadnárodním společnostem ke konkurenceschopné pracovní síle 

výměnou za transfer technologií a know-how.      

 Zájmem států co nejvíc ovládat soukromé investice a zájem investorů o průnik 

jejich investic na jejich trhy, i kdyţ redukován, ale pořád pokrýván investičním právem 

poskytujícím ochranu, také vedli k rozpínání pojmu investice, kdyţ byly přijaty za 

investici operace, které jsou jiţ častěji blíţ kupní smlouvě, nebo smlouvě o dílo, neţli 

tradiční koncepci investice přímé. Máme na mysli konkrétně stavební smlouvy, 

smlouvy o výstavbě na klíč, nebo smlouvy o managementu. Některé z těchto smluv 

nenaplňují tradiční kritéria mezinárodní investice, jak jsou tyto spojeny s pojmem 

ekonomické zahraniční investice přímé. Zejména kritérium rizika necharakterizuje tyto 

smlouvy, jelikoţ protiplnění nezávisí na provozu dodaného nebo spravovaného díla
27

.   

 Účast na společnosti nebo drţba akcií je tedy častou formou uskutečňování 

investice. Situace se stává ještě komplikovanější, pokud zahraniční investor uskutečňuje 

svou investici prostřednictvím společnosti zřízené podle práva hostitelského státu. 

Washingtonská úmluva se snaţí překonat tuto překáţku zakotvením principu, ţe 

hostitelský stát výslovně souhlasí s nahlíţením na tuto společnost jako na zahraniční 

společnost, i navzdory její inkorporaci jako společnosti místní
28

.    

 Reprezentativní tok investic se často uskutečňuje prostřednictvím vkladu 

výměnou za akcie. Pohyb kapitálu nevyţaduje vklad jenom v penězích, co umoţnuje 

uznat i duševní kapitál, kterým můţe investor disponovat. Také nerozlišujeme mezi 

jednotlivými druhy akcií, jejich počtem, stejně jako přímá drţba cenného papíru nemá 

tendenci být zásadní. Zřízení skupin společností a obecněji koncentrace podniků jsou 

                                                 
27

 LAMETHE, D., Les relations entre les gouvernements et les entreprises en matiere de grands projets 

d´investissement, JDI, 1998, s. 45 a násl. 
28

 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. s. 7-18. 
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taky moţné.           

 Nicméně tato společenská forma realizace investice není jediná moţná. Také 

smlouvy byly stále více vyuţívány, zejména v oblasti těţby nerostných surovin, protoţe 

umoţňovali realizaci operací na delší dobu. Investice ve formě smluv představovali i 

další výhody. V kontextu zjevně nepřátelském vůči zahraničním investicím ulehčovali 

investorům jejich realizaci. Smlouva o sdruţení, o spolupráci nebo o rozdělení produkce 

prezentuje investora ne jako majitele aktiv, ale jako smluvní stranu. Navíc, smlouva je 

charakterizována větší pruţností. Můţe být adaptována vzhledem k plánování investora, 

být uzavřena na středně nebo dlouhou dobu, nebo v případě potřeby na dobu neurčitou. 

Také smlouva o managementu umoţnuje zajistit správu části nebo celku veřejného 

podniku před jeho samotnou privatizací převodem na osobu soukromou.   

 Jedním z reprezentativních typů smluv jsou tzv. „BOT“, neboli „built, operate, 

transfer“ smlouvy, které kombinují financování, investování a privatizaci 

hospodářských aktivit, převod vlastnického práva konstrukce, infrastruktury nebo 

průmyslové jednotky v zásadě při vypršení koncese udělené státem. Co se týče 

bilaterálních úmluv, pokud ty výslovně ve svých definicích investic nevyjmenovávají 

jednotlivé smluvní typy, jako je smlouva na klíč, o vedení podniku, nebo koncese, vţdy 

alespoň potvrzují moţnost charakterizování investice jako smlouvy, kdyţ obsahují 

formulaci, ţe investice můţe vyplynout z pohledávek a práv na všechny druhy plnění 

mající ekonomickou hodnotu
29

.   

1.3.2 Východisko a postupné rozšiřování pojmu „zahraniční investice“ 

 

Geneze mezinárodního investičního práva je spojena s právní povinností státu 

chránit cizince a jeho fyzický majetek a s odpovědností vyplývající z porušení této 

povinnosti. Původní znak ekonomických aktiv ve formě fyzického vlastnictví 

chráněného právem hostitelského státu byl výchozím bodem definice investice pro 

účely této právní oblasti.           

 Po dlouhou dobu byly nehmotná práva povaţovány za nezpůsobilá k ochraně, 

pravděpodobně hlavně proto, ţe jejich vznik závisel na zákonech hostitelského státu. 

Z tohoto důvodu měl hostitelský stát nad nimi absolutní kontrolu. Postupem času se 

                                                 
29

 BENCHENEB, A. Sur l´évolution de la notion d´investissement. In Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20e siècle; Mélanges en l´honneur de Phillipe Kahn, Paris: Litec, 2000, s. 177-

196. 
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však ochrana právě těchto práv stala centrální. Od kdy se objevila myšlenka, ţe 

zahraniční investice se nemusí omezovat jenom na hmotné jmění, nastalo následné 

zahrnování dalších předmětů nehmotného majetku do seznamů věcí tvořících investici 

v jednotlivých BIT. Jedním z nich jsou smluvní nároky, které zahraniční investor 

nabyde jako důsledek smluvního vztahu mezi ním a státem, nebo jeho orgány.   

 Paralelně s přímými investicemi začali být uzavírány smlouvy upravující 

mezinárodní ekonomické vztahy s velmi podobným obsahem jako v případě investic 

přímých: jednalo se o smlouvy dlouhodobé, financované operátorem vědomým si 

komerčního rizika (insolventnost kupujícího) a rizika politického (překáţky plnění 

smlouvy v důsledku jednání místních autorit). Konkrétně se jednalo o smlouvy na klíč, 

produkty na klíč, nebo důlní koncese, smlouvy o rozdělení produkce, smlouvy o 

rozdělení zisku, smlouvy o managementu, franšízové smlouvy, konzultační smlouvy, 

licenční smlouvy, leasingové a všechny další smlouvy, kde zisk závisel na výsledcích 

provozu. Hospodářský výsledek byl analogický jako u investic přímých, takţe asimilace 

byla v podstatě nevyhnutelná
30

.         

 Zahrnutí těchto smluvních nároků do jednotlivých dohod o ochraně investic 

znamená, ţe v případě porušení smluvních závazků státu bude na toto nahlíţeno jako na 

porušení samotné mezinárodní úmluvy a tedy mezinárodního závazku státu. Jako 

výsledek vzniká investorovo právo poţadovat odškodnění podle úmluvy. Smlouva, 

která jako taková je obecně objektem vnitrostátního práva hostitelského státu, se 

internacionalizuje v důsledku této techniky předvídané v úmluvě. Tato 

internacionalizace umoţní zahraničnímu investorovi přístup k mezinárodnímu 

mechanizmu nápravy, kdyţ jinak by měl moţnost nechat dostát svým závazkům jenom 

v rámci mechanizmů vnitrostátních.       

 Koncesní smlouvy, které byly základním prostředkem uskutečňování 

zahraničních investic svého času v oblasti nerostného bohatství, vytvářely smluvní 

nároky, které byly právě nehmotnými právy. Myšlenka, ţe v těchto smluvních situacích, 

to co bylo chráněno, nebyl hmotný majetek, ale nehmotný smluvní nárok, trvalo delší 

čas, neţ se mohla rozvinout. Původně se jednalo o smlouvy, na základě kterých 

                                                 
30

 KAHN, P. Les définitions de l'investissement international. In SOREL, J-M. Le Droit International 

Économique À L'aube Du Xxième Siècle - En Hommage Aux Professeurs Dominique Carreau Et Patrick 

Juillard. Pedone : Collection "Cahiers internationaux", 2009. s. 268. 
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zahraniční investor přemístil svůj majetek, jako strojní zařízení a vybavení, do 

hostitelského státu. Nehmotný majetek, který investor převedl, byl ovšem mnohdy větší 

hodnoty, neţli ten hmotný, pakliţe bylo moţné kapitalizovat nový podnik převodem 

nehmotných statků jako technologie, know-how apod. Práva spojená s drţením 

vlastnictví jako nájem, hypotéky či zástavní právo byly zahrnuty také. Velký počet 

nových smluvních forem zahraničních investic v současnosti obsahuje převod těchto 

nehmotných práv. Objevily se případy, ve kterých rozhodci povýšili na investici i 

smlouvy o půjčce.           

 Problém se objevil v případě drţení účastnických cenných papírů, tedy akcí ve 

společnosti. V nálezu Barcelona Traction Mezinárodní soudní dvůr rozhodl, ţe 

akcionářova práva ve společnosti nemůţou být chráněna prostřednictvím diplomatické 

ochrany státu, jehoţ je akcionář příslušníkem. Nejkritizovanější bylo stanovisko soudu, 

ţe jenom stát, ve kterém je společnost inkorporována, můţe intervenovat ve prospěch 

této společnosti a ţe akcionáři samotní nemají ţádné samostatné subjektivní právo, 

které by bylo chráněno mezinárodním právem. Tento názor poukázal na problém, co se 

týče ochrany práv akcionářů, který přetrvává v mezinárodním právu
31

. V odpovědi na 

tento případ se otázka ochrany akcionářů přímo projevila v bilaterálních úmluvách, 

které zahrnuly akcie mezi pojem investice.       

 Další fáze rozšiřování pojmu se týkala zahrnutí práv k duševnímu vlastnictví pod 

pojem investice. Mnohé z těchto práv byly spojeny s uskutečňováním zahraničních 

investic. Mezinárodní investování je tradičně oblast, kde objem finančních prostředků 

jednotlivých operací je dosti významný. Hodně států uloţilo investorům doprovodit 

realizaci jejich transakce také převodem průmyslových a technologických komponentů. 

Myšlenka spočívá pro přijímající státy v neuspokojení se jenom s vykonáním prací, ale 

také v obdrţení know-how nutného k provozu, údrţbě, a také obnově a vylepšení 

investice
32

. Kdyţ měl být nový vynález vyroben v rozvojovém státě, nebo nová 

technologie měla být převedena zahraničním investorem na místního partnera v rámci 

společného podniku joint-venture, bylo nezbytné poskytnout ochranu těmto duševním 

                                                 
31

 V judikatuře ICSID, práva akcionáře jsou chráněna pouze v případě, ţe hostitelský stát vyjádří svůj 

souhlas s nahlíţením na corporate vehicle jako na zahraniční společnost pro účely ICSID arbitráţe.  
32

 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143. 
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pravům spojených s podnikem. Technicky se jednalo o vlastnictví vytvořené 

hostitelským státem u investora, které mělo být chráněno. Tyto práva totiţ byly 

vytvořeny v rámci lokálního práva prostřednictvím jejich uznání aktem hostitelského 

státu. Jednotlivé investiční úmluvy tyto práva internacionalizovaly jejich zahrnutím pod 

jejich ochranu a kaţdá další intervence státu tedy znamenala porušení smlouvy, které se 

rovnalo vyvlastnění a přinášelo sebou odškodnění.      

 Další významné rozšíření pojmu zahraniční investice se týkalo zahrnutí 

administrativních práv, které zahraniční investor nabyl v hostitelském státě
33

. Tyto 

práva jsou důleţitá z toho hlediska, ţe uznání investorova práva na vstup jeho investice 

na území hostitelského státu je jedním z cílů mezinárodních úmluv zaloţených na 

ekonomickém liberalizmu. Kromě samotné moţnosti vstupu se jedná také o různé další 

licence v oblasti ţivotního prostředí, stavební povolení, oprávnění k exportu, nebo 

k repatriaci zisků, atd., které musí investor zabezpečit před samotným počátkem jeho 

investičního projektu. Jednotlivé BIT v současnosti definují všechny tyto 

administrativní oprávnění jako investici. Odůvodnění této praktiky je jasné. Pokud by 

orgán hostitelského státu následně odebral některé z těchto oprávnění, investor by 

nemohl nadále ve svém projektu pokračovat. Jeho továrna a zařízení by zůstali pořád 

v jeho majetku, a v tomto rozsahu tady nejde o zásah do jeho fyzického vlastnictví jako 

takového, ale tento majetek by zůstal bez vyuţití, pakliţe by ho investor nemohl uţívat 

bez nezbytných administrativních povolení. Z pohledu kapitál vyváţejících států je jen 

logické zahnutí těchto oprávnění do pojmu investice, jelikoţ jsou nezbytné pro účel, pro 

který vstupuje investor do hostitelského státu.      

 Proto se tedy zde můţe dostat do konfliktu svrchované právo kaţdého státu 

přijímat a měnit své zákony a v jejich rámci rozhodovat o udělení či odnětí 

veřejnoprávního povolení s mezinárodněprávní ochranou investice
34

.  Tím pádem toto 

zahrnutí významným způsobem omezuje právo státu na výkon svého regulačně 

kontrolního oprávnění nad zahraničními investory. Také zvyšuje moţnost, ţe na zásah 

do licenčních oprávnění z regulačních důvodů bude pohlíţeno jako na opatření rovnající 

se vyvlastnění. Technicky vzato stát to co udělí, můţe také v rámci výkonu své 

diskreční pravomoci vzít zpět. Mnoho administrativních rozhodnutí je vydáno ve 

                                                 
33

 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. s.7-18. 
34

 Šturma, P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Praha: Linde, 2001, s. 25-34.                
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veřejném zájmu. Ale mezinárodní úmluva na ochranu investic má ten efekt, ţe vyjímá 

z oblasti vnitrostátního právního řádu oprávnění, které investor nabyl a činí ho 

předmětem ochrany mezinárodní úmluvy, takţe nemůţe být odvoláno bez toho, aby 

neangaţovalo mezinárodněprávní odpovědnost státu. Mnoho státu se snaţí tyto omezení 

obejít ohraničováním pojmu zahraničních investic, které takto například musejí být 

uskutečněny v souladu s právním řádem hostitelského státu.     

 Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe trend v mezinárodním investičním právu 

směřoval k neustálému rozšiřování pojmu investice v BITs. K testování limitů pokud aţ 

tento pojem můţe být rozšířen, bylo uskutečněno vícero pokusů. Byly předloţeny 

argumenty k zahrnutí přípravných, před investičních nákladů do definice investice, 

které byly investičním tribunálem odmítnuty
35

. V případě ČSOB v. Slovensko rozhodčí 

tribunál ICSID rozhodoval otázku, jestli nezaplacení půjčky garantované slovenskou 

vládou můţe být povaţováno za investici ve smyslu ICSID úmluvy. Tribunál toto uznal 

s odvoláním se na liberální výklad Washingtonské úmluvy, která podle jeho názoru 

v své preambuli stanoví, ţe mezinárodní transakce, která přispívá ke spolupráci určené 

k podpoře hospodářského rozvoje smluvní strany, můţe být povaţována za investici, tak 

jak je tento termín chápán v Úmluvě. Půjčka sice můţe přispívat k ekonomickému 

rozvoji, ale chybí ji další základní kritéria zahraniční investice, jako vstup osob na 

území státu, nebo přímá generace zisku, jako její výsledek. Takto extenzivní výklad je 

výsledkem dominance ekonomického liberalizmu a podle profesora Sornorajaha musí 

být na něj pohlíţeno jako na přechodný trend, který nekoresponduje s právním 

předpisem. Finanční transakce jsou obchodní transakce, které se řeší prostřednictvím 

vnitrostátních mechanizmů upravených vnitrostátním právem
36

.  

1.3.3 Soudobé pojetí zahraničí investice a její produkty  

 

Jednotlivé spory, které se v průběhu let objevily před investičními tribunály, 

demonstrují rozmanitost objektů, které v sobě zahrnuje pojem investice. V současnosti 

je za mezinárodní investici povaţována skoro kaţdá oblast ekonomické aktivity
37

. Uţ je 

nesporné, ţe investici tvoří majetek, práva a nároky. Také je potvrzeno, ţe majetek se 

                                                 
35

 Mihaly v. Srí Lanka, Nález ze dne 15. března 2002, para 47 a 59. 
36

 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004., s. 7-18. 
37

 SCHREUER, Ch., The ICSID Convention: a commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 

2009. s.107-143. 
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nelimituje jenom na movitosti, ale týká se i nemovitostí, jelikoţ vlastnictví investora je 

nedělitelné. Co se týče práv, jedná se o všechny další práva věcná, jako hypotéky, 

zástavy, poţívací práva, záruky a další analogická práva, tak jako práva osobnostní. 

Finanční instrumenty jako půjčky, koupě cenných papírů nebo dluhopisů vydaných 

státem
38

 byly také kvalifikovány jako investice.  Na druhé straně bankovní záruka a 

opce za investice uznány nebyly
39

. BITs uzavřené Spojenými státy americkými zde 

připojují také licence, autorizace a oprávnění k těţbě a vyuţívání nerostných surovin. 

Faktory financováni investic, vyjádřené pojmy finanční pohledávky spojené s investicí, 

nebo půjčky na určitou dobu také neunikají pojmu investice, stejně jako technologie a 

v širším smyslu sluţby obecně, od té doby co pozorujeme převahu lidského kapitálu, 

vědomostí, čí know-how. Smlouva uzavřena mezi Francií a ČR z r. 1991, bere v úvahu 

autorská práva, práva průmyslová, jako patenty, licence, ochranné známky, uţitné vzory 

a průmyslový design, technické procesy, obchodní jméno a klientelu.  

 Investiční operace obvykle zahrnuje také určitý počet přidruţených transakcí. Ty 

můţou zahrnovat jak financování investičního projektu, nabytí vlastnického práva 

k majetku, koupi rozličných produktů, marketing výrobků a daňovou povinnost. 

Z ekonomického pohledu tyto transakce jsou více méně spojeny s investicí.  

2. Vymezení investiční operace z pohledu ekonomické vědy 

2.1. Ekonomická definice investice (definice materiální) 

 

Mezinárodní právo samotné nenabízí jednotnou definici mezinárodní investice. 

Pojem investice jiţ tradičně pochází z ekonomických věd. Jedná se o pojem technický, 

který koresponduje z legálního hlediska investici přímé.  

2.1.1. Přímé zahraniční investice 

 

Přímá investice tedy vychází z ekonomické definice. V ekonomii je zahraniční 

přímá investice (z anglického „Foreign Direct Investment,“ neboli FDI) formálně 

definovaná jako vlastnictví majetku zahraničním rezidentem za účelem kontroly pouţití 

                                                 
38

 Fedax v. Venezuela, Decision on Jurisdiction, z 11. června 1997, para 19.  
39

 SCHREUER, Ch. The ICSID Convention: a commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 

2009. s.107-143. 
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tohoto majetku
40

. V publikaci Konference OSN o obchodu a rozvoji (z angl. United 

Nations Conference on Trade and Development, dále jen UNCTAD) je investice 

povaţována za přímou, pokud investorův podíl na majetku je dostačující k tomu, aby 

mu umoţňoval kontrolu nad společností, zatímco investice, která přináší svému 

investorovi zisk, ale ne kontrolu nad společností, je obecně povaţována za investici 

nepřímou.
41

  

Přímé investice jsou tedy obvykle přímo kontrolovány zahraničním investorem, 

který se podílí na riziku, ale také na kontrole managementu. Přímá investice je druhem 

přeshraniční investice uskutečněné rezidentem jednoho hospodářství (přímý investor) 

s cílem zaloţit dlouhodobou účast na podniku (společnost jako přímá investice) se 

sídlem v hospodářství odlišném od investorova. Motiv přímého investora je strategický 

dlouhotrvající vztah se společností, která představuje jeho přímou investici, s cílem 

zajistit značný vliv investora na vedení společnosti přímé investice. Dlouhodobá účast 

je prokázána, jestli investor disponuje nejméně 10 procenty hlasovacích práv 

v investované společnosti. Přímá investice také můţe umoţnit svému investorovi získat 

přístup k hospodaření podniku, který by mu jinak umoţněn nebyl. Účel přímé investice 

je jiný neţ u portfoliových investic, kde investor obecně neočekává, ţe by uskutečňoval 

vliv na vedení podniku.
42

        

 Přímá zahraniční investice byla definována také v Manuálu platební bilance 

Mezinárodního měnového fondu.
43

        

 Není tedy zde prostor pro pochybnosti, ţe převod hmotného majetku, jako je 

zařízení, nebo koupě či konstrukce hmotného majetku, jako jsou továrny nebo 

                                                 
40

 GRAHAM, E.; KRUGMAN, P. Foreign direct investment in the United States. 2. Washington, DC: 

Institute for International Economics, 1991. s. 195. 
41

 Cf.UNCTAD, Scope and Definition, Series on Issues in International Investment Agreements 

UNCTAD/ITE/IIT/11 (Vol.II), 8. Tato publikace analyzuje jak stávající bilaterální úmluvy o podpoře a 

ochraně investic definují pojmy „investice“ a „investor“ a jak tyto rozdílné definice byly interpretovány 

jednotlivými rozhodčími soudy.  
42

 Cf. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th edition, April 2008, para. 11, 

dostupné na: http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf. 
43

 Direct investment is the category of international investment that reflects the objective of a resident 

entity in one economy obtaining a lasting interest in an enterprise resident in another economy. (The 

resident entity is the direct investor and the enterprise is the direct investment enterprise.) The lasting 

interest implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise 

and a significant degree of influence by the investor on the management of the enterprise. Direct 

investment comprises not only the initial transaction establishing the relationship between the investor 

and the enterprise but also all subsequent transactions between them and among affiliated enterprises, 

both incorporated and unincorporated. Dostupné na: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf 

http://www.oecd/
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průmyslový závod, představují přímou investici. Tyto znaky definují koncepci 

nazvanou taky „klasická“, která je spojená s myšlenkou materiálního a trvalého usazení 

investora v hospodářství hostitelského státu
44

.  

2.1.1. Problematika portfoliových investic 

 

Portfolio (finanční) investice jsou jiţ tradičně stavěny do opozice vůči 

investicím přímým, jelikoţ nepředpokládají a priori angaţování se ve vedení 

investovaného podniku, nýbrţ jenom zisk. Také riziko přítomné u portfoliových 

investic pro investora nebude tak vysoké, jako u přímého investora, jelikoţ portfoliová 

investice můţe být mnohem snáz odvolána z hostitelského státu, neţli přímá.
45

 Portfoliové investice bývají uskutečňovány prostřednictvím kapitálových 

vkladů, to jest nabitím akcí, bez jakéhokoliv vlivu na vedení společnosti
46

. Jsou uţívány 

k zvýšení kapitálu společností a jsou volně obchodovatelné na burzách. Zahrnují však 

také investice nesouvisející s obchodní společností, jako směnky a dluhopisy. Portfolio 

investice jsou tedy krátkodobé finanční pohyby kapitálu, zejména ty vztahující se na 

operace na kapitálových, finančních nebo devizových trzích
47

.    

 V případě portfoliových investic je obecně přijímáno, ţe investor bere na sebe 

riziko, které se sebou taková investice přináší. Investor do portfoliové investice nemůţe 

ţalovat domácí burzu cenných papíru, nebo veřejnoprávní subjekt, který ji provozuje, 

v případě, ţe utrpí ztrátu. Portfoliové investice nebyly chráněny mezinárodním 

obyčejovým právem na rozdíl od investic přímých, kdyţ fyzické vlastnictví, nebo další 

majetek přímo investován zahraničním investorem, byl chráněn principy diplomatické 

ochrany a mezinárodněprávní odpovědnosti státu. Portfoliová investice byla 

doprovázena obyčejným obchodím rizikem, kterého si investor měl být vědom
48

.  

 V dnešní době, zdroje mezinárodního investičního práva, zejména BITs, 

                                                 
44

 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143. 
45

 HAMIDA, W.B. The Mihaly v. Sri Lanka Case: Some Thoughts relating to the status of pre-investment 

expenditures. In WEILER, T. International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the 

ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law. Londýn : Cameron May, 2005.  

s.49 a násl. 
46

 Reinisch, A. Recent Developments in International Investment Law Paris: Pedone, 2009, s. 81 
47

 HAMIDA, W.B. ibid. pozn. 45. 
48

 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2004., s. 7-18. 
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zahraňují stále častěji výslovně práva a závazky do definice investice. Tento fakt 

inicioval diskuze jak po institucionální tak právní stránce. Po té právní, rozhodčí soud 

ICSID neváhal rozšířit svou pravomoc i na investice portfoliové. Nález Fedax v. 

Venezuela povaţoval státní dluhopisy za investici pro účely Washingtonské úmluvy, 

otevírající perspektivu rovněţ skupině finančních instrumentů emitovaných státem 

(zejména euro-obligace často spojeny s veřejně prospěšnými projekty). Nález CMS v. 

Argentina také potvrdil, ţe menšinový podíl na kapitálu investovaného podniku je 

investicí ve smyslu Úmluvy. Prostřednictvím těchto nálezů tribunály často rozšiřují 

pravomoc ICSID poza tradiční zahraniční přímou investici. Jeden limit ale poloţen byl 

v nálezu Gruslin v. Malajsie. V tomto sporu, cenné papíry emitované malajským 

podnikem a drţené prostřednictvím belgického státního občana, nebyly povaţovány za 

investici ve smyslu příslušné BIT. Tato diskvalifikace se ale zdá být spojena s jedinou 

skutečností, a to, ţe v příslušné BIT byla kvalifikace investice podmíněna tím, aby tyto 

cenné papíry byly investovány do investičního projektu "schváleného" kompetentní 

státní autoritou Malajsie.            

 Po stránce institucionální, práce na přípravě mezinárodní investiční úmluvy (z 

angl. Multilateral Agreement on Investment, dále jen MAI) v rámci Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) byly příleţitostí k diskuzím mezi 

státy, do jaké míry by se definice investice zahrnuta v tomto instrumentu měla rozšířit i 

na investice portfoliového typu. Nejdříve bylo učiněno jedno obecné konstatování, 

pokud jde o přispění do rozvoje, uvaţujíc, ţe pokud investice přímé můţou přinést efekt 

ve formě transferu technologií a kompetencí managementu, investice portfoliové mohou 

podporovat nejširší efektivitu vnitřních finančních trhů jejich rozšiřováním a přispěním 

k zintenzivnění pravidel publikace a poskytování informací
49

. Bylo uvaţováno, ţe 

nabídnutím portfoliovému investorovi niţší úroveň ochrany, neţ investorům přímým, 

by se zvýšilo riziko spojené s portfoliovými investicemi, co by znamenalo uchýlení se k 

půjčkám zahraničního kapitálu a představovalo by brzdu ekonomice. Rovněţ bylo 

uvaţováno, ţe jelikoţ přímá zahraniční investice i portfoliové investice se v praxi 

                                                 
49

 CNUCED, Conseil du commerce et du développement/Commission de l´investissement, de la 

technologie et des questions financieres connexes/Réunion d´experts sur les flux d´investissement de 

portefeuille et les investissement étrangers directs, Geneve, 28-30 juin 1999, Investissements étrangers de 

portefeuille et investissement étrangers directs: caractéristiques, similitudes, complémentarités et 

differénces, incidences sur les orientations et impact sur le développement, Dostupné na: 

http://www.unctad.org/fr/docs/c2em6l1.fr.pdf 
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vyskytují současně, nezajištění dostatečné ochrany druhému typu, by vlastně bylo 

škodlivé pro typ první.       

 Existují tedy ekonomické argumenty k dalšímu nevylučování portfoliových 

investic z právní definice investice v mezinárodních úmluvách. Nicméně se zdá, ţe toto 

rozšíření činí přerušení s tradičními základy mezinárodního investičního práva.

 Portfoliová investice totiţ neimplikuje přítomnost investora na území 

hostitelského státu a v tomto ohledu se zdají být cizí všechny poţadavky její fyzické 

ochrany. Hostitelský stát by měl takto povinnost ochrany nejistým drţitelům těchto 

instrumentů, kterých identita se můţe neustále měnit. Portfoliová investice ve 

skutečnosti cirkuluje častěji dematerializovaným způsobem, elektronicky, a v podstatě 

okamţitě mezi trhy a finančními sprostředkovateli. Mobilita je v jejich případě tlačena 

do extrému a jejich ochrana nevyplývá výhradně z jednání státu příleţitostně 

hostujícího. Ve všech případech se můţeme domnívat, ţe portfoliové investice, pokud 

mohou spadat do působnosti mezinárodní investiční úmluvy, by neměly těţit z celkové 

ochrany, kterou poskytuje investiční právo, a zejména ne ze systému arbitráţe mezi 

investorem a státem, tak jak se tento dnes aplikuje. Je však pravděpodobné, ţe ve 

většině případů z něj bude stejně vyloučena pro nesplnění poţadavku objektivních 

kritérií vkladu, rizika a doby
50

.         

 Jeden z názorů zastává myšlenku, ţe by zde nemělo být činěno rozdílu mezi 

přímými a nepřímými investicemi co do jejich ochrany v mezinárodním právu. Tento 

proud je zaloţený na domněnce, ţe zde není rozdílu v charakteru rizika, které na sebe 

oba typy investorů svévolně převzali
51

. Ale tento názor není všeobecně akceptován 

v mezinárodním právu, kde právě zahraniční přímá investice je předmětem ochrany 

obyčejového práva. Existuje zde vícero důvodů pro rozdílnost tohoto zacházení. 

Zahraniční investor se sebou vyváţí ze svého státu prostředky, které by jinak byly 

pouţity k rozvíjení ekonomiky domácího státu
52

.  Z hlediska domácího státu je toto 

                                                 
50

 POULAIN, B. L’Investissement international : définition ou définitions?. In KAHN, P; WÄLDE, W. 

Les aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International 

Investment Law. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143. 
51

 BROWNLIE, I., Treatment of aliens: Assumption of Risk and International Law. In FLUME, W., 

HAIN, H. J., KEGEL, G., SIMMOND, K.R., International Law and Economic Order: Essays in Honour 

of F.A.Mann, 1997, s. 307-311. 
52

 Sornarajah: Tento důvod není moc přesvědčivý, jelikoţ portfolio investice také představují prostředky, 

které by mohli být uţity uvnitř státu, kdyby nebyly angaţovány do přeshraniční společnosti. Je však 

pravdou, ţe se jedná o menší obnosy finančních částek, jelikoţ akcie bývají obchodovány na burzách i 

jednotlivci.  
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hájeno zabezpečením, ţe tyto prostředky jsou dostatečně chráněny. Portfoliové investice 

na druhé straně můţou být uskutečňovány virtuálně na burzách po celém světě. Jelikoţ 

hostitelský stát nemůţe znát osoby zapojené do procesu prodeje akcií na těchto burzách, 

nemůţe zde rovněţ existovat ţádný konkrétní vztah, ze kterého by vzešla jeho 

odpovědnost. Opačně je tomu v případě přímých investic, kdy hostitelský stát přímo 

udílí souhlas konkrétnímu zahraničnímu investoru ke vstupu jeho investice na své 

území. Nicméně trendem v této oblasti práva je vytvořit tento odpovědnostní vztah 

prostřednictvím bilaterálních úmluv. Existují názory v některých publikacích, ţe 

portfolio investice jsou nyní začleněny mezi přímé zahraniční investice, a to na základě 

skutečnosti, ţe některé bilaterální úmluvy zahrnují akcie do definicí investice. Jiní 

autoři s tímto nesouhlasí a pohlíţejí na tyto akcie jako na akcie společného podniku, ve 

kterém zahraniční investor přítomný v hostitelském státě uskutečnil investici, a které 

nejsou volně obchodovatelné, a ne jako na akcie drţeny nerezidenty a zakoupeny zcela 

mimo hostitelský stát
53

. Podle těchto je lepší na portfolio investice nahlíţet jako na 

nechráněné, ledaţe by je úmluva výslovně zahrnula do definice investice
54

.   

 Politika týkající se ochrany tohoto typu investic se tedy velice různí. Stejně jako 

existují dohody, které je zahrnují pod svou ochranu, vyskytují se i takové, které je 

výslovně vylučují ze své působnosti
55

.   

3. Vymezení investiční operace z pohledu práva    

3.1 Právní definice investice (definice formální)  

 

Investice se stává středobodem zájmu právních instrumentů z důvodu 

internacionalizace ekonomických aktivit
56

. Mezinárodní a národní právní nástroje 

vztahující se na investice uţívají různé druhy definicí. Kromě specifického případu 

Washingtonské úmluvy, existuje jenom jeden instrument týkající se mezinárodních 

investic, který má univerzální dosah, který však na rozdíl od Washingtonské úmluvy 

                                                 
53

 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2004., s. 7-18. 
54

 Existují mezinárodní úmluvy, které specificky vylučují portfoliové investice z jejich působnosti.  

Takovou úmluvou je například Rámcová dohoda o investiční zóně ASEAN. 
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 SORNARAJAH, M. Ibid pozn. 53. 
56

 BENCHENEB, A. Sur l´évolution de la notion d´investissement. In Souveraineté étatique et marchés 

internationaux à la fin du 20e siècle; Mélanges en l´honneur de Phillipe Kahn, Paris: Litec, 2000, s. 177-

196 

 



19 

 

definuje investici, na kterou se aplikuje. Jedná se o Soulskou úmluvu z 11. října 1985, 

přinášející vznik Mnohostranné agentury pro garanci investic. Ostatní prameny 

investičního práva jsou více méně decentralizované na regionální, bilaterální a národní 

úrovni. Podle účelu, který tyto jednotlivé instrumenty sledují, oscilují dnes zejména 

mezi dvěma formami definicí, formou enumerativní a formou syntetickou. 

3.1.1 Enumerativní forma 

 

Tato forma se dnes zdá být nejfrekventovanější, z toho hlediska, ţe se nachází 

především v BITs, kterých počet významným způsobem vrost v 90. letech
57

. Jako 

příklad můţe slouţit francouzský model BIT, který stanoví, ţe:  

"Pojem investice označuje všechny druhy aktiv, jako majetek, práva a podíly 

 kaţdého druhu, obzvláště, ale ne výhradně: 

 movitý a nemovitý majetek, stejně jako všechna práva věcná, jako hypotéky, 

přednostní práva, poţívací práva, záruky a všechny práva analogická; 

 akcie, a další formy účasti, i minoritní a nepřímé, na společnostech zaloţených 

na území jedné ze smluvních stran 

 závazky, pohledávky, a práva na kaţdé plnění mající ekonomickou hodnotu 

 práva duševního vlastnictví, obchodní a průmyslová, jako práva autorská, 

patenty, licence, ochranné známky, průmyslové vzory a modely, technologické 

postupy, know-how, ochranu dobrého jména a klientely 

 koncese udělené zákonem, nebo smlouvou, zejména koncese týkající se 

průzkumu, kultivace, těţby a vyuţití přírodního bohatství, zahrnující i ty 

nacházející se v přímořské zóně smluvních stran".  

Obdobný obsah nalezneme v definicích severoamerických a britských BITs, 

nebo také v definici investice v článku I, odstavce 6, Energetické charty.   

 Tento typ definice je kritizován v tom smyslu, ţe je ze všeho nejdříve 

                                                 
57

 LEBEN, Ch., L´ évolution du droit international des investisement, Un accord multilateral sur 
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nelimitován, má tendenci zaměnit klasický pojem investice s pojmem, který srovnává 

investici s kaţdým majetkem a kaţdým právem. V anglo-saské oblasti pouţívají výraz 

"asset-based definition" pro označení tohoto pojmu. To znamená, ţe tento přístup 

nestanoví co je to investice, ale podává výčet aktiv, které mohou, samostatně nebo v 

kombinaci s ostatními, představovat investici
58

. 

3.1.2 Syntetická forma:  

 

Je to nejméně se vyskytující forma definování mezinárodní investice. Nicméně ji 

najdeme v některých BITs, jako například v BIT uzavřené mezi  Švýcarskem a Zairem. 

Tato definice je formulována následujícím způsobem: 

" Podle ustanovení této úmluvy slovo "investice" určuje vklad v penězích nebo v 

naturáliích, uskutečněný státními příslušníky nebo společnostmi jedné smluvní 

strany na území druhé smluvní strany, v souladu s příslušnými právními řády 

smluvních stran aplikujících se na investice, s cílem zaloţení nové výrobní 

kapacity zboţí nebo sluţeb, nebo zefektivnění stávajících postupů výroby nebo 

vylepšení jejich kvality." 

Častěji nalezneme tyto definice v národních právních řádech. Můţeme zmínit 

například nedávný Investiční zákoník Konga, který nedefinuje pojem investice, ale 

pojem investice přímé, jako: 

 "Všechny investice spadající do rozsahu působnosti tohoto zákona 

představované podnikem nově zaloţením nebo existujícím, s cílem zaloţit novou 

výrobní kapacitu, nebo zvýšit stávající výrobu zboţí nebo sluţeb, zvýšit produktivitu 

podniku nebo zlepšit produkci zboţí nebo sluţeb." 

Na rozdíl od enumerativní definice, ta syntetická se vyznačuje opisným 

přístupem. V anglo-saské oblasti se uţívá termín "enterprise based definition". 

Syntetická definice se snaţí popsat investorovu činnost prostřednictvím jejího hlavního 

charakteristického znaku. Investice by měla prezentovat hodnotu přidanou do 

hospodářství přijímajícího státu, coţ se popisuje dynamickými a praktickými slovy jako 
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"zvýšení", "rozšíření" nebo "zlepšení".      

 Citované definice jsou zajímavé z toho hlediska, ţe pokud se na první pohled 

zdá, ţe se vztahují limitovaným způsobem jenom na investice přímé, i přesto můţou být 

kompatibilní se stavebními smlouvami a smlouvami o dodávce na klíč, smlouvami o 

převodu technologií, o managementu, které se můţou podílet na zaloţení nové výrobní 

kapacity, zvýšení stávající, nebo její zefektivnění a vylepšení
59

.  

3.1.3 Funkční charakter definicí 

 

Různorodost jednotlivých definicí, jejich forem, stejně tak jako jejich obsahu, se 

předně vysvětluje jejich funkčním charakterem vzhledem k jednotlivým cílům kaţdého 

právního instrumentu, který je obsahuje
60

.     

 Profesoři Carreau a Juillard také rozlišují mezi definicemi podle účelu 

mezinárodních úmluv, které je obsahují. Konkrétně na prvním místě je třeba podle nich 

umístit nástroje, které mají za cíl zajistit volný pohyb výrobních faktorů (coţ jsou 

v zásadě dohody o volném oběhu mezi státy severu
61

), na druhém místě instrumenty 

které mají za cíl zajistit ochranu zahraničních investic (BITs) coţ jsou jednak mezi 

severními státy, zároveň však v současnosti také mezi jiţními, a v poslední řadě 

definice, kterou zprostředkovávají instrumenty s účelem podporovat přelévání 

investičního kapitálu primárně mezi zeměmi severu a jihu (Soulská úmluva).  

3.2 Pojem investice v dohodách na ochranu investic  

 

Na úrovni hmotného práva je vymezení pojmu investice v různých 

mezinárodních úmluvách multilaterální či bilaterální povahy obzvlášť důleţité z toho 

hlediska ţe vymezuje také rozsah ochrany investora a celkově právní reţim aplikující se 

na jeho investici
62

. Jenom investice kvalifikována jako investice v těchto úmluvách 
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č. 2. 



22 

 

můţe poţívat ochrany, kterou tyto úmluvy poskytují. Nicméně zatím co v oblasti 

světového obchodu a sluţeb jiţ bylo dosaţeno multilaterálního konsenzu
63

, v oblasti 

úpravy právního reţimu zahraničních investic tato nadnárodní úprava chybí
64

.  

3.2.1 Pojem “zahraniční“ investice/vymezení mezinárodního prvku 

 

Samotná kvalifikace investice je nezbytná, ale ne zcela postačující na to, 

abychom mohli aplikovat mezinárodní dohodu na danou činnost. Musí se jednat o 

investici "zahraniční". Zahraniční investice představuje transfer hmotného nebo 

nehmotného majetku z jednoho státu do druhého za účelem jeho pouţití v tomto státě na 

generování zisků pod částečnou nebo úplnou kontrolou majitele tohoto majetku
65

.  

Zahraniční investice je tedy převod kapitálu nebo materiálu z jednoho státu 

(nazývaného také stát exportující kapitál) do druhého státu (hostitelský stát) náhradou 

za přímý nebo nepřímý podíl na výnosech tohoto podniku
66

. Investici zahraniční je 

moţno vymezit v opozici vůči investici tuzemské. Je to tedy kritérium státní 

příslušnosti, které je umoţnuje odlišit
67

.     

 V minulosti se objevily argumenty, jestli vzhledem k podpoře mezinárodního 

toku kapitálu, které zahraniční investice zprostředkovávají, by neměl být rozhodný 

původ kapitálu importovaného do hostitelského státu jako kritérium mezinárodního 

prvku. Je pravda, ţe hostitelské státy můţou poţadovat, aby určité mnoţství kapitálu 

v zahraniční měně bylo importováno na jeho území. Při absenci takového poţadavku 

však můţe být investice uskutečněna prostřednictvím kapitálu z lokálních fondů nebo 

půjček. Z toho vyplývá, ţe původ kapitálu je irelevantní pro definování „zahraniční“ 

neboli „mezinárodní“ investice. Rozhodné kritérium existence zahraniční investice je 

tedy státní příslušnost investora. Investice je zahraniční, pokud je vlastněna nebo 

kontrolována zahraničním investorem
68

.   
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3.2.2 Definice v BIT  

 

Tradičně rozlišování mezi státy exportujícími kapitál (převáţně západní 

kapitalistické státy) a státy importujícími kapitál (zejména rozvojovými) zcela jasně 

determinovaly zájmy vzešlé z jednání při uzavírání jednotlivých BITs a dalších 

mezinárodních investičních dohod.
69

 Stále více se stává zřejmým, ţe státy s vyspělou 

trţní ekonomikou neuzavírají tyto smlouvy s cílem přilákat zahraniční investory na své 

území, jako jsou spíše výrazem snahy těchto států zabezpečit svým vlastním státním 

příslušníkům a podnikům co nejpříznivější právní reţim a co moţná nejširší ochranu na 

území druhé smluvní strany.         

 Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic tvoří v současné době těţiště 

právní úpravy pohybu zahraničních investic a ve způsobech, jakým vymezují pojem 

investic, lze shledat určité shodné rysy
70

. Na rozdíl od obecněji pojatých definicí investic 

v mnohostranných úmluvách, obsahují ty dvoustranné ve velké většině definice velmi 

široké a podrobné, svým způsobem aţ „kasuistické".      

 V současné smluvní praxi států, které jsou významnými vývozci kapitálu, se 

uplatňují standardní modely definice (americký model BIT, britský, francouzský, apod.), 

které vtělují do všech svých uzavíraných dohod. Tyto modely mají tendenci k co moţná 

nejširšímu vymezení definicí investic. Z teoretického hlediska však nejde o příliš 

uspokojivé definice, protoţe opomíjejí objektivní znaky, jako je dlouhodobost projektu 

a závislost jeho výnosu na výsledcích podnikání. Místo toho se spíš zaměřují na co 

nejpřesnější výčet všech typů majetkového vkladu, který má být touto dohodou chráněn. 

Tím vlastně tyto dohody nezaručují ochranu specificky investicím, nýbrţ téměř 

veškerému majetku investorů jednoho státu na území druhé smluvní strany.
71

  

 Většina dvoustranných úmluv o ochraně investic tedy uţívá širokou definici 

investice, obsahující ze všeho nejdříve obecnou frázi definující investici jako „Every 

kind of asset“ (Německý model BIT), Every kind of Investment“ (americký model 

BIT), „Kaţdá majetková hodnota“ (standartní definice ČR), a pak vícero skupin 
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ilustrativních kategorií, které pokrývají klasickou ochranu movitého a nemovitého 

majetku, stejně jako další věcná práva, akcie, smluvní nároky, jako půjčky, práva 

duševního vlastnictví a koncese. Jako dobrý příklad slouţí BIT mezi Francií a Českou 

republikou, ve které: „Pojem investice označuje všechna aktiva, jako je majetek a práva 

všeho druhu, a to zejména: 

 movitý a nemovitý majetek, jakoţ i všechna věcná práva, zejména hypotéky, 

přednostní práva, záruky a uţívací práva; 

  akcie a všechny ostatní formy účasti na společnostech zaloţených na území 

jedné smluvní strany, jakoţ i všechna práva z nich vyplývající; 

 obligace, pohledávky a práva k jakémukoli plnění, které mají hospodářskou 

hodnotu; 

 autorská práva, průmyslová práva (jako jsou patenty, ochranné známky, 

průmyslové vzory a modely) technologické postupy, licence, obchodní jména a 

klientela; 

 koncese udělené na základě zákona nebo smlouvy, zejména koncese týkající se 

průzkumu, kultivace, těţby, nebo vyuţíváni přírodního bohatství, včetně toho, 

které se nachází v přímořském pásmu smluvních stran; 

„přičemţ se rozumí, ţe tato aktiva jsou nebo byla investována v souladu s právním 

řádem smluvní strany, na jejímţ území, nebo v jejímţ přímořském pásmu je investice 

uskutečněna.
72

“          

 Další smlouvy evropského modelového typu jsou formulovány ve 

shodě s ekonomickou praxí. Například, BIT mezi Dánskem a Ukrajinou z r. 1992 se 

zaměřuje na účel zaloţení trvalých ekonomických vztahů: „Pro účely této úmluvy, 

pojem Investice zahrnuje kaţdý druh majetku ve spojení s hospodářskými činnostmi za 

účelem zaloţení trvalých ekonomických vztahů…“
73
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 Obdobně širokou definici obsahuje americký model BIT, 2004. Ten však jiţ 

operuje s pojmem „charakteristické znaky investice“, odkazující alternativně na příslib 

kapitálu, očekávání zisku a předpoklad rizika:  

„Investice znamená kaţdý majetek, který investor vlastní nebo kontroluje, přímo 

nebo nepřímo, který vykazuje znaky investice, zahrnující takové typické znaky, jako 

příslib kapitálu, nebo jiných prostředků, očekávání zisku nebo výnosu, nebo převzetí 

rizika. Formy, které investice můţe nabýt zahrnují: 

 podnik 

 akcie, cenné papíry, a další formy vlastní účasti na společnosti (equity 

participation) 

 dluhopisy, dluţné úpisy, další dluţné instrumenty, a půjčky 

 futures, opce, a další deriváty 

 stavební projekty, konstrukce, management, výroba, koncese, revenue-sharing  

       Nejpokročilejší definici v dnešní době patrně obsahuje nový Norský model BIT
74

 

z r. 2007, který se snaţí o vyváţenější přístup mezi ochranou investora, ale také s 

ohledem na obecné blaho, kde je investice vymezena, s přihlédnutím k vývoji tohoto 

pojmu, nejvíc rozsáhlým způsobem. Mezi činnosti, zahrnuty do investice figurují 

kapitálové účasti v podnicích, akcie, úvěry a dluhopisy, nehmotná práva, koncese, 

licence a podobně
75

. Investice je dostatečně široká na to
76

, aby motivovala investování 

do všech oblastí. Uvedené ustanovení kombinující „asset“ a „enterprise“ based 

definici
77

se tedy vztahuje jak na přímé, tak i nepřímé investice. Jsou pokryty investice 

ve všech hospodářských odvětvích, včetně investic do výroby zboţí a v sektoru sluţeb. 

Naopak se nevyţaduje, aby investice byla uskutečněna s výdělečným cílem. Investice 
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do rekreačního majetku například pro vlastní potřeby je také zahrnuta v definici
78

. Za 

zmínku stojí také skutečnost, ţe tento model vyţaduje přítomnost tzv. objektivních 

kritérií
79

, tedy závazku kapitálu nebo jiných zdrojů, očekávání zisku, nebo převzetí 

rizika. Nicméně Norsko po rozsáhlé kritice široké veřejnosti nakonec tento svůj 

pokrokový model opustilo.                          

Česká republika je dnes vázána jiţ 79 dohodami o ochraně investic
80

 a proto lze hovořit 

vesměs jiţ o standardní definici, která se uplatní vţdy, kdyţ druhá strana neprosadí svůj 

vlastní model definice investice. Jako příklad je moţné uvést definici obsaţenou v 

článku l BIT mezi ČR a Rumunskem z r. 1993:           

     „Pojem „investice" označuje kaţdou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s 

hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní 

strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však 

výlučně:            

 movitý a nemovitý majetek, jakoţ i všechna věcná práva, jako jsou hypotéky, 

zástavy, záruky a podobná práva; 

 akcie, obligace, vklady společností nebo jakékoli jiné formy účasti na 

společnostech; 

 peněţní pohledávky nebo nároky na jakoukoli činnost mající hospodářskou 

hodnotu související s investicí; 

 práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv, práva z 

obchodních značek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-

how, obchodních tajemství, obchodních jmen a good-will, spojených s investicí; 

 práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, licence nebo povolení 

vydané podle zákona včetně koncesí k průzkumu, těţbě, kultivaci nebo vyuţití 

přírodních zdrojů. 

Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich postavení 

jako investice."         

 Tuto BIT mezi ČR s Rumunskem je moţné povaţovat za modelový typ 
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dvoustranných dohod o ochraně a podpoře investic, které uzavírá Česká republika. 

Tento model se uplatňuje nejen na definici investice, ale i na další ustanovení, jeţ 

představují standardní obsah těchto dohod, s výjimkou variabilních ustanovení o řešení 

sporů (arbitráţní doloţky)
81

. 

3.2.3 Projekt multilaterální dohody o investicích 

 

Není třeba opomenout také úsilí o mezinárodní kodifikaci, která reprezentovala 

ve sféře ochrany zahraničních investic jednání o Multilaterální dohodě o investicích 

uskutečněna v r. 1995 v rámci OECD, a která navzdory svému neúspěchu měla být 

pokusem o systematizaci a multilateralizaci ustanovení jednotlivých dvoustranných 

dohod. Zajisté tato dohoda byla instrumentem komplexním, z hlediska jak formálního, 

tak materiálního a odborníci se shodli, ţe měla silně přispět k rozvoji mezinárodního 

investičního práva. MAI přebírá přístup sledovaný ve dvoustranných úmluvách o 

podpoře a ochraně investic
82

 a pojem investice je zde vymezen značně široce, coţ 

vyplývalo ze snahy do něj pojmout všechny soudobé i teprve se rozvíjející formy 

investic
83

. Rozsah definice investice byla jednou z centrálních a kontroverzních otázek 

v kontextu jednání o této dohodě
84

.        

 Jak bylo jiţ uvedeno víše, zahraniční investicí je investice uskutečněná státním 

příslušníkem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany. Nicméně, 

s narůstáním účastníků a objevováním se podnikových struktur víc a víc komplexních, 

toto tradiční kritérium státní příslušnosti ztratilo svůj ekonomický význam. Proto bylo 

v této úmluvě kritérium státní příslušnosti korigováno kritériem kontroly, aby se 

ustanovení dohody mohli rozšířit i na tyto komplexní formy investic. Dohoda se měla 

aplikovat na souhrn majetku zahraničních osob, tedy i na investice nepřímé, a pod 

termínem aktiva se rozuměl souhrn majetku nebo práv tvořících jmění
85

.   

 Pojem podnik byl v dohodě vykládán velice široce, kdyţ zahrnoval i takové 
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aktivity, jako vědeckovýzkumná střediska a univerzity
86

. Pojem zahrnoval i úvěry 

státních podniků a korporací, které jsou například z definice investice v NAFTA 

výslovně vyloučeny. Proto zde byly oprávněné obavy s příliš širokého rozsahu 

investice. Ten je sice výhodný pro investory, zejména u operací, u kterých o jejich 

investiční povaze bychom mohli pochybovat, na které se však taky měl vztahovat 

ochranný deštník právního reţimu stanoveného v dohodě. Na druhé straně však hrozilo 

transformování tohoto instrumentu v jakousi „světovou finanční dohodu“, jejímţ 

účelem uţ nebude ochrana investic, ale kapitálu obecně. Tato dohoda také nebyla 

reprezentantem celého mezinárodního společenství, jelikoţ její projekt byl vypracován 

v rámci OECD, která i navzdory ekonomické síle svých členů a jejich geografickému 

zastoupení, není univerzální organizací
87

.       

 Široká definice investice, tak jako v případě Multilaterální dohody o investicích, 

vzbuzovala vícero otazníků, a právě problém s definováním investice byl jedním z 

důvodů, proč tato dohoda nedostála přijetí. 

3.2.4 Soulská úmluva          

   

Právní nástroje zajištění investic jsou v zásadě vnitrostátní
88

, kterými se vybavili 

rozvinuté země v rámci jejich vnitřního právního řádu s cílem podnítit co největší 

přítomnost svých investorů na světových trzích
89

. Přesto zde existuje jeden 

mechanizmus, který se těší podobné univerzalitě právní úpravy zahraničních investic 

jako v případě Washingtonské úmluvy, a to konkrétně Mnohostranná agentura pro 

investiční záruky (z angl. Multilateral Investment Guarantee Agency, dále jen 

„Agentura“ nebo „MIGA“) zřízena Soulskou úmluvou z r. 1985. Tato agentura 

poskytuje záruky investorům z členských států
90

 proti politickým, tedy neobchodním 

rizikům, kterým by jejich investice mohli být vystaveny, zejména v rozvojových 

zemích
91

. Tímto způsobem pak napomáhá k zvyšování toku investic do těchto států a 
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rozvoji jejich hospodářství
92

. Správná aplikace Soulské úmluvy tedy závisí na tom, aby 

zvláštní pozornost byla věnována legálním definicím, zejména té vymezující pokryté 

riziko, stejně tak, jako samotné definice investice.     

 Definice investice, kterou obsahuje článek 12 Soulské úmluvy, je zvláštní 

důleţitosti a její vymezení je aţ překvapivě přesné. Souvisí to opět s účelem příslušné 

úmluvy, kterým je podpora investic především z vyspělých států do rozvojových zemí
93

. 

Zajisté není třeba zapomínat, ţe tato definice, jako definice legální, musí také rozlišovat 

mezi investicemi přijatelnými a investicemi nezpůsobilými pro poskytnutí garance. 

Protoţe zájmem mechanizmu, který tato úmluva vytvořila, není garantovat kteroukoliv 

investici, proti kterémukoliv riziku a v kterémkoliv státě, finanční prostředky Agentury 

jsou totiţ velmi limitované.  Agentura proto musí provést výběr mezi investicemi a 

poskytnout kompenzaci aţ po provedení analýzy rizika v dané zemi
94

. Z tohoto důvodu 

Komentář k Úmluvě v § 12 z moţnosti pojištění u Agentury výslovně vylučuje exportní 

úvěry v jakékoli formě, poskytované nebo zajišťované vládou či veřejnoprávní institucí 

pro vývozní záruky
95

.          

 K úplnosti vymezení investice v této úmluvě je třeba dodat, ţe jejím významným 

pojmovým znakem je i její přínos pro hospodářský rozvoj hostitelské země, který je 

kromě preambule k úmluvě dále zmiňován i v úvodních článcích. Také je mezi 

investice moţné zařadit i převody zahraniční měny za účelem modernizovat, rozšířit, či 

rozvíjet investice stávající, a dále také pouţití těch výnosů z jiţ existující investice, 

které by jinak bylo moţné převést mimo hostitelský stát, tedy tzv. reinvestice
96

.    

 Definice pojmu investice, kterou podává text, reflektuje tyto poţadavky.  

 Článek 12 Soulské úmluvy rozděluje operace, které je moţné kvalifikovat jako 

investice do dvou kategorií: 

 investice, které jsou způsobilé bez dalšího k obdrţení záruky
97

.  
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 investice, které nejsou automaticky způsobilé k záruce, ale které mohou být   

rozhodnutím Správní rady Agentury oprávněny k obdrţení záruky
98

.        

 Pouze investice způsobilé k obdrţení záruky bez dalšího stojí v centru zájmu 

legální definice investice, protoţe způsobilost obdrţení záruky bez dalšího předpokládá 

předběţné stanovení kritérií obecné povahy, které umoţní rozlišit mezi investicí 

vhodnou a investicí nevhodnou. Proto definice investice, kterou podává Soulská úmluva 

je nezbytně uţší, neţ definice, která figuruje v dvoustranných úmluvách.   

 Investice způsobilé k obdrţení záruky bez dalšího se samy dále rozdělují na dvě 

podkategorie:  

 Investice realizované cestou účasti na kapitálu investované společnosti, jestli uţ 

tyto investice mají charakter investice přímé nebo nepřímé.            

 Investice realizované jiným způsobem, neţ účastí na kapitálu společnosti, ale 

jenom tehdy, kdyţ tyto investice představují investice přímé.  

Tento rozdíl koresponduje pojmům, se kterými operuje anglická terminologie ve 

finanční praxi, která rozlišuje mezi "Equity investments" a "Non-equity investments". Ve 

všech případech však elementy tvořící investici ve smyslu Soulské úmluvy jsou tři a 

nikdy se neobměňují: 

 na prvním místě je třeba, aby zde byl určitý přínos. Není investice bez přínosu, 

který můţe být učiněn buď v hotovosti, nebo v naturáliích, ať se jedná v tomto 

posledním případě o majetek hmotný nebo nehmotný. V ţádném případě však 

nemohou být přínosem vklady spočívající v závazku poskytování prací a sluţeb. 

 na druhém místě je důleţité, aby vklad byl učiněn na delší dobu. Investice není 

ţádná spekulativní operace. Investor si musí uvědomit, ţe prospěch, který 

očekává od operace, je odloţený na pozdější dobu. Soulská úmluva totiţ 
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kvalifikuje jako investice pouze operace středně a dlouhodobé. Proto jsou 

vyloučeny z poskytování záruky transakce krátkodobé.  

 na posledním místě, investor musí nést, alespoň z části, rizika operace. Jinými 

slovy, výnos, který investor očekává, musí být alespoň z části výsledkem 

provozu podniku, ať jiţ je tento ziskový nebo ztrátový. Toto poslední kritérium 

je zásadní, právě ono totiţ umoţňuje rozlišení mezi smluvními závazky, jestli 

tyto představují investici, nebo ne. 

Jsou to tyto tří prvky, obsáhnuté implicitně v Soulské úmluvě, explicitně v jejím 

komentáři, které byly převzaty judikaturou rozhodčího střediska ICSID, aby poskytli 

definici investice, kterou Washingtonská úmluva neobsahuje. Definice investice v 

Soulské úmluvě byla zamýšlena jako restriktivní. Agentura nemůţe, ani si nepřeje 

garantovat všechny mezinárodní transakce
99

.     

 Definici investice v Soulské úmluvě tedy chybí komplexnost přístupu úpravy 

právního reţimu investic, která je omezena jejím účelem a obsahem.  

3.2.5 Dohoda k energetické chartě 

 

Regionální investiční úmluvy mívají tendenci podřídit definici investice 

lokálním účelům vycházejícím z příbuznosti právních řádů v rámci určitého regionu, 

přesto však představují širší aplikační prostor a univerzálnost úpravy, neţ dvoustranné 

dohody o podpoře a ochraně investic
100

. 

Dohoda k energetické chartě je jediná mnohostranná úmluva s omezením věcného 

rozsahu na energetický sektor
101

. Jedná se v podstatě o právní základ pro hospodářské 

styky mezi vyspělými, surovinově ale jiţ vyčerpanými západními státy na jedné straně a 

Ruskou federací a dalšími nástupnickými státy bývalého SSSR, na straně druhé
102

. 

 Hlavním cílem této dohody je zavést jednotný právní reţim zacházení 

s investicemi v oblasti vyhledávání, dobývání, přepravy a zpracovávání surovin, a 

zajištění jejich dostatečné ochrany. U definice investice je poměrně výrazně z její 
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úpravy cítit inspiraci americkým modelem BIT, jelikoţ je tato úmluva v podstatě 

syntézou hlavních standardizovaných bilaterálních modelů investičních úmluv, které 

kaţdý ze státu vývozců kapitálu ve své praxi pouţívá. Dohoda, stejně jako tyto BIT, 

odráţí snahu západních států zabezpečit majetkové hodnoty svých státních příslušníků a 

podniků na území jiné smluvní strany, coţ se odráţí i na vymezení definice investice
103

.

 Charta ve vymezení investice tedy zaujala obdobně široký přístup jako BITs, 

kdyţ v jejím čl. 1 (6) je tento pojem definován jako „kaţdý druh majetku…“. Tento 

článek podává na svém začátku nevyčerpávající výčet druhů aktiv, které můţou být 

investicí, a dále specifikuje datum, od kterého můţe tato investice těţit z ochrany, 

kterou Charta nabízí. Na rozdíl od BITs je ale Charta omezena svou sektorovou 

povahou, co dále i čl. 6 (1) potvrzuje, kdyţ stanoví, ţe pojem investice se vztahuje na 

hospodářskou činnost v energetickém sektoru. Pojem hospodářské činnosti 

v energetickém sektoru je také definován, a to v odstavci 5 tohoto článku, který 

vyjmenovává aktivity jako průzkum, těţba, rafinace, výroba, skladování, pozemní 

doprava, přenos, distribuce, obchod, marketing nebo prodej energetických materiálů a 

produktů, atd. Nicméně vyvstává otázka jaký druh a stupeň vztahu k uvedeným 

energetickým činnostem je potřebný aby „ne-energetická“ činnost mohla být zahrnuta 

pod pojem investice. Rozšíření definice investice na aktiva související s hospodářskou 

činností v energetickém sektoru totiţ můţe zeslabit sektorové omezení ochrany, kterou 

Charta poskytuje, pakliţe můţe slouţit jako základ pro nárok na náhradu škody 

vzhledem k činnostem, které by jinak zahrnuty nebyly, jako jsou petrochemické zařízení 

v areálu ropných rafinérií, nebo námořní doprava vztahující se k jinak zahrnuté 

pozemské investici
104

.         

 Dále podle tohoto článku „změna formy, ve které jsou aktiva investována, 

neovlivňuje jejich povahu jako investic“. Jedná se zde o poměrně širokou definici 

investice, kdyţ za ně Dohoda povaţuje ne jenom všechny investice spojené s ekonomickou 

aktivitou v energetickém sektoru, ale také investice, jeţ smluvní strana ve svém prostoru 

označí a oznámí Sekretariátu Dohody jako efektivní podle Charty
105

.     

 První arbitráţní rozhodnutí, kde se věcná pravomoc tribunálu zakládala na 

                                                 
103

 Ondrůšek, P., Ibid pozn. 102. 
104

 GAILLARD, E., Investments and Investors Covered by the Energy Charter Treaty, in Investment 

Arbitration and the Energy Charter Treaty, JurisNet, LLC, dostupné na: http://www.arbitration-

icca.org/media/0/12178517157230/investments_and_ect_eg.pdf 
105

 ŠTURMA, P., Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Praha: Linde, 2001, s. 25-34.     



33 

 

Energetické chartě, bylo vydáno pod záštitou ICSID ve věci Plama v. Bulgaria, ve 

kterém tribunál o čl. 6 (1) Charty shledal, ţe „představuje široký, nevyčerpávající list 

různých druhů aktiv zahrnující prakticky kaţdé právo, majetek nebo majetkový podíl, 

nebo majetkovou hodnotu
106

.“        

 I kdyţ je ECT ve své podstatě mnohostranná úmluva, jestliţe přihlédneme k 

ekonomickým a společensko-politickým rozdílům mezi jednotlivými státy, je moţné na 

ni nazírat spíš jako na bilaterální dohodu, kde na jedné straně v podobě investora stojí 

západní státy, a na druhé příjemci těchto investic, státy východu
107

.   

 V podobném duchu se nesou i další regionální vymezení pojmu investic.  

3.2.6 Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) 

 

Zdá se, ţe Severoamerická dohoda o volném obchodu (z angl. North American 

Free Trade Agreement, dále jen „NAFTA“) svým způsobem zdokonalila know-how 

pokud se týče definice investice. Ve své kapitole 11 obsahuje velmi podrobné vymezení 

tohoto pojmu, které je však svým rozsahem uţší, neţ u bilaterálních dohod
108

. Tato 

úmluva sice také stanoví definici v enumerativní formě, ale na rozdíl od  BITs, výčet je 

ohraničen a navíc upřesňuje, ţe tento seznam nemá představovat definici investice. 

Výslovně jsou však z definice vyloučeny nároky na peněţitá plnění, které vychází 

výhradně z obchodních kontraktů na prodej zboţí nebo poskytování sluţeb, a 

krátkodobé úvěry, které souvisí s obchodními transakcemi, jako například financování 

obchodu
109

. Tato úmluva pro svou precisnost očividně inspirovala obsah následně 

uzavíraných úmluv a iniciovala obměnu forem definicí investic
110

.  

3.2.7 Dohoda o volném obchodu mezi Mexikem, Kolumbií a Venezuelou  

 

Tato dohoda nabízí velmi specifickou definici investice, kdyţ se podle ní 

investicí rozumí:  
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„zboţí a práva pro účely tvorby ekonomického přínosu, akciový kapitál, 

společnosti vlastněny, nebo efektivně kontrolovány investorem, a jakékoliv další 

práva povaţované za investici na základě národních právních řádů.“   

Podobně jako NAFTA, tato dohoda z definice investice vylučuje práva na 

peněţitá plnění z obchodních smluv na prodej zboţí nebo poskytování sluţeb, stejně tak 

jako obchodní úvěry.            

3.2.8 Investice a obchodní smlouvy 

 

Klasickým příkladem je smlouva o prodeji zařizovacích předmětů. Někteří 

autoři tvrdí, ţe určité operace spočívající v prodeji těchto statků, přihlíţejíc k jejich 

významu, kvalitě a kvantitě pro ekonomii nabývajícího státu, by měli být povaţovány 

za investice. Soulská úmluva rozlišuje mezi případy, kdy můţe tento prodej znamenat 

investici, a případy kdy tomu tak není. Není povaţován za investici prodej, pokud 

odměna investora spočívá v jediné platbě, která je dokonaná samotným zaplacením 

ceny, i kdyţ tato cena není stanovena, ale zjistitelná, a i kdyţ její zaplacení není 

okamţité, ale rozloţeno na splátky. Naopak investicí budou, pokud odměna investora 

spočívá, z části, v zaplacení kupní ceny, a z části, z platby částek kalkulovaných podle 

hospodářských výsledků provozu podniku
111

.  

4 Definice investice ve Washingtonské úmluvě a v 

judikatuře ICSID 
 

Zatímco v oblasti světového obchodu a sluţeb jiţ bylo dosaţeno multilaterálního 

konsenzu (Všeobecná dohoda o clech a obchodu, GATT, a na jejím základě zaloţena 

Světová obchodní organizace), v oblasti reţimu zahraničních investic tato nadnárodní 

úprava chybí
112

.         

 Nejstarším úspěšným pokusem mnohostranné úpravy zahraničních investic je 

Washingtonská úmluva ze dne 18. března 1965, která však neupravuje reţim investic 

obecně, ale řeší jen dílčí otázky řešení sporů, které vyplývají z investic. Navzdory tomu 
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však práce na této úmluvě a následně rozhodovací praxe Střediska významným 

způsobem přispěli k dnešnímu definičnímu pojetí zahraniční investice
113

. 

4.2 Historie jednání o definici investice 

 

Třebaţe termín investice figuruje v názvu Střediska a také v titulu 

Washingtonské úmluvy zřizující tuto arbitráţní instituci (Úmluva pro řešení sporu 

z investic mezi Státy a příslušníky druhých států), ţádná definice tohoto pojmu v textu 

podaná není
114

. Ve skutečnosti je dnes pojem „chráněné investice“ termínem, o kterém 

je judikatura této rozhodčí instituce nejvíc roztříštěna
115

.    

 Ale jelikoţ z kvalifikace investice se odvozuje pravomoc Střediska, závisí na ní i 

moţné poskytnutí odškodnění zahraničnímu investorovi za škody mu způsobené 

jednáním státu, který by porušil minimální standart plné ochrany a bezpečnosti, nebo 

princip spravedlivého a rovného zacházení garantovaných jednotlivými smluvními 

prameny mezinárodního investičního práva, právě z tohoto důvodu je otázka definice 

investice objektem ţivých diskusí.        

 Podle čl. 25
116

 Washingtonské úmluvy se pravomoc Střediska vztahuje na právní 

spory v přímé souvislosti s investicí a s kterých předloţením středisku strany sporu 

vyslovili písemný souhlas
117

.       

 V průběhu jednání o návrhu Washingtonské úmluvy se vedli široké diskuze o 

tom, jestli pojem investice vyţaduje definici, nebo ne. Nakonec se přistoupilo 

k ponechání tohoto pojmu bez definice, přičemţ bylo poskytnuto vícero vysvětlení. 

Problém, s kterým se delegáti setkali, spočíval hlavně v předvídatelnosti vývoje 

jednotlivých forem investice. Autoři prohlásili, ţe nedefinováni investice umoţní 
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přizpůsobení se tohoto pojmu novým formám investičních operací, které se mohou 

objevit v budoucnu. A právě v důsledku evoluční povahy tohoto pojmu, neexistuje zde 

ţádná statická koncepce, která by tvořila investici.
118

 Zdálo se tedy proto, ţe pouhý 

souhlas stran s předloţením jejich sporu středisku měl být dostačující k zabránění 

překvapením po této stránce. Místo bylo tedy přenecháno subjektivní metodě vymezení 

činností, které pro účely arbitráţního sporu měli představovat investici
119

. Podle 

Delauma, jelikoţ pravomoc Střediska je svou povahou fakultativní, nebylo zde potřebné 

stanovit přesnou definici.
120

 Jinými slovy, vymezení investice bylo ponecháno souhlasu 

stran v instrumentu, kterého ustanovení by byly předmětem rozhodčího řízení ICSID. 

 Toto vysvětlení Světové Banky však nekoresponduje s historickou realitou 

jednání v rámci přípravných prací na Washingtonské úmluvě. Ve skutečnosti bylo 

předloţeno více návrhů definice investice reprezentanty delegací jednotlivých vlád 

přítomných na jednáních ve Washingtonu v r. 1965. Některé delegace dokonce vyjádřili 

velmi ţivý zájem o tuto otázku „zásadní důleţitosti“, jakou je delimitace pole 

působnosti Úmluvy. A proto, jak jiţ bylo zmíněno výše, je to právě v důsledku absence 

konsenzu o této otázce, ţe všechny snahy o stanovení definice byly nakonec 

opuštěny
121

.            

 Nemoţnost dosáhnout definování investice byla tudíţ prezentována 

diplomaticky jako volba, ve slavné pasáţi Zprávy výkonných ředitelů sprovázejíce 

Washingtonskou úmluvu, ve které se uvádí, ţe "Nebylo povaţováno za potřebné 

definovat pojem investice,…“
122

 citované ve většině rozhodnutí ICSID a také 

souhlasnou doktrínou. Jenomţe ty samé rozhodnutí a komentáře, uţ na druhou stranu 

zůstávají záhadně mlčet o druhé větě této zprávy, která zdůrazňuje, ţe: "pravomoc 
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Střediska je nad to limitována povahou sporu a charakterem zainteresovaných stran".
123

 

Je pravdou, ţe koexistence těchto dvou tvrzení je náročná, jelikoţ si zjevně odporují a 

rozpoutávají prudké debaty na toto téma. Ale je sporné brát v úvahu jenom první z nich, 

pakliţe se zajímáme o kompetenci instituce, které i název ukazuje, stejně tak jako název 

úmluvy, která jí vytvořila, ţe bylo dohodnuto jí specializovat na určitý typ sporů, s 

vymezením rozsahu působnosti ratione materiae. A jelikoţ zde není omezení bez 

jednoznačného definování této kompetence, vyplývá z toho, ţe definice zůstává na 

starost rozhodcům povolaným k rozhodování pod záštitou instituce pro řešení sporů 

takto vytvořené
124

. Z důvodu absence definice investice se některé rozhodčí soudy 

ICSID ve své rozhodovací praxi uchýlili k vlastní identifikaci tohoto pojmu ve smyslu 

čl.25 Washingtonské úmluvy. Objevily se tyto metody identifikace: subjektivní a 

objektivní.  

4.3 Subjektivní metoda identifikace 

 

Subjektivní metoda byla historickým základem pravomoci ICSID
125

.  Tato teorie 

předpokládá, ţe vymezení pojmu investice je ponecháno k dispozici stran, při 

formulování jejich souhlasu k rozhodčímu řízení ICSID. Strany tak vymezují operace, 

které by mohli být předmětem sporů předvídaných v čl. 25 Úmluvy. Jinými slovy 

souhlas stran s předloţením konkrétního sporu Středisku znamenal jejich uznání, ţe 

kritéria investice byly naplněny
126

. Broches vysvětluje tuto teorii tak, ţe poţadavek, aby 

spor vyplýval přímo z investice, by mohl splynout s poţadavkem souhlasu stran 

s pravomocí.
127

 Tento postoj obsahuje i Zpráva výkonných ředitelů.   
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 Odkaz na esenciální poţadavek souhlasu ve Zprávě výkonných ředitelů však 

neznamená ničím neomezenou svobodu stran k předloţení jakékoliv operace Středisku 

jako investice
128

. Ve skutečnosti bylo vţdy přijímáno, ţe běţná obchodní transakce 

nebude spadat do pravomoci Střediska, i kdyby souhlas stran byl jakkoliv široký
129

.

 Subjektivní metoda tedy znamená autonomii stran k determinaci operací, které 

představují investici a které ne, a tato skutečnost se konsolidovala v praxi tím 

způsobem, ţe pravomoc střediska vyplývala ve všech případech z výhradní nebo 

alternativní klauzule o nabytí pravomoci, vloţené do smluvních nástrojů vázajících 

investora a stát a propos k určité specifické operaci
130

.      

 Souhlas stran s řízením můţe být vyjádřen třemi způsoby: ve smlouvě mezi 

hostitelským státem a zahraničním investorem, dále stát můţe dát souhlas předem, pro 

neurčitý počet investorů prostřednictvím ustanovení zákona ve svém právním řádu, 

který je následně akceptován konkrétním investorem, a za třetí obdobným způsobem 

v doloţce figurující v  BIT, která je vţdy v konkrétním sporu přijata investorem
131

. 

Rozhodčí doloţka, ve které strany sporu souhlasí s předloţením jejich kauzy Středisku 

je silnou indikací, ţe strany povaţují jejich transakci za investici. Středisko dokonce 

předloţilo svůj vlastní referenční model takové doloţky, kterým se státy při tvorbě 

svých dohod můţou inspirovat
132

.  Ve věci ČSOB v. Slovensko tribunál dovodil, ţe 

odkaz ve smlouvě uzavřené mezi stranami na BIT obsahující rozhodčí doloţku ICSID, 

byl výslovným vyjádřením, ţe transakci povaţují za investici ve smyslu Washingtonské 

úmluvy. V posledních letech velká většina případů byla předloţena Středisku na 
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základě ustanovení BIT obsahujících souhlas k arbitráţi
133

.   

 Z důvodu absence vymezení pojmu investice v Úmluvě, Středisko doporučovalo 

ve smlouvách mezi stranami vedle této rozhodčí doloţky odkazující na pravomoc 

Střediska, zahrnout také další klauzuli, která by vymezovala konkrétní transakci jako 

investici. Tak bylo vyloučeno pozdější odmítnutí pravomoci Střediska z důvodu 

absence investice na tomto základě
134

.       

 Subjektivní teorie je dobře ilustrována v nálezu Antoine Goetz and others v. 

Burundi
 135

, ve kterém se tribunál vyslovil, ţe akcie vlastněné navrhovatelem ve sporu 

v lokálně registrované společnosti byly chráněnou investicí ve smyslu č. 25 

Washingtonské úmluvy, protoţe čl. 8 odstavec 6. BIT mezi Belgicko-Lucemburskou 

unií a Burundi zahrnovaly akcie pod pojem investice figurující v této úmluvě. Ve věci 

M.E. Cement Shipping & Handling Co. S.A. v. Egypt se rozhodci omezili na ujištění se, 

ţe navrhovatelova práva (pronájem lodi) spadaly do široké definice investice v BIT 

mezi Řeckem a Egyptem. Zjevně uţ dále neuvaţovali, jestli by tyto práva naplňovali 

také autonomní poţadavky „investice“ v čl. 25 ICSID Úmluvy
136

. V r. 1990, rozhodčí 

soud ICSID nicméně ustoupil od koncepce souhlasu intuitu personae a intuitu operi a 

připustil, ţe soukromá osoba na základě BIT můţe zahájit řízení před rozhodčím 

tribunálem ICSID mimo jakoukoliv rozhodčí doloţku, nebo rozhodčí smlouvu. 

4.4 Objektivní metoda identifikace 

 

Identifikace mezinárodní investice pouţitím určitého počtu charakteristických 

znaků se nazývá metoda objektivní. V recentní praxi ICSID dominuje právě objektivní 

metoda. Jenom operace, které naplňují tyto charakteristické znaky mohou být 

povaţovány za investice
137

. Je však důleţité poukázat i na skutečnost, do jaké míry 
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v těchto vymezeních získávají na váze právě ekonomická kritéria a ne jen čistě 

právní
138

. I přes absenci definice pojmu investice ve Washingtonské úmluvě mu 

rozhodovací praxe i doktrína skrz tuto metodu dokázaly vymezit určité hranice i 

obsah
139

.          

 Ke konci 90. let dvě předběţná rozhodnutí ve věcech Fedax a ČSOB o 

příslušnosti nastartovali liberální obrat v judikatuře ICSID, kdyţ zahrnuly pod pojem 

investice nároky z půjček
140

. Ve věci ČSOB v. Slovensko navrhovatel poskytl půjčku 

společnosti Slovenská inkasní, která byla zajištěna zárukou poskytnutou Ministerstvem 

financí Slovenské republiky. Kdyţ tato společnost přestala s placením splátek, ČSOB 

zahájila řízení před rozhodčím soudem ICSID. Slovenská republika se hájila 

skutečností, ţe nárok vůči ní nevyplývá přímo z investice, a proto nespadá do 

pravomoci Střediska. Rozhodčí soud však neuznal její argument, kdyţ shledal: 

„Investice je mnohdy spíše komplexní operace, sloţená z vícero propojených transakcí, 

které stojící samostatně nemusí být ve všech případech kvalifikovány jako investice. 

Z tohoto důvodu, spor, který byl předloţen Středisku, je povaţován za vyplývající 

přímo z investice ve smyslu čl. 25 Úmluvy, i kdyţ je zaloţen na transakci, která 

samotná by jako investice kvalifikována nebyla ve smyslu Washingtonské úmluvy. Je 

tomu tak pouze za předpokladu, ţe tato partikulární transakce tvoří integrální součást 

souhrnné operace, která jako investice kvalifikována je
 141

.“    

 Závěr, ţe pojem investice má objektivní význam, nezávislý na souhlasu stran, je 

potvrzen pravidlem 2 podle Rozhodčích pravidel Střediska. Toto pravidlo stanoví, ţe v 

ţádosti o smírčí řízení nebo o arbitráţ je nutno uvést ne jenom podrobnosti o souhlasu 

stran, ale také, a to jako samostatný poţadavek, informace týkající se předmětu sporu, 

ukazující, ţe se jedná o spor přímo vyplývající z investice.  A proto, i kdyţ je jasné, ţe 

strany disponují značnou volností v charakterizování jejich transakce jako investice, 

nemůţou určit za investici aktivitu, která by byla zjevně mimo objektivní smysl jejího 
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konceptu.            

 Pří ověřování, jestli poţadavky existence investici byly naplněny, většina 

tribunálu aplikuje dvojí test
142

: Jestli předmětná činnost je pokryta rozsahem souhlasu 

stran k řízení, a dále, jestli splňuje také poţadavky samotné Úmluvy
143

.    

 Pokud chceme definovat určitý pojem, je třeba ohraničit její podstatné znaky, 

které představují jedinečnost této operace, a které umoţnují její odlišení od jiných. 

Existuje široký konsenzus, inspirovaný ekonomickou definicí přímé zahraniční definice, 

který se zakládá na výčtu následujících znaků
144

:  

 ekonomický přínos  

 na určitou dobu (tzv. odloţený výnos, naproti beţné obchodní transakci) 

 riziko (vyplývající z nejistého výnosu, i jako podílu na ztrátách) 

Od doby, kdy je definice investice diskutována na půdě ICSID, kde byla 

navrhována kritéria s cílem sestavení konkrétní definice, se zdá, ţe jen jediné kritérium, 

a to konkrétně kritérium přínosu, je nezpochybňováno, zatím co u ostatních přetrvávají 

dohady. 

4.4.7 Přínos 

 

Pokud je přijímáno, ţe definice investice se promítá do kritérií, kritérium přínosu 

je jedním z těch, které je jednomyslně přijato jak judikaturou, tak doktrínou. Toto 

kritérium se objevuje i ve velké většině mezinárodních úmluv o investicích, které 

uţívají pojem "aktiva", pokud bereme v úvahu fakt, ţe k ustanovení aktiv v zahraničí je 

třeba vkladu, uskutečněnému k tomuto účelu
145

.     

 Mezinárodní investice je vlastně ekonomická činnost, která je charakterizována 

obzvláště vkladem. Mezinárodní investice ve skutečnosti označuje tradičně činnosti, 

které přemísťují značný objem kapitálu. Co se týče původu tohoto vkladu, ten úzce 
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souvisí s původem investora, u kterého bereme v úvahu jeho sídlo a státní příslušnost
146

.

 Uţívání pojmu vklad, který sám o sobě pochází z oblasti práva společností, není 

nahodilé. Ilustruje blízké vztahy mezi právem investic a právem společností, jelikoţ 

velká většina investičních operací se uskutečňuje právě formou vytvoření nebo akvizice 

celé nebo části společnosti jiţ existující. V těchto případech, investor jako protihodnotu 

k svému vkladu, nabývá obchodní podílu ve společnosti, umoţňující například podíl na 

zisku realizovaném touto společností.       

 Co se týče podstaty vkladu, právo společností stanoví, ţe můţe být uskutečněn v 

hotovosti (vklad určité sumy peněz), v naturáliích (vklad movitého nebo nemovitého 

majetku) nebo vklad ve formě práce
147

 (v podobě svých schopností)
148

. V investičním 

právu, peněţitý vklad je často vyzdvihován, zatím co vklad ve formě práce byl 

zpochybňován, nebo zcela vyloučen
149

. Ale přesto moţnost, ţe investor vkládá svoji 

činnost, své dobré jméno, svoje zkušenosti, se objevila v prvním sporu předloţeném 

Středisku, ve věci Holiday Inns v. Maroko, kde investor byl zejména zavázán k tomu, 

aby Stát-příjemce profitoval z jeho dobrého jména a jeho zkušeností prostřednictvím 

výstavby a poté managementu luxusních hotelů. Tento spor se zrodil v důsledku 

skutečnosti, ţe investor realizoval stavbu hotelů v Maroku výlučně prostřednictvím 

půjček upsaných lokálně a ne formou vkladů ze zahraničních finančních zdrojů
150

.   

 Víc recentně byl vklad ve formě práce potvrzen za formu vkladu, která můţe být 

základem investice ve více rozhodnutích, konkrétně například v rozhodnutí o zrušení 

rozhodčího nálezu ve věci Patrick Mitchell v. Kongo. Komise ad hoc potvrdila, ţe 

prvořadým znakem investice je vklad, který můţe být v penězích nebo ve formě práce. 

Dále ve více dalších rozhodnutích ICSID spočíval vklad především v know-how. 

 I kdyţ právo obchodních společností a investiční právo mají mezi sebou úzké 
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vztahy, nepřekrývají se zas natolik, aby bylo omezující vidět investici pouze jako 

operaci vedoucí k nabytí obchodního podílu na zahraniční společnosti. Je velice dobře 

moţné, a to také bylo potvrzeno judikaturou ICSID, ţe investor můţe nabýt práva na 

společnosti jako protihodnotu své činnosti, i například prostřednictvím smlouvy 

zaručující mu část zisku nebo výnosů realizovaných podnikem, bez toho aby byl 

akcionářem
151

. Ve smlouvě uzavřené mezi společností Malaysian Historical Salvors a 

Malajsií tato stanovovala, ţe zahraniční společnost specializující se na vyhledávání 

vraků námořních plavidel, bude finančně odměněna na základě prodeje objevených 

objektů. Tento typ smlouvy "no-finds, no pay", je dost blízký smlouvám o ropném 

průzkumu, a ropným koncesím (pokud fáze průzkumu není oddělena od fáze provozu), 

které reprezentují pravzor investičních smluv.    

 Předcházející příklady ukazují, ţe učiněný vklad je ve skutečnosti neoddělitelný 

od výnosu, který je někdy prezentován jako další kritérium investičních operací. V 

kapitalistických hospodářstvích totiţ vklad není poskytnutý bezplatně, ale proto, ţe 

investor očekává, ţe z něj vyplynou výnosy. Lukrativní cíl, za kterým je uskutečňována 

investice, neodlišuje tuto operaci od jiných operací v mezinárodních ekonomických 

vztazích, jako koupě/prodej, nebo půjčka. To co je odlišuje, je fakt, ţe tyto výnosy jsou 

nejisté a závisí na budoucí ziskovosti projektu, na kterém se investor podílí. Rozdílný v 

čase a nejistý, takový je výnos investora, který proto nemůţe profitovat z právních 

mechanizmů pouţívaných pro zajištění dalších mezinárodních ekonomických operací, 

jako je například dokumentární akreditiv pro mezinárodní koupě zboţí, různé záruky, 

které doprovázejí mezinárodní půjčky, nebo platba na splátky postupně podle výsledku 

prací na konstrukci budov (systém provizorních příjmů). Je to právě jedinečnost 

investičních operací, která odůvodňuje aplikaci specifických pravidel investičního 

práva.            

 Studium judikatury ICSID ukazuje, ţe rozhodci mají tendenci konstatovat 

existenci vkladu za kaţdým, kdyţ operátor vynaloţil náklady nebo pouţil své finanční 

nebo lidské prostředky pro realizaci toho, k čemu se zavázal. Toto je obzvláště pravdou, 

kdyţ přihlédneme k početným sporům vyplývajícím se smluv o výstavbě, kde rozhodci 

přihlíţeli k faktu, ţe zahraniční operátor realizoval v dané zemi materiál, lidské zdroje a 

někdy také musel uvolnit finanční prostředky ještě před prvními platbami. V skutečnosti 
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však tady vstává otázka, jestli v tomto případě určení části nebo všech prostředků 

zahraničního operátora do projektu převedeného do zahraničí představuje automaticky 

investici
152

.            

 Mimo existenci vkladu stricto sensu, je to nejistý výnos, který odlišuje investici 

od ostatních operací v mezinárodních ekonomických vztazích. Vícero rozhodčích 

tribunálů ICSID zdůrazňovalo ve sporech týkajících se smluv o výstavbě, ţe právě zisk 

podnikatele byl nejistým, protoţe byl způsobilý se měnit vzhledem k modifikacím 

vyţadovaným objednatelem, okolnostem spočívajícím v potíţích geologických nebo 

meteorologických, zdraţení ceny pracovní síly nebo nerostných surovin, etc. 

4.4.8 Doba 

 

Panuje zde shoda, v souvislosti se značným objemem přemísťovaného kapitálu, 

ţe ekonomická operace je povaţována za investici, pokud je uskutečňována na středně, 

nebo dlouhou dobu
153

. Proto jsou a priori vyloučeny operace krátkodobé. Kritérium 

doby je jedním z důkazů příbuznosti právního pojmu investice s ekonomickým pojmem 

označujícím investici přímou, která implikuje dlouhodobou účast v investovaném 

podniku. Otázka tedy zní, jak dlouhá doba musí projít, abychom mohli povaţovat danou 

transakci za investici. Všechny přímé odpovědi by se mohly zdát dosti svévolné. Doba 

investice je indikací v relaci s ostatními a ne jediné nutné kritérium, abychom mohli 

automaticky kvalifikovat anebo diskvalifikovat určitou operaci. Tento znak musí být 

kombinován s ostatními, tedy se vkladem a rizikem, abychom mohli odhalit povahu 

dané operace.
154

          

 Časová dimenze investiční operace vyplývá přímo z poţadavku vkladu do 

projektu, s cílem z něj vytěţit zisk. Z povahy věci, očekávání budoucích výnosů, které 

vysvětluje rozhodnutí investovat, předpokládá určité uplynutí časového úseku, neţ tento 
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zisk bude vytvořen
155

. Moţná není zbytečné připomenout v tomto ohledu, ţe podle 

přípravných prací Washingtonské úmluvy, se časový prvek objevil jako jeden ze znaků 

umoţňujících definovat pojem investice
156

.       

 Tento návrh definice se velice rychle vytratil a časová podmínka se jiţ více 

neobjevila v dalších návrzích definicí, které následovaly. Důvod je evidentní, vzít v 

úvahu kritérium času vyţaduje, aby byla stanovena minimální doba, která můţe 

představovat problémy vzhledem k operacím, které naplňují všechny ostatní kritéria 

definice investice, kromě toho časového, pokud jsou ukončeny například o několik 

měsíců nebo týdnu dřív.         

 Dobře si vědomi tohoto problému, někteří rozhodci nebrali v úvahu toto 

kritérium minimální doby a relativizovali tento poţadavek, kdyţ ho spojili s 

podmínkami ekonomického angaţmá a přispění k rozvoji přijímajícího státu. Podle 

názoru tribunálu ve věci Salini v. Maroko, daná operace na dobu 32 měsíců, následně 

prodlouţená na 36 měsíců, postačovala k "minimální délce stanovené doktrínou, která 

činí 2 aţ 5 let." Vícero tribunálů rozhodujících následně následovalo tento postoj. 

Jakkoliv krátká nebo dlouhá, jednou stanovena minimální doba se neobejde bez obtíţí, 

pokud se jedná o konkrétní posouzení délky předmětné operace případ od případu. Taky 

bychom se mohli ptát, kterou dobu je potřeba vzít v úvahu. Jestli tu předpokládanou od 

začátku, nebo skutečnou. V případě činnosti, která se najednou ukázala být krátká, 

například v důsledku zásahu státu, převládá tendence preferovat délku předpokládanou 

od počátku. Naopak, pokud i tato doba je stanovena jako krátká, upřednostníme délku 

skutečnou, abychom získali několik týdnů nebo měsíců potřebných pro dosáhnutí 

stanovené hranice
157

.  Ve věci Saipem Spa v. Bangladéš vznik spor z operace konstrukce 
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potrubí, která byla předpokládaná na dobu něco více neţ jednoho roku. V důsledku 

protestů místních obyvatelů vůči tomuto projektu se práce značně zpozdili a datum 

ukončení, původně stanoveno na 30. dubna 1991, se prostřednictvím dodatku ke 

smlouvě prodlouţilo o jeden rok. Stát stavějící se proti kvalifikování této operace jako 

investice namítal, ţe skutečná doba prací na projektu trvala méně neţ jeden rok. 

Rozhodčí soud však potvrdil, ţe Bangladéš nepředloţil ţádný argument, proč měla být 

brána v úvahu jenom skutečná doba prací, a rozhodl, ţe je třeba vzít v úvahu i dobu, po 

čas které museli být práce přerušeny
158

.        

 Uplynutí času je znakem, kterým se vyznačuje mnoho činností v mezinárodních 

ekonomických vztazích, jako jsou půjčky, smlouvy o zásobování, koupě, atd. A proto 

by časový prvek neměl být povaţován za základní kritérium, ale spíš za znak 

vyplývající z hlavního kritéria, a to vkladu do projektu s úmyslem z něj následně vytěţit 

výnos. Obdobně to můţeme říct i o kritériu rizikovosti operace, které předpokládá 

kaţdá investice
159

.   

4.4.9 Riziko 

 

Riziko, o které se jedná, je třeba rozumět jako riziko komerční a ekonomické, 

spojené s danou činností. To co jsme charakterizovali výše jako účel vkladu, je právě 

jeho určení k ekonomické činnosti, které ziskovost se sebou nese z části také riziko. Je 

to právě způsob realizace zisku z určité operace, který dělá z osoby, která tuto transakci 

provedla, investora. Komerční, neboli ekonomické riziko, které charakterizuje investici, 

by nemělo být zaměňováno s rizikem politickým, nebo právním, které představuje 

porušení smluvních závazků místním partnerem vůči investorovi.     

 Riziko, které provází všechny investiční operace je kritérium jednomyslně 

přijatým jak doktrínou, tak rozhodci. Problém je, ţe toto kritérium bylo interpretováno 

velmi rozdílně, co demonstruje, ţe ve skutečnosti nepanuje shoda o významu tohoto 

termínu.          

                                                                                                                                               
ve smyslu článku 25 Washingtonské úmluvy“, i kdyţ třeba vzal v úvahu za počátek prací aţ 29. červen 

1992. 
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 Toto ekonomické riziko je k tíţi zahraničního investora, jak stanovují i některé 

právní řády upravující zahraniční investice (tak čl. 4 mauritánského investičního 

zákoníku z r. 1976 ve svém druhém odstavci stanoví, ţe "Povolení, neznamená ze 

strany státu závazek mající za důsledek ochranu investora před ztrátou, ušlým ziskem 

nebo náklady plynoucí z technologického vývoje produkce a ekonomické situace nebo 

investorova managementu."). Je třeba upřesnit v tom ohledu, ţe ekonomické riziko, 

které se sebou nese investice je dvojí: na jedné straně se jedná o risk vlastní investiční 

operaci v případě špatné obchodní volby, riziko technologické, geografické, špatné 

správy, etc. a na druhé straně o riziko konjunkturální, které můţe nastat, pokud investor 

realizuje svoji operaci například v období recese (která má za následek pokles, ba 

dokonce zánik očekávaného zisku z operace). V tomto případě stát nenese odpovědnost, 

která by přicházela v úvahu pouze v případě, ţe by stát byl původcem ekonomické 

recese postihující investici z důvodu uskutečnění rozhodnutí zjevně nevhodného.  

 Ekonomické riziko neseno investorem se znásobuje rizikem poltickým. Ve 

skutečnosti, zahraniční investor vystavuje svůj vklad, který realizuje v přijímajícím státě 

celé sérii událostí (politické změny, vnitřní problémy, konflikty, etc.) které můţou sníţit 

výnosnost projektu, ba dokonce jej zmařit. Politické riziko úzce souvisí s časovým 

aspektem investice a také s její lokalizací na zahraničním území. Je nicméně moţné 

namítat, ţe politické riziko je ve skutečnosti přítomné u všech operací prováděných v 

zahraničí a v čase. To je pravda, ale připomínáme v tomto ohledu, ţe investiční operace 

se liší od jiných tím, ţe neexistuje ţádný právní mechanizmus vlastní těmto operacím, 

způsobilý k ochraně investora před tímto typem rizika. Ţádný platební mechanizmus, 

ţádná záruka není totiţ myslitelná z důvodu nejistoty, i kdyţ ovlivňuje existenci zisku a 

jeho výše. Je to právě tento specifický risk, který odůvodňuje existenci norem 

investičního práva, tak omezujícího pro státy, které stanovují závazky zacházení s 

investicí (zejména zacházení spravedlivé a rovnoprávné, závazek plné ochrany, regulace 

práva vyvlastnění). Je to také právě existence tohoto speciálního rizika, která vysvětluje 

vznik národních a mezinárodních mechanizmů zajištění investic (např. Overseas Private 

Investment Corporation v USA, MIGA apod.).      

 Třetí typ rizika, a to konkrétně nesplnění závazku, který má stát vůči 

zahraničnímu investoru, byl vysloven ve věci Fedax v. Venezuela. Toto rozhodnutí bylo 

ve své době rázně kritizováno doktrínou s motivem, ţe riziko nesplnění závazku 
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existuje ve všech právních vztazích, toto kritérium není v ničem rozlišující a vede ke 

kvalifikováni všech moţných operací jako investic
160

. Tato kritika stojí nepochybně na 

počátku menší evoluce, která vedla rozhodčí tribunály ICSID k zaujetí proměnlivého 

postoje k tomuto kritériu, i kdyţ tento nechává ještě pořád dost velké místo pro riziko 

nesplnění závazku, jak to ukazuje i nález ve věci Consorzio Lesi-Dipenta v. Alžírsko. V 

daném případě "smlouva zahrnuje rizika a nejistoty, kde některé z nich, podle 

navrhovatele, se právě vyskytly následkem rozvázání smlouvy."     

 Vedle rizika nesplnění závazku, doba vystavení zahraničního investora nejistotě 

vztahující se k výši jeho ziskového rozpětí je taky někdy povaţována za riziko, které 

musí nést zahraniční investor. Toto ilustruje vzájemnou závislost mezi kritérii rizika, 

časového hlediska operace a očekávaného zisku.
161

 

4.4.10 Kritérium přínosu pro hospodářský rozvoj hostitelského státu 

 

 Povaţováno některými autory za jediné kritérium vyplývající přímo z preambule 

Washingtonské úmluvy („Jediná moţná indikace objektivního smyslu Washingtonské 

úmluvy je obsáhnuta v první větě preambule, která mluví o potřebě mezinárodní 

spolupráce a ekonomickém rozvoji a role mezinárodní soukromé investice v tomto 

ohledu. Proto můţeme argumentovat, ţe cíl úmluvy a její účel ukazují, ţe by tady měl 

být určitý pozitivní dopad na rozvoj.") a jako vlastní cíl, který tato úmluva sleduje, 

přínos investice k rozvoji hostitelského státu byl povýšen na jedno z kritérií vytvářející 

investici v r. 2001 rozhodčím soudem zasedajícím ve věci Salini v. Maroko. Další 

rozhodnutí nepřipustili toto kritérium z důvodu, ţe: „ je obtíţné jej dokázat a je 

implicitně zahrnuto ve třech dalších znacích.", nebo ţe je "okrajové a jiţ zahrnuto ve 

třech klasických podmínkách formulovaných jako kritéria Salini".    

 K tomuto kritériu bylo opět přihlíţeno ve věci MHS v. Malajsie, aby na jeho 

základě tribunál odmítl svoji pravomoc, a také k zrušení nálezu ve věci Patrick Mitchell 

v. Kongo, předtím neţ znovu nebylo bráno v úvahu v nálezu Victor Pey Casado et 

fondation "President Allende" v. Chile.         

 Nález MHS v. Malajsie, kde základem sporu byla činnost spočívající ve 
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vyhledávání vraků lodí a jejích lodního nákladu určené z části k obohacení Malajských 

muzeí, a z druhé, k jejich prodeji ve prospěch Malajského státu a zahraničního 

operátora, jako jeho odměny. Samosoudce nepovaţoval tuto operaci za investici ve 

smyslu Washingtonské úmluvy, i navzdory jejímu úspěchu, kdyţ podle něj "výnos, 

který smlouva přinesla státu-odpůrci je v zásadě kulturní a umělecké povahy. A 

navrhovatel neprokázal, ţe tento zisk, stejně jako všechen další nepřímý profit získaný 

státem, by přinesl významný přínos do jeho ekonomiky ve smyslu předpokládaném 

judikaturou ICSID."          

 Tato dvě rozhodnutí vyvolala nepřátelský postoj doktríny. Zejména bylo 

rozhodcům a Komisi vytýkáno, ţe nebrali v úvahu sociální a kulturní aspekty rozvoje, 

kdyţ se zabývali jenom rozvojem ekonomickým, přisuzujíc mu vlastní vizi. Rozhodnutí 

Komise ad hoc se zdá, ţe bere v úvahu jenom investice přinášející přímý prospěch 

hostitelskému státu, i kdyţ většina zahraničních investic není určena k uspokojení 

přímých potřeb státu, ale přispívají nepřímo k jeho rozvoji, zaloţením, zachováváním, 

nebo zvyšováním aktivit, které se podílejí na ekonomické síti země, vytvářením 

pracovních míst, daňových příjmů, odvozených aktivit, atd. Beroucí v úvahu výraz 

"významný přínos do hospodářství hostitelského státu", rozhodnutí o nedostatku 

pravomoci vyneseno v této věci, jak se zdá, chtělo zafixovat určitý kvantitativní práh, 

který se ale vystříhalo upřesnit. Harmonický a trvale udrţitelný rozvoj se nemůţe 

zakládat jenom na velkých projektech, ale vyţaduje komplexní ekonomickou síť 

investic domácích i zahraničních, různících se v jejich velikosti.    

 Mimo kritiku adresovanou těmto dvěma rozhodnutím a intepretaci, kterou 

zastávají, pokud se jedná o kritérium rozvoje přijímajícího státu, existuje další, ještě víc 

zásadní, a to, ţe kritérium rozvoje hostitelského státu není relevantní, protoţe 

neumoţnuje rozlišování operací, které jsou investicemi od těch, které jimi nejsou. 

Všechny zahraniční investice totiţ nepřispívají k rozvoji hostitelského státu, a také ne 

všechny ekonomické operace, které tak činí, jsou zase investicemi.    

 To je případ fúzí a akvizicí, které podle výroční celosvětové zprávy o investicích 

UNCTAD, představují více neţ polovinu ročního toku přímých zahraničních investic. 

Zejména v případě akvizic, investice uskutečněná zahraničním operátorem jde často 

ruka v ruce s „dezinvesticí“ realizovanou jiným. Pokud zahraniční společnost A 

odkoupí od zahraniční společnosti B podíl, kterým tato disponuje v podniku situovaném 
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v státě C, jedná se o zahraniční investici A ve státě C, ale ne nezbytně o rozvoj tohoto 

státu. To je důvod, pro který UNCTAD rozlišuje pečlivě fúze a akvizice od zřízení nové 

investice, z důvodu jejích opačných dopadů, a to zejména na pracovní místa a rozsah 

činnosti v lokálním hospodářství
162

.   

4.5 Pojem Investice ve světle judikatury Mezinárodního střediska pro 

řešení sporů z investic 

 

Po prvé byla otázka definice investice vznesena před rozhodčím soudem ICSID 

ve věci Fedax v. Venezuela stranou odpůrce, tedy hostitelským státem, v námitce proti 

soudní pravomoci Střediska ve smyslu čl. 25 Washingtonské úmluvy. V této věci byla 

zpochybňována kvalifikace dluhopisů vydaných státem Venezuela jako investice na 

základě zákona o státním úvěru. Rozhodčí soud přistoupil k dvojímu postupu: nejdříve 

se zabýval otázkou, jestli dluhopis mohl být povaţován za investici ve smyslu, jaký jí 

přiznává čl. 1 BIT mezi Nizozemím a Venezuelou, kde vyslovil závěr, ţe tomu tak je, 

opírající se o širokou definici investice pokrývající i „práva na peněţitá a jiná plnění 

mající ekonomickou hodnotu", tak jak jí podává tato dohoda. Poté se ptal, jestli tomu tak 

je i ve světle Washingtonské úmluvy
163

. Tato druhá otázka představovala určitý 

problém. Je pravda, ţe úmluva podmiňuje pravomoc střediska existencí právního sporu, 

který je v přímé relaci s investicí, zdrţuje se nicméně od jakéhokoliv poskytnutí této 

definice. Rozhodčí soud však nepřistál na tuto překáţku a rozhodl, ţe dluhopisy vydané 

Venezuelou představují investici se zřetelem k č. 25 Washingtonské úmluvy. Dále 

dodává, ţe operace odpovídala charakteristice investice, pakliţe vloţený kapitál byl 

poměrně významný, byl vloţen na určitou dobu, přinášel pravidelné výnosy z výplaty 

úroků a zahrnoval určité riziko, ale také vzal v úvahu přínos transakce pro hospodářský 

rozvoj hostitelské země, a proto uznal nákup dluţnických cenných papírů za investici. 

Rozhodčí soud tak uzavřel, ţe s ohledem na všechny tyto skutečnosti v daném případě, 

tato operace naplňovala hlavní znaky investice.      

 Stejné řešení bylo přijato v další věci Salini v. Maroco, kde formuloval arbitráţní 
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tribunál ICSID v roce 2001 klasická kritéria vymezení definice podle Úmluvy
164

. Ve 

sporu šlo o návrh dvou italských společností proti státu Maroko a propos realizace 

smlouvy o výstavbě dálnice v této zemi. Stíţnost společnosti byla zaloţena na tvrzeném 

porušení smluvních závazků na základě BIT uzavřené v r. 1990 mezi Itálií a Marokem. 

Mezi námitkami Marockého státu ke kompetenci střediska figurovala ta, ţe spor není 

v přímé souvislosti s investicí, jak ve smyslu příslušné BIT, tak ve smyslu 

Washingtonské úmluvy
165

. Stejně teda jako ve věci Fedax, věcná jurisdikce rozhodčího 

soudu byla zpochybňována ratione materiae, ve stínu stíţností, ţe výkon této smlouvy 

není investicí. A přesně jako v nálezu Fedax soud provedl analýzu v podobě tzv. 

dvojího testu (anglicky „two-folded test“), tedy jestli se jedná o investici jak ve smyslu 

italsko-marocké BIT, tak podle č. 25 Washingtonské úmluvy. Jelikoţ BIT zahrnuje 

mezi investice „všechny práva na smluvní plnění mající hospodářskou hodnotu“, výkon 

veřejných prací tedy spadá do tohoto rámce.      

 A stejně jako v případu Fedax tribunál vyslovil, opírajíc se o doktrínu, ţe 

investice kombinuje přínos, určitou dobu trvání, podíl na riziku a přínos do 

hospodářského rozvoje státu. Soud vzhledem k přítomnosti všech těchto prvků 

konstatoval, ţe jde o investici také ve smyslu čl. 25. A contrario, můţeme dovodit, ţe 

všechny ostatní operace, které nespojují tyto prvky, nespadají do pravomoci Střediska, i 

kdyby jinak korespondovaly s definici investice v patřičné BIT
166

.  

 V minulosti se vícero rozhodčích tribunálů ICSID setkalo s projekty, ve kterých 

figurovaly obdobné smlouvy o výstavbě: například smlouvy o výstavbě hotelů nebo 

turistické infrastruktury ve věci Holiday Inns v. Maroko a Amco v. Indonésie, smlouvy o 

výstavbě sociálních bytů ve věci SOABI v. Senegal a dálnice ve věci Aucoven v. 

Venezuela. Avšak v těchto sporech konstrukce díla zahraničním investorem byla jenom 

jedním z dílčích aspektů komplexního projektu, který pozůstával z více smluvních 

elementů, například z rámcové smlouvy, dále smlouvy o výstavbě, smlouvy o sdruţení 

s cílem vytvořit společní podnik pověřený vedením industriálního celku a 

infrastruktury, smlouvy o managementu, smlouvy o technické asistenci, atd.   
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 Profesor Juillard obdobně připomíná, ţe v těchto případech se spory 

neomezovaly na jednu jedinou stavební smlouvu nebo smlouvu o dílo zavazující strany, 

ale vyplývaly ze smluvního celku v rámci PPP projektů v přímé souvislosti se 

zahraniční investicí. Ve věci Salini byly strany vázány jenom jedinou smlouvou, 

smlouvou o výstavbě dálnice, ze které vzešel jejich právní spor. Rozhodci nicméně 

vynesli názor, ţe tato předmětná smlouva spolehlivě představovala investici
167

.   

 Nález Joy Mining Machinery Ltd. v. Egypt, potvrzuje toto stanovisko. V daném 

případě se jednalo o smlouvu o dodávce výrobních prostředků, které byly dodány, cena 

byla zaplacena, ale bankovní záruky, které byly upsány nabyvatelem ve prospěch 

poskytovatele, a které měli zajistit řádné dodání zboţí, nebyly nabyvatelem uvolněny. 

Proto se poskytovatel obrátil na Středisko s argumentem, ţe odmítnutí uvolnit tuto 

záruku bylo porušením ustanovení BIT uzavřené mezi Velkou Británií a Egyptem. 

Otázka zde byla tedy dvojí: jestli bankovní záruka v rámci obchodní transakce je 

investicí z hlediska BIT, a dále samozřejmě také ve smyslu čl. 25 Úmluvy.  Rozhodčí 

soud odpověděl negativně na obě tyto otázky. Soud zde opakuje, ţe investice je 

charakterizována kombinací více prvků: významný přínos, určitá doba, pravidelnost 

výnosů, přítomnost rizika, a přínos transakce k rozvoji státu. Soud zde vyjmenovává 

kritéria, které přesahují klasické „Salini schéma“, bez jakéhokoliv vysvětlení, jestli 

absence jednoho z těchto kritérií uţ diskvalifikuje bankovní záruku z čl. 25. Soud se 

pouze spokojil s umístěním bankovní záruky v jejím kontextu v rámci obchodní 

činnosti. Konkrétně vyslovil, ţe tyto bankovní záruky nemůţou být přirovnávány k 

dluţnickým cenným papírům figurujícím ve věci Fedax, pakliţe tyto poslední byly 

vydány institucí poskytující veřejný úvěr k financování projektu infrastruktury nezbytné 

pro rozvoj Venezuely.       

 Vyvstává tedy otázka, jestli přínos do hospodářského rozvoje hostitelského státu 

je jedním z kritérií kvalifikace investice ve smyslu č. 25 Washingtonské úmluvy. Nález 

ve věci Salini to potvrdil. Ale další dva nálezy přicházejí s jiným výsledkem. Ve věci 

LESI v. Alžírsko, ze dne 12. července 2006, soud povaţoval toto kritérium v kaţdém 

případě za těţko prokazatelné, a implicitně zahrnuto v těch dalších.    
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 Toto řešení bylo opět potvrzeno v jiţ zmíněném rozhodnutí o zrušení rozhodčího 

nálezu vyneseném Komisí ad hoc ve věci Patrick Mitchell v. Kongo. V daném případě 

šlo o advokátní kancelář zaloţenou panem Mitchellem, státním příslušníkem Spojených 

státu Amerických. Společnost byla vyvlastněna příslušnou státní autoritou a pan 

Mitchell se obrátil na středisko se ţádosti o odškodnění, zakládající svůj nárok na BIT 

uzavřené mezi USA a Konţskou republikou. Nález z 9. února 2004 nejdřív uznal nárok, 

s tím, ţe advokátní kancelář zaloţila investici, jak ve smyslu č. 25, tak s ohledem na 

příslušnou BIT. Avšak Komise ad hoc toto rozhodnutí zrušila a zdůraznila, ţe je 

nezvyklé kvalifikovat společnost poskytující právní poradenství jako investici. A v 

tomto ohledu, se komise ad hoc také domnívá, ţe přínos k ekonomickému rozvoji státu 

by mělo být přítomné jako kritérium kvalifikace investice. Kdyby navrhovatel toto 

kritérium splnil, dodává dále, tak jeho kvalifikace jako investora, a jeho sluţeb jako 

investice, by byly moţné. K tomu by však bylo potřeba, aby investor nějakým 

konkrétním způsobem přispěl k rozvoji hostitelského státu, například poskytováním 

právních sluţeb na regulérní bázi, nebo přivedením konkrétních investorů. A jelikoţ 

kancelář Patricka Mitchella tak neučinila, nepřispěla tak k rozvoji hospodářství Konga a 

neměla by být tedy povaţována za investici na základě čl. 25.      

 Dále nález ve věci Phoenix Action v. Česká republika také velice dobře ilustruje 

fakt, ţe dohady v judikatuře ohledem definice investice stále nejsou uzavřeny. Soud zde 

referuje na tzv. "Salini test", to znamená na kombinaci přínosu, určité doby, rizika a 

přispění k ekonomickému rozvoji hostitelského státu. Soud pokládá první tři kritéria za 

důleţitá pro existenci investice. Odvolávajíc se však na nález ve věci LESI v. Alžírsko, 

soud zpochybňuje relevanci kritéria přínosu k ekonomickému rozvoji hostitelské země, 

kdyţ argumentuje, ţe tento poţadavek nepředstavuje rozlišující charakter, který by jej 

povýšil na jedno z kritérií
168

. Z formule Salini vyplývá, ţe přínos k hospodářství 

hostitelského státu, který tribunál v této věci dovodil z preambule Washingtonské 

úmluvy, musí být chápán jako pouhý poţadavek vykonávání ekonomické činnosti 

v přijímajícím státě, a který samo o sobě není moţné determinovat, a to o to více, kdyţ 

existují v této otázce zcela rozdílné názory na to, co vlastně představuje hospodářský 
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rozvoj
169

. Tribunál v tomto nálezu potvrzuje definici investice se všemi svými prvky, 

ale zároveň rozšiřuje tuto definici skrz pojem „investice chráněné úmluvou“, coţ mu 

umoţnilo ke čtveřici klasických prvků připojit další dva. Aby zde byla chráněná 

investice ve smyslu Úmluvy, je tedy třeba, aby bylo naplněno šest poţadavků. Straně, 

která je navrhovatelem ve sporu tedy náleţí prokázat, ţe je zde přítomný přínos, a to 

peněţitý, nebo jiný, určitá doba trvání, riziko, dále, ţe daná operace je prováděná s 

cílem rozvoje hospodářství hostitelského státu, a také, ţe aktiva byla investována v 

souladu s právním řádem hostitelského státu a v dobré víře. Předpokladem celé této 

úvahy je tvrzení, ţe mezinárodní investiční právo, stejně jako právo mezinárodního 

obchodu, nemůţe být aplikováno a interpretováno izolovaně od obecného 

mezinárodního práva a jeho principů. Svůj názor tribunál odůvodňuje tím, ţe účelem 

mechanizmu ochrany zahraničních investic pomocí arbitráţe ICSID nemůţe být 

poskytnutí ochrany investicím uskutečněným porušením zákonů přijímajícího státu, 

nebo investicím, které nejsou prováděny v dobré víře, které byly dosáhnuté  například 

následkem záměrného zkreslení údajů, korupcí, zatajováním relevantních skutečností, 

nebo které zneuţívají systém arbitráţe ICSID. Jinými slovy, cílem mezinárodní ochrany 

je poskytovat ochranu investicím legálním a uskutečněným v dobré víře. Tribunál dává 

za příklad protiprávní investice investici uskutečněnou v sektoru, ve kterém jsou 

zahraniční investice zakázány, a dodává, ţe taková investice nemůţe profitovat ze 

systému ochrany v rámci arbitráţe ICSID. Podle rozhodčího soudu je taková podmínka 

implicitní, i kdyby nefigurovala v předmětné BIT. Následně tribunál rozvíjí poţadavek 

investice v dobré víře, kdyţ říká, ţe: „ochrana prostřednictvím mezinárodní investiční 

arbitráţe nemůţe být poskytnuta, pokud by byla v rozporu s obecnými principy 

mezinárodního práva, mezi kterými, princip dobré víry zajímá přední postavení“.  

  Tento přístup, který se cestou uţití nástrojů mezinárodního práva veřejného 

snaţí vytvářet nové podmínky pravomoci Střediska interpretací pojmu investice v čl. 25 

Washingtonské úmluvy, se nicméně neujal. Znamená to, ţe pravidla vycházející 

z mezinárodního práva veřejného, nebo obecně uznávané právní principy, nemůţou být 

vtěleny do textu samotné Washingtonské úmluvy, kdyţ to tvůrci této úmluvy takto 

nezamýšleli. Tak se zdá, ţe tímto způsobem někteří rozhodci interpretací čl. 25 Úmluvy 
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vytvářejí charakteristiky, které nejsou vlastní pojmu investice. Investice se můţe dost 

dobře uskutečnit bez zájmu pro hostitelský stát, stejně jako pro investora samotného. 

Investice můţe být významná, můţe být skromná. Investice můţe být realizována 

v oblasti archeologie stejně tak, jako v oblasti umění. Investice můţe být legální, a dost 

dobře i nelegální. To znamená, ţe následováním obvyklého smyslu termínů, všechny 

znaky, které je investice způsobilá mít, ve smyslu důleţitosti, legálnosti, reálného 

dopadu na hospodářství určitého státu, nejsou podstatou investice. E. Gaillard zůstává 

přesvědčen, ţe přínos, určitá doba trvání a riziko jí jsou. Ve skutečnosti nelze v článku 

25 odstavci 1 vyčíst, bez toho, abychom porušili zavedená interpretační pravidla, ţe by 

tento mluvil o „investici uskutečněné v dobré víře“, jelikoţ taková specifikace investice 

v tomto textu jednoduše nefiguruje. Jinými slovy, mechanizmus arbitráţe ICSID je 

rezervován investicím, a ne investicím „legálním“, „chráněným“, nebo investicím v 

„dobré víře“
170

.          

 Tyto příklady zde prezentované tedy ukazují na fakt, ţe navzdory problému 

definování investice, problému, kterého řešení podmiňuje všechen další vývoj 

judikatury Střediska, rozhodčí soudy ICSID nemohli dospět ke koherentní doktríně. I 

navzdory nedostatku této ucelenosti, je však moţné zkoumáním jednotlivých nálezů 

vyvodit dva závěry: Na jedné straně, rozhodčí soudy, zavedením jejich vlastní 

soudcovské definice investice na základě ustanovení článku 25 Washingtonské úmluvy, 

tímto způsobem mohli redukovat excesivní rozsah definicí v jednotlivých BIT. Na 

druhé straně však tento mechanizmus riskuje, ţe zůstane nefunkční, vzhledem k 

panujícím neshodám ohledně prvků zakládajících tuto soudcovskou definici
171

.   

 Jak je z předchozí judikatury zřejmé, investice je v dnešní době pojem, o kterém 

je rozhodčí praxe ICSID nejvíc roztříštěna
172

. Předně v této oblasti existují proudy 

zastánců skutečné definice, skládající se z charakteristických prvků, kdy přítomnost 

kaţdého z těchto je nutná ke konstatování, ţe jde o investici. Vyskytují se však i 

názorové skupiny, které se spokojí jen s některými znaky, které jsou způsobilé 

k obměnám případ od případu, jak to i ilustruje jeden z recentních rozhodčích nálezů ve 

věci RSM Production Corporation v. Grenada, ve které rozhodci vyslovili, ţe tyto 
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prvky nejsou ničím jiným, neţ standardem nebo měřítkem napomáhajícím tribunálu 

v posouzení, zda-li se jedná o investici, a jejich zastánci a uţivatelé správně trvají na 

jejich flexibilitě, se kterou by měli být aplikovány rozhodčím soudem. Na závěr dodává, 

ţe tyto prvky nemusí být naplněny kumulativně
173

.       

 Zdá se tedy, ţe filtr vytvořený objektivní analýzou zůstává dosti propustný. 

Objektivní kritéria byly totiţ často pouţívány velmi liberálním způsobem a nálezy, 

které vedli k prohlášení nepravomoci ICSID z důvodu absence investice ve smyslu 

Washingtonské úmluvy, jsou ve skutečnosti docela vzácné. To je například případ 

rizika, které je interpretováno rozhodci v co nejširším smyslu, kdyţ dovoluje zaloţit 

pravomoc Střediska i ve prospěch dluhopisů vydaných státem, smluv o výstavbě, nebo 

o poskytování sluţeb, třebaţe příjmy z těchto operací nemají ţádnou souvislost 

s výnosností nebo výsledky provozu podniku
174

.       

 Transakce, které byly v průběhu rozhodovací praxe střediska uznány za 

investice, pokrývají takřka všechny sféry ekonomických aktivit nabývajících různých 

právních forem, od turnkey kontraktů aţ po rychle se vyvíjející nové právní 

instrumenty, jako jsou různé smlouvy o transferu know how a technologií, nebo 

leasingové dohody. Stále více se však ukazuje, ţe právní forma je pro označení těchto 

operací jako investic méně důleţitá, neţ ekonomické okolnosti, ve kterých se 

uskutečňují. Nejvíc je to demonstrováno na smlouvách o školících programech, 

konzultačních kontraktech, nebo smlouvách o technické pomoci, kterých investiční 

povaha se jeví jako sporná a kde bude záleţet právě na ekonomických podmínkách, 

zdali budou moci být povaţovány za investice
175

.       

 Pojem investice, není tedy pojmem prokletým v systému ICSID
176

? Měl by být 
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restrikcí pravomoci ICSID? Nedospěje náhodou k definici v protikladu (to co není 

obchodní transakcí, by mělo být investicí)
177

? 

4.6 Pre-investiční činnost 

 

Washingtonská úmluva stanoví, ţe spor musí přímo vyplývat z investice. 

Rozhodčí tribunály interpretovaly tento poţadavek tak, ţe jednou s podmínek věcné 

pravomoci Střediska je existující investice. Přípravné činnosti samotné proto nebudou 

akceptovány jako investice. Ve věci Mihaly v. Srí Lanka se strany angaţovaly v 

rozsáhlých jednáních o výstavbě a provozu elektrárny. Došlo mezi nimi k výměně 

různých dokumentů, ale nikdy nedospěly do fáze uzavření smlouvy. Navrhovatel se 

přesto snaţil o nahrazení svých vynaloţených nákladů. Tribunál však odmítl jeho ţádost 

s poukazem na skutečnost, ţe se v tomto případě ještě nejednalo o investici. Jednotlivé 

dokumenty totiţ nepředstavovaly ţádnou závaznou obligaci
178

.    

 Naproti tomu ve věci PSEG. v Turecko mezi stranami jiţ došlo k podepsání 

závazné smlouvy o koncesi na výstavbu a provoz elektrárny, i kdyţ projekt nakonec 

nebyl uskutečněn. Odpůrce Turecko namítalo, ţe pravomoc Střediska nemůţe být 

zaloţena, protoţe se v této fázi nejednalo o investici, jelikoţ projekt se nikdy nepohnul 

dál, neţ po základní rysy, a smlouva samotná ještě neobsahovala ani základní 

podmínky. Tribunál však uznal, ţe smlouva jiţ existuje, nad to je platná a závazná, 

proto usoudil, ţe jeho věcná pravomoc je zaloţena na základě existující investice ve 

formě koncesní smlouvy.           

 Tyto případy nasvědčují, ţe náklady samotné, vynaloţené během přípravy a 

rozvoje investičního projektu, se nebudou rovnat investici pro účely Washingtonské 

úmluvy. Pokud však dojde k materializaci projektu, tyto náklady se můţou stát součásti 

celkové investiční operace a můţe jim tak být poskytnuta ochrana. Materiální krok, 

kterým se projekt posouvá za fázi příprav a stává se vlastní investicí, je právě uzavření 
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závazné smlouvy. Poţadavek existující investice ve smyslu čl. 25 Úmluvy se aplikuje, i 

kdyţ jiná dohoda, zejména BIT, poskytuje ochranu nárokům jiţ v před investiční fázi 

(například model BIT Spojených států z r. 2004 umoţnuje těţit z principu národního 

zacházení a doloţky nejvyšších výhod také vzhledem k zřízení nebo akvizici 

investice
179

.) 

4.7 Transakce v rámci rozhodčího řízení podle tzv. Dodatečných 

možností (Additional Facility) 

 

Při Středisku byla zřízená pobočná rozhodčí instituce tzv. Additional facility. 

Tento orgán střediska nabízí smírčí nebo arbitráţní řízení pro řešení sporů, které 

nespadají do věcné pravomoci Střediska, protoţe nevyplývají přímo z investice
180

. 

Tento orgán můţe být vyuţit, pokud operace nesplňuje poţadavky pro investici ve 

smyslu Úmluvy. To ale neznamená, ţe řízení před tímto orgánem bude zpřístupněno 

jakémukoliv druhu sporu. Dohoda o předloţení sporu tomuto orgánu vyţaduje totiţ 

souhlas generálního tajemníka Střediska. Ten souhlas můţe udělit pouze v případě, ţe je 

přesvědčen, ţe předmětná operace disponuje znaky, které ji odlišují od běţné obchodní 

transakce. Jinými slovy, operace, i kdyţ nenaplňuje kritéria investice, musí být pořád 

něco víc, neţ jen běţná obchodní transakce
181

. Toto odlišení má význam pro definování 

investice z toho hlediska, ţe je moţné stanovení určité minimální dolní hranice pro 

transakce, které je ještě moţné povaţovat za investice pro účely Washingtonské 

úmluvy
182

. Správní rada Střediska se při schvalování těchto pravidel pokusila popsat 

koncept operací, které jsou odlišitelné od běţných obchodních transakcí: "Ekonomická 

operace, která můţe, nebo nemusí, závisejíc od okolností, být stranami povaţována za 

investici pro účely Washingtonské úmluvy, která představuje dlouhodobý vztah nebo 

závazek na vynaloţení značných prostředků ze strany kaţdé ze stran, a která má zvláštní 

význam pro hospodářství státu, můţe být zřejmě odlišitelná od běţné obchodní 
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transakce. Příklady takových operací můţou být rozličné druhy dohod o průmyslové 

spolupráci, nebo významné smlouvy o stavebních pracích." Tento popis činí klasifikaci 

nezávislou na tom, jestli strany povaţovali jejich operaci za investici. Nejdůleţitějším 

kritériem je, ţe operace musí být zvláštního významu pro hospodářství hostitelského 

státu. Tento popis má určité podobnosti se Salini testem, ale zdá se být jistým způsobem 

širší. Additional facility není určeno k tomu, aby obcházelo aplikaci Úmluvy co do 

přístupu k arbitráţi Střediska. V současné praxi je hodně vyuţíváno v případech, kdy 

hostitelský stát, nebo stát, kterého příslušníkem je investor, nejsou stranami 

Washingtonské úmluvy. I mnoho BIT poskytují moţnost ţádosti k Additional facility. 

Je však moţné, aby tento orgán řešil také otázky týkající se ne existující investice, ale 

třeba před investičních aktivit
183

.    

5 Definice v národních právních řádech 
 

        Rozvojové krajiny mají tendenci k uţším definicím investice, obzvláště v jejich 

vnitřním zákonodárství, které obecně omezuje pojem investice pouze na investice 

přímé, protoţe z jejich pohledu jenom investice nesoucí se sebou účast na vedení 

společnosti mohou přispívat k jejich ekonomickému rozvoji
184

.                 

Stejný přístup obsahuje i Devizový zákon ČR č.219/1995 Sb., který říká následující: 

„přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti je takové vynaloţení peněţních 

prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových 

hodnot, jehoţ účelem je zaloţení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů 

investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v 

zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě 

na podnikání v tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem:  

 vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 

 účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliţe investor vlastní nebo 

získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo 

druţstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo 
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nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti 

přesahující 10 %, 

 další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi 

ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů 

zaloţených přímou investicí, 

 finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem 

účinného vlivu na řízení podniku, 

 uţití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku) 

Některé zákony výslovně vylučují investice z určitých oblastí ekonomické aktivity 

jako je bankovnictví nebo pojišťovnictví a podrobují zahraniční investice různým 

podmínkám a procedurám přijetí
185

.  

6 Je definice investice opravdu nutná? 

6.2 Zachování současného statu quo 

 

Potíţe, se kterými se setkáváme v posledních desetiletích za kaţdým, kdyţ se 

jedná o snahu nalézt definici investice, jistě souvisejí i s faktem, ţe většinový trend se 

spokojí se stávající situací. Do popředí jsou dávaný argumenty poukazující na potíţe 

s jednotlivými pokusy o definici, které prosazují fakt, ţe pragmatizmus, který vedl k 

současné situaci, by měl zvítězit nad dogmatizmem, který je charakteristický pro 

hledání této definice. Pokud jde právě o současnou situaci, ta je výsledkem vyjádření 

vůle, kterou je vhodné respektovat. Absence definice ve Washingtonské úmluvě je 

prezentovaná jako výsledek určité volby, stejně jako například výskyt dlouhých 

nevyčerpávajících seznamů v kvazi totalitě BIT, velmi podobných jeden druhému, které 

vypočítávají řadu operací povaţovaných za investici pro aplikaci těchto dohod. Aktuální 

absence definice pojmu investice by tak byla výhodnější, neboť je ţádána.   

 Co se týče mezinárodních dohod s enumerativním přístupem ke konceptu 

investice, je třeba mít na paměti, ţe jsou to státy-vývozci kapitálu, které je předloţili, 

pokud ne přímo „vnutili" rozvojovým státům. Důvod je zcela jasný, pokrýt normami 

investičního práva značně ochranářskými co moţná největší mnoţství hospodářských 

aktivit, které jsou jednotliví příslušníci těchto státu způsobilí provozovat v zahraničí. 
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Někteří autoři vyslovují názory, ţe BITs uţ ani tak nepodporují a neochraňují specificky 

investice, jako majetek všeobecně
186

. Nicméně početné námitky vzneseny v posledních 

letech státy dovozci kapitálu na margo tohoto přístupu, i kdyţ zatím ještě nevyjádřených 

pozměněním jednotlivých dohod, mají tendenci prokázat, ţe enumerativní přístup jiţ 

nedostává jednomyslnosti
187

.          

 Je evidentní, ţe absence definice je ke prospěchu investorů, kteří se v 

mezinárodních ekonomických vztazích snaţí o kvalifikování operací jimi 

vykonávaných jako investic, aby profitovali z důleţitých hmotných závazků, jako je 

povinnost zajistit zahraničním investicím nebo investorům spravedlivé a rovné 

zacházení, které je nediskriminační, závazek zajistit plnou a celkovou ochranu, striktní 

ohraničení jednotlivých podmínek vyvlastnění, jak přímého, tak nepřímého, povinnost 

respektování partikulárních závazků ve prospěch zahraničního investora (klauzule 

zrcadlového efektu obsáhnuta v některých BITs), garance převodu zisků přítomné v 

integritě právního řádu států, ale také procedurálních, jako souhlas k alternativní formě 

řízení daný a priori a erga omnes obsáhnutý ve většině BITs, ke kterým se upsaly státy 

ve prospěch této partikulární kategorie operací. Je také lehce pochopitelné, ţe 

kvalifikaci investice si budou přát a hledat jednotliví investoři, a naopak bude odmítána 

státy jako subjekty arbitráţe na základě tohoto pojmu. Jestli se tedy omezíme pouze na 

tyto aspekty celé otázky, jedná se o úvahy politického uspořádání, které rozdělují 

stoupence a odpůrce aktuálního statu quo
188

.     

 Statický přístup k pojmu investice by tedy nebyl jenom kontraproduktivní, ale 

spíš také nereálný. Nemůţeme totiţ v rámci elaborace právní definice investice 

ignorovat vývoj ekonomických faktorů produkce. Flexibilním přístupem se vyznačuje i 

Washingtonská úmluva, která umoţňuje, kromě státům a investorům, třetí autoritě, a to 

konkrétně jednotlivým rozhodčím tribunálům a rozhodcům, rozhodovat o 

komponentech tvořících investici. Neznamená to, ţe právo je „bezmocné“ k uchopení 

tohoto pojmu, spíš bychom tuto otevřenost mohli vnímat jako jeho schopnost 
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přizpůsobení se transakcím, které mají tendenci se stávat stále víc a víc komplexní. 

Členění pojmu investice na jeho jednotlivé komponenty není jenom výrazem 

záměrného pragmatismu, jelikoţ se jeví kompatibilní i s dobou platnosti textů 

upravujících oblast investic, a která umoţnuje i pokrytí investic, které se objeví 

v budoucnu. 

6.3  Definice investice a právní jistota 

 

Absence definice investice tedy nepředstavuje ţádnou nepopíratelnou výhodu. 

Vedle toho má právě určité nevýhody. Jak totiţ můţeme chtít aplikovat investiční 

právo, které nevplývá jenom z tisícovky mezinárodních úmluv uzavřených o tomto 

objektu, kdyţ nejsme schopni determinovat jeho rozsah působnosti? V tomto ohledu, 

absence definice investice kontrastuje s existencí definice koupě, tak jak v 

mezinárodním právu
189

, i ve většině právních řádů vnitřních.    

 Nesporná existence investičního práva vyţaduje, abychom definovali ratione 

materiae jeho pole působnosti. Je snadné konstatovat, ţe současná situace absence 

investice je nakloněná nejrůznějším situacím, přímo vyplývajícím z jednotlivých sporů 

vztahujících se k pojmu investice, sporů které ostatně překračují rámec samotného 

ICSID. Co se týče konkrétně této instituce, pokud absence definice investice 

nepopíratelně vedla k jejímu rozvoji, můţe stejně tak znamenat její konec. Jak uţ bylo 

totiţ poznamenáno, odmítnutí uznání transakce jako investice v případě Joy Mining v. 

Egypt, by v jiném případě mohlo být za investici kvalifikováno jiným rozhodčím 

tribunálem ICSID v odlišné věci. Toto nebezpečí inkoherence by mohlo přivést 

zahraniční investory, kteří by mohli mít pochybnosti, jestli jejich operace bude nebo 

nebude kvalifikována jako investice, aţ k rezignování na rozhodčí řízení pod záštitou 

Střediska (i navzdory nespočetným výhodám, které poskytuje) ve prospěch jiných 

způsobů řešení sporů u dostupných mechanizmů, a to aby se vyhnuli riziku 

nepravomoci Střediska ratione materiae. Na rozdíl od ICSID, tyto ostatní mezinárodní 

rozhodčí instituce, jako je Mezinárodní obchodní komora v Paříţi například, nelimitují 

rozsah své působnosti jenom na spory vyplývající z investic.  

                                                 
189
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 Definovat investici je tedy nezbytnost, a to ne jenom z akademických důvodů, 

nehledě na budoucnost ICSID, je to hlavně otázka předvídatelnosti práva a právní 

jistoty pro zahraniční investory a státy jako příjemce investic, co představuje většinu 

států světa!
190

. A pokud je definice nezbytná, neměla by vyplývat z enumerativní 

metody, kterou ve své kvazi totalitě obsahují BITs, protoţe tento výčet, jinými slovy 

enumerace, jakkoliv dlouhý, nikdy nezakládal definici. I v konkrétním případě aplikace 

Washingtonské úmluvy se zdá mimo to obtíţné si představit, ţe rozsah ratione materiae 

této úmluvy se mění případ od případu v závislosti na vůli stran sporu, nebo závisí od 

bilaterálních instrumentů, které ve své podstatě nejsou ničím jiným, neţ obyčejnými 

aplikačními texty. To by bylo preferování sekundárního textu před tím hlavním, a 

popírání jeho zvláštní povahy, jak to bylo opakováno Komisí ad hoc ve věci Patrick 

Mitchell v. Kongo. Tento fakt potvrzuje panující doktrinální kvazi-jednomyslnost 

v poslední době, kdyţ v posledních patnácti letech se jenom dva z patnácti nálezů 

distancovali od většinové judikatury, která se vyslovuje ve prospěch kvalifikace 

nazývané i procedura tzv. "dvojího testu", která pozůstává z ověření operace ve smyslu 

příslušné BIT, a pak ve smyslu úmluvy ICSID.    
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Závěr 
 

Definice investice je důleţitá z hlediska rozsahu práv a povinností vyplývajících 

pro zahraničního investora a hostitelský stát z jednotlivých dohod na podporu a ochranu 

investic. Je tomu tak zejména v těch případech, kdy dojde ke sporu mezi investorem a 

státem, ve kterých ona definice zakládá příslušnost rozhodčího soudu. Jednotlivé 

bilaterální investiční úmluvy, které dnes tvoří gros úpravy zahraničních investic, 

pokrývají velmi široké pole ekonomických aktivit, kterým se jednotlivé rozhodčí 

tribunály v průběhu své rozhodčí činnosti snaţily udat určité hranice. Nicméně toto pole 

zůstává i tak hodně široké, kdy například rozhodčí tribunál Střediska nevylučuje nadále 

z pojmu investice i poskytování sluţeb
191

. Hranicí, jak se zdá u této instituce, 

představují čistě obchodní transakce, které v ţádném případě, tedy i kdyby je jednotlivé 

strany sporu za investice označily, věcnou příslušnost nezaloţí.      

 Tento liberační trend, který v dnešní době sleduje rozšiřování pojmu investice a 

působnosti Washingtonské úmluvy na téměř všechny formy ekonomických operací bez 

vztahu k autenticitě investice, můţe velice dobře vést ke skutečnosti, ţe ICSID se stane 

pouhým dalším rozhodčím střediskem ve světě, konkurující jiným soukromým 

arbitráţním institucím jako je Mezinárodní obchodní komora v Paříţi nebo Arbitráţní 

tribunál ve Stockholmu, které však na rozdíl od ICSID nemají limitovanou věcnou 

působnost na oblast investic, ale pokrývají zahraniční obchod obecně. Tuto skutečnost 

ještě dávno předpovídal profesor Juillard, který vyjádřil znepokojení, aby jednou pojem 

investice nebyl určitým způsobem „poníţen“, co by představovalo oslabení systému 

ochrany vytvořeného jednotlivými investičními úmluvami. Vzhledem k narůstajícímu 

zařazování rozhodčích doloţek ICSID do bilaterálních smluvních instrumentů, 

obsahujících velmi širokou definici investice, předpovídal ţe „v určitém momentu se 

ICSID bude muset uznat příslušným ve věcech týkajících se zahraničního majetku, 

který nebude mít uţ ţádnou spojitost s investicí“
192

. V tomto případě, důleţité ústupky 

uskutečněné státy při podpisování Washingtonské úmluvy, jako například nucená 
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exekuce rozhodčích nálezů, můţou ztratit jejich původní smysl
193

.   

 V současné době existuje v rámci mezinárodního společenství, kromě 

mnohostranných investičních úmluv, jako je Washingtonská nebo Soulská úmluva, 

regionálních, jako Energetická charta, NAFTA či Dohoda o volném obchodu mezi 

Mexikem, Kolumbií a Venezuelou, síť kolem něco více neţ dva a půl tisíc 

dvoustranných dohod o ochraně a podpoře zahraničních investic. Většina těchto dohod 

obsahuje definici objektu, kterému svou ochranu poskytuje. Tyto definice se různí 

v minulosti a současnosti, dle pozice států, které v rámci vyjednávání těchto dohod 

měli, dle účelu, který tyto dohody sledují. Ve všeobecnosti dnes BIT zahrnují do 

pojmu investice co nejširší formy ekonomických činností s cílem poskytnout ochranu 

v podstatě celému souhrnu majetku zahraničního investora. Takto obsáhlé vymezení má 

za následek, ţe v průběhu rozhodovací činnosti investičních arbitráţních institucí byla 

jejich pravomoc zaloţena a státům uloţeny tíţivé sumy k náhradě i u transakcí, u 

kterých bychom o jejich investičním charakteru mohli pochybovat. Proto se domnívám, 

ţe postupné vyvaţování práv a povinností mezi zahraničními investory a státy v rámci 

nově uzavíraných BIT v posledních letech, které se odrazilo i v nových formách definicí 

investic, je na místě. Investice by podle mého názoru měla zahrnovat všechny dosud 

vyvinuté formy transakcí, i kdyby tento výčet měl být značně široký, neměla by se však 

omezit pouze na mechanicky vyjmenovaný, nevyčerpávající seznam. Ten by měl být 

korigován objektivními kritérii přínosu, rizika a doby, které jsou investici, jako ve své 

podstatě ekonomické činnosti vlastní, stejně tak, jak to je z velké části praktikováno i u 

Střediska pro řešení sporů z investic. Naproti etablovanému Salini modelu, bych však 

netrvala striktně i na kritériu přínosu investiční operace do hospodářského rozvoje státu, 

jelikoţ tento poţadavek, na rozdíl od preambule Washingtonské úmluvy, není v BITs 

tak zřejmý a panují o něm značné neshody. Je tedy podle mě důleţité aby transakce 

představovali určitý přínos, byly uskutečňované alespoň na určitou středně dlouhou 

dobu, a jejich výnos byl nejistý a odloţen do budoucna, aby měli nárok na tak 

prohloubenou ochranu, jakou dnes investicím mezinárodní investiční právo poskytuje. 

Uměla bych si tedy představit nějaký kompromis mezi „asset“ a „enterprise“ based 

definition, obdobný novým modelům BIT USA, Kanady, nebo nakonec opuštěnému 
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Norskému modelu BIT.         

 Jak uţ bylo řečeno několikrát v této práci, jednotná, ucelená a obecně uznávaná 

definice zahraniční investice v mezinárodním právu neexistuje. Definicí existuje 

nespočetné mnoţství, a proto bylo účelem této práce poskytnout jejich historický a 

aktuální přehled. Abychom pochopili současnou situaci mnohosti definicí investice, 

počíná tato práce hlubším a poměrně rozsáhlým vývojem společenského kontextu, 

v kterých se jednotlivé formy investic postupně vyvíjely a z jakých důvodů.  

 Ekonomická definice investice je zásadní, a to ne jenom z toho hlediska, ţe 

předcházela té právní a ţe z něj vychází i definice FDI, ale ekonomické prvky přínosu, 

rizika a doby jsou důleţité objektivní korektory přílišného rozpínání pojmu 

v jednotlivých BIT, pomocí kterých se arbitráţní instituce, a to ne jenom ICSID, snaţí 

zabránit jakémusi sklouznutí pojmu investice do pojmu majetek všeobecně. Proto je 

v mé práci i této problematice věnovaná samostatná kapitola.     

 Stěţejní rozsah této práce se nicméně zabývá právní definicí zahraniční investice 

přímé, stejně jako neopomíná investice portfoliové. Právní definice obsáhnutá 

v jednotlivých dvoustranných a mnohostranných úmluvách je rozebírána skrz různé 

metodické přístupy, jakými tyto jednotlivé právní nástroje pojem investice pojaly. 

 Následně si táto práce nemohla dovolit nevyhradit stejně významnou část 

Washingtonské úmluvě zřizující Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic a 

jeho významné praktické činnosti, rozebírajíc stěţejní judikaturu, která měla tak 

významný dopad na vývoj definice zahraniční investice.      

 Národní právní řády, zejména států-příjemců investic, se také vybavily svými 

vlastními, poněkud omezenějšími definicemi investic. Jejich pohled na problematiku 

nalezneme v páté části této práce.        

 V neposlední řadě bylo třeba zmínit i hypotézu, jestli současný stav, ve kterém 

mezinárodní investiční právo nemá definici svého objektu, kterému ale poskytuje tak 

prohloubenou ochranu, není záměrný aţ pragmatický.     

 Pojem investice je v mezinárodním investičním právu pojmem proměnlivým, 

konstantně evolutivním a nejednotným. Je pojmem, o kterém je také judikatura 

nejdůleţitější rozhodčí instituce v oblasti zahraničních investic, Mezinárodního 

střediska pro řešení sporů z investic, nejvíc nekoherentní. Pokusy o multilateralizaci a 

stanovení jednotné globální definice byly v minulosti uskutečněny, s úspěchem se ale 
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nesetkaly. Vzhledem ke kontroverznosti jednotlivých protichůdných přístupů k tomuto 

pojmu v minulosti i dnes, si nemyslím, ţe v dohledné době k dalšímu podobnému 

pokusu dojde a definice zahraniční investice tak zůstane poplatná kaţdému 

jednotlivému právnímu instrumentu, který ji obsahuje. Ostatně těchto je 

v mezinárodním investičním právu velmi mnoho, kaţdý s různým účelem, hájícím 

partikulární zájmy. Proto se zdá, ţe se budeme muset spokojit s touto různorodostí 

koncepcí a pohlíţet na pojem zahraniční investice jako na otázku komplexní.  
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Seznam zkratek 
 

ASEAN   The Association of Southeast Asian Nations 

 

BIT    Bilateral Investment Treaty 

BOT Built Operate Transfer  

ČR Česká republika 

ECT Energy Charter Treaty 

FDI Foreign Direct Investment 

FIPA Foreign Investment Promotion and Protection Agreement 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

GATS General Agreement on Trade in Services 

ICSID International Centre for Settlement of Investment Disputes 

MAI Multilateral Agreement on Investment 

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 

OSN Organizace spojených národů  

PPP Public Private Partnership 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
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Příloha č. 1 

Canada model FIPA194 (2007) 

Article 1 – Definitions 

 

“Investment” means: 

a) an enterprise; 

b) shares, stocks and other forms of equity participation in an enterprise; 

c) bonds, debentures, and other debt instruments of an enterprise; 

d) a loan to an enterprise; 

e) notwithstanding subparagraphs c) and d) above, a loan to or debt security issued 

by a financial institution is an investment only where the loan or debt security is 

treated as regulatory capital by the Party in whose territory the financial 

institution is located; 

f) an interest in an enterprise that entitles the owner to a share in income or profits 

of the enterprise; 

g) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that 

enterprise on dissolution; 

h) interests arising from the commitment of capital or other resources in the 

territory of a Party to economic activity in such territory, such as under: 

i) contracts involving the presence of an investor’s property in the territory of the 

Party, including turnkey or construction contracts, or concessions such as to 

search for and extract oil and other natural resources; or 

j) ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, 

revenues or profits of an enterprise; 

k) intellectual property rights; and 

l) any other tangible or intangible, moveable or immovable, property and related 

property rights acquired in the expectation or used for the purpose of economic 

benefit or other business purpose; 

 

but investment does not mean, 

 

                                                 
194

 Foreign Investment Promotion and Protection Agreement 
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m) claims to money that arise solely from: 

n) commercial contracts for the sale of goods or services by a national or enterprise 

in the territory of a Contracting Party to an enterprise in the territory of the 

other Contracting Party; or 

o) the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as 

trade financing, other than a loan covered by subparagraph d); or 

p) any other claims to money that do not involve the kinds of interests set out in 

subparagraphs a) to j).”
195

 

 

Příloha č. 2 

France model BIT 

Article 1 – Definitions 

 

For the purpose of this Agreement: 

1. The term “investment” means every kind of assets, such as goods, rights 

and interests of whatever nature, and in particular though not exclusively: 

 

a) movable and immovable property as well as any other right in rem such as 

mortgages, liens, usufructs, pledges and similar rights; 

b) shares, premium on share and other kinds of interest including minority or 

indirect forms, in companies constituted in the territory of one Contracting 

Party; 

c) title to money or debentures, or title to any legitimate performance having an 

economic value; 

d) intellectual, commercial and industrial property rights such as copyrights, 

patents, licenses, trademarks, industrial models and mock-ups, technical 

processes, know-how, trade names and goodwill; 

                                                 
195

 International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations,  

OECD, 2008 
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e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions 

to search for, cultivate, extract or exploit natural resources, including those 

which are located in the maritime area of the Contracting Parties. It is 

understood that those investments are investments which have already been 

made or may be made subsequent to the entering into force of this Agreement, in 

accordance with the legislation of the Contracting Party on the territory or in the 

maritime area of which the investment is made.   

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their 

qualification as investments provided that such alteration is not in conflict with the 

legislation of the Contracting Party on the territory or in the maritime area of which 

the investment is made
196

. 

Příloha č. 3 

German model BIT (2005) 

Article 1– Definitions 

 

For the purposes of this Treaty: 

1. The term “investments” comprises every kind of asset, in particular: 

 

a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as 

mortgages, liens and pledges; 

b) shares of companies and other kinds of interest in companies; 

c) claims to money which has been used to create an economic value or claims to 

any performance having an economic value; 

d) intellectual property rights, in particular copyrights, patents, utility model 

patents, industrial designs, trade-marks, trade-names, trade and business secrets, 

technical processes, know-how, and good will; 

e) business concessions under public law, including concessions to search for, 

extract and exploit natural resources.  

                                                 
196

 International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations,  

OECD, 2008 
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f) Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their 

classification as investment
197

. 

Příloha č. 4 

UK model BIT (2005) 

Article 1 – Definitions 

 

For the purposes of this Agreement: 

“Investment” means every kind of asset and in particular, though not 

exclusively, includes: 

 

a) movable and immovable property and any other property rights such as 

mortgages, liens or pledges; 

b) shares in and stock and debentures of a company and any other form of 

participation in a company; 

c) claims to money or to any performance under contract having a financial value; 

d) intellectual property rights, goodwill, technical processes and knowhow; 

e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions 

to search or, cultivate, extract or exploit natural resources. 

 

A change in the form in which assets are invested does not affect their character as 

investments and the term “investment” includes all investments, whether made before 

or after the date of entry into force of this Agreement
198

. 

 

                                                 
197

 International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations,  

OECD, 2008 
198

 Ibid. pozn. 197. 
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Příloha č. 5 

US model BIT (2004) 

Article 1 – Definitions 

 

“Investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or 

indirectly, that has the characteristics of an investment, including such characteristics as 

the commitment of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the 

assumption of risk. Forms that an investment may take include: 

 

a) an enterprise; 

b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise; 

c) bonds, debentures, other debt instruments, and loans;
199

 

d) futures, options, and other derivatives; 

e) turnkey, construction, management, production, concession, revenuesharing, and 

other similar contracts; 

f) intellectual property rights; 

g) licenses, authorisations, permits, and similar rights conferred pursuant to 

domestic law; 
200

, 
201

and 

h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related 

property rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges
202

. 

 

                                                 
199

 Some forms of debt, such as bonds, debentures, and long-term notes, are more likely to have the 

characteristics of an investment, while other forms of debt, such as claims to payment that are 

immediately due and result from the sale of goods or services, are less likely to have such characteristics. 
200

 Whether a particular type of license, authorisation, permit, or similar instrument (including a 

concession, to the extent that it has the nature of such an instrument) has the characteristics of an 

investment depends on such factors as the nature and extent of the rights that the holder has under the law 

of the Party. Among the 

licenses, authorisations, permits, and similar instruments that do not have the characteristics of an 

investment are those that do not create any rights protected under domestic law. For greater certainty, the 

foregoing is without prejudice to whether any asset associated with the license, authorisation, permit, or 

similar instrument has the characteristics of an investment. 
201

 The term “investment” does not include an order or judgment entered in a judicial or administrative 

action. 
202

 International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations,  

OECD, 2008 
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Příloha č. 6 

Norway Draft Model BIT (2007)203  

Article 2- Definitions  

 

1. "Investment" means: 

Every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor of a Party, 

including, but not limited to: 

 

a) any entity established in accordance with, and recognised as a legal person 

by the law of a Party, whether or not their activities are directed at profit; 

b) shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, and 

rights derived therefrom; 

c) bonds, debentures, loans and other forms of debt, and rights derived 

therefrom; 

d) rights under contracts, including turnkey, construction, management, 

production or revenue-sharing; 

e) contracts; 

f) claims to money and claims to performance; 

g) intellectual property rights; 

h) rights conferred pursuant to law or contract such as concessions, licenses, 

authorisations, and permits; 

i) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and 

any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges 

 

 

In order to qualify as an investment under this Agreement, an asset must have the 

characteristics of an investment, such as the commitment of capital or other resources, 

the expectation of gain or profit, or the assumption of risk
204

. 

 

 

                                                 
203

 Tento model byl nakonec Norským královstvím opuštěn.  
204

 Zdroj: http://italaw.com/investmenttreaties.htm 
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Příloha č. 7 

Energy Charter Treaty (1994) 

 

Article 1 – Definitions […] 

 

 (6) “Investment” means every kind of asset, owned or controlled directly or indirectly 

by an    Investor and includes:  

 

(a)  tangible and intangible, and movable and immovable, property, and any 

property rights such as leases, mortgages, liens, and pledges; 

(b) a company or business enterprise, or shares, stock, or other forms of equity 

participation in a company or business enterprise, and bonds and other 

debt of a company or business enterprise; 

(c) claims to money and claims to performance pursuant to contract having an 

economic value and associated with an Investment; 

(d)  Intellectual Property; 

(e)  Returns; 

(f)  any right conferred by law or contract or by virtue of any licences and 

permits granted pursuant to law to undertake any Economic Activity in the 

Energy Sector. 

 

A change in the form in which assets are invested does not affect their character as 

investments and the term “Investment” includes all investments, whether existing at or 

made after the later of the date of entry into force of this Treaty for the Contracting 

Party of the Investor making the investment and that for the Contracting Party in the 

Area of which the investment is made (hereinafter referred to as the “Effective Date”) 

provided that the Treaty shall only apply to matters affecting such investments after the 

Effective Date. 

 

“Investment” refers to any investment associated with an Economic Activity in the 

Energy Sector and to investments or classes of investments designated by a Contracting 

Party in its Area as “Charter efficiency projects” and so notified to the Secretariat
205

. 

                                                 
205

 Zdroj: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf 
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DEFINITION OF INVESTMENT IN INTERNATIONAL 

PROMOTION AND PROTECTION AGREEMENTS 

Abstract 
 

Definition of the investment is of particular importance in terms of scope of the 

rights and obligations arising out of the investment protection treaties. This is the case 

especially when we are in the presence of dispute between the foreign investor and the 

host state where definition forms the basis of the tribunal´s jurisdiction.   

 The object of this thesis is in spite of the absence of globally accepted legal 

definition of “foreign investment” to attempt to summarize most of the historical and 

current concepts of this notion and to provide by means of the various legal sources, 

case law as well as the doctrinal points of view the comprehensive approach to its 

content in the modern international investment law.  However this absence of the 

general legal definition of the international investment was not considered as the 

obstacle for its use. Instead it represents the advantage in terms of potentially wide field 

of its application and the flexibility resulting from its openness. Bilateral investment 

treaties representing the mainstream of the regulation of international investments 

covers quite a wide field of economic activities to which the investment tribunals in the 

course of their function attempted to draw some borderline.   

 This thesis by means of the progressive analyse determine the methodology of 

the various multilateral and bilateral legal instruments as how these define the concept 

of the foreign investment which differs depending upon the object of each of these 

instruments.           

 First part of this thesis focuses on the development of the term international 

investment. The purpose of this section is to simplify the comprehension of the content 

of this notion in the terms of its historical basis.     

 The second part provides for the economic definition of the investment as a 

source of the legal one.          

 In the third section we can find the legal concept of the investment as subject of 

the protection provided by rules of the international investment law.   

 The whole subsequent section is devoted to the Convention on the Settlement of 

Investment Disputes between States and Nationals of Other States. On the basis of this 
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particular convention are namely resolved most of the investment disputes between the 

foreign investor and the host state.         

 The thesis further provides the definition as it is established in the national 

systems of law of the states and lastly there is a reflexion on the issue whether the 

unified definition is actually needed in the international investment law or not.  
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Abstrakt 
 

Definice investice je důleţitá z hlediska rozsahu práv a povinností vyplývajících 

z jednotlivých dohod na podporu a ochranu investic. Je tomu tak zejména v těch 

případech, kdy dojde ke sporu mezi zahraničním investorem a státem, ve kterých ona 

definice zakládá příslušnost rozhodčího soudu.        

 Cílem této práce je pokusit se navzdory absenci globálně uznávaného 

jednotného pojmu „mezinárodní investice“ shrnout a vymezit všechna jeho historická i 

soudobá pojetí a podat tak skrz jednotlivé právní prameny, judikaturu a doktrinální 

názory, ucelený obraz o jeho obsahu v moderním mezinárodním investičním právu. 

Tato absence právního pojetí investice nicméně nebyla pojímána jako překáţka pro její 

pouţití. Místo toho je její výhodou potenciálně široké pole pouţití a flexibilita 

vyplývající z její otevřenosti. Jednotlivé bilaterální investiční úmluvy, které dnes tvoří 

gros úpravy zahraničních investic, pokrývají velmi široké pole ekonomických aktivit, 

kterým se jednotlivé rozhodčí tribunály v průběhu své rozhodčí činnosti snaţily udat 

určité hranice.           

 Táto práce postupnou analýzou jednotlivých multilaterálních a bilaterálních 

smluvních nástrojů vymezuje metodiku, s jakou tyto přistupují k definování zahraniční 

investice, která se různí v závislosti na účelu kaţdého z těchto právních instrumentů.  

 První část této práce se zabývá vývojem pojmu investice. Účelem této kapitoly 

je usnadnit na základě historických souvislostí pochopení obsahu pojmu 

v soudobém mezinárodním investičním právu.      

 Předmětem druhé části je ekonomická definice investice, pakliţe právě z této 

vychází i ta právní.           

 Ve třetí části nastupuje právní pojetí zahraniční investice jakoţto předmětu 

ochrany, kterým se zabývá tato oblast mezinárodního práva    

 Celá čtvrtá část je věnovaná speciálně Washingtonské úmluvě. Na základě této 

úmluvy se totiţ v současnosti řeší praktická většina investičních sporů mezi státy a 

investory.           

 Pátá část ve zkratce vymezuje pojem v národních právních řádech jednotlivých 

států a v závěru je podaná úvaha, jestli je vůbec na místě definovat pojem zahraniční 

investice v mezinárodním investičním právu.  
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