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Seznam zkratek
AKP

rozvojové zemí z afrického, karibského a pacifického prostoru, s
ES je spojuje dohoda z Lomé (IV) z roku 1975

ES
ERÚ
ESLP

Evropský soud pro lidská práva

FMZV
FVE

fotovoltaická elektrárna

ICSID

o

IPB
JAR

investic
a

Jihoafrická republika

MSD
MZV
OSN
PZI
TNK

transnacionální korporace

UNCTAD

Konference OSN o obchodu a rozvoji

USA

Spojené státy americké

WTO
ZoDP
ZoZE

Zákon
180/2005 Sb.
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Úvod
nejen
v

lice, ale také seznamuje s prameny právní úpravy této problematiky a

V souvislosti s intenzivním procesem globalizace dochází, zejména v posledních dvou
desetiletích,

tím

souvisí
-how.
V

rámci

v transformujících se ekonomikách. Vedlo to k prudkému rozvoji právní úpravy
v oblasti ochrany mezinárodních investic. Historickému vývoji v této oblasti se pak
bude

kapitola práce.

Vý

devades
legislativy vedoucí k

v

úpravy

zejména

oblasti

mezinárodních

investic.

Popis

kapitola této práce.

tohoto

vývoje

koresponduje

s jednotlivými významnými historickými událostmi zejména 19. století, kdy je do

,
souvisí s
k

iklých zemí
V této kapitole budou prezentovány také

6

nástroje používané v
hlediska dané problematiky,

možných zp
režimy ochrany, které jsou v
r
.

v

V rámci seznámení s vývojem právní úpravy v

bude

ochranou

v roce 2010 v oblasti podpory výroby elektrické energie z
oblasti výroby elektrické
energie ve FVE. S

V

fotovoltaické energetiky.
Spolu s
elektrické energie z

systému podpory výroby
v souladu s odpovídajícími

v
v

eventuálních
spory s

7

ešeny, lze
v

této oblasti zatím nebyla z

by již podány

at, že by v
.
N

dilo
ý
Cílem této práce je jednak analyzovat vývoj v oblasti podpory, ochrany a realizace
uvedení

a

zdokumentován vývoj v této o

v

S realizací investic je

alizaci investic v
Práce by se po historicko-

úpravy oblasti energetiky a jejímu vztahu k
kladen zejména na to, zda

rozsáhlé legislativní zm

výroby elektrické energie z

oblasti podpory

nevedly k

investic
investic.
r práce bude
Téma
brzké

1

k

se

bude v

1

snažit shrnout

Tyto investice byly realizovány v

–

– a také velikost

instalovaného výkonu se u

8

1
investic
V této kapitole by
investic. Je si nutné
období delšího, než je 18. až 20. století. V
prakticky k mezinárodnímu pohyb

Z
zboží zajímavý až na konci 18. století a k ná
zejména od druhé poloviny 20. století v souvislosti s procesem dekolonizace a
globalizace.

1.1
Jedním z
souvislosti s
ova smlouva (Jay
Treaty

2

neupravené v
související s

V
rámci mírové smlouvy, došlo k

britskými a americkými subjekty.
– VI, jak se
3

2

ARCHIVING EARLY AMERICA [online]. 1996 [cit. 2011-05-02]. Jay's Treaty - 1794. Dostupné

z: <http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/jaytreaty/text.html>.
3

ARCHIVING EARLY AMERICA [online]. 1996 [cit. 2011-05-02]. Paris Peace Treaty. Dostupné

z: <http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/milestones/paris/text.html>.

9

k vymáhání majetkových škod vzniklých v
k

rozhodovala jednotlivé
,

v rámci arbitrárního rozhodování podle této smlouvy bylo
spory.4
.5 Další
též
ravidla opravdoví znalci práva.
období

jurisdikci jiného státu. Ovšem i zde by bylo možné najít výjimky, kdy investice byly

domovského státu. Z
historický vývoj zajímavý až s

1.2
Dále je nutno uvést,
závazky plynoucí z mezinárodního práva silou nebo hrozbou síly.6 Tato možnost byla
roce 1945; v souvislosti s

byla

zakázána hrozba silou nebo použití síly v mezinárodních vztazích v rozporu s cíli

4

VEROSTA, S. History of International Law, 1648 to 1815. In: Max Planck Encyclopedia of Public

International Law. Oxford: Oxford University Press, 1984, odst. 39.
5

ARCHIVING EARLY AMERICA [online]. 1996 [cit. 2011-05-06]. Jay's Treaty - 1794, . VI: …It

is agreed, that in all such cases, where full compensation for such losses and damages cannot, for
whatever reason, be actually obtained, had and received by the said creditors in the ordinary course
of justice, the United States will make full and complete compensation for the same to the said
creditors.
6

Tato možnost byla pak limitována tím, že v

-

zavazoval státy k tom
v

roku 1941 už i to, že sílu je nikoliv zakázáno použít, ale také jí vyhrožovat.

10

7

V

mezinárodních investic.
vlastních státních

použití institutu diplomatické ochrany. V
nároku

právo
závazku nevystupuje domovský stát

ného, ale
Z toho tedy též vyplývá, že i
ení domovský stát povinen o

nému

vydat.
Aby domovský
vymáhat na jiném státu

to, že
od doby vzniku nároku, který má být vymáhán do
.

ochrany, až po vzniku nároku by vedlo k
v

S otázkou posuzování

je spojeno

jak ji posuzovat v

,

aty, kdy
, nebylo možno posoudit z hlediska diplomatické ochrany jako

státu, který uplatnil nárok z diplomatické ochrany. Státní
zásahu do jeho práv.
7

11

Z nálezu v
tickou ochranu v
k
nárok z
okamžiky

8

e
V

k
potom opr

rámci diplomatické ochrany.9

V

Z výše uvedeného v
k

vždy uplatnitelná a z hlediska investora je jeho

zenému
investorovi.
Jako nevhodná se jeví diplomatická ochrana taktéž z

litu
nebude
nadále prakticky

8

ochranou

LEIGH, G. Nationality and Diplomatic Protection. [Online] [cit. 2011-06-06] Dostupné z :

http://www.jstor.org/stable/758340, s. 5
9

Intenational Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) 1951, [Online] [cit.

2011-05-16.] Dostupné z: http://www.icj-cij.org/docket/files/18/2674.pdf, s. 49

12

Jak je z

oletí neexistoval

naléhavý zájem na tom, aby byla

pod nadvládou koloniálních velmocí, a tedy z
v

suveréna
jednalo, jako v
ve všech ekonomicky zajímavých oblastech v dané kolonii.10
V

války pak dochází k rozpadu koloniálního panství
Proces dekolonizace se týkal
Jižní Americe k tomuto procesu došlo již v 19.

století. Ovšem se ziskem politické nezávislosti nemohlo dojít k ekonomickému

nizace s sebou také nesl pro
investory mnohá rizika a nejistoty. Tato rizika nejistoty souvisely zejména
s

docházelo

socialistickou orientací k

v zemích se
a tím také bylo

zasaženo

diplomacie. Tato situace se pak dále zkomplikovala po roce
1948, kdy se k moci dostala komunistická strana.

socialistické orientace

obavami o obnovení ekonomické nadvlády bývalých koloniálních

10

- 1858 - diplomová práce.

Praha: VŠE, 2007, s. 9

13

sejících s
surovin.

zacházení s

se zformovala v
nesouhlas, s takovýmto mezinárodním standardem, a tedy se
necítí být jakkoliv vázány povinnostmi, které jim standardy ukládají.11
se
jenom v
k
vznikající spory plynoucí z investic. Z

bylo
o pro

investic (ICSID). K

v

bývalých koloniálních zemích byly

poškozeny.
m

jinak nemalý

bezesporu zajímavá spolupráce

s mezinárodními korporacemi na projektech vedoucích ke zlepšení celkové sociální
situace v

11

12

ŠTURMA, P. Mezi

Praha, a.s., 2008, s. 54-55
12

indický trh.

14

rozvinutými evropskými ekonomikami.13
výnosy z prodeje
tomu,

Následná silná kapitálová vybavenost

vedla

tomu, že bývalé koloniální mocnosti byly poskytovateli investic, zatímco

1.3
prostoru,
kde je možno usk

byly poskytnut

prostoru
Jednak to bylo vyt

mohli v rámci privatizace
.
í investice v

ských entit. Tento postup

–
jednak neexistovaly nástroje, které by podporovaly vznik a rozv
investic a dále docházelo teprve k pozvolnému uzavírání dvoustranných dohod

K

pouze v
yl spojem s
Dále pak byl rozvoj mezinárodních investice podporován také

vznikem WTO v roce 1995. V souvislosti s investicemi do asijských ekonomik se

13

V
rozvinutých zemích

–

15

pitálu, zejména to, že kapitál

avázaným v té které ekonomice. V
velice likvidní investice související s

ž o investice

dlouhodobé.

Rusko s krizí a s

Zejména pak v
14

N
investování

v

letech

byla

z
zcela
al

ínské

ekonomiky a do zemí jihovýchodní Asie, kde docházelo
plynoucích z krize v
komparativními výhodami,
jakou je zejména levná pracovní síla a adekvátní jazyková vybavenost.
jší situace je pak v
15

14

-06-05
-2004.

Dostupné

z:

<http://www.mpo.cz/dokument839.html>.
15

Perspectives of foreign direct investment in the new millenium [online]. 2003 [cit. 2011-05-02].

Journal of Business Strategies. Dostupné z: <http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3254/
is_1_20/ai_n29018289/>.

16

Dalšími trendy v
16

že vztahy související s
uzavírání smluv týkající se
Evropská unie. Jako
v jiných oblastech práva, by se i v

investování nejsou brány v
procesu je realizovat zisk. E

krize v posledních letech. V roce 2007, tedy v
dosahoval objem PZI svého vrcholu. V

rozvíjející se ekonomiky. Zajímavé také je, že v
navzájem.17

16

Asian Foreign Direct Investment in Africa: Towards a New Era of Cooperation among Developing

Countries:

[online].

2007

[cit.

2011-06-28].

Dostupné

z:

<http://www.unctad.org/en/docs/iteiia20071_en.pdf>.
17

Global FDI outflows rose in 2010, still well short of 2007 peak. [online]. [cit. 2011-05-12].

Dostupný z: <http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5884&lang=1>.
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2

Investice a jejich ochrana

2.1 Pojem investice
hlediska jejich mezinárodní
ochrany a dále pak budou analyz

mezinárodními

investicemi. V

í tedy pod režim ochrany

Pojem investice je spíše ekonomickým než právním pojmem a takto k
z
xportu jednou ze složek národního
úsporami, které jsou v rámci ekonomiky
realizovány.

18

Také z hlediska mikroekonomického spolu investice a úspory souvisejí a jedná se
o to, že ekonomický subjekt nevynaloží veškerý
19

v

kapitálové statky a tyto jsou

Z dalších definic investice by šlo pro dokreslení ješ

že
, že musí

mít
zisku. Dalšími charakteristickými znaky investice j
dobu a v

18

ement Press s.r.o., 2008, s.

76
19

, s. 423

18

m rizikem.20

s

odlišuje investici od prostých obchodní operace. V

dohod.
Zahrani

dále

jedné
tím, že tato
21

vymezení pojmu investice mezinárodní právo nezná a je nutné vycházet vždy
z
se podle práva jedná o investici. Snahou
investici považována co nejširší množin
strany.
Úmluva
(Washingtonská úmluv

22

tálový pohyb. Nedá se

mezinárodního obchodu –

tím související
í pod ustanovení

v

– investor je v tomto
bývají

20

Praha, a.s., 2008, s. 21
21

SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment [elektronický zdroj] [cit. 2011-05-

18]. New York: Cambridge University Press, 2004, s. 7
22

Praha, a.s., 2008, s. 25

19

.23

á pouze realizace
zisku v

.

úvahu, že právní úprava sloužící
k

eby chránit hmotný majetek
. Cílem této ochrany bylo, aby

s hmotným
zasahováno do jejich vlastnických práv hostitelským státem.
ok

zejména
právy
24

vyplývajících z
investic tedy vznikla pouze z výše

mezinárodním právu)
.

2.2 Režim ochrany investice
tice podléhá, pokud tak stanoví mezinárodní
smlouva,
mnohostrannou
úmluvou týkající se ochrany investic, která by mohla stanovit režim ochrany je
Dohoda k

této oblasti
smlouvy sloužící k

23

ŠTURMA, P. M

Praha, a.s., 2008, s. 22
24

SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment [elektronický zdroj] [cit. 2011-

05-18]. New York: Cambridge University Press, 2004, s. 9-11

20

obsažených v t

následujícím po
procesu dekolonizace, tedy do 60. –
uchránit investory pocházející z rozvinutých evropských zemí.25

povolovat jednotlivé investice tak, aby nebyly v
26

as

ochranou a podporou investic. Mezi tyto
typu, které vycházejí zejména z
1981 do roku 1983
vy.27 Jak jsem již zmínil, tento

probíhajícími jednáními o

smlouvy evropského typu. K
smluv byl uzavírán ze strany pouze jednoho státu (USA) k
, že v
, k
nedošlo.28

25

Praha, a.s., 2008, s. 47
26

Praha, a.s., 2008, s. 48
27

VANDEVELDE, K. The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. 21 Cornell Int'l

L.J. 201 1988 [online]. [cit. 2011-06-04]. In HeinOnline, s. 211
28

VANDEVELDE, K. The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. 21 Cornell Int'l

L.J. 201 1988 [online]. [cit. 2011-05-04]. In HeinOnline, s. 212

21

analyzovány standardy zacházení s

ýkal
lky.

pak dává

investicí.29
dal analyzovat celý smluvní vzorový dokument, ovšem tento rozbor není cílem práce.

lze zjistit, že text této smlouvy odpovídá
americkému vzorovému dokumentu.

s
kompenzací
investicemi.30 K tomuto typu
smluv je nutné snad již jeno

roku 1983 se dnes již

nepoužívá, v

dvoustranných dohod o
vychází z modelové smlouvy z roku 2004.31

Za poslední typ smluv týkajících se ochrany a podpory investic „sml
generace“

pak také multilaterální dohody –

Energetické
investory dle

národního režimu.

32

Jak již bylo uvedeno výše, neexistuje univerzální mezinárodní smlouva upravující
zacházení s

vený režim pro

zacházení s investicemi. Tento režim zacházení bude dán spíše dvoustrannými
étními státy. Zpravidla lze pak rozlišovat národní
29

VANDEVELDE, K. The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. 21 Cornell Int'l

L.J. 201 1988 [online]. [cit. 2011-067-05]. In HeinOnline, s. 213-216
30

VANDEVELDE, K. The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. 21 Cornell Int'l

L.J. 201 1988 [online]. [cit. 2011-06-05]. In HeinOnline, s. 275
31

U.S. DEPARTMENT OF STATE. Model BIT Treaty 2004. [online]. [cit. 2011-06-05] Dostupný z:

<.http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf>
32

Praha, a.s., 2008, s. 48

22

nejvyšších výhod a také mezinárodní standard zacházení.

2.3 Minimální standard zacházení
mezinárodním standardem zacházení by b
mezinárodní standard zacházení obsahuje z hlediska mezinárodního práva jakési
minimum toho, jak by
standard požaduje, aby
vymáhání práva.33 Ovšem je nutno odlišit tento standard zacházení od
národního režimu zacházení. Vznik mezinárodní
souvisí s

jejich investicemi mohlo být zacházeno dle

národního režimu, jak je popsáno níže.
Minimální standard vznikl v
v

Jižní Americe a ve zkratce
ostatními
, a tedy dojde-li k
k

jako ve vztahu k

.

S

lušníky domovského státu.
Národní standard zacházení

je založen pouze na
. Na rozdíl od tohoto je mezinárodní

minimální standard založen nikoliv na národním právu, ale vychází z práva
mezinárodního.34 Minimální standard z
avidla mezinárodního práva, kdy by
tento režim zacházení musel vycházet z
chování považovala za právní normu. O toto se ovšem v

33

YALKIN, T. The International Minimum Standard and Investment Law: The Proof is in the

Pudding [online]. [cit. 2011-06-03] Dostupný z: <http://www.ejiltalk.org/international-minimumstandard/>
34

DICKERSON, H. Minimum Standards. In: Max Planck Encyclopedia of Public International law.

Oxford: Oxford University Press, 2010, odst. 8

23

minimálního standardu jednat nebude. Mezinárodní standard je nutno považovat za
jednu z obecných zásad mezinárodního práva.35,36
Minimální standard zacházení nesouvisí pouze s ochranou investic
oblast je jednou z

mezinárodního práva, mohou zpravidla cizinci nabývat vlastnického práva v cizích

ovšem v
podmínek

. Hostitelský stát musí provést

adekvátní kompenzaci.37
ná.38 Ovšem k
k obecnému pravidlu mezinárodního práva, ale pouze jako k
t
principu). Z historie je možno uv

rozvojových zemích,

zejména v

e

Hullovy formule, poskytování adekvátních kompenzací by totiž a priori tyto

35

odst. 1 písm. c)
36

, ale existují bez závislosti na

Rozdíl mezi právními principy a právními

právní zásady si na

rozdíl od norem odporovat mohou.
37

DICKERSON, H. Minimum Standards. In: Max Planck Encyclopedia of Public International

law. Oxford: Oxford University Press, 2010, odst. 14
38

ŠTURMA, P. Mezinárodní doho

Praha, a.s., 2008, s. 84; DICKERSON, H. Minimum Standards. In: Max Planck Encyclopedia of
Public International law. Oxford: Oxford University Press, 2010, odst. 15

24

rozpoznatelný pouze z
z mezinárodních investic.

investic se mnohdy odvolávají na rovné

a spravedlivé zacházení (fair and equitable treatment)
ochranu (full protection and security), v
v

60 smlouvách týkajících se ochrany investic.
K obsahu minimálního standardu lze snad jen podotknout, že k porušení by došlo

pouze v
míry, že takovéto zacházení je z hlediska mezinárodního práva neakceptovatelné,
ovšem ani to
investice na svém území.39 K porušení
dojít také v
40

že výsledkem je

Široký výklad pojmu

minimálního standardu
chránit své investice.

2.4 Národní režim zacházení
Dalším režimem zacházení s investicemi je národní režim. Tento režim se od
, a to v tom smyslu, že nevychází z mezinárodního práva, ale
z vnitrostátního práva hostitelského státu. O národním režimu zacházení by se dalo
tomu, že se v
zacházení. Národní režim zacházení
Latinské Ameriky.
Zásadní z hlediska tohoto režimu je Calvova doktrína. Obsah této doktríny vychází
z historicko-politické reality druhé poloviny 19. století. V

tomu, že
tím

této doktríny pak považoval výkon diplomatické ochrany za
možný zásah do suverenity.

39

DICKERSON, H. Minimum Standards. In: Max Planck Encyclopedia of Public International law.

Oxford: Oxford University Press, 2010, odst. 18
40

DICKERSON, H. Minimum Standards. In: Max Planck Encyclopedia of Public International law.

Oxford: Oxford University Press, 2010, odst. 19
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do slov „nic víc pro cizince“. Tedy

zemi, která

e tento režim zacházení,
pak v

svá práva jako domácímu investorovi, a to pouze v
41

vatelná
zejména ze

následujících
rozvojových zemích je obvykle

považována za nižší než v

a
, bývá samotné vymáhání

hmotného práva, kdy v

režimem národního zacházení nespokojeni, souvisí se

.
problémy v bilaterálních vztazích prosadit, pokud

je to zejména
z

v
Naopak ze strany rozvojových zemí je na podporu tohoto režimu používán

ly vycházet z
v
byl jednak
v

pouze úzkou skupinou zemí a dále
énními

koloniemi.

41

JULLIARD, P. Calvo Doctrine/Calvo Clause. In: Max Planck Encyclopedia of Public International

law. Oxford: Oxford University Press, 2007
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Tento názor odmítající minimální standard jako zásadu mezinárodního práva

zacházení s

opinia iuris rozvojových

3281 (XXIX),
kde v

2 této

ekonomickým aktivitám.
zde
jeho soudy.42

hlediska všeobecného

považovat spíše za soft law.43
N

nelze

jaké jsou

stice v politicky stabilní zemi
–
tedy velmi uspokojivý standard ochrany investice.

investicemi lze vysledovat
: Každá smluvní strana
bude…zacházet s

, kde toto ustanovení
investory
í:

spravedlivé a rovnoprávné zacház

42

[online].

[cit.

2011-05-30]

Dostupné

z:

<

http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm >
43

ydání. Praha: Linde

Praha, a.s., 2008, s. 55
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právem.
ho standardu.

2.5 Zacházení podle nejvyšších výhod
Zacházení dle doložky nejvyšších výhod je dalším z režim , který je možno
ch
v

zlepšování zacházení s

které mají s

doložku nejvyšších výhod.

Podle této doložky bývá pak poskytnuto

takové zacházení jaké

dané oblasti kterémukoliv jinému smluvnímu partnerovi.
S

, bude, jak už z názvu vyplývá,

Zpravidla se doložka nevztahuje

nebo zóny volného obchodu nebudou poskytovat výhody plynoucí jim z tohoto

Ilustrovat existenci doložek nejvyšších výhod by šlo v mnohých smlouvách
režimem
v

44

,

: „1. Každá smluvní strana poskytne na svém území

zacházení,

unie…“

44

28

nebo podle doložky nejvyšších výhod lz
zacházení nebude poskytnuto, pokud tyto výhody vyplývají zejména z celních,

29

3

Ochrana

a

prameny právní úpravy
Jak bylo již konstatováno v úvodu

a 90. let v
následovány

, které pak byly v
procesem

privatizace,

jehož

výsledkem

byl

zejména

socialistické vlastnictví na vlastnictví soukromé. Proces privatizace byl doprovázen
.
Restituce byly nezbytným krokem k
souvislosti s

což bezesporu vedlo k možnostem s takovýmto majetkem nakládat bez obav o to, aby
investi

3.1

oblasti PZI

V souvislosti s

,
ji realizovat. Základem ochrany zahra
které

ostatními státy. Tyto

smlouvy jsou zpravidla dvoustranné.
v

roce 1991 do

sjednala více než 80 takovýchto dvoustranných smluv s
Dohody

45

í definici pojmu investice, která je zpravidla dosti

investice plynoucí ze státu druhé smluvní strany. Další závazky obsažené v
smlouvách se týkají obvykle spravedlivého zacházení v

45

Z

s
JAR.

30

standardu podle mezinárodního práva. Dále se objevují závazky zakotvující režim
národního zacházení nebo také zacházení vyplývající z doložky nejvyšších výhod.46 Je

Z
me
,

je

prvkem

nepostradatelným. Jak vyplývá z
závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Tomuto dodržování a

proces
S

é pasáže typické i pro smlouvy, jež USA prosazují i ve smlouvách s jinými
47

S

svou podobu v
48

mezinárodními
e stran
Washingtonské úmluvy z roku 196549, tato smlouva se týká
a odkazují na ni dvoustranné smlouvy týkající se
ochrany

úmluvy o
z roku 1985.

50

46

BALAŠ, V. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha: Beck, 1997, s. 196-197

47

BALAŠ, V. Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha: Beck, 1997, s. 194

48
49

420/1992 Sb.

50
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Další závazky v
51

jejího

. V souvislosti s tímto

mnohostranné dohody, jež jsou
mnohostranné dohod

jsou p

R také závazné

í

Mezi tyto

i dohoda TRIMS - Dohoda o obchodních aspektech
.

získání

h investic. V
.52
Z
mnohostrannými smlouvami, ze kter

, uvedena také

.53 Dohoda k

Dohoda

-právním nástrojem sloužícím k
zvláštností je pouze omezený

smlouvy.

Dohoda k

základna. Tato mnohostranná smlouva
byla ratifikována

50 státech.54

hlediska této smlouvy
55

Toto ustanovení Dohody k Ene
této smlouvy. Je to tedy podstatný
ustanoveními Washingtonské smlouvy, která dává možnost
založit jurisdikci Mezinárodního

51

ka

investic pouze mezi

Dohoda

52

:

[online]. [cit. 2011-07-06] Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredicelni-problematika/dohoda-o-investicnich-opatrenich/1000487/4790/ >
53
54

Energy

Charter:

Members

&

Observers

[online].

[cit.

2011-04-22]

Dostupné

z:

<http://www.encharter.org/index.php?id=61&L=1%2F%2F%2F%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C
%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C>
55

The Energy Charter Treaty and Related Documents [online]. [cit. 2011-04-22] Dostupné z:

<http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf#page=44>, str. 44, bod 7
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smluvním státem a

jiného smluvního státu,

trany
.56

shodnou na tom, že spor

Za investora z hlediska tohoto ustanovení nelze považovat v žádném p

Dohoda k
kazuistických
rozdílnost
voustranné dohody o

,

padné spory plynoucí s investic, bylo v
investování

do zdejší ekonomiky.
57

V
jejic

.P

kapitálových

58

mluví o

Do roku 1997 nebyla

v

56

ICSID Convention, Regulations ans Rules, [online]. [cit. 2011-04-12] Dostupné z:

<http://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc_en-archive/ICSID_English.pdf#page=18>,
57

CHROBÁK, T.

. Ekonom. 1998, 24, s. 32.

58

33

3.2
a konci 90. let dochází k tomu, že podpora

podmínek pro získání pobídek vyústila k

/1998. Cílem

prvních 5 let, z

, nulová celní sazba na
,p

pracovního
,
.59

p

roce 2000
následov

Sb.

. Tento zákon
usnesení

vlády z roku 1998

60

realizováno vyhláškou
Agenturou pro podporu podnikání
a investic CzechInvest. Tato agentura je

ou organizac
.61 CzechInvest zp

agentura v
pobídky posudek a

Ministerstv

ua

obchodu. Je nutno ovšem zmínit, že CzechInvest se nezaobírá pouze získáváním

59

usnesení Vlády

z:

-04-22] Dostupné

<http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/DC4E2F4495D71592C12571B6006

FCC9C>
60

61

Agentura

pro

podporu

podnikání

a

investic,

O

CzechInvestu.

Dostupné

z:

<http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu >
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spadá investování a rozvoj

nák
míst, úlevy v

pobídek ovšem už není otázkou právní, ale spíše ekonomickou, a tedy je á
mimo rámec této práce.62

ným, a tedy

63

s
Z

ejména k

období od roku 2007 do roku 2013.

roce 2008
h.

3.3
V souvislosti s
nabízí otázka, do jaké míry dochází v

porušování

investic.
nosti

mezinárodních investic vedenou ICSID lze
62

Blí

publikaci LOUŽEK, M.

. Praha:

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008
63

[online].

[cit.

2011-04-30]

Dostupné

z:

<http://www.epravo.cz/

top/clanky/zmeny-v-poskytovani-investicnich-pobidek-zahranicnich-investoru-v-ceske-republice48660.html>,

35

–
.64
., kde
p
e 2001.65
V
-izraelské

zneužitím

žalobci byla povinnost uhradit náklady

vzniklé v souvislosti se sporem.66
To, že v databázi ICSID byl uveden pouze jediný spor, ve kterém figuruje jako
kdy
67

souvislosti s televizí Nova, resp. dva spory související
s
rozhodován v

64

ICSID Cases, [online]. [cit. 2011-04-20] Dostupné z: <http://icsid.worldbank.org/ICSID/

FrontServlet

rámci ICSID,

žalob v souvislosti s
65

[online].

[cit.

2011-04-28]

Dostupné

z:

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/

tiskove_zpravy_47016.html?year=2009>
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ICSID In the matter of the arbitration between PHOENIX ACTION, LTD. v. THE CZECH

REPUBLIC

(ICSID

Case

No.

ARB/06/5)

[online].

[cit.

2011-04-28]

Dostupné

z:

<http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docI
d=DC1033_En&caseId=C74#page=61>, str. 59, odst. 152
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[cit.

:
2011-05-08]

Dostupné

z:

arbitrážních sporech 2010. [online].
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ZUK_312

_2010_Priloha_2a_Prehled_mezinarodnich_sporu_.doc>
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smlouvy, podle kterých bylo rozhodováno, se lišily. Z tohoto pohledu se nejednalo
68

V prvním z

by
údajnému porušení dohody mezi Spojenými státy
69

. Navrhovatel tvrdil
v tom, že Mediální Rada v roce 1996

tomuto tvrzení
uvedl, že i
republiku
70

Požadovaný nárok nebyl

án.

str
ým
.71

jednání, dále závazek nepoškodit investice diskrimi
72

vyplacením tržní

68

Aby byla dána to

totožné vznášené nároky.
energetice. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 54, odst. 139
69

187/1993 Sb.

70

[cit.

2011-05-08]

Dostupné

z:

<

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/

KonecneRozhodnutiArbitra_pdf.pdf#page=51>, s. 51 odst. 231
71

569/1992 Sb.

72

[online].

[cit.

2011-05-08]

Dostupné

z:

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/

mfcr/ArbitrazniRizeni.doc>
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a poštovní banky

uvalením

nucené správy na IPB a následným prodejem této banky
(dále
„Saluka“).
I t
V
investic týkající se nestranného a spravedlivé zacházení
investora jeho investice. Tribunál rozhodl, že došlo pouze
k porušení ustanovení týkajícího se nestranného a spravedlivého zacházení, ve zbytku
73

Z
následující:

,

ZIPimex,

, Czechoslonor, Frontier Petroleum Services
,

, Georg Nepolský, Peter
,
74

Liberec,

.

Z
správního nebo soudního rozhodnutí, které do jisté míry omezilo podnikatelskou
žádném z
poškození investice vzniklé v
Žádný z
z oblasti energetiky,
kapitole této práce.
Jak bylo v této kapitole uvedeno, dochází v
k
73

-05-10] Dostupné z:
<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Rozhodci_rizeni_Saluka_BV_vs_CR_17032006_cz_doc.doc
>
74

2007.

:
[online].

[cit.

2011-05-08]

arbitrážních sporech 2010, 2009 a
Dostupné
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<http://www.mfcr.cz/

cps/rde/xbcr/mfcr/ZUK_312_2010_Priloha_2a_Prehled_mezinarodnich_sporu_.doc>

a

<

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Priloha_2a__Prehled_mezinarodnich_sporu_rok_2009.doc>
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investice. V

mezinárodním smlouvám týkající

se ochrany investic, dále bylo nutné v rámci možnosti efektivní ochrany a podpory
investic

u

voustranné

mezinárodní

smlouvy.

Spolu

s realizací

mezinárodních investic se pak v
také spory z mezinárodních investic. V
v

ut investorovi náhradu investice. Na konci

investice.

3.4
V souvislosti s tím, že otázka PZI není pouze otázkou právní, ale stojí na pokraji
mezi ekonomií a pr
úpravy této oblasti. Materiálním pramenem práva v této oblasti jsou ekonomické
75

.

a dále pak,

76

investice, bude poskytovat rovné podmínky. Tento systém byl v
bylo uvedeno výše, až na konci 90. let.

ve vztahu k
nutné

zachovat

rovnováhu

mezi

jednotlivými

podnikatelskými

subjekty

a

daní vybraných od ostatních ekonomicky

75
76

39

poklesu míry
jednotlivých regionech, tak také

os

v rozvoji znalostní ekonomiky,

77

-

hlediska vzniku nových pracovních míst, tak z hlediska
nichž byly tyto investice realizovány.
Z provedených
ke zvyšování celkových domácích investic. Dále je však nutno uvést, že vliv PZI na
78

export nebyl

S

í také tvorba pracovních míst,

odhaduje se, že v souvislosti s projekty podpo

zniklo
místa vzniklá u

79

S

investic, ale

pokud
k ostatním možným alokacím PZI hrozí, že zisky plynoucí z takovéto investice
, nebo nebudou sloužit k modernizaci nebo
stávajících investic. D

bude pak

determinována pouze životností investice nebo její požadovanou návratností.

77

JAHN, M.

[online].

[cit.

2011-06-29]

Dostupné

z:

<http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=229>
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LOUŽEK, M.

. Praha: Centrum pro ekonomiku a

politiku, 2008, s. 28
79

DELOITTE,

efektivity

agentury

CzechInvest

[online].

[cit.

2011-06-28]

Dostupné

z:

<http://www.czechinvest.org/data/files/analyza-dopadu-pobidek-na-cr-2050-cz.pdf#page=2>, s. 2
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4
fotovoltaické elektrárny
V
v
oblasti výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách.

V souvislosti s
a
V
dokonce došlo k
oblasti státní podpory
80

obnovitelný

4.1
V

oblasti FVE
roku 2010
, zejména pak
noucích do oblasti podpory obnovitelných

se výkupních cen/zelených

80

HOFRICHTEROVÁ, E. Za stát bude pro

. Lidové

noviny [online]. 2011-07-08, [cit. 2011-07-10]. Dostupný z: <www.lidovky.cz/za-stat-bude-protisolarnim-baronum-bojovat-kalouskuv-kun-pn8/ln_domov.asp?c=A110608_173521_ln_domov_kim>; MEDIAFAX CZ, Souhrn významných
legislativních

událostí

13.6.

–

19.6.2011[online].

[cit.

2011-06-23].

Dostupný

z:

<http://www.epravo.cz/top/clanky/souhrn-vyznamnych-legislativnich-udalosti-136-196201174813.html>
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z obnov
Dalšími nástroji vedoucími k
z

a

nevedl k

tedy k následné

legitimní zásah, který byl v
k

Otázkou také

t

hlediska
o

postrádá tak
tou je existence jistého podnikatels

azena prakticky jakákoliv majetková hodnota investovaná v zemi

V souvislosti s
úpravy v
ustanoveními pro v

, podle kterého

ERÚ
tím, že budou

výši 8 % v roce 2010 a

návratnosti investic,

žet také k
81
81

V
jejímu výkupu

.

42

Z
energie z
na

víc,
V
„
vysokýc
zárukou návratnosti vložených investic."

82

podpory tak, jak byl nastaven v ZoZE, se v

roku 2003

plementován byl až v

Spolu s rostoucím instalovaným výkonem FVE se systém podpory nastavený
ZoZE

tomto

sektoru energetiky. Zejména nebyl ZoZE schopen zohlednit klesající náklady spojené
83

s

a následnou možností výrazného zkrácení doby
možnost snížit

5 % podpory poskytnuté v

v
V

roce 2010 k legislativním
eré

vyrobené ve FVE pouze výrobnám, které mají instalovaný výkon 30 kWp
tato FVE

je

konstrukci nebo na obvodové zdi budovy spojené se

82

[cit. 2011-06-15].

Dostupné z: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=529&CT1=0>
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MEDIAFAX CZ.

. E15 [online]. 2010-04-26,

[cit. 2011-06-20]. Dostupný z: <http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cina-se-stavavelmoci-obnovitelnych-zdroju-energii>
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zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.84 Toto ustanovení ovšem

podporu vzniklé podle
roku 2010 bylo zrušení podpory tzv.

zajistit efektivní využití vyrobené energie, nebo nebylo možno zjistit, zda je vyrobená

v podob
Další podstatn

ZoZE, ke které došlo v roce 2011, bylo zavedení

jsou pouze výrobce
FVE s

základem evidované v katastru nemovitostí.
výkupních cen
bonus 28 %.

zelených
takovémuto zavedení
do

provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Nezbývá tedy konstatovat,

–
let.85

84

velkých solárních farem, kde docházelo zejména k
tohoto nástroje vedlo k omezení výstavby na
85

ajícího se podpory výroby elektrické energie z obnovitelných

-06-13]

Dostupné

z:

<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=369&CT1=0>
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legislativní

následovala v

ších

oblastech souvisejících s FVE.
86

Dalším podstatným zásahem v oblast

O daních z

,

(„ZoDP“)
, a to v

poprvé uvedeny do provozu, a pak v

podle právní úpravy

.

éto novely

vají v platnosti až do

, na kterou se ono osvobození vztahovalo.
V

oblasti elektrické energie.

J

podnikajících v tomto o

ohledem na téma práce, do práv
oblasti fotovoltaiky.

4.2

, a tedy zda by mohlo dojít k tomu,
tohoto

86

a od 01. ledna 2011 na

1. ledna 2011 pohybovat v rozmezí 20.000 –
– 124.000 K

45

legi

in favorem a dále pak zde také není obsažen prvek

Nepravá retroaktivita pak souvisí s ochranou práv již
nabytých, kde se nová p
87

z
V

oblasti podnikání v solární energetice se nejedná o

retroaktivitu pravou
novelizací podnikatelé v tomto oboru ztratily jakákoliv nabytá práva. Dalo by se

obsahu právního

i distributorem a výrobcem je
vzniká nový
. Z tohoto hlediska lze tedy konstatovat, že se nejedná o zavedení
Pokud by

problemativkcké
K
rozhodnutích následov

nálezu Pl. ÚS 29/08 ze dne 21. dubna 2009 :

„
-) náleží do kompetence
demokraticky zvoleného zákonodárce…

principu rovnosti, tj. za svévolné.
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, s. 90-
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úsudek demokraticky z

vod k zásahu Ústavního soudu. Ten zasáhne až tehdy,
dojde-

-li

k porušení principu rovnosti, v jeho akcesorické (zde v návaznosti na další základní
práva) nebo neakcesorické podo .“

neznamená to zcela, že takovéto legislativní

mezinárodním smlouvám. Ze

T
e širokého
spektra

FVE. Je

v
sráž

Sb., kdy

tento návrh a vydal 2. listopadu 2010 usnesení
k 145/1
88

88

využívání obnovitelných zd

Novela z. o
, 6. volební období. [online]. [cit. 2011-06-11] Dostupné z:

<http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=145>
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vycházeli z toho, jak byla podpora nastavena v
FVE.

a
K
jako zákaz

právní jistoty.
V souvislosti s
soudu IV. ÚS 167/05, který uvádí: „…
svázán s principy právního státu a pl
-li nejisté
.“
nálezu I. ÚS 420/09: „Mezi základní principy

právní jistoty a je nezbytn

“
S
rozhodovací praxi Evropského soud pro lidská práva. Sledovaného

základních svobod (dále „Úmluva“ a „Protokol“),

nebrání ovš
v souladu s obecným zájmem a k

48

Z judikatury ESLP vztahující se k tomuto ustanovení

ánek 1
89

majetkových práv

.

Z judikatury Ústavního soudu potom vyplývá, že pod pojem „majetek“ je možno
zahrnovat jak majetek, který již existuje, tak také majetkové hodnoty (
pohledávek), o kterých je možno tvrdit, že
. Ústavní soud dále uvádí ve
svém nálezu IV. ÚS 167/05:
hmotného zájmu stojí na stejné úrovni jako právo vlastnické. Nárok plyne již z takto

ochrany jako majetek sám.“
V

než jak
90

Dále pak Ústavní soud

ve svém usnesení II. ÚS 701/05 uvádí: „právní úprava a její interpretace musí

jistota a
právního státu…
zájmu stojí na stejné úrovni jako právo vlastnické. Nárok plyne již z takto

ochrany jako majetek sám.“
V
-342/03,

unie, který
rámci tohoto

které vynaložily investice ve státech AKP a ve
89

srov. databázi ESLP HUDOC na http://www.echr.coe.int, rozhodnutí ze dne 5. 1. 2000, Beyeler

proti Itálii, 33202/96: § 100:„certain other rights and interests constituting assets can also be

také jako „majetková práva“)
90

HENDRYCH, D. Právnický slovník, In: Beck online, 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009: „Zásada

které je nutno vyj
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státech podléhajících režimu protidrogového boje, pokud byly zavedeny celní kvóty
na dovoz

z

byly vyvolány podložené
Nadto ovšem

jejich

(

rozsudek ze dne

15. dubna 1997, Irish Farmers Association a další, C 22/94, Recueil, s. I 1809, bod
25, a výše uvedený rozsudek Di Lenardo a Dilexport, bod 70). V posuzovaném

okolností

á

.

V rozsudku bylo konstatováno, že nebyla porušena zás

V
zákona bylo zajistit pa

investic. K
– zejména v roce 2010 – kdy bylo jasné, že systém

v

pokud byly

realizovány již v

být výnosy z
.
že indikativním cílem
8 % v roce 2010. Z

50

2011 vyplývá, že podíl energie z obn

na hrubé tuzemské

.91
z

systém podpory výroby

elektrické energie z
Z uvedeného rozboru

víra, tedy

. Pokud

tom

m, zda došlo
.

92

Porušení princip

dojít také k
ostatních podporovaných

výroben, ale pou

instalovaný výkon vyšší než 30 kW a byly

uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010.

s
tvrdit, že tímto byla poškozena jejich majetková práva93 a z toho vyplývají také
91

ERÚ,

[online].

[cit.

2011-06-13]

Dostupné

z:<

http://www.eru.cz/user_data/files/sdeleni_elektro2/Podil%20OZE%202010_final.pdf>
92

a
, s. 215-216, odst. 573

93

LICHNOVSKÝ, O.; ONDRÝSEK, R.
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možnosti poškozených vymáhat to, o co byly zkráceni. V
variant vymáhání

4.3 Dohoda k
Základní charakteristika této dohody byla uvedena v

v

edná se

souvislosti s problematikou FVE je nutno uvést, jak se dívá

mohou

t nároky podle této smlouvy. Dohoda k

nejvyšších výhod.
Dále se k

oblasti FVE vztahovat bude vztahovat

doložka fork-in-the-road.
Tato doložka není
94

adu k

Iv

nutné k tomu, aby bylo tuto doložku možno uplatnit, aby v
. P

pak

situaci, že nároky budou

, jako tomu bylo v
výše).
V Dohod k

dále z

oblasti
.

soudní cestou.
Jak je z
v oblasti energetiky vzhledem
94

da k
k

fork-in-the-road je tedy v

52

v

ochran jejich

investic. Tento detailní popis ovšem nedává žádné nadstandardní možnosti ochrany
investic v

4.4

investory v oblasti FVE

V oblasti podpory výroby elektrické energie z
v

této oblasti možnost

vícekrát v
Další kritérium, podle kterého lze investory v

mít sklony k

pouze
projednáváním

Pro srovnání nákl
V

provozovatele
u da . V

spojený s takovýmto návrhem byly podle zákon

– hodnota vychází z databáze
95

licencí ERÚ a z

95

V

26972107, kde podle databáze ERÚ je instalova
www.justice.cz je pak
výroby elektrické energie 48.904
–
v závislosti na vybraném druhu podpory výroby. Tyto údaje jsou ale opravdu jenom ilustrativní a
padné spory a v

uveden

na

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_

fotovoltaick%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku
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V

poplatky
96

na

obsahuje taxy nezávislé

spor

z

pouhé podání žaloby
1.

16,779
–

–

uvažovat i o dalších nákladech dle výše uvedeného sazebníku a vícenákladech
spojených s právními službami a organizací tohoto

V
vyplývající z

bíhala

oblasti FVE

N

souvislosti s FVE.

a najít

v

http://licence.eru.cz/), nespecifikuje

je vztažena k
trvání.
96

ICSID,

Schedule

of

Fees

[online].

[cit.

2011-06-15]

Dostupné

z:

<http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=CaseScheduled
>
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5
investic s tím, že v
ení právní úpravy v tomto oboru s
dekádách. První kapitola uvedla

posledních
é vlivy

této oblasti práva,
systém, jak

hlediska
lizaci a jeho následnou ochranu. Dále bylo

že dojde k
Ve druhé kapitole se bylo možno seznámit se základními pojmy a režimy
zacházení s
T
problematiku popisovanou zejména v poslední kapitole této práce.

právní úpravu
podpory v
exkurzu,

a
la bez kratšího historického
sko-

jsou zcela zásadní p
v poslední kapitole této práce. Tato kapitola také v krátkosti shrnula podstatné

žalována za poškození investice. V

v procesu získávání a realizace PZI.

v

oblasti podpory výroby

elektrické energie z
55

FVE. V

rozebrána právní úprava podnikání v oblasti FVE se
stém podpory podnikání v

v této oblasti podnikání jsou pak zdokumentovány podstatné legislat
v roce 2010.

neodporují
v
oblasti
smlouvám. Dále byla analyzována možnost zp

investic, které byly

dvoustranných smluv týkajících s
tic je

investici, aniž by na tomto procesu byl jakkoliv zainteresován domovský stát
investora, jako tomu bylo v

poškozené investice

bylo realizováno pomocí institut diplomatické ochrany.

ce pobídek pro investice dosahující

že v
V
z

roce 2010 však

došlo k
v oblasti FVE. Mám za to, že v
ohledem na Dohodu
k Energetic
mští podnikatelé v

56

této oblasti

investor.

ohledem na podmínku „fork in the road“ pak

Výše uvedená východiska

oblasti FVE. Ovšem
oblasti
FVE.
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Abstract
Key words:
Foreign direct investment protection, the most favourite nation clause, international
minimum standard, national treatment, renewable resource, solar plant, Energy
Charter Treaty
Protection of foreign direct investments
The diploma thesis deals with the importance of foreign direct investments
(“FDI”) protection. In the first section of the thesis a brief description of FDI
protection history is presented. This description is focused on the development of the
law of FDI protection and the means of protection execution (diplomatic protection,
arbitration, use of power) are described. The changes incurred in the 20th century in
international relations are analysed as well.
Further the thesis provides a description of different regimes applicable in the field
of FDI protection. Regimes like international minimum standard, standard of national
treatment and the most favoured nation clause are comprised. The third section is
focused on the Czech Republic and FDI support and protection in here. This part deals
with the historical development especially in last 20 years. The system of support and
protection of FDI is described and the most important disputes in this field are
analysed.
Finally the last section of thesis is focused on a very actual topic i.e. solar energy
and legislature changes in 2010. This section enumerates in detail all legislature
changes executed in years 2010 and 2011 related to renewable resources support,
especially to process of solar energy support expenditures cut. A wide range of
legislature changes were adopted and the task of this section is to analyze them and to
decide if it potentially shall be any infringement of foreign investors´ rights.
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Abstrakt
O

, doložka nejvyšších výhod, mezinárodní

minimální standard, národní zacházení, obnovitelný zdroj, fotovoltaická elektrárna,
Dohoda k Energetické

D

a nutnost

investic. V její

užících k vykonání této ochrany (diplomatická ochrana,
arbitráž, užití síly). Z

ve 20. století v mezinárodních vztazích,

jsou analyzovány taktéž.
oblasti
ochrany

PZI.

Zejména

jsou

uvedeny

režimy

zacházení

dle

minimálního

mezinárodního standardu, národní zacházení a zacházení dle doložky nejvyšších
výhod.

na zdejší ochranu

a podporu PZI. Z

posledních 20 letech. Dále je

popsán systém podpory a ochrany PZI s tím,
vzniklé v této oblasti.
na aktuální téma tj. fotovoltaická energetika a
roce 2010. V této
letech 2010 a 2011 vztahující se k
ke snaze snížit náklady plynoucí na podporu
výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách.
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