
VYVLAST ŇOVACÍ ZÁSAH STÁTU DO PRÁV ZAHRANI ČNÍHO INVESTORA  

Snahou práce je podat výklad týkající se vyvlastňovacího zásahu státu do práv 

zahraničního investora takovým způsobem, aby i osoba, která má nanejvýš obecné 

povědomí o vyvlastnění ve vnitrostátním právu a je zcela bez znalostí mezinárodního 

investičního práva, získala po přečtení textu široký, mnohostranný náhled do tohoto 

odvětví práva mezinárodního a do jemu vlastního pojmu vyvlastňovacího zásahu. Proto 

je v úvodu věnována velká pozornost vyvlastnění v kontextu rozvoje pramenů 

mezinárodního investičního práva a teoretickým otázkám majetku.  

Hlavní oblastí zájmu celé práce pak je nepřímé vyvlastnění jako subkategorie 

vyvlastňovacího zásahu. K vysvětlení nepřímého vyvlastnění přitom autor používá 

některé z pojmů trestního práva. Inspirací k tomu byl i jeden z v práci citovaných 

článků. Výklad ukazuje, že hlavním zdrojem norem jsou tady rozhodnutí soudních 

orgánů, i přesto že jsou jenom podpůrným pramenem mezinárodního práva a ta, která 

vzešla z mezinárodních arbitráží, trpí navíc jistým nedostatkem legitimity, jednotnosti a 

transparentnosti. Mezinárodní smlouvy reagují na potřeby úpravy vztahů investičního 

práva pomaleji, v práci je ale naznačena možnost, že tady v budoucnu uvidíme 

konsolidaci a vyjasňování klíčových pojmů. I přesto existují již dnes moderní, 

obsáhlejší investiční smlouvy, ze kterých práce často vychází. Ukazuje i 

nenahraditelnou sjednocující roli doktríny.  

Výsledkem celého rozboru je určitá mapa k orientaci v této oblasti, která 

zapracovává do jednotného systému nepřímé vyvlastnění, standard spravedlivého a 

rovného zacházení a pojem policejních resp. regulačních pravomocí státu. Navržen byl 

rovněž test sloužící k stanovení hranice mezi legitimní regulací a kompenzovatelným 

vyvlastňovacím zásahem, jako i dělící bod mezi tím kdy budou určité skutkové 

okolnosti nahlíženy jako porušení FET standardu a kdy jako nepřímé vyvlastnění 

deliktního charakteru. V závěru kapitoly věnující se vyvlastňovacímu zásahu je ukázán 

důsledek, který má výše uvedené schéma na otázku kompenzace zásahu.  

Teoretický výklad je v poslední kapitole aplikován na aktuální problém změn 

v podmínkách podpory investic do fotovoltaických elektráren, z kterých vzešlo taky 

několik arbitrážních řízení namířených proti České republice. 


