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Seznam zkratek 
 

WTO   Světová obchodní organizace 

TRIMS  Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření  

TRIPS  Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

GATS  Všeobecná dohoda o obchodu se službami  

ICSID  Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů 

ILA  Asociace mezinárodního práva 

UNCITRAL Komise pro mezinárodní právo obchodní 

MFN  Most-Favored-Nation treatment 

FET  Fair and Equitable Treatment  

NT  National Treatment 
RN  Rozhodčí nález
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Úvod 

 

V této rigorózní práci se budu zabývat oblastí práva, se kterou jsem se blíže 

seznámil při mém postgraduálním studiu a následně při mé praxi advokátního 

koncipienta – mezinárodními investičními spory.  

Mezinárodní investiční spory, neboli arbitráže, jsou součástí mezinárodního práva 

soukromého, resp. ekonomického, které v minulých letech prošlo v České republice 

velkým vzestupem. Některé investiční spory, ve kterých vystupovala Česká republika, 

díky svému významu přesáhly naše hranice a jsou v zahraniční odborné obci 

předmětem mnoha rozborů a diskuzí. Prvními takovými spory, se kterými jsem přišel 

do styku, jsou spory mezi CME v. Česká republika a Ronald Lauder v. Česká republika. 

Tyto spory jsou významné především z pohledu problematiky týkající se res 

iudicata1 a lis pendens.2 Mě však při studiu těchto případů zaujala otázka týkající se 

státní příslušnosti stran. Jak je možné, že fyzická osoba jako většinový akcionář 

společnosti může žalovat Českou republiku na základě jedné dvoustranné dohody o 

ochraně investic a následně pak samotná společnost (v době, kdy spor mezi akcionářem 

a ČR ještě nebyl rozhodnut) žaluje Českou republiku na základě jiné dvoustranné 

dohody a téměř totožných nároků?  

Státní příslušnost v investičních sporech se potýká s mnoha zajímavými aspekty, 

ať už se jedná o národnost (občanství) investora jako fyzické osoby či o státní 

příslušnost právnické osoby. V této rigorózní práci bych nejdříve přiblížil základní 

pojmy týkající se předmětu práce. Pojmu investor se věnuji z pohledu dvou hlavních 

pramenů - Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic a Smlouvy o energetické 

                                                
1 Rei iudicatea (neboli res iudicata) je latinský termín pro “věc pravomocně rozhodná” a běžně se používá 

ve spojení “překážka rei iudicatea”. Jedná se o negativní podmínku řízení, spočívající v tom, že jakmile 

bylo o totožné věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být stejná věc (spor) v rozsahu závaznosti výroku 

rozhodnutí projednávána znovu; totožnost věci je dána stejnými účastníky a stejným předmětem řízení. 
2 Lis (alibi) pendens je latinský termín pro překážku litispendence, která brání dalšímu řízení před 

soudem či rozhodčím tribunálem z toho důvodu, že jiné řízení mezi stejnými účastníky řízení a o téže 

věci již probíhá u jiného soudu (rozhodčího tribunálu).  
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chartě. Prameny pro řešení sporů z investic jsou i jednotlivé dvoustranné dohody o 

ochraně investic uzavřené mezi jednotlivými státy (kolektivně dále pod „dvoustranné 

dohody“), proto se dále zaměřím na některé dohody, ve kterých je smluvní stranou 

Česká republika. 

V druhé části mé rigorózní práce se budu věnovat praktickým problémům, se 

kterými se  potýkají rozhodčí tribunály. Zaměřím se na judikaturu, tj. rozhodčí nálezy a 

rozhodnutí ve kterých figuruje Česká republika (např. již zmíněné CME v. Česká 

republika a Ronald Lauder v. Česká republika) a dále pak na významná „zahraniční“ 

rozhodnutí, která se věnují problematice státní příslušnosti investora. 

Teoretická východiska 

 

Ve své práci jsem vycházel především z primárních zdrojů, tedy z mezinárodních 

multilaterálních smluv (zejména Washingtonské úmluvy o řešení sporů z investic a 

Smlouvy o energetické chartě), dvoustranných investičních smluv a judikatury, tj. 

rozhodčích nálezů a rozhodnutí. Subsidiárně jsem použil i sekundární zdroje - ze 

zahraničních zdrojů především The ICSID Convention: A commentary od Ch. 

Schreuera a Investor-State Arbitration od Ch. F. Dugana, D. Wallace, Jr. a kol; z 

českých zdrojů pak především publikaci Pavla Šturmy a Vladimíra Balaše Mezinárodní 

ekonomické právo a od Alexandra J. Bělohlávka publikace Ochrana přímých 

zahraničních investic v energetice a Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské 

unii. 
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1. Mezinárodní investiční spor 
Jak již bylo řečeno, mezinárodní investiční spory jsou součástí mezinárodního 

práva ekonomického. Definic mezinárodního práva ekonomického existuje velké 

množství. V obecném slova smyslu lze za něj považovat soubor právních pravidel, 

která upravují veškeré hospodářské činnosti, které mají mezinárodní prvek. 3  Za 

mezinárodní prvky se obecně považují ty skutečnosti, že hospodářská činnost se 

odehrává na území více než jednoho státu (ratione loci), že se týká vymezeného 

věcného rozsahu, který může být předmětem konkrétní hospodářské činnosti (ratione 

materiae) nebo pokud se týká více subjektů mezinárodního práva či osob s různou státní 

příslušností (ratione personae). 

S ohledem na téma práce je nejpříhodnější užší definice, která používá metodu 

výčtu: „Mezinárodní právo ekonomické je takové odvětví práva, které reguluje jednak 

zřizování a ochranu mezinárodních investic, jednak mezinárodní pohyb zboží, služeb a 

plateb.“4 

Právní úprava týkající se zřizování a ochrany mezinárodních investic je tedy 

součástí mezinárodního práva ekonomického. V porovnání s ostatními právními režimy 

se však jedná o oblast práva, jejíž úprava je dost roztříštěná a kde vedle sebe funguje 

více systémů, více mnohostranných mezinárodních dohod a v neposlední řadě i více 

dvoustranných dohod o ochraně investic.  

Veškeré tyto právní režimy jsou však položeny na stejném základě – na jedné 

straně vztahu figuruje fyzická či právnická osoba smluvního státu dohody, která projeví 

zájem investovat, investuje, či investovala svou majetkovou hodnotu na území dalšího 

smluvního státu dohody. 

Každá dvoustranná či mnohostranná dohoda má své odlišnosti, ale obecně lze říci, 

že smluvní stát se zavazuje podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory 

druhého/dalšího smluvního státu. V těchto dohodách je však zakotvena řada zásadních 

                                                
3 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 5. 
4 CARREAU, D.; FLORY, T.; JUILLARD, P. Droit international économique. 3e éd. Paris : LGDJ, 

1990, s. 46. 
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společných principů (standardů) v oblasti zacházení s investicemi, které se musí 

dodržovat. Mezi tyto principy patří standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení 

(fair and equitable treatment, známý pod zkratkou FET), s FET standardem související 

standard řádného procesu a odmítnutí spravedlnosti (due process), standard zacházení 

podle doložky nejvyšších výhod (most-favored-nation treatment, MFN), zásada zákazu 

diskriminačních opatření (discriminatory impairment), minimální standard zacházení 

s cizinci (minimum standard of treatment), plná ochrana a bezpečnost (full protection 

and security) a princip národního zacházení (national treatment, NT). 

Přestože se jedná o zajímavou a nejvíce diskutovanou oblast mezinárodních 

sporů, není předmětem této práce rozebírat principy zacházení s investory z druhého 

státu. Uplatnění těchto principů nabízí teoretická i praktická východiska při řešení 

mezinárodních investičních sporů.  

V těchto sporech tedy vystupuje na jedné straně suverénní stát jako subjekt 

mezinárodního práva, na druhé straně pak fyzická nebo právnická osoba z jiného 

smluvního státu. „Suverénní stát zde nikdy nevystupuje jako právnická osoba, protože 

důvodem vzniku sporu je jeho mocenský zásah do práv zahraničního investora, která 

souvisela s jeho investicí.“5 

Jak bylo uvedeno výše, porušení základních standardů zacházení s investorem při 

jeho investování v hostitelském státě může vést k mezinárodnímu investičnímu sporu. 

Existuje mnoho druhů investičních sporů – podle způsobu zásahu suverénního státu do 

výkonu vlastnických práv (a porušení standardů) a podle toho, o jaký majetek investora 

se jedná. Šturma s Balašem investiční spory dělí do následujících kategorií: 

§ Spory, které se týkají zabrání nemovitého a movitého majetku. 

§ Spory vyvolané zásahem státu do smluvních práv. 

§ Spory v nichž se jedná o omezení výkonu nehmotných práv. 

§ Spory vyvolané změněnými podmínkami. 

                                                
5 KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. A kolektiv. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň : 

Aleš Čeněk, 2008. s. 87. ISBN 978-80-7380-108-3. 
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§ Spory vyvolané administrativními zásahy do zahraniční investice. 

§ Spory vyplývající z rozdílného standardu přiznávaného vlastním právnickým a 

fyzickým osobám ve srovnání s cizinci, resp. spory, v nichž je vyžadován 

národní standard. 

§ Spory v nichž je zásah odůvodňován ekologickými ohledy. 

§ Spory zahrnující mezinárodně chráněné oblasti. 

§ Spory vyplývající z podezření, že kontrakt byl uzavřen korupčním jednáním. 

§ Spory jejichž podstatou je podezření z deformace mezinárodního obchodu (tento 

druh sporů se řeší zejména v rámci WTO – TRIMS, TRIPS, GATS).6 

Z výše uvedeného je patrní, že škála možností, které mohou vést k investičnímu 

sporu, je velká. Investoři pak často požadují odškodnění ze strany státu na základě více 

údajných nároků z porušení ochrany investora. Protože se smluvní státy ve většině 

dvoustranných smluv7 zavázaly uznat a vykonat rozhodnutí vydaná ve sporech, kde 

vystupují proti investorům, berou státy tyto požadavky velmi vážně. Řízení o 

investičních sporech má ustálená pravidla. Jelikož se napadené státy musí vypořádávat 

s velkým počtem požadavků (obvinění) z porušení práva na ochranu investic, zpravidla 

vlastnímu řízení předchází přezkum, zda má investor má vůbec oprávnění se domáhat 

ochrany svých investic způsobem jakým se domáhá, tj. na základě dvoustranné či 

vícestranné dohody o ochraně investic. 

V rámci přezkumu jsou nejprve zkoumány otázky, zda investovaný majetek na 

území smluvního státu užívá ochrany mezinárodní investice, která je uvedena v dohodě 

                                                
6 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 309-

310. 
7 Přestože řada dvoustranných smluv obsahuje závazek uznat a vykonat rozhodnutí v investičních 

sporech, primárním dokumentem pro výkon a uznání rozhodčích nálezů je Úmluva o uznání a výkonu 

cizích rozhodčích nálezů uzavřená 10. června 1958 v New Yorku (tzv. Newyorská úmluva). Newyorská 

úmluva je aplikovatelná na rozhodčí nálezy v obchodních sporech (tj. mezi dvěma zahraničními 

investory/podnikateli), i v investičních sporech. Tato úmluva je nástrojem mezinárodního práva 

veřejného a je uznávaná množstvím mezinárodních společenství; přijaly ji i všechny členské státy 

Evropské Unie. 
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a následně, zda osoba, která požádala o zahájení rozhodčího řízení, je vůbec investorem 

podle této dohody. 

2. Definice pojmu „investor“ 
 

Jak již bylo řečeno, cílem právní regulace v oblasti mezinárodních investic je 

podpora a vytváření příznivých podmínek pro soukromé zahraniční investory. Určení, 

zda zahraniční investor odpovídá požadavkům pro státní příslušnost instrumentu 

(dvoustranné či mnohostranné smlouvy apod.) ochrany investic, však může být někdy 

problematické. V případech, kdy například investor založí společnost ve smluvním státě 

ochranného instrumentu a ta následně přímo investuje na území druhého/jiného 

smluvního státu, je celkem zřejmé, že o určení státní příslušnosti nebude mnoho 

pochyb. Takto přímočaré scénáře jsou v poslední době méně četné. Mnohem více 

dochází k situacím, kdy koncový podílník na kapitálu investuje přes několik vrstev 

společností, které jsou inkorporovány v různých jurisdikcích – některé z těchto 

korporačních prostředků mohou využít ochranných instrumentů týkajících se ochrany 

investic ve státě, ve kterém bylo investováno a jiné nemohou.  

Investorem mohou být jak osoby fyzické, tak i právnické. Pokud jde o právnické 

osoby, z ochrany nejsou vyřazeny ani subjekty, které jsou vlastněny státem. 

Nejznámějším případem, kdy se ochrany investic dovolávala právnická osoba vlastněná 

státem, je spor ČSOB v. Slovensko (více viz kapitola 3.4.1.).  

Z hlediska praxe v mezinárodních investičních sporech je běžnější, že se tímto 

způsobem snaží řešit spory spíše právnické osoby. Fyzické osoby běžně nemívají 

takové prostředky, aby mohly vynaložit velké finanční prostředky na zdlouhavé (byť 

většinou kratší než u tradičních soudních sporů) právní zastupování. Jedním z delších 

sporů, kdy na jedné straně vystupuje fyzická osoba a na druhé stát, je například spor 

William Nagel v. Česká Republika. Přestože rozhodčí nález v tomto sporu byl vydán již 

v roce 2003, dodnes běží před londýnskými soudy související spory.8  

                                                
8 Nagel v. Česká Republika, SCC případ č. 49/2002, RN ze dne 9. srpna 2003. V tomto sporu Nagel jako 

britský občan a investor za účelem získání licence na vysílací práva uzavřel smlouvu o spolupráci se 
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2.1 Základní principy pro určení státní příslušnosti  
 

Státní příslušnost určuje, kdo může užívat ochrany vyplývající z toho kterého 

ochranného instrumentu. V tomto ohledu navazují dvoustranné i mnohostranné dohody 

o ochraně investic na systém diplomatické ochrany (diplomatic espousal), tj. ochrany, 

kterou poskytuje stát svým občanům v případě, že došlo ke špatnému zacházení s jejich  

majetkem či jejich osobou na území cizího státu.9  

„Chce-li investor zahájit proti hostitelskému státu spor podle příslušné 

dvoustranné dohody na ochranu investic, musí prokázat, že je státním příslušníkem 

jedné ze smluvních stran takové smlouvy. Obdobně, chce-li využít možnosti podle 

některé z regionálních dohod (NAFTA, ECT), musí prokázat, že je státním 

příslušníkem některé ze smluvních stran; chce-li žalovat hostitelský stát podle pravidel 

Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů (dále také pod ICSID nebo 

Středisko), musí opět prokázat, že je státním příslušníkem smluvního státu.“10 

                                                                                                                                          
státem vlastněnou společností. Česká Republika prodala tato vysílací práva třetí straně a Nagel se 

následně dovolával ochrany investice podle dvoustranné dohody o ochraně investic mezi Velkou Británií 

a Českou republikou. Nagel argumentoval tím, že smlouvu o spolupráci lze kvalifikovat jako investici a 

měla by požívat ochrany ze strany České republiky. Senát v tomto sporu však rozhodl, že základním 

konceptem je finanční hodnota investice a že smlouva o spolupráci byla pouze rámcem pro budoucí 

dohodu, neměla žádnou finanční hodnotu a proto nebyla investicí podle předmětné dohody. 
9 V praxi to vypadá tak, že dotyčná osoba, která chce zažádat o diplomatickou ochranu ze strany svého 

domovského státu, musí vyčerpat všechny právní prostředky, které jsou v této cizí zemi dostupné. 

Následně se domovský stát rozhodne, zda poskytne svému občanovi diplomatickou ochranu. Pokud ano, 

domovský stát zahájí diplomatickou komunikaci s cizím státem. Je nutné však podotknout, že státy si 

většinou velmi vybírají případy, kdy touto cestou poskytnou ochranu svým občanům. V České republice 

je celkem známý případ podnikatelky Jany Václavíkové. Případ vyvlastnění jejího majetku ze strany 

Rakouska se táhne již několik let. Přestože se dožadovala diplomatické ochrany, Česká republika s 

tvrzením, že se má podnikatelka uchýlit k ochraně, kterou jí poskytuje mezinárodní dohoda o podpoře a 

ochraně investic mezi Českou republikou a Rakouskem a zahájit rozhodčí řízení, tuto ochranu poskytnout 

odmítla. V současné době Ministerstvo financí, které má tento případ v kompetenci, čelí ústavní stížnosti 

za nečinnost. 
10 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 360. 
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Státní příslušnost fyzické osoby a právnické osoby je určována podle kritérií, 

které byly v minulosti vyjádřeny v judikatuře mezinárodních soudů.  

2.1.1 Kritéria pro fyzické osoby 

Pro fyzické osoby se používají jako základní principy ius sanguinis a ius soli. 

Tyto principy jsou rozšířené po celém světě, ale jejich aplikace má za následek 

terminologické odchylky. Protože se terminologie jednotlivých států pro výraz „státní 

příslušnost“ liší, mají v této práci definice „státní občanství“ a „občanství“ stejný 

význam jako „státní příslušnost“.  

2.1.1.1 Ius sanguinis a ius soli 

Existují dva hlavní principy na kterých tradičně spočívá určení státní příslušnosti 

fyzických osob. Prvním je zásada, podle které dítě nabývá státní příslušnost toho státu, 

jehož státními občany jsou i jeho rodiče, případně alespoň jeden z nich (ius sanguinis). 

Protikladem tohoto principu je zásada, podle které dítě nabývá státní občanství toho 

státu, na jehož území se narodilo (ius soli).  

Obecně lze říci, že zásada ius sanguinis je rozšířenější, má více podob a proto je 

také složitější. Například Ústava Polska ve svém článku 34 stanoví, že polským 

občanem se stane osoba, jejíž rodiče jsou polskými státními příslušníky.11 V článek 8 

Ústava Estonska zase deklaruje, že každé dítě, jehož rodič je estonským občanem, má 

svým narozením právo na estonské občanství. 12 Tato zásada převažuje na území 

Evropy, Afriky a Asie. 

Zásada ius soli se aplikovala především na americkém kontinentu. Je ale nutné 

říci, že v dnešní době si státy právo nabývání státní příslušnosti upravily podle svých 

potřeb a užívají částečně i principy, které na jejich území nebyly původně známé a 

používané. Děje se tak především ve snaze snížit počet osob bez státní příslušnosti. V 

                                                
11 Ústava Polské republiky z 2. dubna 1997, článek 34. 
12 Ústava Estonské republiky z 28. června 1992, článek 8. 
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případech, kdy dojde k pochybnostem, jaké občanství má daná osoba, platí právní 

domněnka aplikace zásady ius soli.13 

2.1.1.2 Ostatní principy 

Existují však další principy pro nabývaní státní příslušnosti fyzickou osobou. Patří 

mezi ně nabytí státní příslušnosti adopcí, jako výsledek právního udělení státní 

příslušnosti, v případech dětí jako výsledek poručnictví a opatrovnictví a např. i jako 

výsledek územního původu. Tento princip užívá i Ukrajina když podle článku 8 zákona 

o státní příslušnosti je za osobu mající ukrajinskou státní příslušnost považována 

„osoba, která se sama nebo její přinejmenším jeden nebo oba rodiče, dědeček či 

babička, bratr či sestra narodili nebo nepřetržitě žili před 17. červnem 1990 na území, 

které se stalo součástí Ukrajiny, a to podle článku 5 ukrajinského zákona o 

‚Ukrajinském právním nástupnictví‘, stejně tak jako na ostatních územích, které byly 

součástí Ukrajinské národní republiky, Západní ukrajinské republiky, Ukrajinského 

státu, Ukrajinské socialistické sovětské republiky, Transkarpatské Ukrajiny, Ukrajinské 

sovětské socialistické republiky (Ukr. SSR), v současné době nemající státní občanství 

či cizinec podstupující ukončení cizího státního příslušenství a žádající o Ukrajinskou 

státní příslušnost (vyjádření záměru), stejně tak i dítě této osoby.“14  

Má se za to, že spojujícím prvkem, který prostupuje všemi principy, je právní 

pouto mající svůj základ v úzkém vztahu, upřímném životním spojení, zájmu a postoji, 

spolu s existencí vzájemných práv a povinností. Dá se říci, že aby vzniklo státní 

příslušenství k určitému státu, musí být fyzická osoba daleko více spojena s 

                                                
13 CRAWFORD, J. Brownlie’s Principles of Public International Law. 8.vydání. Oxford : University 

Press, 2012, s. 511. 
14 Zákon o ukrajinské státní příslušnosti 18.ledna 2001, článek 8. A person or at least one of that person's 

parents or both, grandfather or grandmother, sister or brother born or constantly residing before July 

16, 1990, in a territory that became part of Ukraine as per Article 5 of the Law of Ukraine "On Ukraine's 

Legal Succession", as well as in other territories being part of the Ukrainian National Republic, Western 

Ukrainian Republic, Ukrainian State, Ukrainian Socialist Soviet Republic, Transcarpathian Ukraine, 

Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukr.SSR), currently being a stateless person or foreigner and 

undertaking to terminate foreign citizenship, and submitting an application for Ukrainian citizenship 

[declaration of intention], as well as that person's children shall be registered as citizens of Ukraine. 
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obyvatelstvem toho státu, který jí má udělit státní příslušnost, než s obyvatelstvem 

jakéhokoli jiného státu.15 

Na první pohled nemusí být zcela evidentní, na základě čeho (resp. jakého práva) 

by tribunály v investičních sporech měly posuzovat státní příslušnost žalobce. Naštěstí 

mnoho investičních smluv o ochraně investic obsahuje ustanovení, které říká, že státní 

příslušnost osoby se posuzuje v souladu s národním právem státu, o kterém žalobce 

tvrdí, že je jeho domovským státem. U smluv, které toto ustanovení neobsahují, může 

nastat problém s vyhodnocením státní příslušnosti. Tímto problémem se bude autor 

zabývat níže v kapitole 2.2.1, protože právě Washingtonská úmluva je jednou z těch, u 

níž není  právo, které se má použít pro vyhodnocení státní příslušnosti, specifikováno. 

2.1.2 Kritéria pro právnické osoby  

Dalším typem investorů, pro které existují odlišná kritéria, jsou právnické osoby. 

V roce 1919 přišel E. M. Borchard s myšlenkou, že korporace může být spojena s 

určitým územím třemi prvky - místem založení, střediskem správy a místem 

využívání/těžby (place of exploitation).16  Na těchto prvcích jsou založena kritéria 

používaná v diplomatické ochraně – jsou jimi inkorporační princip, kritérium sídla a 

princip efektivní kontroly. Asi nejznámější a nejčastěji rozebírané rozhodnutí 

Mezinárodního soudního dvora, zabývající se problematikou kritérií pro posouzení 

státní příslušnosti právnických osob a jejich akcionářů, je Barcelona Traction Light and 

Power Limited17 (dále jako Barcelona Traction) a dále spor Elettronica Sicula18 (ELSI). 

Principy vyjádřené v těchto rozhodnutích se staly podkladem pro ochranu investorů – 

právnických osob a lze je nyní najít ve dvoustranných a mnohostranných dohodách o 

ochraně investic. 

V rozhodnutí ve věci Barcelona Traction se Mezinárodní soudní dvůr rozhodl 

neposkytnout odškodnění jednotlivým akcionářům společnosti. Barcelona Traction byla 

                                                
15 Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) (Second Phase), ICJ Reports, 1955, s. 23. 
16 BORCHARD, E. M. The diplomatic protection of citizens abroad or the law of international claims, 

New York, The Banks Law Publishing Co., 1919, p. 617-619. 
17 Barcelona Traction, Light and Power Co Case (Belgium v Spain), ICJ Reports, 1970. 
18 Case Concerning Elettronica Sicula SpA (ELSI) (United States v Italy), ICJ Reports, 1989. 
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společnost, založená podle kanadského práva, podnikající ve Španělsku. Většinoví 

akcionáři však byly fyzické a právnické osoby mající belgickou státní příslušnost. Právě 

na jejich žádost podala Belgie žalobu na Španělsko před Mezinárodním soudním 

dvorem s tvrzením, že chování Španělska poškodilo kanadskou společnost, tedy 

společnost, ve které měli belgičtí státní příslušníci akcionářskou účast. Španělsko 

namítlo, že vzhledem k tomu, že mělo údajně poškodit společnost, ne akcionáře, nemá 

Belgie aktivní legitimaci pro podání žaloby. Ve svém rozhodnutí Mezinárodní soudní 

dvůr přijal tuto námitku, když rozhodl: “ I přes oddělenou korporátní osobnost, škoda 

způsobená společnosti má často za následek újmu i jejím akcionářům. Avšak z pouhého 

faktu, že škodu utrpěli jak společnost, tak akcionář, nevyplývá, že jsou oba oprávněni 

požadovat náhradu … kdykoli je akcionářův zájem poškozen jednáním proti 

společnosti, je to právě společnost, která musí podniknout příslušné kroky; přestože oba 

odlišné subjekty mohly utrpět škodu ze stejného protiprávního jednání, je zde pouze 

jeden subjekt, jehož práva byla porušena.“19 Mezinárodní soudní dvůr tedy v tomto 

rozhodnutí přijal inkorporační princip s tím, že pouze stát inkorporace společnosti má 

právo na diplomatickou intervenci chránit tuto společnost.  

Jak k tomu uvádí Sornarajah20, Mezinárodní soudní dvůr tím dal jasně najevo, že 

způsob ochrany akcionářů by měl být založen na dvoustranných a vícestranných 

dohodách o ochraně investic. Domnívá se, že rozhodnutí ve věci Barcelona Traction 

mohlo být ovlivněno i nárůstem dvoustranných investičních dohod v 70. Letech  jako 

reakce na pochybnosti, zda je možná ochrana akcionářů v případech, kdy mezi stranami 

není uzavřena dvoustranná či vícestranná investiční dohoda. Ochrana akcionářů se tak 

stala velmi důležitým prvkem v mezinárodním obchodě, neboť mnoho zákonů o 

                                                
19 Barcelona Traction, Light and Power Co Case (Belgium v Spain), ICJ Judgment of 5 February 1970, 

Second phase, odst. 44. Notwithstanding the separate corporate personality, a wrong done to the 

company frequently causes prejudice to its shareholders. But the mere fact that damage is sustained by 

both company and shareholders does not imply that both are entitled to claim compensation . . . 

whenever a shareholder’s interests are harmed by an act done to the company, it is to the latter that he 

must look to institute appropriate action; for although two separate entities may have suffered from the 

same wrong, it is only one entity whose rights have been infringed. 
20 SORNARAJAH, M. The International Law on Foreign Investment. 3.vydání. Cambridge : University 

Press, 2010. 
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zahraničním investování trvalo na omezení, aby vstup zahraničních investic byl řešen 

přes společné podnikání zahraničních investorů s tuzemskými podnikateli či státními 

podniky. To mělo za následek, že mnoho zahraničních investic muselo být uskutečněno 

bez diplomatické ochrany domovského státu zahraničních investorů.21 

V druhém rozhodnutí, které bylo vydáno o devatenáct let později, Mezinárodní 

soudní dvůr obdobnou situaci posoudil odchylně. V ELSI se soud přiklonil k 

argumentu, že škoda způsobená americkým společnostem, které byly majoritními 

akcionáři v ELSI, italské akciové společnosti, si zasluhuje odškodnění a dovolil tak 

USA, aby hájily zájmy těchto společností. Je však pravdou, že Mezinárodní soudní dvůr 

v tomto případě velmi spoléhal na ustanovení obsažená v Dohodě o přátelství, obchodu 

a plavbě22 a umožnil USA chránit společnosti, aniž by se zabýval otázkou aktivní 

legitimace akcionářů.23   

Tato dvě rozhodnutí formulovala základní principy, které jsou uplatňované v 

oblasti diplomatické ochrany, potažmo v oblasti ochrany právnických osob jako 

investorů v dohodách o ochraně investic. Většina dohod vychází tedy z inkorporačního 

principu (registrovaného sídla) nebo kritéria sídla. Některé dohody je kombinují a 

vznikají tak komplexnější požadavky na ochranu právnických osob jako investorů. 

2.1.2.1 Inkorporační princip 

Prvním, nejobvyklejším a zároveň nejjednodušším způsobem pro určení státní 

příslušnosti právnických osob, je inkorporační princip, tj. určení státní příslušnosti 
                                                
21 Ibid., s. 197-198. 
22 Ekonomické dohody o přátelství, obchodu a plavbě (Friendship, Commerce and Navigation treaties, 

známé také pod FCN treaties), uzavírané mezi některými státy, byly historicky prvním typem smluv, 

které předcházely dnešním dvoustranným dohodám o ochraně investic. Kromě jiného obsahovaly i 

ustanovení o vzájemně prospěšném investování a tím plnily obdobnou funkci jako dnešní dohody. Tyto 

dohody se uzavíraly v průběhu 19. století a v první polovině 20. století. Jednalo se o typické mezistátní 

smlouvy, které upravovaly vedle obchodních a plavebních otázek (poskytnutí standardu zacházení podle 

doložky nejvyšších výhod) také otázku vstupu a usazování občanů jedné smluvní strany na území druhé 

smluvní strany, jejich práva, uznávání jejich právní subjektivity, ochranu majetkových práv a přístup k 

soudům. Srov. ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo op. cit., s. 313 - 314. 
23 DUGAN, CH. F.; WALLACE JR., D; RUBINS, N. D. ; SABAHI, B. Investor-State Arbitration. 1. 

Vydání. Oxford : University Press, 2011, s. 310. 
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podle práva státu, podle kterého byla společnost založena. Tento princip je založen na 

představě, že nezáleží na tom, kde má společnost sídlo nebo jakou mají státní 

příslušnost její akcionáři (jak fyzické osoby, tak i právnické osoby). V čisté formě, kdy 

jediným relevantním kritériem pro určení státní příslušnosti je inkorporační princip, 

rozhodčí tribunály odmítají protrhnout firemní závoj společnosti a zaměřit se na státní 

příslušnost vlastníků společnosti (resp. jejích majoritních akcionářů). Více k tomuto 

tématu v kapitole 6.3.1. a rozhodnutí ve věcí Tokios Tokelės v. Ukrajina. 

Mezi přednosti inkorporačního principu patří, že je celkem rychlé a jednoduché 

určit osobní statut společnosti, který je dán navždy a to i v případě, že společnost 

přemístí své sídlo do jiného státu. Tento princip je také považován za princip liberální, 

respektující svobodnou vůli stran společenské smlouvy.24 Na druhou stranu však bývá 

inkorporační princip kvůli svému přístupu, kdy se nezabývá státní příslušností 

konečných investorů, často kritizován.25 Je považován za uměle vytvořený, protože 

nevyžaduje existenci skutečného vztahu mezi státem inkorporace a právnickou osobou. 

To má za následek, že společnosti si mohou samy vybrat státní příslušnost státu, který 

jim poskytne nejlepší ochranu při investování v zahraničí. Tomuto vybíraní si státní 

příslušnosti, které bude nastíněno v rozboru rozhodnutí Aguas del Runari v. Bolivia, se 

říká nationality planning.  

Stejně jako v případě určení státní příslušnosti fyzických osob, kdy 

upřednostňování zásad ius soli a ius sanguinis závisí na územních preferencích 

jednotlivých států, můžeme i v případě preferování inkorporačního principu nebo 

kritéria sídla nalézt obecné tendence. Inkorporační princip má své primární zastání v 

zemích, které uplatňují angloamerický systém práva (common law). 

                                                
24 Srov. PAUKNEROVÁ, M. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Praha: Karolinum, 1998, s. 

72-73. 
25 Viz např. SCHREUER, CH. Nationality planning. Contemporary issues in International Arbitration and 

Mediation. The Fordham Papers, 2012, s. 21. Srov. PAUKNEROVÁ, M. Společnosti v mezinárodním 

právu soukromém. Praha: Karolinum, 1998, s. 73-80.  
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2.1.2.2 Kritérium sídla 

Na druhou stranu kritérium sídla se začalo prosazovat od poloviny 19. století ve 

Francii a Německu, odkud se rozvinulo do dalších evropských kontinentálních států 

(civil law), a to např. do Rakouska, Lucemburska, Španělska, Polska aj.26 Je nutné říci, 

že jak v rozhodčích sporech obecně (např. ve způsobu dokazování jednotlivých 

skutečností, ústnosti/písemnosti jednání apod.), tak i v pohledu na oba nejobvyklejší 

způsoby stanovení státní příslušnosti, tj. inkorporační princip a kritérium sídla, se 

právní systémy sbližují a některé rozdíly se téměř stírají.  

Kritérium sídla ústředí společnosti (siège social) neboli kritérium hlavního místa 

podnikání je druhým nejrozšířenějším principem. Tento princip určuje státní příslušnost 

právnické osoby na základě skutečného sídla společnosti, odkud je společnost řízena. 

Ve dvoustranných dohodách je známo mnoho odlišných definic právnických osob, které 

využívají kritérium sídla. Jedná se například o definici „obchodní společnost je 

právnická osoba, která má své sídlo na území smluvního státu“,27 ochrana může být 

udělena „jakékoli právnické osobě, stejně tak i jakékoli obchodní či jiné společnosti 

nebo sdružení s nebo bez právní osobnosti, která má své sídlo na území Federální 

republiky Německo, bez ohledu na to, zda se jedná o aktivity konané za účelem zisku“28 

apod. 

Definic, které jsou založeny na určení sídla společnosti jako na rozhodujícím 

faktoru pro určení státní příslušnosti právnických osob, je tedy větší množství. Je nutné 

podotknout, s ohledem na přesné znění dvoustranných a mnohostranných dohod, že 

kromě pojmu „sídlo“,  se používají i termíny jako např. „hlavní pobočka/centrála” 

(main office), 29  “rezidence”, 30  nebo “siège social” 31  (v doslovném překladu z 

                                                
26 Srov. PAUKNEROVÁ, M. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Praha: Karolinum, 1998, s. 

81-83. 
27 Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Německem a Argentinou ze dne 9. dubna 1991.  
28 Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Německem a Afghánistánem z roku 2005, článek 

(1)(3)(a). 
29 Např. Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Portugalskem a Mexikem ze dne 11. listopadu 

1999, článek (1)(3)(b) nebo Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Portugalskem a Tureckem ze 

dne 19. února 2001, článek (1)(3)(b).  
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francouzštiny „sídlo společnosti“). Tyto termíny mohou být interpretovány tak, že 

odkazují buď na administrativní sídlo společnosti nebo na zákonné sídlo společnosti. 

Následné rozlišení těchto dvou pojmů pak může přivodit problémy v případech, kdy 

dohoda užije pouze pojmu „sídlo“, aniž by stanovila, které sídlo má na mysli.32  

2.1.2.3 Efektivní kontrola a doplňková kritéria 

Kromě dvou výše zmíněných principů, které jsou používány nejčastěji, existuje 

množství dalších principů. Jedním z těch častěji užívaných a v poslední době stále 

oblíbenějším je test efektivní kontroly. Tato metoda uděluje právnické osobě státní 

příslušnost toho státu, jakou státní příslušnost mají majoritní akcionáři této právnické 

osoby. Účelem této metody je zjistit skutečný vztah mezi právnickou osobou a státem, 

jehož státní příslušnost právnická osoba proklamuje. Proto, na rozdíl od inkorporačního 

principu, tato metoda používá protrhnutí firemního závoje právnické osoby, aby zjistila, 

kdo fakticky kontroluje a ovládá danou právnickou společnost.  

Není však jednoduché určit, co pojem „kontrola“ vlastně zahrnuje. Například 

návrh čtvrtého vydání Srovnávacích definic přímých zahraničních investic, 33 kterou 

vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jako měřítko 

kontroly vyzdvihuje procentuální účast (podíl) ve vlastnictví nebo hlasovacích práv ve 

společnosti: “Aby se podnik mohl přiřadit ke státu na základě přítomnosti nebo 

nepřítomnosti efektivní zahraniční kontroly, doporučeným kritériem pro užití je, zda 

většina běžných akcií nebo hlasovacích práv (více než 50% kapitálu) je v držení 

                                                                                                                                          
30 Např. Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Německem a Keňou ze dne 3. května 1996, článek 

(1)(4)(b). 
31 Např. Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Francií a Malajsií ze dne 24. dubna 1975, článek 

(1)(2)(b). 
32 BENEDICT CH.; FIEDLER P.; HAPP R.; HOBE S.; HUNTER R.; KNIPRATH L.; KLEMM U.; 

KONRAD S.; NACIEMENTO P.; PAULSEN H.; PERKAMS M.; SEELIG M.L.; SESSLER A. The 

Determination of the Nationality of Investors under Investment Protection Treaties. The International 

Law Association German Branch Sub-Committee on Investment Law, březen 2011. 
33 OECD Srovnávací definice přímých zahraničních investic (Návrh) – 4.vydání, 

DAF/INV/STAT(2006)2/REV. 3, 2007. 
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jediného zahraničního přímého investora nebo skupiny investorů jednajících ve 

shodě.”34 

Je však jednoznačné, že „kontrola“, přinejmenším ve společnostech, kde jsou 

účastnické cenné papíry (např. vlastnictví akcií akcionáři v akciové společnosti), se 

váže na vlastnictví těchto cenných papírů. K tomu se vyjadřuje i Konference OSN o 

obchodu a rozvoji (UNCTAD),35 když na státní příslušnost akcionářů nehledí pouze 

z pohledu většinové kontroly společnosti přes většinové vlastnictví akcií této 

společnosti. UNCTAD se zaměřuje na akcii jako na předpoklad, který svým způsobem 

umožňuje investici. Akcionář, aby se stal vlastníkem akcie společnosti, musí poskytnout 

nějaký kapitál, který se využije pro další investování společnosti.  Podle UNCTAD není 

tedy rozhodné, zda se jedná o efektivní (majoritní/většinovou) kontrolu; může se jednat 

o menšinovou kontrolu ve společnosti: „ ... zahraničním investorům, kteří jsou 

akcionáři v dané investici, bylo v investičních sporech umožněno využívat postupy a 

ochranu dohod o ochraně investic bez ohledu na to, zda se jedná o většinové či 

menšinové akcionáře. Většina dohod o ochraně investic hledí na držbu akcií nebo účast 

ve společnosti jako na formu investice. Z toho důvodu jsou i menšinoví akcionáři 

oprávněni podat žalobu s ohledem na jejich investici. V těchto případech investoři mají 

aktivní legitimaci ne z důvodu, že kontrolují daný podnik, ale protože jejich akcie tvoří 

investici. V jednom sporu držel akcionář 17 % investice v hostitelském státě.  Do dnešní 

doby není znám žádný jiný investiční spor, který by stanovil nižší hranici pro účast ve 

společnosti  (pakliže takový požadavek nebyl přímo stanoven v samotném textu dohody) 

a ve kterém by investorovi bylo umožněno použít postupy a ochranu dohod o ochraně 

investic.”36 

Na stejný názor jako UNCTAD, který zaujal Tribunál pro íránsko-

americké nároky ve věci The Management of Alcan Aluminium Ltd v. Ircable Corp. 

                                                
34 Ibid., 399 – 403. 
35 UNCTAD, Investor–State Disputes Arising from Investment Treaties: A Review, UNCTAD Series on 

International Investment Policies for Development. New York, United Nations, 2005. 
36 Ibid., 15. 
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(dále jen Alcan Aluminium), upozorňuje McLachlan.37 S odkazem na rozhodnutí ve 

výše uvedeném sporu uvádí, že může být prokázáno, že americký občan–akcionář 

kontroluje společnost fakticky, bez ohledu na celkový počet akcií, které ve společnosti 

vlastní. Pokračuje s odkazem na soudce Browera, který k tomuto sporu uvedl, že 

přestože toto tvrzení navrhuje, že faktická kontrola je relevantní pro toto posouzení, 

není zřejmé, zda test „účasti dostatečné ke kontrole“ požaduje prokázání faktické 

kontroly nebo místo toho je nutné prokázaní konečné právní kontroly.38  

Z výše uvedeného vyplývá, že názor na pojem „kontrola“ není zcela jednotný. 

Naopak jednotný názor panuje na nutnost protrhnutí firemního závoje. Při určování 

státní příslušnosti právnické osoby je rozhodující státní příslušnost osob, které ovládají 

tuto právnickou osobu, ne stát, kde má tato právnická osoba sídlo nebo kde byla 

založena. 

Kromě testu efektivní kontroly existují ale i jiná kritéria, která přisuzují 

právnickým osobám státní příslušnost. Patří mezi ně například důraz na „pravou 

ekonomickou činnost“ v daném státě (genuine economic activity). Další způsob, jak 

určit státní příslušnost právnickým osobám, představila Linda A. Mabry.39  

Mabry je toho názoru, že ani státní příslušnost osob ovládajících korporaci ani 

místo inkorporace neprozrazují mnoho o možném chování firmy vůči místu, kde 

působí. Povaha a místo ekonomických zájmů firmy jsou podle ní lepší předzvěstí 

chování firmy.40 Proto představila “test ekonomické vazby”, který bere v úvahu čtyři 

faktory: 1) zeměpisné umístění hlavního majetku korporace, 2) povahu tohoto majetku, 

3) organizační strukturu korporace zaměřující se na ty jevy, které by mohly ovlivnit 

rozhodovací procesy firmy a to způsoby, které jsou relevantní pro uskutečnění 

jednotlivých korporátních plánů a 4) zda korporace podléhá kontrole vlády cizího státu. 

Mabry dokonce navrhuje, že v určitých případech by bylo vhodné se zabývat i státní 

                                                
37 McLACHLAN, C.; SHORE, L; WEINIGER, M. International Investment Arbitration: Substantive 

Principles. Oxford : University Press, 2008. 
38 Ibid., 138. 
39 MABRY, L. A., Multinational corporations and U.S. technology policy: rethinking the concept of 

corporate nationality, 87 GEORGETOWN L. J. 563-673 (1999). 
40 Ibid., 593. 
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příslušností (národností) zaměstnanců korporace41 a připomíná formulaci testu efektivní 

kontroly, podle které by se při posuzování státní příslušnosti měl brát zřetel i na státní 

příslušnost dlužníka/dlužníků korporace.42 

Většina dnešních dvoustranných a mnohostranných dohod o ochraně investic 

obsahuje směs výše zmíněných přístupů jak určit státní příslušnost. Dlouhou dobu bylo 

záměrem poskytnout investorům co největší ochranu a proto definice pojmu „investor“ 

byly co nejširší. V dalších kapitolách se tato práce zaměří na Mezinárodní centrum pro 

řešení investičních sporů (ICSID), Washingtonskou úmluvu, kterou bylo založeno a na 

její přístup ke státní příslušnosti investorů.  

3. ICSID a Washingtonská úmluva 
 

3.1 Obecně 
Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (resp. 

Washingtonská úmluva) je mnohostranná mezinárodní smlouva přijatá na univerzální 

úrovni, která byla uzavřena v roce 1965 ve Washingtonu, D.C.43 Tato smlouva obsahuje 

institucionální a procesní ustanovení týkající se řešení sporů z investic. Pro tyto účely 

bylo na základě Washingtonské  úmluvy zřízeno Mezinárodní středisko pro řešení sporů 

z investic (The International Centre for Settlement of Investment Disputes; ICSID), 

které poskytuje institucionální rámec pro rozhodčí (nebo smírčí) řízení ve sporech mezi 

zahraničními investory a smluvními hostitelskými státy. Základním požadavkem pro 

pravomoc ICSID rozhodovat spory mezi investory jednoho smluvního státu a 

smluvními hostitelskými státy je souhlas stran s pravomocí ICSID. Souhlasily-li strany 

s pravomocí ICSID, nemohou souhlas jednostranně odvolat.  

                                                
41 Ibid., 593-594. 
42 Ibid., 587. 
43 Do českého právního řádu byla Washingtonská úmluva začleněna Sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 420/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany 

druhých států. 
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3.2 Státní příslušnost podle ICSID 
Během přípravných prací (travaux préparatoires) na Washingtonské úmluvě byla 

nastolena otázka potřeby stanovení objektivních požadavků pro určení státní 

příslušnosti. Jednou z navrhovaných možností bylo ponechat smluvním státům 

naprostou volnost při určení, kterým subjektům umožní využít ochrany zahraničního 

investora. Tato možnost byla nakonec zavrhnuta a Washingtonská úmluva objektivní 

kritéria tohoto určení obsahuje. Splnění kritérií státní příslušnosti v příslušném 

ustanovením dvoustranné smlouvy o ochraně investic a dokonce ani shoda 

hostitelského státu s investorem neznamená automatické splnění podmínek státní 

příslušnosti stanovených úmluvou. Státy, které se snaží nalákat zahraniční investory k 

investování na jejich území, mohou nastavit podmínky státní příslušnosti velkoryse. 

Článek 25 Washingtonské úmluvy však stanoví určitá omezení; dvoustranné dohody o 

ochraně investic, které odkazují na řešení sporů z investic mezi investorem a smluvním 

státem ICSID, mohou definici investora zúžit, nikoliv rozšířit.44 

Pojem „investor“ článek 25 Washingtonské úmluvy definuje následovně: 

(1)  Soudní pravomoc Střediska se vztahuje na každý právní spor vznikající přímo z 

investice mezi smluvním státem (nebo orgánem či zastoupením smluvního státu 

určeným Středisku tímto státem) a občanem jiného smluvního státu, o němž strany ve 

sporu písemně souhlasí, že bude předložen Středisku. Pokud strany vyslovily souhlas, 

nemůže žádná z nich jednostranně svůj souhlas odvolat. 

(2) „Občanem jiného smluvního státu“ se rozumí: 

a) jakákoliv fyzická osoba, která měla občanství jiného smluvního státu, než je 

strana státu ve sporu v den, kdy se strany dohodly předložit takový spor smírčímu 

nebo rozhodčímu soudu, jakož i k datu, ke kterému byla žádost registrována podle 

článku 28 odstavce (3) nebo článku 36 odstavce (3), ale nezahrnuje žádnou osobu 

mající k oběma datům také občanství smluvního státu strany ve sporu: a 

b) jakákoliv právnická osoba, která měla příslušnost jiného smluvního státu, než je 

stát smluvní strany ve sporu, v den, kdy se strany dohodly předložit takový spor ke 

smírčímu nebo rozhodčímu řízení, a jakákoliv právnická osoba, která měla 

                                                
44 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 372. 
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příslušnost strany smluvního státu ve sporu k tomuto datu a která na základě 

zahraniční kontroly, na níž se strany dohodly, by měla být pro účely této Úmluvy 

považována za subjekt jiného smluvního státu. 

(3) Souhlas příslušného orgánu nebo zastoupení smluvního státu bude vyžadovat 

schválení tohoto státu, pokud stát neoznámí Středisku, že takové schválení 

nevyžaduje. 

(4) Kterýkoliv smluvní stát může v době ratifikace, přijetí nebo schválení této Úmluvy 

nebo v kteroukoliv pozdější dobu oznámit Středisku druh či druhy sporů, které by 

podle jeho názoru měly nebo neměly být podřízeny soudní pravomoci Střediska. 

Generální tajemník bezodkladně postoupí toto oznámení všem smluvním státům. 

Takové oznámení nebude považováno za souhlas požadovaný odstavcem 1.45 

 

Osobní status investora v řízeních před ICSID podléhá pozitivnímu a negativnímu 

požadavku státní příslušnosti. Investor musí mít státní příslušnost smluvního státu a 

zároveň v zásadě nesmí být státním příslušníkem hostitelského státu. Proto investoři, 

kteří mají pouze státní příslušnost hostitelského státu, s výjimkou některých 

právnických osob podle článku 25(2)(b), o kterých bude pojednáno níže, jsou z ochrany 

vyřazeny.46 Washingtonská úmluva tedy rozlišuje dva druhy investorů – fyzické osoby a 

právnické osoby. 

3.3 Fyzická osoba 

Z výše uvedené definice je nejdůležitější odstavec 2, který vymezuje pojem 

„občan jiného smluvního státu“. První část se týká investora - fyzické osoby.  

Jak již bylo uvedeno, chce-li investor žalovat hostitelský stát podle pravidel 

ICSID, musí prokázat, že je státním příslušníkem smluvního státu Washingtonské 

úmluvy. Na rozdíl od požadavku pro právnické osoby článek 25 odst. a) od fyzické 

osoby vyžaduje, aby svou státní příslušnost prokázala jak k datu, kdy se strany dohodly 

předložit spor ICSID, tak i k datu, ke kterému byla žádost o zahájení řízení 

                                                
45 Supra 43, článek 25. 
46 SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University 

Press, 2009, s. 263. 
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registrována. Pokud fyzická osoba nemá státní příslušnost jiného smluvního státu 

v obou uvedených termínech, nemůže využít ochrany svých investic. Pro upřesnění je 

vhodné uvést, že Washingtonská úmluva nevyžaduje nepřetržitou státní příslušnost 

(continuous nationality), která je často vyžadována v prostředí diplomatické ochrany. 

Úmluva tedy vyžaduje, aby kritérium pozitivního a negativního požadavku státní 

příslušnosti bylo splněno v těchto dvou datech; co se děje se státní příslušností investora 

v mezidobí je pro Washingtonskou úmluvu bezpředmětné. Jak uvádí Schreuer, „znění 

[Washingtonské úmluvy] směřuje ke dvěma vzdáleným termínům a ne k nepřetržitému 

časovému období, které mohlo být jednoduše vyjádřeno použitím ‚od‘ a ‚do‘ nebo 

‚nepřetržitě dokud‘, spíše než ‚jakož i k datu‘ nebo ‚k oběma datům‘.“47 

Na rozdíl od mnoha investičních smluv o ochraně investic, které obsahují 

ustanovení upřesňující, podle jakého práva se posuzuje státní příslušnost (tedy podle 

práva státu, o kterém žalobce tvrdí, že je jeho domovským státem), ICSID toto 

ustanovení neobsahuje. Schreuer k tomu přesto uvádí, že “zda osoba je státním 

příslušníkem určitého státu, se posuzuje na prvním místě právem státu, jehož státní 

příslušnost se nárokuje“. 48  Podle něho byl tento princip takto chápán již během 

přípravných prací na Washingtonské úmluvě.49 Proto jsou tribunály v mezinárodních 

investičních sporech při rozhodování o státní příslušnosti oprávněné toto právo takto 

aplikovat. Přesto je nutné mít na paměti, že mezinárodní tribunály nejsou vázané 

dotyčným národním právem za všech okolností. Takovým příkladem je spor ve věci 

Soufraki v. United Arab Emirates (dále jen Soufraki).50 

3.3.1 Soufraki a potvrzení o občanství 

Tento spor se týká koncesní smlouvy, kterou v roce 2000 uzavřel pan Soufraki 

s Dubajskou správou přístavů a cel a díky které mohl po dobu třiceti let řídit, rozvíjet a 

spravovat přístav Al Hamriya. V koncesní smlouvě byl pan Soufraki identifikován jako 

kanadský občan. Po určité době vznikl mezi smluvními stranami koncesní smlouvy spor 

ohledně vypovězení smlouvy ze strany Spojených arabských emirátů. Následně se pan 
                                                
47 Ibid., 276. 
48 Ibid., 265. 
49 Ibid. 
50 Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID případ č. ARB/02/07. 
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Soufraki rozhodl cestou investiční arbitráže před ICSID vymáhat škodu, která mu tím 

měla být způsobena. 

ICSID tedy v červnu 2002 registrovalo žádost pana Soufrakiho, ve které se jako 

fyzická osoba mající italskou státní příslušnost domáhal náhrady škody za zmařené 

investice podle dvoustranné dohody o ochraně investic mezi Itálií a Spojenými 

arabskými emiráty. Žalovaný k tomu vznesl jurisdikční námitku ratione personae s tím, 

že žalobce nemá italskou státní příslušnost, a proto nemá nárok požadovat náhradu 

škody podle předmětné dvoustranné dohody. 

Stěžejní pro řešení tohoto sporu bylo tedy určení státní příslušnosti žalobce a její 

prokázání. Soufraki na podporu svých tvrzení poskytl několik druhů dokumentů, které 

potvrzovaly jeho státní příslušnost: a) pět certifikátů o státní příslušnosti, které vydaly 

italské úřady b) kopie italských pasů a c) dopis z italského Ministerstva zahraničních 

věcí, který potvrzoval právo pana Soufrakiho dovolat se ustanovení Washingtonské 

úmluvy a  dvoustranných dohod na základě italského občanství.51  

Přestože bylo nesporné, že Soufraki měl italskou státní příslušnost před rokem 

1991, žalovaný ve své námitce k jurisdikci (Respondent‘s Objection to Jurisdiction) byl 

toho názoru, že nabytím kanadské státní příslušnosti v roce 1991 a vybráním si Kanady 

jako trvalého bydliště Soufraki své italské občanství pozbyl a dokumenty, které 

předložil, nejsou rozhodující, protože neodpovídají faktické stránce věci. Soufraki ve 

své replice uvedl, že požadavky uvedené ve článku 25(2)(a) Washingtonské úmluvy, 

stejně tak i požadavky dvoustranné dohody o ochraně investic mezi Itálií a Spojenými 

arabskými emiráty,52 splňuje. Podle něj pravomoc interpretovat italské právo o státní 

příslušnosti mají italské úřady a rozhodčí tribunál by měl aplikovat jejich závěry. 

Rozhodčí tribunál nakonec rozhodl, že v důsledku italské právní úpravy žalobce 

italské občanství ztratil, když získal státní příslušnost jiného státu (v tomto případě 

kanadskou), což byla skutečnost, která nebyla italským úřadům známa a proto vydaly 

                                                
51 Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID případ č. ARB/02/07, RN 7. červenec 2004, odst. 14. 
52 Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Itálií a Spojenými arabskými emiráty ze dne 22. ledna 

1995, článek 1(3). Píše se v něm, že „investorem je fyzická osoba mající občanství signatářského státu 

v souladu s jeho vnitrostátním právním řádem“. 
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výše uvedené dokumenty. Tribunál k tomu uvedl, že „se v mezinárodním právu 

akceptuje, že státní příslušnost je v mezích vnitrostátní jurisdikce státu, který určuje 

svojí legislativou pravidla týkající se nabytí a pozbytí státní příslušnosti tohoto státu. 

Článek 1(3) předmětné dohody o ochraně investic odráží toto pravidlo. Na druhou 

stranu se akceptuje, když v mezinárodním rozhodčím nebo soudním řízení je namítnuta 

otázka státní příslušnosti a mezinárodní tribunál je kompetentní, aby rozhodl o této 

námitce. Tribunál bude přisuzovat velkou váhu právu státní příslušnosti dotčeného státu 

a interpretaci a aplikaci tohoto práva jeho autoritami. Nakonec však rozhodne podle 

svého uvážení, zda podle skutečností a dané právní úpravy osoba, jejíž státní 

příslušnost se posuzuje, byla či nebyla státním příslušníkem dotčeného státu a kdy a co 

má toto zjištění za následek. Tam, kde jurisdikce mezinárodního tribunálu závisí na 

otázce státní příslušnosti, stejně jako je tomu v tomto případě, je mezinárodní tribunál 

zplnomocněn, dokonce povinen o této otázce rozhodnout.“53  

Tento princip vlastní kompetence je v prostředí ICSID arbitráží znám jako princip 

compétence-compétence, kdy mezinárodní rozhodčí tribunál rozhoduje na základě 

článku 41 Washingtonské úmluvy o své vlastní jurisdikci a v rámci toho nezávisle 

posoudí i existenci státní příslušnosti zainteresovaných stran.  

V tomto sporu se tribunál dotkl i druhého častého problému, se kterým se musejí 

rozhodčí tribunály potýkat při posouzení státní příslušnosti fyzických osob, a to otázky 

dvojí státní příslušnosti, resp. dvojího občanství.  

 

3.3.2 Dvojí občanství a změna státního občanství v prostředí ICSID 

V současné době není zcela neobvyklé, že fyzická osoba má dvě či více státních 

občanství. Situace, kdy fyzická osoba má dvojí občanství, přitom jedno je hostitelského 

státu, kde fyzická osoba investovala a následně vznikl spor mezi ní a hostitelským 

státem,  ovšem přináší mnoho komplikací.  

Jak bylo uvedeno výše, Washingtonská úmluva v článku 25(2)(a) požaduje, aby 

fyzická osoba neměla státní příslušnost hostitelského státu (tzv. negativní požadavek 

                                                
53 Soufraki v. United Arab Emirates, ICSID případ č. ARB/02/07, RN 7. červenec 2004, odst. 55. 
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státní příslušnosti). Ve sporu Soufraki rozhodčí tribunál připustil alternativní argument 

žalovaného, že i kdyby měl pan Soufraki v obou požadovaných termínech italskou 

státní příslušnost, nemohlo by s ním být zacházeno jako s italským státním příslušníkem 

pro potřeby řízení před ICSID. Podle žalovaného by pan Soufraki měl dvojí občanství a 

bylo by nutné posoudit, které z těchto dvou občanství je „dominantní“ a „efektivní“ 

(skutečné). 

Žalobce k tomu uvedl, že „dominantní“ či „efektivní“ státní příslušnost 

(občanství) v tehdejší době nebyla akceptována jako pravidlo mezinárodního 

zvykového práva a že každopádně nenacházela podporu v ustanoveních předmětné 

dvoustranné dohody, natož pak v přípravných pracích či znění Washingtonské úmluvy. 

Rozhodčí tribunál se k tomuto alternativnímu argumentu nevyjádřil, neboť Soufraki 

nedokázal prokázat, že má i italskou státní příslušnost.54  

Žalovaný v Soufraki dovozoval nutnost mít efektivní občanství v případě, kdy 

fyzická osoba má dvojí statní příslušnost, ze známého rozhodnutí Mezinárodního 

soudního dvora ve věci Nottebohm, 55 týkajícího se diplomatické ochrany. 

V tomto rozhodnutí soudní dvůr rozhodoval o tom, zda Lichtenštejnsko může 

hájit pana Nottebohma, státního příslušníka Lichtenštejnska56 a Německa, ve sporu s 

Guatemalou. Pan Nottebohm měl dlouhotrvající a úzký vztah s Guatemalou, kde 

převážně žil po dobu třiceti let, avšak pouze zanedbatelný vztah s Lichtenštejnskem. 

Touto skutečností namítala Guatemala, když tvrdila, že i kdyby Lichtenštejnsko 

prokázalo, že pan Nottebohm řádně nabyl lichtenštejnskou státní příslušnost (což také 

rozporovala), tak mezi ním a Lichtenštejnskem neexistuje žádný opravdový vztah. 

Soudní dvůr přijal námitky Guatemaly s tím, že u pana Nottebohma se nezdá, že by „byl 

úzce spojen svými zvyky, svým založením, zájmy, aktivitami, svými rodinnými vazbami a 

                                                
54 Srov. např. SINCLAIR, A. C. Nationality Requirements for Investors in ICSID Arbitration - The 

Award in Soufraki v. The United Arab Emirates Oil, Gas & Energy Law (OGEL), Vol. 3, No. 4., 2004. 
55 Supra 15. 
56 Pan Nottebohm se narodil jako německý občan a získal lichtenštejnskou státní příslušnost naturalizací 

po vypuknutí druhé světové války a podle soudu hlavně díky tomu, že Guatemala ho odmítla přijmout. 

Srov. supra 15, s. 25. 
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záměry v blízké budoucnosti s Lichtenštejnskem více, než s jakýmkoli jiným státem“57 a 

neumožnil hájení Nottebohmových zájmů ze strany Lichtenštejnska. Soud dále uvedl, 

že „státní příslušnost je právní pouto mající svůj základ v sociální skutečnosti 

oddanosti, užším faktickém vztahu (genuine link nebo genuine connection), zájmech a 

pocitech, spolu s existencí vzájemných práv a povinností.“58  

K otázce skutečné a efektivní státní příslušnosti se vyjádřil i rozhodčí tribunál ve 

věci Champion Trading v. Egypt59 (dále jen Champion Trading). V tomto sporu bylo 

třem fyzickým osobám, americkým státním příslušníkům, u nichž bylo zjištěno, že 

současně mají i státní příslušnost Egypta, v řízení před ICSID rozhodčím senátem 

odepřeno právo uplatnit nároky z dvoustranné dohody o ochraně investic mezi USA a 

Egyptem.60 Tito tři žalobci se narodili v USA americké matce, měli americkou státní 

příslušnost na základě ius sanguinis a ius soli. Jejich otec byl taktéž americkým 

občanem, avšak narozeným v Egyptě jako egyptský státní příslušník. Přestože žalobci 

po témeř celý svůj život žili v USA a měli jen slabý vztah k Egyptu, rozhodčí tribunál 

rozhodl, že použitím ius sanguinis (tj. dítě nabývá státní příslušnost toho státu, jehož 

státními občany jsou i jeho rodiče, případně alespoň jeden z nich), které bylo součástí 

egyptského práva o státním příslušenství, měli žalobci současně i egyptskou státní 

příslušnost, a proto jim je podle Washingtonské úmluvy znemožněno žalovat Egypt.  

Jak rozhodčí tribunál výslovně uvedl „Rozhodnutí ve sporech Nottebohm a A/1861 

nelze, podle tribunálu, aplikovat v projednávaném sporu. Washingtonská úmluva ve 

svém článku 25 (2)(a) obsahuje jasné a specifické pravidlo týkající se dvojího 

občanství. Tribunál poznamenává, že výše citované A/18 rozhodnutí obsahuje důležitou 

                                                
57 Ibid., s. 24. 
58 Ibid., s. 23. 
59 Champion Trading Co. v. Egypt, ICSID případ č. ARB/02/9, RN o pravomoci (příslušnosti) ze dne 

21.října 2003. 
60 Rozhodčí senát na druhou stranu potvrdil svoji jurisdikci nad dvěma dalšími žalobce – americkými 

korporacemi. 
61 Což je spor před Tribunálem pro íránsko-americké nároky, rozhodnutí ze dne 6. dubna 1984 (5 Iran-

U.S.C.T.R.-251), na který žalobci ve sporu Champion Trading taktéž odkazovali. 
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výhradu, že skutečná a efektivní státní příslušnost je vskutku relevantní ‚ledaže je jasně 

stanovená výjimka‘. Tribunál zde čelí právě takovéto výjimce.“62  

Rozhodčí nález ve sporu Champion Trading tedy jasně deklaroval, že princip 

efektivní státní příslušnosti nemá ve sporech dvojího občanství při interpretaci článku 

25(2) Washingtonské úmluvy žádný prostor.63  

Aby se předcházelo problémům, které může přinést dvojí státní příslušnost 

fyzické osoby jako investora, Schreuer navrhuje, aby se tento investor vzdal státní 

příslušnosti hostitelského státu těsně před zahájením rozhodčího řízení. Schreuer tvrdí, 

že „jedinou šancí investora - fyzické osoby, aby získal přístup ke Středisku ICSID, může 

být vzdání se státní příslušnosti hostitelského státu před tím, než je dokonán souhlas s 

jurisdikcí ICSID. Výhody takového kroku by samozřejmě musely být posouzeny ve 

srovnání se ztrátami plynoucími ze vzdání se státní příslušnosti hostitelského státu. 

Investor by si taktéž také musel zajistit, aby vzdání se státní příslušnosti bylo platné 

podle práva hostitelského státu. Písemné potvrzení [dotyčného státu] o účinnosti je 

doporučeníhodné.“64 

Výše byla rozebrána státní příslušnost investora v případech, kdy se jedná o 

fyzickou osobu. Washingtonská úmluva uznává podle článku 25(2)(b) jako investora i 

právnickou osobu. Pojem právnické osoby však nedefinuje; řešení této otázky nechává 

na vnitrostátních právech smluvních států. 

3.4 Právnická osoba 

Washingtonská úmluva ve svém článku 25(2)(b) počítá se dvěma případy, kdy se 

na právnické osoby bude vztahovat soudní pravomoc ICSID. Prvním případem je 

skutečnost, že právnická osoba má příslušnost jiného smluvního státu než je stát 

smluvní strany ve sporu (hostitelský stát), v den, kdy se strany dohodly předložit takový 

                                                
62 Supra 59, s. 16. 
63 Srov. Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. The Arab Republic of Egypt (Siag v. Egypt), 

ICSID případ č. ARB/05/15 RN o pravomoci (příslušnosti), 11. dubna 2007.  
64 Supra 46, s. 274. 
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spor ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení. 65  Toto ustanovení je zčásti totožné s 

ustanovením týkajícím se občana jiného smluvního státu jako fyzické osoby. Na rozdíl 

od dvojitého časového testu, uplatňovaného u fyzické osoby, je pro právnické osoby 

určeno pouze jedno rozhodné datum, a to den, kdy se strany dohodly předložit takový 

spor ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení, tedy datum souhlasu s řízením před ICSID. 

Dále, na rozdíl od ustanovení týkajícího se fyzické osoby, věta první neřeší otázku dvojí 

státní příslušnosti. To je však z povahy právnické osoby zcela pochopitelné.  

Lze říci, že věta první článku 25(2)(b) (právnická osoba, která měla příslušnost 

jiného smluvního státu, než je stát smluvní strany ve sporu, v den, kdy se strany 

dohodly předložit takový spor ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení) je jakýmsi 

obecným ustanovením, které zakazuje, aby právnická osoba měla státní příslušnost 

hostitelského státu. 

Druhým případem, který je rozveden ve větě druhé článku 25(2)(b), je situace, 

kdy právnická osoba má státní příslušnost hostitelského (a smluvního) státu, avšak díky 

tomu, že je kontrolována zahraničními investory a díky souhlasu obou smluvních států 

se považuje za subjekt odlišný od hostitelského státu – „jakákoliv právnická osoba, 

která měla příslušnost strany smluvního státu ve sporu k tomuto datu a která na základě 

zahraniční kontroly, na níž se strany dohodly, by měla být pro účely této Úmluvy 

považována za subjekt jiného smluvního státu.“ Případ, kdy právnická osoba má stejnou 

státní příslušnost jako hostitelský stát, je však kontrolována ze zahraničí, je výjimkou z 

obecného pravidla. 

Jak bylo uvedeno výše,66 kritériem pro určení státní příslušnosti právnické osoby 

může být především inkorporační princip, kritérium sídla a kritérium efektivní kontroly. 

V případě Washingtonské úmluvy přípravný návrh předložil dvě možná kritéria pro 

určení státní příslušnosti právnické osoby:67 státní příslušnost podle vnitrostátního práva 
                                                
65 Supra 43, článek 25(2)(b) věta první. 
66 Viz část 2.2 Kritéria pro právnické osoby. 
67 Přípravný návrh s ohledem na právnické osoby pracoval s pojmem „company“, tedy obchodní 

společnost. Více o historii vzniku a travaux préparatoires v publikacích Střediska - Analysis of 

Documents Concerning the Origin and the Formulation of the Convention (1970) a Documents 

Concerning the Origin and the Formulation of the Convention (1968). 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smluvního státu nebo “kontrolní vliv” (“controlling interest”) příslušníků takového 

státu. Jak připomíná Schreuer,68 státní příslušnost podle vnitrostátního práva smluvního 

státu byla později upřesněna tak, že právnická osoba má buď sídlo v této zemi nebo 

byla inkorporována podle práva takového státu. Na druhou stranu o proveditelnosti 

kontrolního testu se v následných debatách začalo velmi pochybovat. Jak přepracovaná 

verze návrhu, tak i samotná Washingtonská úmluva se ke kritériu, které má být použito 

v určení státní příslušnosti právnické osoby, nevyjadřuje. Systematickým výkladem 

článku 25(2)(b) lze však dojít k názoru, že toto ustanovení vylučuje kontrolní test pro 

určení státní příslušnost právnických osob. Vzhledem k tomu, že výjimka uvedená v 

druhé větě tohoto ustanovení je založena na principu kontroly, lze mít použitím logické 

zásady a contrario za to, že obecně státní příslušnost pro účely úmluvy na tomto 

principu založena není. V opačném případě by byl pojem státní příslušnosti použit 

dvakrát v různém významu.69  

Nicméně, při uplatnění a aplikaci věty druhé, kdy se za občana jiného smluvního 

státu považuje právnická osoba, která měla příslušnost strany smluvního státu na 

základě zahraniční kontroly, je nutné, aby strany mezi sebou dohodly, že takovou 

právnickou osobu budou považovat za občana jiného smluvního státu pro účely řízení 

před ICSID. Středisko souhlasí s tím, že když zahraniční investor inkorporuje svoji 

společnost v hostitelském státě, nebude mít jurisdikci, pokud hostitelský stát jasně nedá 

najevo, že i přesto je ochotný považovat společnost za občana jiného smluvního státu. 

Problematice týkající se této výjimky bude věnována kapitola 6.3. Přezkum korporátní 

struktury investora a protrhnutí firemního závoje z pohledu rozhodovací praxe 

Střediska.  

S ohledem na státní příslušnost investorů fyzických i právnických osob se 

odborná veřejnost zabývala i otázkou změny státní příslušnosti a jejím vlivem na 

uplatnění jurisdikce ICSID. Tato debata se úzce týkala i známého požadavku na trvající 

státní příslušnost. 

                                                
68 Supra 46, s. 279-280. 
69 Ibid. 



 29 

3.5 Změna státní příslušnosti podle ICSID 

Bylo uvedeno, že ICSID rozlišuje dva rozdílné časové testy pro určení státní 

příslušnosti investora. Pro fyzické osoby jsou významné dva dny, a to a) den kdy se 

strany dohodly70 předložit spor mezi stranami smírčímu nebo rozhodčímu soudu a b) 

den, ke kterému byla žádost registrována. Pro právnické osoby je zásadní den, kdy se 

strany dohodly předložit svůj spor ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení.  

Pro fyzické osoby je tedy nutné, aby měly státní příslušnost státu odlišného od 

hostitelského státu ve dvou výše uvedených dnech. Není však nezbytné, aby měly státní 

příslušnost smluvního státu ICSID i v období mezi těmito dny. Je tedy možné, že v den 

souhlasu bude mít strana státní příslušnost smluvního státu, následně o tuto státní 

příslušnost přijde a v období mezi relevantními dny bude mít státní příslušnost 

hostitelského státu. V případě, že ke dni, kdy byla žádost registrována u Střediska, 

pozbude státní příslušnost hostitelského státu a naopak bude státním příslušníkem 

jiného smluvního státu Washingtonské úmluvy, Středisko bude mít nad takovou osobou 

jurisdikci ratione personae. Není důležité, jakou státní příslušnost bude v těchto dvou 

dnech investor mít, důležité je, aby se nejednalo o státní příslušnost hostitelského státu, 

ale musí se jednat  o státní příslušnost smluvního státu Washingtonské úmluvy.71 

Pro právnické osoby je nutné, aby měly státní příslušnost státu odlišného od 

hostitelského státu v den, kdy se strany dohodly předložit svůj spor ke smírčímu nebo 

rozhodčímu řízení při ICSID. Na základě tohoto požadavku je tedy možné, aby 

právnická osoba po dni, kdy se strany dohodly předložit svůj spor k řízení před ICSID, 

přišla o státní příslušnost původního smluvního státu a následně pak získala státní 

příslušnost jakéhokoli jiného státu - dokonce státu nesmluvního či hostitelského. Státní 

                                                
70 Podle Pravidla 2, odst. 3 Institucionálních pravidel Mezinárodního střediska pro řešení investičních 

sporů se za den souhlasu považuje datum, kdy se strany sporu písemně dohodly, že svůj spor postoupí 

Středisku. Jestliže obě strany nejednaly ve stejný den, den souhlasu znamená den, kdy jednala druhá 

strana. 
71 Srov. supra 45, s. 276. 
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příslušnost právnické osoby po dni, kdy se strany dohodly předložit svůj spor k řízení 

před ICSID, je tedy zcela nepodstatná.72  

Výše byla rozebrána státní příslušnost podle Washingtonské úmluvy a 

Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů. Požadavky pro fyzické a 

právnické osoby se pro určení státní příslušnosti liší. Stejně tak je tomu i v dalším 

prostředí investičních sporů, a to ve Smlouvě o energetické chartě.  

 

4. Smlouva o energetické chartě (ECT) 
 

Smlouva o energetické chartě73 (dále jen ECT) je příkladem tzv. sektorové 

dohody, která pokrývá multilaterální spolupráci v oblastech energetického obchodu, 

tranzitu, investic, ochrany životního prostředí a energetické efektivity. Jejím cílem je 

„podpora dlouhodobé spolupráce v oblasti energetiky, založené na komplementárnosti 

a vzájemných dohodách.“74 Byla podepsána 52 státy (včetně všech členských států 

Evropské unie) a samotnou Evropskou unií. 

ECT vděčí za svou existenci především Evropské energetické chartě, která byla 

podepsána v Haagu 17. prosince 1991. Její ratifikací zúčastněné státy vyjádřily svou 

připravenost podporovat spolupráci při výrobě, přeměně, dopravě, distribuci a užívání 

energie ve všech jejích formách, zejména elektřiny, nafty a jaderné energie.75 

Ochrana investic v oblasti energetiky je jednou z oblastí, které se ECT věnuje. Její 

ustanovení, týkající se ochrany investic jsou podobná ustanovením ve dvoustranných 

dohodách o ochraně investic, s tím, že jsou použitelná pouze na investice v energetice. 

Stejně tak jako je tomu v případě Střediska ICSID, i ECT určuje, za jakých okolností 

má investor právo na ochranu a podporu investic při investování na území jiného 

                                                
72 Srov. ibid, s. 295. 
73 Dohoda k energetické chartě z 17. prosince 1994 (Energy Charter Treaty) vstoupila v platnost (i v ČR) 

16. dubna 1998.  
74 Ibid. článek 2. 
75 Více viz SEIDL-HOHENVELDERN, I. Smlouva o energetické chartě a energetické právo EU. Právník 

10-11/1998, s. 895. 
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smluvního státu podle článku 10 ECT. 76  Způsob řešení sporů mezi investory a 

smluvními státy je upraven zejména v článku 26 ECT.  

Aby bylo možné aplikovat článek 26, je nutné určit, koho ECT považuje za 

investora. Vymezení pojmu „investor“ je stanoveno v článku 1 odst. 7 ECT, když podle 

něj je investorem: 

a) ve vztahu ke smluvní straně: 

i) každá fyzická osoba mající občanství nebo státní příslušnost dané smluvní strany 
nebo trvalý pobyt v ní v souladu s jejími platnými právními předpisy; 

ii) společnost nebo jiná organizace zřízená v souladu s platným právem použitelným na 
území dané smluvní strany; 

b) ve vztahu k „třetímu státu“ fyzická osoba, společnost nebo jiná organizace splňující 
obdobně podmínky uvedené v písmenu a) pro smluvní stranu.77 

Protože se jedná o multilaterální nástroj, je definice rozdělena na část týkající se 

smluvních stran ECT a na část týkající se třetích stran. 

4.1 Fyzická osoba 

Investiční dohody, dvoustranné i mnohostranné, používají více výrazů pro osobu 

odlišnou od právnické osoby. Některé používají termín fyzická osoba v podobě natural 

person,78 jiné například v podobě physical person.79 Tyto termíny označují státního 

                                                
76 Článek 10 ECT: 1. Každá smluvní strana v souladu s ustanoveními této smlouvy podporuje a vytváří 
stabilní, přiměřené, příznivé a transparentní podmínky pro investory ostatních smluvních stran, aby 
investovali na jejím území. Takové podmínky zahrnují závazek trvale zajišťovat investicím investorů každé 
ze smluvních stran řádné, nediskriminační a spravedlivé zacházení. Tyto investice požívají co nejplnější 
ochrany a bezpečnosti a žádná ze smluvních stran nebude žádnými svévolnými nebo diskriminačními 
opatřeními omezovat řízení, provoz, udržování, používání, využívání nebo rozšiřování investice nebo 
možnost dispozice s ní. Těmto investicím není v žádném případě přiznáno horší zacházení než je v 
souladu s mezinárodním právem včetně smluvních závazků. Každá smluvní strana dodržuje všechny 
závazky, které přijala ve vztahu k investorovi nebo investici investora kterékoli jiné smluvní strany. 2. 
Každá smluvní strana vyvíjí úsilí, aby zajistila investorům jiných smluvních stran zacházení podle 
odstavce 3 při investování na jejím území. 
77 Článek 1 odst. 7 ECT. 
78 Supra 43, článek 25. 
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občana jak jej známe z imigračního práva. ECT však osobní jurisdikci rozšiřuje i na 

fyzické osoby, které mají v dané zemi trvalý pobyt (permanent residency). V porovnání 

s definicemi, které jsou běžné ve dvoustranných smlouvách o ochraně investic, stejně 

tak jako s definicí použitou ve Washingtonské úmluvě, ECT zaujímá benevolentnější 

přístup. Jak připomíná Šturma a Balaš, dle přípravných prací na ECT „se původně 

nepočítalo se vztáhnutím ochrany na rezidenty, nicméně v zájmu prosazení konceptu 

společného prostoru ochrany, neboli common area of protection, byla do textu 

doplněna i tato možnost.“80 Definice použitá v ECT tedy zahrnuje všechny osoby 

usazené v dané vymezené oblasti – a to v souladu s představou, že ECT vytváří jedinou 

jednotnou oblast v odvětví energetiky (jednotný energetický prostor).81 

Začlenění trvalého pobytu jako možnosti vztahu fyzické osoby k určitému státu je 

tedy výjimečné. Na rozdíl od Washingtonské úmluvy, kde je výslovně stanoveno, že 

investor fyzická osoba nesmí mít státní příslušnost hostitelského státu, je tedy možné, 

aby investor fyzická osoba měla státní příslušnost hostitelského státu, ale trvalý pobyt 

měla na území jiného smluvního státu. Trvalý pobyt podle článku 1 odst.7 písm. a) bod 

i) ECT může přinést jisté výkladové nejistoty, a to v případech složitého skutkového 

stavu. Na základě článku 26 odst. 6 ECT rozhodčí senát zřízený v souladu s článkem 26 

ECT „rozhoduje o sporných otázkách podle této smlouvy a použitelných pravidel a 

zásad mezinárodního práva.“ Rozhodčí senáty proto musí ECT vykládat i za pomoci 

pravidel mezinárodního práva týkajících se výkladu smluv. Tato pravidla jsou 

zakotvena především ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu.82 Z dostupných pramenů 

vyplývá, že judikatura týkající se této problematiky chybí. Bělohlávek k tomu uvádí, že 

„obvyklým významem těchto slov [mající trvalý pobyt] by zřejmě bylo, že určitá fyzická 

osoba má „trvalý pobyt“ ve smluvním státě, pokud je v tomto státě trvale usazena a má 

                                                                                                                                          
79 Např. Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního 

Irska a Jemenem, 1982, článek 1(c)(i); „ ,nationals‘ means .. physical persons deriving their status... from 

the law in force“. 
80 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 370. 
81 BĚLOHLÁVEK, A. J. Ochrana přímých zahraničních investic v energetice. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011, s. 104. 
82 Vídeňská úmluva o smluvním právu z 23. května 1969, která pro ČR vstoupila v platnost 28. srpna 

1987. 
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zde své obchodní zájmy a úzké rodinné vazby.“83 Jak dále uvádí, složitým problémem 

bude, zda na takovou osobu lze nahlížet jako na „osobu s trvalým pobytem“ i v 

případech, kdy v dotčeném státě strávila kratší dobu (např. pouze několik měsíců). 

Tento problém podle něj však nemá ustálené řešení a strany se budou odvolávat na 

vnitrostátní předpisy hostitelského státu. Díky znění „fyzická osoba mající občanství 

nebo státní příslušnost dané smluvní strany nebo trvalý pobyt v ní v souladu s jejími 

právními předpisy“ to dává jistou logiku. Je však nutné mít na paměti, že rozhodci, 

odvolávající se na různé prameny práva, mohou mít na tento problém rozdílné názory. 

Rozhodným právem je ECT a zásady mezinárodního práva, proto je převzetí definice 

prostřednictvím aplikace národního práva velmi nejisté.84  

4.2 Právnická osoba 

Stejně tak jako je tomu v případě Washingtonské úmluvy, ECT obsahuje pojem 

investora jako právnické osoby. Na rozdíl od ní a od většiny dvoustranných dohod je 

však definice právnické osoby benevolentnější – definice korporátních investorů se 

vztahuje na všechny společnosti zřízené v souladu s právními předpisy některého 

smluvního státu (přesné znění je pro připomenutí „společnost nebo jiná organizace 

zřízená v souladu s platným právem použitelným na území dané smluvní strany“). Tím 

jsou vyloučena ostatní kritéria, jako je například kritérium sídla. Dalším důkazem 

benevolence definice investora právnické osoby za účelem rozšíření skupiny osob, 

kterým je přiznána ochrana podle ECT, je i použití pojmu „jiná organizace“. Tento 

termín nejspíše odkazuje na sdružení, společné podniky (joint ventures) a svěřenskou 

správu majetku (tzv. trusty).85  

Při rozboru rozhodnutí Barcelona Traction (část 2.2. Kritéria pro právnické 

osoby) bylo zmíněno, že v některých investičních smlouvách je vstup zahraničních 

investic řešen přes společné podnikání zahraničních investorů s tuzemskými podnikateli 

či státními podniky. ECT na druhou stranu předvídá možnost, že „hostitelské státy 

                                                
83 BĚLOHLÁVEK, A. J. Ochrana přímých zahraničních investic v energetice. 1. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2011, s. 126. 
84 Ibid. 
85 Ibid., s. 104.  
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budou chtít, aby zahraniční investoři založili v hostitelském státě místní společnost, 

prostřednictvím níž by investice do hostitelského státu proudily.“86 

Z tohoto předpokladu vychází zvláštní pravidlo podle článku 26 odst. 7 ECT, 

které se týká faktické kontroly investora jiného než fyzické osoby a možnosti ochrany 

podle ECT. Znění článku 26 odst. 7 ECT je následující: 

„Investor jiný než fyzická osoba, který má ke dni písemného souhlasu uvedeného 

v odstavci 4 státní příslušnost smluvní strany účastnící se sporu a který byl před 

vznikem sporu mezi ním a danou smluvní stranou pod kontrolou investorů jiné smluvní 

strany, se pro účely článku 25 odst. 2 písm. b) Úmluvy ICSID považuje za ‚občana 

jiného smluvního státu‘ a pro účely článku 1 odst. 6 dodatkových pravidel se považuje 

za ‚občana jiného státu‘.“ 

Z textu vyplývá, že investor, který založil společnost přímo v hostitelském státě, 

se může domáhat zahájení řízení podle ICSID,87 protože ECT tímto dává souhlas k 

tomu, aby s takovou místní společností bylo zacházeno jako s občanem (státním 

příslušníkem) jiného smluvního státu.88 Jinými slovy podkladem pro získání ochrany 

ECT je faktická (efektivní) kontrola; jak nepřímá kontrola investice podle článku 1 odst. 

6, tak podle článku 26 odst. 7 ve spojení s ustanovením 25(2)(b) Washingtonské 

úmluvy.89 Společnost založená v hostitelském státě je samozřejmě povinna prokázat, že 

před vznikem sporu mezi stranami, tj. mezi ní a hostitelským státem, byla pod 

kontrolou investorů z jiného smluvního státu.  

Jak bylo uvedeno výše, pro určení státní příslušnosti společnosti podle ECT je 

použito kritérium, které je zaměřeno výlučně na místo založení společnosti. Protože 

článek 26 odst. 7 přináší výjimku z obecného pravidla, je nastolena otázka, zda pro 

posouzení skutečné státní příslušnosti lze použít i test efektivní kontroly a proniknout 

tak skrze korporátní závoj právnické osoby. Bělohlávek k tomu uvádí, že kritérium 

kontroly bylo nepřímo přijato autory ECT ve vztahu ke společnostem, které sice jsou 

                                                
86 Ibid., s. 105. 
87 Srov. článek 26 (4) ECT. 
88 Srov. článek 25(2)(b) věta druhá. 
89 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 371.  
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založeny ve státě - smluvní straně - , ale jsou pod kontrolou státních příslušníků států, 

které smluvními stranami nejsou. Dle něj toto pravidlo nelze aplikovat mimo rámec 

působnosti článku 26 odst. 7 ECT.  

Podle autora však lze s tímto názorem nesouhlasit. Článek 17 odst. 1, který bude 

podrobněji rozebrán níže, uvádí, že je možné odepřít výhody kterékoli právnické osobě, 

pokud tuto osobu vlastní nebo kontrolují občané nebo státní příslušníci třetího státu. Z 

toho lze vyvodit, že pro posouzení státní příslušnosti právnické osoby může být 

rozhodující, kým je právnická osoba vlastněna či kontrolována. Takto by bylo nutné 

aplikovat i test efektivní kontroly a proniknout skrz závoj právnické osoby. K tomuto 

problému se vyjadřuje i rozhodčí tribunál ve sporu Plama v. Bulharsko,90 který se 

zabývá vztahem a aplikací článku 26 odst. 7 a článku 17 odst. 1 ECT.  

K tomu rozhodčí tribunál jasně deklaroval, že pro posouzení státní příslušnosti 

stačí jedna z alternativ - „vlastnictví“ nebo „kontrola“. Dále tribunál vyjádřil svůj názor, 

že dle něj za vlastnictví lze považovat i nepřímé a beneficiální vlastnictví; za kontrolu 

lze pak považovat faktickou kontrolu, včetně možnosti uplatňovat podstatný vliv na 

správu a vedení, jejich operace a výběr členů správní rady (představenstva) 

společnosti.91 

4.2.1 Odepření výhod (tzv. Denial of Benefits Clause) 

Od článku 26 odst. 7 je nutné odlišit již výše nastíněný institut odepření výhod 

(tzv. Denial of Benefits Clause). Tento institut je uveden v článku 17 odst. 1 ECT a jeho 

smyslem je ochrana hostitelského státu před treaty shopping a forum shopping; tedy 

před možností státního příslušníka jiného než smluvního státu, aby ve smluvním státě 

založil právnickou osobu podle článku 1 odst. 7 ECT. Jinými slovy účelem článku 17 

odst. 1 je zúžení rozsahu ochrany poskytované podle ECT. Znění článku 17 odst. 1 ECT 

je následující: 

                                                
90 Plama Consortium Limited v Republic of Bulgaria, ICSID případ č. ARB/03/24, RN o pravomoci 

(příslušnosti) ze dne 8. února 2006 a RN ze dne 27. srpna 2008. 
91 Plama Consortium Limited v Republic of Bulgaria, ICSID případ č. ARB/03/24, RN o pravomoci 

(příslušnosti), odst. 170. 
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Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít výhody plynoucí z této části 

(1) Kterékoli právnické osobě, pokud tuto osobu vlastní nebo kontrolují občané 

nebo státní příslušníci třetího státu a pokud tato osoba nevykonává žádnou 

významnou podnikatelskou činnost na území smluvní strany, kde má sídlo 

Tento mechanismus funguje pouze ve vztahu k třetí části ECT (tj. části týkající se 

Podpory a ochrany investic), účelový (teleologický) výklad vede k závěru, že aplikace 

článku 26 zůstává při použití článku 17 nedotčena. Jak již bylo řečeno, vztahem a 

aplikací článku 26 odst. 7 a článku 17 odst. 1 ECT se zabývá rozhodčí tribunál ve sporu 

Plama v. Bulharsko.  

Bulharsko v tomto sporu tvrdilo, že vzhledem k tomu, že investorovi odmítlo 

ochranu přiznanou třetí částí ECT v souladu s článkem 17 odst. 1 ECT, odvolalo tím 

svůj souhlas s předložením sporů, které vzniknou z porušení povinností podle třetí části, 

k projednání a rozhodnutí v rozhodčím řízení.92  Rozhodčí tribunál toto tvrzení odmítl s 

tím, že Bulharsko dalo prostřednictvím článku 26 ECT a článku 25 Washingtonské 

úmluvy svůj bezvýhradný souhlas s projednáním předmětného sporu v rozhodčím řízení 

před ICSID.93 Tribunál uvedl, že „článek 17 odst. 1 nemá za účinek odepření všech 

výhod, které se podle ECT vztahují na investory, ale výslovně omezuje odepření výhod 

vyplývajících z třetí části ECT.“94 

Institut odepření výhod přináší ještě jednu významnou otázku, a to zda článek 17 

má účinky retroaktivní nebo působí pro futuro. I k tomuto aspektu se vyjádřil tribunál 

ve sporu Plama v. Bulharsko, když uvedl, že kdyby měl článek 17 odst. 1 retroaktivní 

účinek, mělo by to velmi vážné následky pro investora, který by nemohl „dlouhodobě“ 

                                                
92 Plama Consortium Limited v Republic of Bulgaria, ICSID případ č. ARB/03/24, RN o pravomoci 

(příslušnosti), odst. 32-33.  
93 Ibid., odst. 138 a násl. 
94 Ibid., odst. 149. 
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plánovat svoje investice v energetickém sektoru. 95 Z toho rozhodčí tribunál vyvodil, že 

článek 17 působí pouze do budoucna.96 

Výše byla podrobněji rozebrána problematika mnohostranných smluv o ochraně 

investic, které mají některé aspekty podobné a v něčem se liší. Níže bude nastíněna 

oblast ochrany investic z pohledu dvoustranných smluv, především se zaměřením - na v 

mezinárodních rozhodčích sporech nejvytíženější - dvoustranné smlouvy, které 

podepsala Česká republika (případně ke kterým přistoupila po rozpadu 

Československa).  

5. Bilaterální investiční dohody (BIT) 
 

Dvoustranné (bilaterální) dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic jsou 

smluvním typem, který se začal používat na začátku 60. let 20. století.97 Původně je 

začaly uzavírat západní státy s mimoevropskými rozvojovými státy z toho důvodu, že 

rozvojové státy potřebovaly příliv kapitálu a investic a západní státy, které jim tento 

kapitál poskytly, se na druhou stranu zabezpečily proti rizikům vyvlastnění svých 

investic.  

Jak připomínají Šturma-Balaš, BIT často mívají podobný obsah, kdy zahrnují: 1) 

definice investice a investora, 2) závazek k podpoře investic či jiná ustanovení o vstupu 

(zřizování) investic, 3) standardy zacházení, 4) tzv. zastřešující doložky (známé pod 

názvem umbrella clauses), 5) ochrana investic před vyvlastněním a podobným 

opatřením, 6) náhrada za poškození, 7) převody finančních prostředků, 8) postoupení 

pohledávky, 9) doložky o řešení sporů, a v neposlední řadě 10) závěrečná ustanovení.98 

                                                
95 Dlouhodobá spolupráce v oblasti energetického průmyslu je podle článku 2 ECT jedním z účelů 

Smlouvy o energetické chartě. 
96 Plama Consortium Limited v Republic of Bulgaria, ICSID případ č. ARB/03/24, RN o pravomoci 

(příslušnosti), odst. 162 a násl. 
97 Historicky první dvoustrannou dohodou byla Dohoda o ochraně a podpoře investic mezi Německem a 

Pákistánem, uzavřená dne 25. listopadu 1959.  
98 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 315. 
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Za dobu, co státy využívají tento typ smluv, prošly BIT velkým vývojem. Lze 

říci, že podle rozsahu závazků hostitelského státu a podle různorodosti obsažených 

prvků existují tři generace dohod o ochraně a podpoře investic. Rozsah této práce však 

neumožňuje se podrobněji zabývat jednotlivými generacemi, proto níže bude uvedena 

pouze jejich nejstručnější charakteristika. 

První generace je představována dohodami, které uzavíraly především evropské 

země (konkrétně západoevropské státy), a proto se o nich hovoří jako o tzv. evropském 

modelu. Jejich primárním účelem bylo zajištění ochrany investic svých příslušníků, 

fyzických i právnických osob, v rozvojových a posléze v bývalých socialistických či 

reformních státech. Tento typ dohod klade důraz na ochranu proti znárodnění či 

vyvlastnění investorova kapitálu a na možnost náhrady. Dohody první generace jsou 

jistým kompromisem mezi požadavky rozvojových zemí a požadavky vyspělých 

průmyslových států. „Smluvní státy se v nich sice zavazují podporovat mezinárodní 

investice, avšak ponechávají hostitelským státům pravomoc kontrolovat a povolovat 

zřizování investic v souladu s prioritami jejich hospodářské politiky.“99  

Ke druhé generaci dohod patří dohody tzv. amerického typu, tedy modelu, který 

používaly Spojené státy americké v období let 1983 - 2004, než byly nahrazeny novým 

modelem. Tyto dohody jsou charakteristické tím, že kladou velký důraz na pravidla 

zacházení. Od první generace se liší hlavně tím, že americký typ rozšiřuje princip 

národního zacházení jak na pre-investiční, tak i na post-investiční fázi. Jinými slovy jde 

o investiční dohody, které vedou k liberalizaci toků investic.100 

Třetí generaci dohod charakterizují dvoustranné instrumenty, které zavádějí 

zákazy různých investičních opatření spojených s obchodem. Mezi ně patří například i 

ECT. Státům v nich odpadá možnost podmiňovat investice budoucích investorů, 

zatímco investoři mohou lépe využívat svých komparativních výhod. Dochází zde 

                                                
99 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 316. 
100 ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 

316. 
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k propojování pravidel liberalizace investic s liberalizací obchodu. Tímto postupem se 

ještě více zajišťuje zacházení s investory podle národního režimu.101  

Česká republika dosud platně uzavřela 91 dvoustranných dohod o ochraně 

investic. 102  U některých z těchto smluv se počítá se změnami, a to na základě 

podepsaných dohod, u kterých však ještě nebyl oběma smluvními stranami ukončen 

ratifikační proces (např. Kuvajt, Libanon apod.). Některé dvoustranné dohody mezi 

Českou republikou a jinými smluvními státy však již byly ukončeny. Nejznámějším 

příkladem je dohoda mezi ČR a Slovenskem, která pozbyla platnosti a aplikovatelnosti 

1. května 2004, tj. dnem přistoupení obou zemí do Evropské unie. Tato dohoda nebyla 

nikdy publikována, resp. platně vyhlášena, a proto bylo i předmětem jediného sporu 

řešeného rozhodčím tribunálem podle BIT uzavřené mezi ČR a Slovenskem, (ČSOB v. 

Slovensko, více viz část 3.4.) byla platnost této dvoustranné dohody. 

Níže budou připomenuty tři z nejvíce používaných bilaterálních dohod, které ČR 

uzavřela, a to s Nizozemím, Německem a USA a jejich přístup k definicím týkajícím se 

investorů. Ze stejného pohledu bude zmíněna dvoustranná dohoda mezi ČR a 

Filipínami, která se snaží zabraňovat zneužití systému ochrany investora pomocí 

„forum shopping“ a „treaty shopping“.  

5.1 ČR – Nizozemí 

Dohoda mezi ČR a Nizozemím byla aplikována v mnoha investičních sporech. 

Patří mezi ně například CME v. Česká republika103 (více viz část 6.1.1.), Saluka 

Investments  v. Česká republika (více viz část 6.2.1.), Eastern Sugar B.V. v. Česká 

republika,104 nebo Invesmart v. Česká republika.105 V současné době je BIT mezi ČR a 

                                                
101 Zacházení s investory podle národního režimu má svůj základ v Deklaraci OECD o mezinárodních 

investicích a nadnárodních podnicích z roku 1976, která stanovuje obecné standardy pro vlády 

signatářských států, týkající se jejich investičního prostředí. Deklaruje se v ní, že národní zacházení je 

závazek státu zacházet se společnostmi operujícími na jeho území, avšak kontrolovanými státními 

příslušníky jiných států, ne méně příznivě, než s domovskými společnostmi v podobných situacích. 
102 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/platne-dohody-o-podpore-a-ochrane-investic-46007.html.  
103 CME Czech Republic B.V. v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN ze dne 13. září 2001. 
104 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006. 
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Nizozemím podrobována přezkumu díky fotovoltaickým sporům, které jsou vedeny 

proti České republice, kde někteří z žalobců tvrdí, že mají nizozemskou státní 

příslušnost. 

Článek 1 písm. b) česko-nizozemské dohody106 pod pojmem “investor “ uvádí:  

i) fyzické osoby, které jsou občany jedné ze smluvních stran v souladu s jejím 

právním řádem; 

ii) právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem jedné ze smluvních 

stran. 

Ustanovení týkající se fyzických osob odpovídá standardu, který se váže na 

požadavek občanství, běžný například u Washingtonské úmluvy. Ustavení týkající se 

podmínek pro právnické osoby je již zajímavější, a to s ohledem na velkou benevolenci, 

kterou toto vymezení poskytuje. Termín „právnické osoby zřízené v souladu s právním 

řádem“ vlastně znamená, že jakákoli náležitě založená právnická osoba může požívat 

ochrany, kterou jí poskytne česko-nizozemská BIT. Následky této benevolence jsou 

zřejmé – často se stává, že právnická osoba si uměle, bez jakéhokoli vztahu k smluvní 

straně BIT, vytvoří ochranu na základě mezinárodního investičního řízení.107 V praxi to 

může vypadat tak, že právnická osoba, která pochází ze země, kde BIT s Českou 

republikou není pro investora tak výhodná, případně tato země s Českou republikou 

nemá vůbec uzavřenou dohodu o ochraně a podpoře investic, uvažujíc o investování v 

České republice, si v této zemi založí svoji pobočku (dceřinou společnost apod.) a 

následně prostřednictvím této společnosti realizuje investici na území ČR. Více se touto 

problematikou budou zabývat části týkající se sporů CME a Saluka Investments, B.V. 

                                                                                                                                          
105 Invesmart v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 3. července 2009. 
106 Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a 

vzájemné ochraně investic přijatá na základě sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 

569/1992. Sb., o sjednání dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Nizozemským 

královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.  
107 Srov. například CME v. Česká republika a Saluka Investments  v. Česká republika. 
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5.2 ČR – Německo 

Dvoustranná dohoda o ochraně a podpoře investic, uzavřená mezi ČR a 

Německem,108 byla aplikována také v několika investičních sporech. Jedná se například 

o spory ve věcech ECE Projektmanagement v. Česká republika109 a InterTrade Holding 

GmbH v. Česká republika,110 které se rozhodovaly podle UNCITRAL pravidel z roku 

1976, dále pak o spor ve věci Binder v. Česká republika.111 V neposlední řadě na tuto 

dvoustrannou dohodu odkazují žalobci ve sporu Voltaic Network GmbH v. Česká 

republika,112 tedy dalším sporu týkajícím se fotovoltaických elektráren. Oproti česko-

nizozemské BIT je ČR-Německo BIT benevolentnější pro fyzické osoby, na druhou 

stranu přísnější pro právnické osoby. Česko-německá dohoda ve svém článku 1 odst. 3. 

uvádí, že pro účely této dohody:  

Pojem „investor“ znamená fyzické osoby se stálým bydlištěm nebo právnické 

osoby se sídlem v okruhu působnosti této Dohody, jež jsou oprávněny jednat jako 

investoři. 

Požadavek ohledně fyzických osob, aby pro ně mohla být aplikovatelná 

předmětná BIT, se vztahuje na pojem stálé bydliště. Je zřejmé, že z perspektivy české 

legislativy se má na mysli pojem trvalý pobyt, resp. trvalé bydliště. Jak bylo uvedeno v 

                                                
108 Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spolkovou republikou Německo o 

podpoře a vzájemné ochraně investic přijatá na základě Sdělení federálního ministerstva zahraničních 

věcí č. 573/1992. Sb., o sjednání dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spolkovou 

republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.  
109 ECE Projektmanagement International GmbH et al. v. Czech Republic, UNCITRAL, RN ze dne 19. 

září 2013. 
110 InterTrade Holding BmgH v. Czech Republic, UNCITRAL, RN ze dne 29. května 2012. 
111 Binder v. Czech Republic, UNCITRAL, RN o příslušnosti ze 6. června 2007 a RN ze dne 1. července 

2011. Oba rozhodčí nálezy nejsou z popudu ČR veřejně přístupné. Nejvíce informací ohledně tohoto 

sporu lze zjistit pomocí Investment Arbitration Report (www.iareporter.com), kde se tomuto sporu věnuje 

Luke Eric Peterson; nejbohatším zdrojem materiálu v této věci je článek autora Detail surface of 

jurisdiction holdings in Binder v. Czech Republic; Ad-Hoc Tribunal saw no conflict between BITS and 

EU law, ze kterého autor nejvíce čerpá. 
112 Voltaic Network GmbH v. Czech Republic, UNCITRAL. 
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části týkající se ECT, definice, požadující po fyzických osobách namísto občanství 

pouze trvalý pobyt, jsou méně časté a v praxi mohou způsobit několik nejasností. Státní 

příslušnost a trvalé bydliště jsou dva na sobě nezávislé instituty. U investorů, kteří 

nemají občanství (státní příslušnost) státu, ve kterém působí nebo jsou usazeni, je trvalé 

bydliště jakýmsi předstupněm k občanství (státní příslušnosti). Je tedy možné mít státní 

příslušnost jednoho státu, ale trvalé bydliště mít na území jiného státu. Takto by mohla 

požadovat ochranu ze strany ČR například fyzická osoba, která má německou státní 

příslušnost (resp. občanství), ale trvale bydlí v Praze a investuje v Berlíně. Německý 

státní příslušník by tedy mohl žalovat Německo díky tomu, že BIT mezi ČR a 

Německem na něj nahlíží jako na českého investora. Účelem investičních dohod je 

ochrana investic cizích státních příslušníků smluvních států a proto by podle názoru 

autora tento model porušoval principy a účely těchto dohod. I takové jednání lze v 

určitých případech považovat za forum shopping. K tomu se vyjádřil rozhodčí tribunál 

ve výše zmíněném sporu Binder v. Česká republika. 

V tomto sporu se rozhodčí senát mimo jiné vyjádřil k námitce absence personální 

jurisdikce BIT (mezi ČR a Německem) ve vztahu k žalobci a jeho investici. Podle ČR 

pan Binder (investor jakožto fyzická osoba) nesplňoval podmínku trvalého pobytu 

(bydliště) na území Německa. Protože pan Binder pobýval jak na území Německa tak i 

ČR, česká strana z toho dovodila jeho blízké vazby k České republice. Rozhodčí 

tribunál tuto námitku nepřijal s odůvodněním, že pro splnění tohoto požadavku je 

zapotřebí vykládat Vídeňskou úmluvu o smluvním právu autonomně, ne dle národních 

úprav ČR a Německa. Rozhodčí tribunál uvedl, že trvalý pobyt (bydliště) se vztahuje na 

osobní a rodinný život dané osoby a ne na profesní a obchodní aktivity. Podle tribunálu 

si pan Binder trvalý pobyt v Německu zachoval, a to i přesto, že se přiznal, že podnikl 

určité kroky pro začlenění do české společnosti, včetně získání české státní příslušnosti 

a souhlasu k trvalému pobytu podle českého práva a mohl se i prokazovat českou státní 

příslušností v některých jednáních s českými úřady. Proto tribunál rozhodl, že tyto 
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vazby na Českou republiku neospravedlňují absenci ochrany investora podle česko-

německé BIT.113  

Oproti požadavku na fyzické osoby, jsou požadavky na aplikovatelnost česko-

německé dohody pro právnické osoby přísnější. Úprava požaduje, aby investor 

právnická osoba měl sídlo na území druhého smluvního státu. Tento požadavek je v 

porovnání s úpravou česko-nizozemské dohody méně benevolentní, avšak naprosto 

standardní, jak je patrné i z kritéria sídla, které se používá pro určení státní příslušnosti 

právnických osob. O tomto kritériu bylo již pojednáno výše (viz část 2.2.2.). 

5.3 ČR – USA 

Dvoustranná dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic uzavřená mezi 

Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spojenými státy americkými114 byla 

podepsána v říjnu 1991 a vešla v platnost o rok později, v prosinci 1992. Jak bylo 

uvedeno výše, USA používaly svou modelovou investiční smlouvu již od roku 1983. 

Proto i tato dohoda nesla znaky dvoustranných smluv, které kladly důraz na pravidla 

zacházení. S blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné se 

zabývat a vzít v úvahu i tuto skutečnost. Evropská komise totiž nabyla dojmu, že do té 

doby platná BIT obsahuje některá ustanovení, která jsou neslučitelná s právem 

Společenství.115  Na základě toho byl ujednán a 10. prosince 2003 podepsán ČR a 

                                                
113 PETERSEN, L. E. Detail surface of jurisdiction holdings in Binder v. Czech Republic; Ad-Hoc 

Tribunal saw no conflict between BITS and EU law, IAREPORTER [online], publikovaný dne 28. února 

2009. 
114  Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic uzavřená mezi Českou a Slovenskou Federativní 

republikou a Spojenými státy americkými přijatá na základě Sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 187/1993. Sb., o podepsání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a 

Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic. 
115 Z toho důvodu Evropská komise (resp. Komise Evropských společenství) vypracovala Ujednání za 

účelem usnadnit členským státům opětovné vyjednání jejich BIT se Spojenými státy americkými, tzv. 

Memorandum of Understanding. 
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Spojenými státy americkými Dodatkový protokol, 116  kterým se změnila dohoda 

(společně jako ČR-USA BIT). 

Jediným sporem, který aplikoval česko-americkou BIT, je spor ve věci Ronald 

Lauder v. Česká republika. 117  O tomto sporu bude pojednáno společně s velmi 

podobným sporem (CME v. Český republika) níže v části 6.1.1. 

ČR-USA BIT stanoví určité standardy se zacházením investic „státních 

příslušníků“ a „společností druhé smluvní strany.“ S ohledem na jejich definice se 

Protokolem nic nezměnilo, a proto se používají definice uvedené v Dohodě. Článek 1 

uvádí:  

Článek I 

1. Pro účely této Dohody 

... 

b) “společnost smluvní strany” znamená jakoukoli korporaci, společnost, sdružení, 

státní nebo jiný podnik, nebo jinou organizaci, z právního hlediska ustavenou v 

souladu s právním řádem smluvní strany nebo jejího politického podrozdělení, ať 

byla či nebyla zřízena za účelem finančních výnosů a je v soukromém vlastnictví 

nebo vlastnictví vlády; 

c) „státní příslušník“ smluvní strany znamená fyzickou osobu, která je státním 

příslušníkem smluvní strany v souladu s jejím příslušným zákonem. 

Z pohledu investora fyzické osoby je tedy rozhodující, aby měla státní příslušnost 

(občanství) druhého smluvního státu. Tento požadavek je standardním kritériem pro 

posouzení státní příslušnosti fyzické osoby v případech, kdy se nehledí na trvalé 

bydliště (pobyt) investora. Tento přístup se zdá být rozumnější, protože až na 

problematiku dvojího občanství nepřináší tolik úskalí. 

                                                
116 Do českého právního řádu inkorporovaný na základě Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 

102/2004 Sb., o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými 

k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné 

podpoře a ochraně investic. 
117 Ronald Lauder v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 3. září 2001. 
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Z pohledu investora právnické osoby, v terminologii ČR-USA BIT „společnosti 

smluvní strany“, záleží na tom, zda byla založena v souladu s právním řádem druhého 

státu. Tento přístup byl již rozebrán v části týkající se česko-nizozemské BIT. Na rozdíl 

od této BIT, kdy se za investora považuje právnická osoba zřízená v souladu s právním 

řádem jedné ze smluvních stran, ČR – USA BIT rozvádí, že není důležité, zda byla či 

nebyla zřízena za účelem získání zisku. V tomto ohledu se text ustanovení podobá znění 

již zmíněné Smlouvy o energetické chartě. Článek 1 odst. 7 písm. a)(i) ECT uvádí, že 

investorem je kromě společnosti i jiná organizace zřízená v souladu s platným právem. 

Jak bylo uvedeno výše, 118 termín jiná organizace nejspíše odkazuje na sdružení, 

společné podniky (joint ventures), svěřenskou správu majetku (tzv. trusty) nebo 

případně i nadace. Česko-americká BIT uvádí příklady typů právnických osob (např. 

společnost, sdružení, státní nebo jiný podnik); je však ale zřejmé, že různorodost typů 

právnických osob, které se mohou domáhat ochrany těchto ochranných instrumentů 

(tedy ČR-USA BIT a ECT), bude velmi podobná. 

Co by mohlo způsobit jistý výkladový problém, je sousloví „vlastnictví vlády“. 

Autoři ČR-USA BIT chtěli nejspíše odlišit majetek, který není v soukromém 

vlastnictví. Z pohledu českého práva, terminologie zná termín „majetek České 

republiky“, případně „majetek státu“.119 Úřad vlády České republiky je pak organizační 

složkou státu, prostřednictvím které ČR hospodaří se svým majetkem. Protože znění 

článku 1 BIT mezi ČR a USA uvádí státní podnik, což je právnická osoba provozující 

podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,120 

bylo by vhodné spíše uvést do výčtu subjektů, které se považují za “společnost smluvní 

strany”, termín „státní příspěvkové organizace“ nebo „státní peněžní ústav“. 

Dosavadní praxe tento problém zatím neřešila, ale lze očekávat, že rozhodčí 

tribunály v případě výkladu pojmu „vlastnictví vlády“ budou tento pojem vykládat „v 

souladu s právním řádem smluvní strany“. Tímto způsobem by jim nezbývalo nic jiného 

                                                
118 Viz s. 39 a násl. 
119 Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
120 Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, § 2 (1). 
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než považovat „vlastnictví vlády“ za „majetek České republiky“, případně za 

„vlastnictví České republiky“.121 

5.4 ČR – Filipíny 

Některé dohody se do jisté míry snaží omezit pojem investor především pokud jde 

o právnické osoby a zabraňují tak možnému zneužívání ochrany poskytované smluvním 

státem, a to díky treaty shopping a forum shopping. Právě česko-filipínská dohoda122 je 

dohodou, která se snaží najít kompromis mezi bezbřehou ochranou investorů a 

možností těchto investorů využívat treaty shopping a forum shopping. 

2. Pojem ,,investor“ znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která 

investuje na území druhé smluvní strany. 

a) Pojem ,,fyzická osoba“ znamená: 

i. s ohledem na Filipínskou republiku, jakéhokoliv jedince v rámci významu 

uvedeného v její ústavě; 

ii. s ohledem na Českou republiku, jakoukoliv fyzickou osobu mající státní 

občanství České republiky v souladu s jejím právním řádem. 

b) Pojem „právnická osoba“ znamená, s ohledem na obě země, právnické osoby 

včetně společností, sdružení společností, obchodních právnických osob a jiných 

organizací, které jsou zřízeny nebo zaregistrovány, a v každém případě řádně 

organizovány a skutečně provádějící hospodářskou činnost podle právního řádu 

                                                
121 Autor si je vědom skutečnosti, že BIT mezi ČR a USA vešla v platnost dříve než dva výše uvedené 

zákony. Avšak ani předchozí právní úpravy neznaly pojem „vlastnictví vlády“. Tak například Vyhláška 

federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku znala pojem “státní 

socialistické vlastnictví” nebo “národní majetek”; Vyhláška federálního ministerstva financí č. 119/1988 

Sb., o hospodaření s národním majetkem pak pojem  “socialistické celospolečenské vlastnictví” a pojem 

„národní majetek” apod. 
122 Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic 

přijatá na základě Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 141/1996. Sb., o sjednání Dohody mezi 

Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic. 
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příslušné smluvní strany a mají své sídlo na území příslušné smluvní strany, kde je 

prováděno skutečné řízení společnosti.123 

Dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi ČR a Filipínami tradičně rozlišuje 

investora fyzickou osobu a investora právnickou osobu. Je zřejmé, že aby se 

fyzická/právnická osoba mohla klasifikovat jako investor, musí investovat na území 

druhé smluvní strany. 

Definice fyzické osoby v ČR-FIL BIT rozlišuje státního příslušníka České 

republiky a státního příslušníka Filipín. Z pohledu Ústavy Filipínské republiky124 se za 

jedince (občany Filipínské republiky) považují osoby, které se narodily na území Filipín 

nebo byly naturalizovány jedním ze způsobů, které článek IV Ústavy Filipínské 

republiky předpokládá. Z pohledu České republiky je investorem fyzickou osobou 

každý státní občan (příslušník) ČR. V tomto ČR-FIL BIT nevybočuje ze standardu, 

který je použit i ve výše uvedených dvoustranných dohodách mezi ČR a Nizozemím a 

mezi ČR a Spojenými státy americkými. 

Definice týkající se investora právnické osoby je mnohem zajímavější z toho 

důvodu, že je daleko podrobnější a vyžaduje po právnické osobě, aby splnila více 

podmínek. Tím omezuje pojem investora právnické osoby a zabraňuje tak negativním 

vlivům treaty a forum shopping. Stejně jako v ČR – USA BIT se zmiňuje výčet 

subjektů různých právních forem, které se mohou klasifikovat za investora (např. 

společnost, sdružení společností, organizace apod.). Nejdůležitější z pohledu rovnováhy 

ochrany smluvního státu a příslušníka druhého smluvního státu je fakt, že se v definici 

mísí dvě hlavní kritéria pro určení státní příslušnosti právnické osoby. Inkorporační 

princip je zastoupen souslovím „jsou zřízeny nebo zaregistrovány“; kritérium sídla pak 

souslovím „mají své sídlo na území příslušné smluvní strany, kde je prováděno skutečné 

řízení společnosti“. Další princip, který se používá v této definici, je „kritérium pravé 

ekonomické činnosti“ v daném státě (genuine economic activity). Ten je zastoupen 
                                                
123 Dostupné na https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201994/v1994.pdf, s. 394. Výše 

zmíněný portál http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/platne-dohody-o-podpore-a-ochrane-investic-

46007.html, uvedený v pozn. 101, neobsahuje kompletní znění BIT mezi ČR a Filipínami. 
124 Ústava Filipínské republiky z 1987, veřejně dostupná v anglickém jazyce na 

http://www.gov.ph/constitutions/1987-constitution/. 
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slovy „řádně organizovány a skutečně provádějící hospodářskou činnost podle 

právního řádu příslušné smluvní strany“ 

Společně tato kritéria tvoří ucelený požadavek, který je přísný na investory 

právnické osoby a zneužití ochrany investora na základě této BIT je obtížné. Je ovšem 

nutné podotknout, že česko-filipínská BIT není zcela původní, protože se nejspíše 

inspirovala starší česko-švýcarskou dohodou o ochraně investic, která vychází ze 

švýcarské modelové BIT.125  

5.5 Ostatní 

Právě česko-švýcarská smlouva je jednou ze smluv, podle které rozhodčí tribunál 

rozhodoval investiční spor mezi ČR a příslušníkem druhého smluvního státu. Dalšími 

investičními dohodami, které byly nějakým způsobem vykládány tribunálem jsou např. 

česko-izraelská BIT (blíže viz Phoenix v. Czech Republic), česko-britská BIT (William 

Nagel v. Česká republika), česko-kanadská BIT (Frontier Petroleum Services Ltd. v. 

Česká republika) a česko-chorvatská BIT (Pren Nreka v. Česká republika). 

Dosud se tato rigorózní práce věnovala problematice spíše teoretické. Byl 

vysvětlen pojem investor i to, že jím může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická. 

Bylo pojednáno o přístupech, jakými je možné určit státní příslušnost těchto investorů. 

Dále se práce zabývala mnohostrannými smlouvami (Washingtonská úmluva a ECT) a 

dvoustrannými smlouvami (mezi ČR a dalšími státy) a tím, jaká kritéria a definice tyto 

smlouvy používají při určení státní příslušnosti. V následující části se k některým již 

zmíněným tématům (BIT či kritériím pro určení státní příslušnosti) autor vrátí, avšak 

zaměří se na ně přes optiku konkrétních sporů, které se v minulosti řešily mezi 

investory a státy, na jejichž území tito investoři investovali svůj majetek. 

 

                                                
125 Srov. ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 

s. 369. 
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6. Případové studie 

V této části bude rozebrána problematika dílčích problémů, které mohou nastat při 

posuzování státní příslušnosti investora v mezinárodních investičních sporech. První 

studie se věnuje dvěma sporům, které byly nastíněny v úvodu této práce, a to CME v. 

Česká republika a Ronald Lauder v. Česká republika. 

6.1 Identita investorů, rei iudicatea a lis pendens 

Tyto spory jsou významné především z pohledu problematiky týkající se res 

iudicata a lis pendens. Níže bude pojednáno o těchto dvou doktrínách ve vztahu ke 

státní příslušnosti a identitě investorů. Je to právě identita, resp. totožnost, která podle 

rozhodčích tribunálů chyběla investorovi CME a investorovi Lauderovi, což umožnilo 

podvojnost řízení proti České republice. Autor je však toho názoru, že by se měli 

investoři CME a Lauder považovat za jednoho investora, protože z pohledu identity 

žalobce se o jednoho investora jedná. Nejprve je ovšem nutné vysvětlit doktríny res 

iudicata a lis pendens. 

Doktríny res iudicata a lis pendens jsou rozšířené v celém právním světě.126 

Věnují se jim například zprávy od Fawcett127 a od Komise pro mezinárodní obchodní 

arbitráž při Asociaci mezinárodního práva (ILA Komise), 128  které jsou uznávány 

širokou odbornou veřejností. Zprávy od ILA Komise nastavují standardy a poskytují 

podklady pro jednání týkající se možných problémů, k nimž by mohlo dojít na základě 

těchto dvou doktrín.129 

                                                
126 Doktríny lis pendens and res iudicata jsou podle článku 38 bodu 1 písm. c) Statutu mezinárodního 

soudního dvora považovány za „obecné zásady práva”. Více viz pozn. 2 a 3. 
127 FAWCETT, J. „Declining Jurisdiction in Private International Law“, Reports to the XIVth Congress 

of the International Academy of Comparative Law, Athens, srpen 1994, Oxford : University Press, 1995. 
128 Komise pro mezinárodní obchodní arbitráž při Asociaci mezinárodního práva byla vytvořena za 

účelem výzkumu a přípravy zpráv o důkladně vybraných problémech mezinárodního práva. Více 

informací na http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm.  
129 Pro tyto účely byly vytvořeny zprávy ILA Final Report on Lis Pendens and Arbitration a ILA Interim 

Report on Res Iudicata and Arbitration. 
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Doktrína lis pendens je Fawcettem charakterizována jako “situace ve které 

paralelní řízení mezi stejnými stranami o stejném předmětu žaloby souběžně probíhají 

ve dvou rozličných zemích.”130 S ohledem na mezinárodní arbitráže může být tato 

doktrína konfrontována nejen ve dvou rozličných zemích, ale i a) rozhodčím tribunálem 

a státním soudem, b) dvěma rozhodčími tribunály, nebo c) rozhodčím tribunálem a 

nadnárodním soudem či tribunálem. 

Doktrína res iudicata podle ILA Komise odkazuje na obecnou zásadu, kdy 

pozdější soudy nebo tribunály by měly ctít a držet se dřívějšího a konečného 

rozhodnutí, které se týká stejného předmětu, stejných právních podkladů a stejných 

stran sporu (jedná se o tzv. „test trojí identity“).131  

Před samotným rozborem, proč by dle názoru autora měli být Ronald Lauder a 

CME považováni za jednoho investora, je vhodné se zmínit okolnosti těchto sporů. 

6.1.1 CME/Ronald Lauder v. Česká republika 

Tyto spory patří k prvním mezinárodním investičním sporům, kterým musela 

Česká republika čelit. První rozhodčí soud rozhodoval ve věci Ronald Lauder v. Česká 

republika.132 Pan Lauder byl občanem Spojených států amerických a konečným řídícím 

akcionářem společnosti CME (ve které měl 30% akcií), která ovládala 99% podíl v 

České nezávislé televizní společnosti (ČNTS).133 Poté, co Rada České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání („Mediální rada“), která uděluje vysílací licence, zrušila 

ČNTS licenci vysílat, žaloval Českou republiku pro porušení ČR-USA BIT.134 Stejně 

tak učinila o půl roku později společnost CME, a to na základě BIT mezi ČR-

Nizozemím. 
                                                
130 FAWCETT, J. „Declining Jurisdiction in Private International Law“, Reports to the XIVth Congress 

of the International Academy of Comparative Law, Athens, srpen 1994, Oxford : University Press, 1995 

s. 27. 
131 Konference asociace mezinárodního práva na mezinárodní obchodní arbitráž, ILA Interim Report on 

Res Iudicata and Arbitration, Berlín, 2004, s. 36. 
132 Ronald Lauder v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 3. září 2001. 
133 Česká nezávislá televizní společnosti byla provozovatelem TV Nova. 
134 Srov. SPOORENBERG, F.,; VIÑUALES, J. E., Conflicting Decisions in International Arbitration, 

Ročník 8, Číslo 1. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2009, s. 98. 
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Pan Lauder ve své žalobě tvrdil, že Česká republika neochránila jeho investici 

před nepřímým vyvlastněním, spočívajícím v odebrání licence k televiznímu vysílání 

Mediální radou, že tím došlo k diskriminaci a k dalším porušením BIT mezi ČR a 

USA.135 Rozhodčí tribunál sídlící v Londýně Lauderovy nároky odmítl s tím, že k 

porušení ČR-USA BIT nedošlo a že závazek spravedlivého a rovnoprávného zacházení 

a plné bezpečnosti a ochrany byl za daných okolností dodržen.136 

Stejných požadavků, kterých se domáhal Lauder ve svém sporu, se domáhala i 

společnost CME v jejím sporu s Českou republikou před Stockholmským rozhodčím 

tribunálem.137 Na rozdíl od prvního sporu rozhodčí tribunál ve Stockholmu přiřkl 

žalobci odškodnění ve výši $270 milionů s 10% úrokem, 138  a to i přesto, že se řízení 

řídila stejnými pravidly. I přes velkou podobnost obou sporů i podobnost předmětných 

dohod (ČR – USA BIT a ČR – NIZ BIT),139 CME tribunál nebral v potaz argumenty 

týkající se lis pendens a následně pak res iudicata.140 Tribunál uvedl, že podmínky pro 

použití zásad res iudicata nebyly splněny,141 a to především proto, že zde nebyla 

identita (totožnost) stran.142 

                                                
135 Ronald Lauder v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 3. září 2001, s. 42. 
136 Ronald Lauder v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 3. září 2001, s. 43. 
137 CME Czech Republic B.V. v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN ze dne 13. září 2001, odst. 

26. 
138 CME Česká republika BV v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 14. března 2003, odst. 649. 
139 Existují i názory, že tyto dva spory jsou naprosto odlišné. Např. prof. Don Wallace, Společenství 

mezinárodní arbitráže na Georgetown University Law Center (Georgetown International Arbitration 

Society), Oběd pro profesionály, 5. prosinec, 2012. 
140 Pro upřesnění je třeba upozornit, že ČR výslovně neuplatňovala námitku lis pendens či rei iudicatea, 

ale použila institut zneužití postupu (tzv. abuse of process) panem Lauderem, pro zahájení dvou 

paralelních rozhodčích řízení. CME Česká republika BV v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 14. 

března 2003, odst. 32. 
141 CME Česká republika BV v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 14. března 2003, odst. 426-437. 
142 CME Česká republika BV v. Česká republika, UNCITRAL, RN ze dne 14. března 2003, odst. 432.  
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Tabulka č. 1 – Vlastnická struktura společnosti CME 

Dle názoru autora byl tento postup chybný. Následkem toho byla dvě rozhodčí 

řízení, v nichž se posuzovala stejná jednání, stejné investice s velmi podobnými 

investory (i s přihlédnutím k některým námitkám k totožnosti investorů), ovšem s 

rozdílným výsledkem. Výše bylo uvedeno, že při posuzování, zda je možné aplikovat 

zásadu rei iudicatea, se používá „test trojí identity“. Jediným kritériem, které se zde 

může zdát ne zcela prokázané, je identita stran. 

Pro posuzování identity stran mohou tribunály použít dva přístupy: a) omezující, 

který byl použit CME tribunálem a b) přístup „případ od případu“ (tzv. ekonomický 

přístup), který by měl být dle autora práce používán, aby se posílila právní 

předvídatelnost a jistota stran. Druhý přístup by přispěl k větší spravedlnosti a ochraně 

státu před nespravedlivými situacemi, které mohou vzniknout díky aplikaci omezujícího 

Ronald Lauder (státní příslušník USA, signatáře BIT mezi 
ČR a USA) 

CME Media Ltd., Bermuda Corporation (Bermuda není 
signatářem žádně předmětné BIT) 

CME (společnost sídlící v Nizozemí, signatáři BIT mezi 
ČR a Nizozemím) 

93.2% přímého 
vlastnictví 

NOVA (česká 
holdingová 

společnost) - podíl 
ve výši 5,8% 

ČNTS (Česká nezávislá televizní 
společnost) 
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přístupu. 143 Tedy například právě i v tomto, kdy se Česká republika musela bránit 

dvěma žalobám v téměř totožných sporech. 

Omezující přístup (tzv. narrow approach) je poměrně přísný při posuzování 

identity stran. Rozhodčí tribunál v CME v. Česká republika k tomu uvedl následující: 

„Jen ve výjimečných případech, zejména v soutěžním právu, tribunály nebo soudy 

akceptovaly koncept ‚jednotné ekonomické entity‘, který umožňuje nepřihlížet k 

oddělené právní existenci akcionáře od společnosti, většinou za účelem, aby se 

mateřská společnost mohla připojit k dceřiné společnosti v arbitráži. Stejně tak teorie 

‘skupinové společnosti’ (‘company group’, pozn. autora) není obecně v mezinárodních 

arbitrážích přijímána (přestože ji podporují uznávané autority) a neexistují žádné 

precedenty, které by byly Tribunálu v této souvislosti známy.”144 

Omezující přístup nebere v úvahu reálie paralelních a následujících řízení v 

mezinárodních arbitrážích, protože ty se jen výjimečně týkají zcela totožných stran 

(nebo zcela stejných sporů).145 Pokud by tribunály používaly tento přístup, těžko by 

mohly akceptovat námitku žalované strany proti pokračování v rozhodčím řízení z 

důvodů zásad lis pendens nebo res iudicata. Na druhou stranu je pravda, že tribunály se 

snaží předejít možnému prohlášení rozhodčího nálezu za neplatný pomocí jiných 

instrumentů, jako je například konsolidace nebo sloučení řízení apod. Přesto je autor 

toho názoru, že tento přístup není správný a pro řešení tohoto problému existuje 

alternativa v tzv. ekonomickém přístupu. 

                                                
143 HOBÉR, K. Parallel Arbitration Proceedings - Duties of the arbitrators: some reflections and ideas, 

in Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, Dossiers, ICC Institute of World 

Business Law, Cremades, B. and Lew, J. (ed.), Paris, ICC Publishing, ICC Publication No. 692, 2005, s. 

243. 
144 CME Czech Republic BV v. Czech Republic, RN ze dne 14. března 2003, odst. 436. 
145 HOBÉR, K. Parallel Arbitration Proceedings - Duties of the arbitrators: some reflections and ideas, 

in Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, Dossiers, ICC Institute of World 

Business Law, Cremades, B. and Lew, J. (ed.), Paris, ICC Publishing, ICC Publication No. 692, 2005, s. 

245.  
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Podle ILA Komise a jejich ILA Interim Report on Res Iudicata and Arbitration146 

a podle Schreuera147 se rozhodčí tribunály ne vždy držely striktního přístupu tak, jak byl 

uveden výše, ale pro posouzení identity stran uplatnily právě ekonomický přístup (např. 

Klöckner v. Kamerun148 a AGIP v. Kongo149). Schreuer tvrdí, že rozhodčí tribunály 

operující pod záštitou ICSID příležitostně následovaly ekonomický přístup za 

jurisdikčními účely. Dle něj je tedy možné, pokud je tento přístup akceptován pro 

jurisdikční účely, aby stejný standard byl použit pro účely rei iudicatea. Pak by 

společnosti jedné korporátní skupiny nemohly využít možnosti nekonečného 

“znovusouzení” identického sporu pod přetvářkou formálně oddělené právní 

subjektivity (legal identity).150 

Jedním z takových sporů je případ rozhodovaný ICSID ve věci Banro. 151 

Rozhodčí tribunál v tomto sporu uvedl: „ ... obecně, ICSID tribunály neakceptují názor, 

že jejich kompetence je limitována formalitami, a raději rozhodují o svých 

kompetencích na základě přezkumu okolností týkajících se daného sporu, a, především, 

na základě skutečného vztahu mezi zúčastněnými společnostmi…“152  

Autor je přesvědčený, že ekonomický a realistický přístup, kdy se tribunály 

zaměřují na související ekonomické reálie (tzv. underlying economic realities), nikoli 

na formálněprávní strukturu korporátní entity, je pochopitelnější, logičtější a 

přesvědčivější. Pokud bychom uvažovali o celém řetězci akcionářů společnosti, kteří 

jsou z odlišných zemí, majících v podstatě obdobné BIT se zemí, kde investice byla 

realizována, bylo by spravedlivé, aby tato hostitelská země musela čelit rozhodčím 

                                                
146 Supra pozn. 129. 
147 Christopher Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary, Article 25, odst. 327-329. 
148 Klöckner v. Cameroon, RN, 21. října 1983, 2 ICSID Reports 9, 11. 
149 AGIP v. Congo, RN, 30. listopadu 1979, odst. 93. 
150 CME Czech Republic B.V. v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN ze dne 13. září 2001, právní 

názor Christophera Schreuera a Augusta Reinishe, odst. 229. 
151 Banro American Resources, Inc. a Société Aurifère du Kivu et du Maniema, S.A.R.L. v. Demokratická 

republika Kongo, 2000. 
152 Banro American Resources, Inc. a Société Aurifère du Kivu et du Maniema S.A.R.L. v. Demokratická 

republika Kongo (ICSID Případ č. ARB/98/7), RN ze dne 1. září 2000, Výňatky, s. 6. (Na základě dohody 

stran byly zveřejněny pouze výňatky z RN mezi stranami). 
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řízením se všemi těmito akcionáři v samostatných sporech? Autor se domnívá, že 

nikoli. Souhlasí s hodnocením profesorem Schreuera a profesora Reinische, kteří se k 

tomu vyjádřili ve svém právním názoru k CME sporu.153 Ve své rozsáhlé rozpravě o 

identitě (totožnosti) stran připomněli, že existuje možnost nebrat ohled na přísné právní 

rozlišování, které nekoresponduje se souvisejícími ekonomickými reáliemi. Tato 

možnost byla formulována v rozhodčím nálezu Mezinárodní obchodní komory (ICC) 

z roku 1982, ve kterém rozhodčí tribunál uvedl, že tribunály ICC tvoří soudcovské 

právo/precedenční právo (tzv. case law), které by mělo být zohledněno z toho důvodu, 

že činí závěry z ekonomických reálií a přizpůsobuje se potřebám mezinárodního 

obchodu, kterému podléhají i pravidla týkající se mezinárodních arbitráží.154 

Přestože výše uvedený případ se týká sporu v mezinárodní obchodní arbitráži, 

nikoli v mezinárodní investiční arbitráži, autor nevidí důvod, proč by tento přístup 

nemohl být uplatněn i v investičních sporech. Na závěr by bylo vhodné připomenout 

ještě jeden argument Schreuera a Reinische, který podporuje adopci realistického 

přístupu pro účely rei iudicatea, potažmo identity stran. Autoři odkazují na tzv. 

„Přeformulování soudních rozhodnutí“ (tzv. Restatement on Judgments), ve kterém se 

tvrdí, že “ten, který není stranou sporu, ale který se přinejmenším podstatně podílí na 

řízení této strany, je zavázán rozhodnutím o sporu, jako by byl stranou sporu.“155 Z toho 

by vyplývalo, že následné řízení ve věci CME v. Česká republika by mělo respektovat 

rozhodnutí ve sporu Ronald Lauder v. Česká republika tak, jako by CME bylo stranou 

sporu.156 

                                                
153 CME Czech Republic B.V. v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN ze dne 13. září 2001, právní 

názor od Christophera Schreuera a Augusta Reinishe. 
154 Dow Chemical France et al. v. Isover Saint Gobain, ICC Case No. 4131 (1982), 9 Yearbook of 

Commercial Arbitration, 1984, s. 136. 
155 American Law Institute (ed.), Restatement 2nd Judgments, 1982, § 39.  
156  Další podporou pro použití ekonomického realistického přístupu při posuzování vztahů mezi 

jednotlivými propojenými stranami je i doktrína privity/privy. Ta v podstatě říká, že pro uplatnění 

doktríny rei iudicatea s ohledem na identitu stran, není nutné aby se jednalo o totožné strany, ale bude 

dostačující, když se bude jednat o zaujaté strany (tzv. privy). Srov. CME Czech Republic B.V. v. Česká 

republika, UNCITRAL, částečný RN ze dne 13. září 2001, právní názor Christophera Schreuera a 

Augusta Reinishe, odst. 38 a následující a Black’s Law Dictionary 626 (5th ed., 1983). 
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Je však nutné rozlišovat situace, kdy se jedná o akcionáře, majícího většinový a 

rozhodující podíl ve společnosti a situace, kdy se jedná o akcionáře minoritního. 

K tomuto tématu více viz část 6.5 Ochrana minoritních a nepřímých akcionářů. 

 

6.2 Bona fide vazba ke smluvní straně BIT 

Druhým sporem, ve kterém rozhodčí tribunál aplikoval česko-nizozemskou BIT, 

je Saluka v. Česká republika. V tomto sporu bylo jedním z hlavních argumentů České 

republiky tvrzení, že nizozemská společnost je prázdná společnost, existující pouze na 

papíře (tzv. „shell company“), použitá Nomurou k jejím vlastním záměrům, a že mezi 

ní a Českou republikou neexistuje žádná vazba v dobré víře. Vazba ke konkrétnímu 

státu v dobré víře, resp. úzký faktický vztah ke státu, byl z pohledu státní příslušnosti již 

zmíněn v kapitole 3.3.2. V té byl řešen případ Nottebohm, kde se státní příslušnost 

rozebírala z pohledu dvojí státní příslušnosti fyzické osoby. Mezinárodní soudní dvůr v 

tomto rozhodnutí uvedl, že „státní příslušnost je právní pouto mající svůj základ v 

sociální skutečnosti oddanosti, užším faktickém vztahu (genuine link nebo genuine 

connection), zájmech a pocitech, spolu s existencí vzájemných práv a povinností.“157 

Bona fide vazba je proto v některých bilaterálních či mnohostranných investičních 

dohodách požadavkem pro přiznání státní příslušnosti smluvního státu dohody. 

Níže zmíněný spor ve věci Saluka v. Česká republika, však byl posuzován z 

pohledu česko-nizozemské BIT, kde tento požadavek výslovně uveden není. 

 

6.2.1 Saluka v. Česká republika 

Fakta v tomto rozhodčím sporu jsou poměrně složitá. Spor mezi stranami 

vyplynul z událostí, které následovaly po privatizaci a reorganizaci českého bankovního 

sektoru, do roku 1990 fungujícího v rámci komunistického centralizovaného 

bankovního systému. Česká republika (resp. její vláda) při privatizaci jedné ze čtyř 

hlavních českých bank – Investiční a Poštovní Banky a.s. (známé též pod IPB), prodala 

státní podíl společnosti patřící do skupiny Nomura Group. Tato významná skupina 

japonských společností se zabývala poskytováním finančních služeb a služeb 
                                                
157 Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala) (Second Phase), ICJ Reports, 1955, s. 23. 
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obchodních bank a bylo pro ni obvyklé, že podnikala prostřednictvím poboček 

zřízených v různých zemích. Společnost Nomura, která koupila akcie v rozsahu 46% 

majetkového podílu v IPB (což byl sice minoritní, avšak řídící podíl), tyto akcie ve 

dvou tranších dokončených v únoru 2000 dále převedla na jinou dceřinou společnost 

Nomury Group - Saluka Investments BV („Saluka”), holdingovou společnost zřízenou 

podle nizozemského práva. 158  Významný podíl si však v IPB ponechala Česká 

republika, a to ve výši 36,3%. 

 Saluka v tomto rozhodčím řízení tvrdila, že Česká republika jednala ve vztahu k 

Saluce a její investici způsobem, který je v rozporu se závazky České republiky podle 

česko-nizozemské BIT. Saluka zvláště tvrdila, že „Česká republika jednala způsobem, 

který byl diskriminační, nespravedlivý a který vedl k vyvlastnění a že tím porušila své 

závazky vyplývající z Dohody, zejména ty, které vyplývají z článků 3. a 5. Dohody“.159  

 Od počátku sporu mezi Salukou a Českou republikou bylo zřejmé, že strany, 

především pak Česká republika, si nebyly jisty, kdo je vlastně jejich partnerem při 

komunikaci a jednáních týkajících se prodeje státního podílu v IPB. Rozhodčí soud k 

tomu poznamenal:  

Tribunál [musí] konstatovat, že „Nomura” je v rámci těchto řízení tak trochu 

všeobecný termín. Skupina Nomura, významný mezinárodní poskytovatel bankovních a 

finančních služeb, provádí svoji činnost prostřednictvím komplexu přidružených a 

dceřiných společností a není vždy jednoduché rozeznat, čím jménem jednají. Pro 

současné účely je vhodné rozlišovat mezi (1) souhrnným podnikem Nomura (který bude 

dále označován jako „Nomura Group”, „Nomura International” nebo někdy jednoduše 

                                                
158 Zisk 46% podílu byl dvoufázový. Nejdříve 23. prosince 1996 Nomura prostřednictvím různých 

dceřiných společností koupila přibližně 5% akcií IPB (a v dubnu 1997 vlastnila již téměř 10% akcií IPB). 

Následně, po vyhlášení záměru vlády ČR odprodat svůj podíl v IPB prostřednictvím veřejné soutěže, 

kterou vyhrála, v březnu 1998 skoupila 36,29% akciového kapitálu v ceně 285,- Kč za akcii. Nomura při 

nabídce na odkup těchto akcií navrhla upsání nové emise maximálně 60 mil. akcií IPB (v celkové 

hodnotě 6 miliard Kč) a vydání desetiletých podřízených dluhopisů o celkové nominální hodnotě 

nepřevyšující 6 miliard Kč. Nomura na druhou stranu požadovala desetileté prodloužení licenční dohody 

IPB s Českou poštou.  
159 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.164. 
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jako „Nomura”), (2) pobočkou Nomury založenou v Anglii, která je známa pod 

označením Nomura Europe plc („Nomura Europe” nebo někdy jednoduše „Nomura”) 

a (3) v Nizozemí založenou pobočkou Nomury známou pod označením Saluka 

Investments BV („Saluka”), která je žalobcem v tomto rozhodčím řízení. Nicméně není 

vždy možné rozlišit mezi jednotlivými emanacemi Nomury, a to už z toho důvodu, že 

žádná ze stran nerozlišuje důsledně mezi těmito jednotlivými společnostmi, množství 

korespondence předložené v rámci důkazů je na hlavičkovém papíru „Nomura 

International PLC”, ačkoli se týká důsledků podílu Nomury/Saluky v IPB, a žalovaný se 

netají tím, že termíny „Nomura” a „Saluka” zaměňuje, přičemž ze svého pohledu má za 

to, že Saluka je prakticky pouhou prázdnou skořápkou, kterou Nomura používá pro své 

vlastní účely.160  

Provázanost všech společností ze skupiny Nomura se dá znázornit následovně: 

 
Tabulka č. 2 – Vlastnická struktura společnosti Saluka Investments, B.V. 

Tento nepřehledný stav, kdo je ve skutečnosti držitelem akcií společnosti IPB a 

kdo reálně ovládá tuto společnost, reflektoval rozhodčí tribunál ve svém částečném 

rozhodčím nálezu v části, kdy se zabýval převodem akcií IPB z Nomura Europe na 

Saluku. Podle něj bylo zřejmé, že výkon vlastnických práv prováděla Saluka na základě 

pokynů od společnosti Nomura Europa či jiného člena skupiny:  

„Saluka se následně v červnu 2000 dohodla se společností Nomura Europe na prodeji 

akcií oproti zrušení směnek, které byly vystaveny za účelem platby za tyto akcie. Přesto 

                                                
160 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 42. 

Nomura Group (mezinárodní skupina japonských společností zabývající se 
poskytováním bankovních a finančních služeb) 

Saluka Investments, B.V. (společnost sídlící v 
Nizozemí, signatáři BIT mezi ČR a Nizozemím) 

IPB (společnost sídlící v ČR) 

Nomura Europe plc.	  
(společnost sídlící ve 

Velké Británii)
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k datu konání ústních jednání v rámci tohoto rozhodčího řízení a podle všech informací 

Tribunálu je držitelem akcií stále Saluka, jež čeká na pokyn od společnosti Nomura 

Europe, komu má tyto akcie převést. Tento pokyn nebyl dán v důsledku určitých 

nevyřešených sporů. Proto ke dni zahájení tohoto rozhodčího řízení byla zapsaným 

držitelem akcií IPB stále Saluka.“161  

Je tudíž patrné, že vlastnictví rozhodujícího podílu akcií IPB a s ním i ovládání dalších 

aktiv IPB bylo svěřeno do rukou společnosti Saluka. Ve skutečnosti a v podstatě je však 

stejně patrné, že výkon vlastnických práv Saluky byl zřejmě prováděn na základě 

pokynů od společnosti Nomura Europe nebo od jiných částí skupiny Nomura. Tato 

dualita ve vlastnictví i ovládání se promítá i do podání obou stran, která obecně nejsou 

při rozlišování mezi Salukou a Nomurou (ať již společností Nomura Europe nebo jiných 

částí skupiny Nomura) příliš pečlivá ani konzistentní.162  

Jak bylo uvedeno výše, Česká republika měla problémy s identifikací protistrany, 

domnívala se, že Saluka Investments, B.V., která Českou republiku zažalovala na 

základě BIT mezi ČR a Nizozemím, je pouze účelová a prázdná společnost. 

Proto Česká republika rozporovala pravomoc rozhodčího tribunálu rozhodovat 

tento spor, když ve své Notice to Dismiss uvedla, že „(a) Nomura nekoupila akcie IPB 

za účelem investování do bankovních činností IPB, ale jejím skutečných cílem bylo 

usnadnit akvizici Českých pivovarů, ve kterých IPB držela rozhodující akciový podíl; 

(b) Nomura v době nákupu akcií IPB tento skutečný cíl českým úřadům nesdělila; (c) 

Nomura tak nejednala v dobré víře a porušila princip zákazu zneužití práv, nebyla tedy 

investorem ‚bona fide‘; a (d) z toho důvodu Saluka, na kterou Nomura převedla svůj 

akciový podíl v IPB, byla vyloučena z možnosti zahájit rozhodčí řízení podle 

Dohody.“163  

Dalším důvodem, pro který bylo nutné identifikovat zainteresované strany, byl 

požadavek Protinároku České republiky. V Notice of Counterclaim žalovaný předložil 

                                                
161 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.72. 
162 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.73. 
163 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.174. 



 60 

navrhovaný Protinárok proti Saluce s tím, že jej podrobně rozvede v dalším podání, 

kterým bylo Counter-Memorial. V něm Česká republika uvedla, že prostřednictvím 

Protinároku požaduje nápravu s íohledem na to, jakým způsobem Saluka spravovala 

svou „údajnou investici.” I přesto, že se zdálo, že Protinárok měl být namířen proti 

Saluce, jak je stanoveno v každé z podrobnějších kapitol Protinároku, označuje 

Counter-Memorial České republiky jako žalovaného Nomuru (resp. Nomuru Europe), 

zatímco žalobcem v této arbitráži byla Saluka.164 

Saluka, jakožto žalobce, ve svých podáních zdůrazňovala, že jak Nomura Europe, 

tak Saluka jsou samostatnými právnickými osobami založenými podle právních řádů 

různých států a že pouze ona je žalobcem v tomto rozhodčím řízení. Dále Saluka 

tvrdila, že spadá pod rozhodovací pravomoc Tribunálu, že Nomura Europe nemůže 

spadat do působnosti BIT mezi ČR a Nizozemím a že Protinárok proti Nomura Europe 

by tak nemohl být vznesen v tomto rozhodčím řízení zahájeném Salukou. Česká 

republika argumentovala, že s ohledem na okolnosti, které vyvolaly toto rozhodčí 

řízení, byl vztah mezi Salukou a Nomurou tak blízký, že byly fakticky zaměnitelnými 

subjekty coby strany tohoto řízení. Ve skutečnosti byla, dle tvrzení ČR, blízkost vztahu 

Nomury a Saluky tak významná, že skutečně zainteresovanou stranou je Nomura, že 

Saluka nebyla „investorem” bona fide v souladu s Dohodou a že ve skutečnosti v ČR 

nic neinvestovala. Z toho důvodu Česká republika požadovala, aby řízení, zahájené 

Salukou, bylo zamítnuto.165 Česká republika nakonec trvala na tom, že Saluka nemá 

žádné skutečné a kontinuální bona fide vazby na Nizozemí, ať už společenské či 

ekonomické a neměla by proto být považována za „investora.”  

Na tato tvrzení Saluka ve svých podáních reagovala argumentací, že byla 

založena podle nizozemského práva za specifickým účelem držení akcií IPB koupených 

Nomurou a že tedy byla „investorem” a její akcionářský podíl byl „investicí” tak, jak je 

definováno v BIT mezi ČR a Nizozemím. Asi nejzásadnějším argumentem, 

prezentovaným Salukou jako žalobcem ve sporu s Českou republikou, bylo tvrzení, že 

„nebylo třeba zvažovat, zda Saluka měla nějaké faktické vztahy s Nizozemím, neboť 
                                                
164  Více viz Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, 

odst.179. 
165 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.180. 



 61 

Dohoda vychází z principu místa registrace společnosti a neexistuje žádný důvod k 

posuzování ještě faktického vztahu.“166  

Tribunál při posuzování, zda lze Saluku považovat za investora, musel vycházet z 

požadavků vyplývajících z článku 1 BIT mezi ČR a Nizozemím. Ten stanoví, že 

investorem může být „právnická osoba zřízená v souladu s právním řádem 

[Nizozemí].“ Argumenty, které Česká republika předložila v souvislosti se svým 

požadavkem, že by Saluka neměla být považována za investora, si rozhodčí tribunál 

rozdělil do tří oblastí: 1) absence skutečných vztahů Saluky s Nizozemím; 2) absence 

dobré víry při koupi akcií IPB a 3) blízkost vztahu Nomury se Salukou.  

K té první, ohledně absence skutečných vztahů Saluky s Nizozemím, která podle 

České republiky znamenala, že Saluka nemohla být kvalifikována jako investor, 

rozhodčí tribunál na úvod částečně přiznal, že společnost nemající žádné opravdové 

spojení se státem, který je stranou BIT, a která je ve skutečnosti pouze prázdnou 

společností ovládanou jinou společností, založenou nikoli podle práva tohoto státu, by 

neměla mít z důvodu možného zneužívání rozhodčích řízení pomocí „treaty shopping“ 

nebo „forum shopping“ právo dovolávat se ochrany předmětné BIT. Dále tribunál 

připomněl, že hlavním faktorem, kterým se musel řídit, byly podmínky ohledně 

příslušnosti tohoto tribunálu, na nichž se dohodly smluvní státy BIT. Podle něj „strany 

měly v této záležitosti svobodu neomezené volby a rozhodly se omezit oprávněné 

„investory” na ty osoby, které splňují definici uvedenou v článku 1 Dohody. Tribunál 

nemůže stranám vnutit jinou definici „investora” než tu, na které se samy dohodly. 

Odsouhlasená definice pouze požaduje, aby byl žalobce-investor založen podle práva (v 

tomto případě) Nizozemí a Tribunál není oprávněn dodávat další podmínky, které 

strany mohly přidat samy, ale nepřidaly.“167  

Protože znění článku 1 BIT mezi ČR a Nizozemím, týkající se požadavku na 

investora, aby mohl uplatňovat ochranu z této dohody, je ve svých podmínkách 

benevolentní v tom smyslu, že pod tuto ochranu spadá velký počet právnických osob, 

měl rozhodčí tribunál v tomto sporu poměrně jednoduchou úlohu. Avšak již v krátké 
                                                
166 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.186 písm. b. 
167 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst.241. 
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době po vynesení rozhodčího nálezu bylo zřejmé, že ze strany investorů bude možné 

očekávat zneužití těchto závěrů. V České republice (a samozřejmě nejen zde) se začal 

objevovat jev, kdy domácí (čeští) investoři si založili společnost v zemi, která uzavřela 

s Českou republikou BIT, dopřávající která zahraničním investorům výhodnou pozici. 

Balaš168 k tomu uvádí, že pro to je celkem jasný důvod: „zahraniční investoři a 

zahraniční investice jsou v České republice daleko lépe chráněni než domácí investoři a 

domácí investice. Není to případ jen České republiky; problém tkví v ‚pozitivní 

diskriminaci‘ ve prospěch zahraničních investorů obecně. Jak je vidět, problém může 

spočívat v diskriminační vnitrostátní legislativě, která neumožňuje žádné východisko 

mezinárodním tribunálům při hledání ochrany.“169 Nakonec si Balaš položil otázku170, 

zda v podobných případech, jako to bylo ve sporu mezi Salukou a ČR by měly rozhodčí 

tribunály následovat kritéria uvedená v Nottebohm171 a snažit se najít skutečný vztah 

(genuine link) mezi investorem a hostitelským státem nebo použít test efektivní 

kontroly tak, jak byl artikulován v případu ELSI172 nebo posuzovat pouze sídlo či 

inkorporaci společnosti způsobem, jak to udělal rozhodčí tribunál ve sporu Barcelona 

Traction.173 

Autor je toho názoru, že definice použitá v BIT mezi ČR a Nizozemím, která 

poskytuje ochranu všem investorům právnickým osobám, které byly založeny podle 

práva druhého smluvního státu, je příliš široká a velmi lehce zneužitelná. Stálo by za 

úvahu, zda v bilaterálních investičních smlouvách, poskytujících ochranu investorům 

                                                
168 BALAŠ, S., Saluka Investments B. V. (The Netherlands) v. The Czech Republic. Comments on the 

Partial Award of 17 March 2006, The Journal of World Investment and Trade, 2006, vol. 7, Issue 3, s. 

371-381. 
169  BALAŠ, S., Saluka Investments B. V. (The Netherlands) v. The Czech Republic. Comments on the 

Partial Award of 17 March 2006, The Journal of World Investment and Trade, 2006, vol. 7, Issue 3, s. 

376. 
170 BALAŠ, S., Saluka Investments B. V. (The Netherlands) v. The Czech Republic. Comments on the 

Partial Award of 17 March 2006, The Journal of World Investment and Trade, 2006, vol. 7, Issue 3, s. 

376-377. 
171 Viz s. 30 a násl. 
172 Viz s. 18 a násl. 
173  Viz s. 17 a násl. 
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výše uvedeným způsobem, by se nemělo přísněji upravit vymezení investora tak, aby se 

zabránilo tomu, že by právnické osoby, které se vlastně neúčastnily vyjednávání o 

připuštění investice či byly řízeny a ovládány jinou právnickou osobou, podávaly 

žalobu na státy, se kterými jejich „domovská“ země podepsala dohodu o ochraně 

investic. 

Ohledně druhé oblasti, týkající se domnělé absence dobré víry při koupi akcií 

IPB, rozhodčí tribunál dospěl k závěru, že Česká republika se opírala o celou řadu 

tvrzení, avšak tím nejdůležitějším bylo, že Nomura (Europe) se měla dopustit jednání v 

rozporu s dobrou vírou, když při nákupu akcií IPB českým úřadům (např. České 

národní bance) nesdělila skutečnost, že skutečným důvodem nákupu těchto akcií nebyla 

investice do bankovních aktivit IPB, ale usnadnění akvizice českých pivovarů 

(především Plzeňského prazdroje), v nichž měla IPB rozhodující podíl. Tímto jednáním 

měla Nomura porušit zásadu zákazu zneužití práv a tudíž nebyla investorem bona fide.  

Tribunál zde došel k závěru, že „investor – a zejména portfoliový investor – 

neumožněním zpřístupnění svých konečných cílů prodejci akcií nebo regulačním 

orgánům hostitelského státu při uzavírání transakce spočívající v prodeji akcií 

nevykazuje známky absence dobré víry.“174  Dále pak zopakoval, že i kdyby zde došlo k 

protiprávnosti, absenci dobré víry nebo zneužití práv, jednalo by se o jednání Nomura 

Europe a ne Saluky, jakožto žalobce v tomto rozhodčím řízení. „Aby to bylo pro toto 

řízení relevantní, musela by být porušení, jichž se Nomura při nákupu akcií IPB v 

březnu 1998 případně dopustila (pokud se nějakých dopustila), také nějakým způsobem 

připsatelná na vrub Saluky v souvislosti s akvizicí a následným držením akcií IPB po 

říjnu 1998.“175 

Nakonec se rozhodčí tribunál vyjádřil i k třetí oblasti námitek ohledně 

korporátního vztahu mezi Salukou a Nomurou. Tribunál nejprve uvedl, že tvrzení České 

republiky, že Saluka není investorem bona fide podle BIT mezi ČR a Nizozemím chápe 

tak, že podle ČR není Saluka pravým nebo skutečným investorem a že ve skutečnosti 

byla pouhým zástupcem Nomury a „nárok podle dohody o ochraně investic nemůže 
                                                
174 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 235. 
175 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 237. 
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vznést subjekt, jenž je zástupcem jiného subjektu, na kterého se – stejně jako na Nomuru 

– Dohoda nevztahuje.“ 176 Tribunál dále připomněl tvrzení uvedená v podáních ČR, kde 

ČR připustila, že by bylo nutné uplatnit postup vyžadující rozkrytí formální korporátní 

struktury Nomury a Saluky. Takové odhlédnutí od formální nezávislosti společnosti 

(„piercing the corporate veil“) by bylo podle ČR za těchto okolností přípustné kvůli 

zjednání nápravy, když došlo k použití korporátních struktur s cílem dopustit se 

podvodu nebo jiného protiprávního jednání. Podle České republiky Nomura, aby 

dosáhla zisku, použila svou korporátní strukturu, vystavila bankovní sektor riziku a vůči 

České republice se dopustila podvodu.177 

Tribunál připustil existenci blízkého vztahu mezi Salukou a Nomurou, avšak 

uvedl, že toto jednání je v obchodním světě běžné. Následně se vyjádřil ke znění 

požadavku pro investory právnické osoby pro určení státní příslušnosti, jak je uveden v 

článku 1 BIT mezi ČR a Nizozemím: 

Při zvážení následků tohoto způsobu jednání musí Tribunál neustále brát v úvahu 

podmínky Dohody, podle nichž Tribunál funguje. Tyto podmínky výslovně dávají 

právnické osobě založené podle právních předpisů Nizozemí, jako v tomto případě 

Saluce, právo dovolávat se ochrany podle Dohody. Odklon od tohoto závěru by byl 

opodstatněn pouze jasným ustanovením Dohody v tomto smyslu, avšak Dohoda takové 

ustanovení neobsahuje. Strany Dohody mohly do ujednané definice „investora” vložit 

určitý text, který by např. sloužil k vyloučení dceřiných společností plně vlastněných 

společnostmi založenými podle práva třetích států, avšak strany tak neučinily. Jelikož se 

strany dohodly, že právo dovolávat se ochrany podle Dohody mají jakékoli právnické 

osoby založené podle jejich práva, a jelikož se tak dohodly bez odkazu na jakoukoli 

otázku vztahu těchto právnických osob k jiným společnostem z třetích států, Tribunál 

nemá pravomoc vložit do definice „investora” žádný požadavek, který by se takového 

vztahu týkal a který by z ochrany podle režimu Dohody vylučoval společnost, která 

podle znění Dohody, na němž se strany shodly, pod takovou ochranu spadá.  

I když by možná bylo za jistých okolností přípustné, aby se tribunál podíval za 

                                                
176 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 227. 
177 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 227. 
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korporátní struktury společností, které jsou do řízení před takovým tribunálem 

zapojeny, Tribunál je toho názoru, že okolnosti tohoto případu mu takový postup 

neumožňují. Žalovaný připouští, že se tato možnost používá jako spravedlivá náprava v 

případech, kdy jsou korporátní struktury použity s cílem dopustit se podvodu nebo 

jiného protiprávního jednání, avšak v tomto případě došel Tribunál k názoru, že údajný 

podvod a protiprávní jednání nebyly prokázány do té míry, aby opodstatnily nápravu, 

která, protože na ni není nárok, je ponechána jeho volnému uvážení.178  

Rozhodčí tribunál tedy striktně dodržoval znění definice týkající se investora v 

česko-nizozemské BIT, která kromě požadavku zřízení v souladu s právním řádem 

smluvní země neuvádí žádná další omezení. Proto argument České republiky, že by 

mělo být odhlédnuto od formální nezávislosti společnosti Saluka, nemá uplatnění, 

protože tribunál nemůže rozšířit požadavek pro určení státní příslušnosti a tím vyloučit 

společnost z ochrany Dohody, která by jí jinak náležela. To v tomto sporu není možné 

ani kvůli poskytnutí nápravy za údajné použití korporátní struktury pro podvodné 

jednání, neboť okolnosti sporu mezi Salukou a ČR nenasvědčují, že by k takovému 

jednání došlo. 

Posledním argumentem, který použila Česká republika ve sporu se Salukou, při 

svém požadavku, aby rozhodčí tribunál odmítl svoji pravomoc nad jejich sporem, bylo 

to, že vztah mezi Salukou a Nomurou je natolik blízký, že se v podstatě jedná o jednu 

společnost. Podle ČR by proto mělo dojít k přezkoumání korporátní struktury investora 

a následně k protrhnutí firemního závoje firmy („piercing the corporate veil“). Tomuto 

tématu bude věnována následující kapitola. 

6.3 Přezkum korporátní struktury investora a protrhnutí firemního závoje 
Možnost protrhnutí firemního závoje byla již zmíněna při rozboru státní 

příslušnosti právnických osob a inkorporačního principu (viz část 2.1.2 a 2.1.2.1), který 

je jednou z možností jak určit státní příslušnost právnické osoby. Pakliže se používá 

samotný inkorporační princip stricto sensu, rozhodčí tribunály odmítají protrhnout 

firemní závoj společnosti a zaměřit se na státní příslušnost vlastníků společnosti (resp. 

                                                
178 Saluka Investments v. Česká republika, UNCITRAL, částečný RN, 17. března 2006, odst. 229-230. 
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jejích majoritních akcionářů). Příkladem tohoto přístupu byl již shora uvedený spor 

Barcelona Traction. Stejně jako inkorporační princip ani druhý hlavní princip pro 

určení státní příslušnosti právnické osoby, tj. kritérium sídla, neumožňuje využití 

protrhnutí firemního závoje.179 Možnost jak přezkoumat korporátní strukturu investora 

poskytuje již zmíněný (viz část 2.1.2.3) princip efektivní kontroly. 

Tento princip (test) se opírá o prozkoumání investorových užších faktických 

vztahů (genuine link). Acconci180 k tomu uvádí, že jestli má být princip efektivní 

kontroly relevantní na mezinárodní úrovni, je nutné stanovit, který princip efektivní 

kontroly se má použít. Podle něj, s ohledem na případ ve věci Nottebohm, princip 

efektivní kontroly ve své podstatě neexistuje u fyzických osob. Ovšem co se týče 

právnických osob, test faktických vztahů je možné aplikovat ze dvou hledisek. Prvním 

je přezkoumání testu z pohledu vztahu mezi společností a obecným ekonomickým 

prostředím země ve které společnost operuje a druhým je přezkoumání testu z pohledu 

vztahu mezi společností a zemí, podle jejíhož právního systému fungují nejdůležitější 

základní elementy společnosti. Pakliže se aplikuje druhá perspektiva a použije se 

protrhnutí firemního závoje za účelem identifikování nejefektivnějšího vztahu (the most 

effective link), význam je kladen na státní příslušnost akcionářů společnosti, vlastníků 

dluhopisů společnosti nebo ředitelů či věřitelů společnosti. V těchto případech se 

„kontrolou“ rozumí vlastnictví většiny akcií společnosti nebo uplatnění rozhodujícího 

vlivu při jednáních společnosti.181 Jak dále připomíná, při posuzování účinnosti vztahu 

je naprosto nezbytné právě protrhnutí firemního závoje; případné potíže při tomto 

přezkumu korporátní struktury jsou vyváženy větší pravděpodobností ochrany investic 

                                                
179 Srov. část 2.1.2.2. 
180 ACCONCI, P. Determining the Internationally Relevant Link between a State and a Corporate 

Investor - Recent Trends concerning the Application of the "Genuine Link" Test", Journal of World 

Investment & Trade, 2004, Vol. 5, Issue 1, s. 139-175. 
181 ACCONCI, P. Determining the Internationally Relevant Link between a State and a Corporate 

Investor - Recent Trends concerning the Application of the "Genuine Link" Test", Journal of World 

Investment & Trade, 2004, Vol. 5, Issue 1, s. 141. 
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zahraničních společností, než jakou poskytují formální kritéria, tj. státní příslušnost 

určená na základě inkorporace nebo státní příslušnost určená na základě sídla.182 

Acconci si všímá i jisté zvláštnosti – z ekonomického hlediska jsou nadnárodní 

společnosti považovány za jednotnou společnost na základě jednotnosti centra 

rozhodování o chodu společnosti. Z pohledu právního, je jim tato jednota přiznána jen 

ve výjimečných případech a to i přesto, že za posledních několik let se zvýšily snahy o 

to, aby se braly v potaz možné úhrnné vztahy mezi společnostmi, které mají oddělenou 

právní povahu, jsou vystopovatelné do různých zemí ale nemají nezávislou rozhodovací 

pravomoc. Na závěr pak uvádí, že čím komplexnější a rozvětvenější se stanou skupiny 

takových společností, tím více bude zřejmé, že postoj vyjádřený Mezinárodním 

soudním dvorem v Barcelona Traction, tedy nevzít v úvahu skutečné vztahy uvnitř 

investora pro určení státu oprávněného k uplatnění diplomatické ochrany, je 

nevyhovující.183 

Jedním z příkladů, kdy rozhodčí tribunál (resp. rozhodující většina tribunálu) 

nerespektoval skutečnou strukturu uvnitř společnosti, je i spor Tokios Tokelės v. 

Ukrajina.  

6.3.1 Tokios Tokelės v. Ukrajina 

Ústředním tématem tohoto sporu184 je otázka jurisdikce ratione personae, která 

rozdělila i samotný tribunál, když předseda tribunálu vydal samostatné nesouhlasné 

stanovisko (dissenting opinion). 

Žalobce Tokio Tokelės byla litevská akciová společnost. Prostřednictvím 100% 

vlastněné dceřiné společnosti Taki spravy, založené v roce 1994 podle ukrajinského 

práva, provozovala na území Ukrajiny podnikatelskou činnost v oblasti reklamní, 
                                                
182 ACCONCI, P. Determining the Internationally Relevant Link between a State and a Corporate 

Investor - Recent Trends concerning the Application of the "Genuine Link" Test", Journal of World 

Investment & Trade, 2004, Vol. 5, Issue 1, s. 142. 
183 ACCONCI, P. Determining the Internationally Relevant Link between a State and a Corporate 

Investor - Recent Trends concerning the Application of the "Genuine Link" Test", Journal of World 

Investment & Trade, 2004, Vol. 5, Issue 1, s. 147-148. 
184 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18. 
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nakladatelské, tiskařské a dalších souvisejících oblastech. V roce 1994 investovala 

Tokio Tokelės do společnosti Taki spravy částku 170 tis. USD, kterou představovaly 

náklady na zřízení a vybavení kanceláře. Žalobce tvrdí, že od té doby opětovně 

investoval do dceřiné společnosti výnosy Taki spravy, což činilo za období 1994 - 2002 

něco přes 6,5 mil. USD. Žalobce dále tvrdí, že od února 2002 začala mít jeho dceřiná 

společnost značné problémy s ukrajinskými státními orgány, spočívajícími mimo jiné v 

řadě daňových šetření, soudních řízeních, znemožnění nakládání s majetkem, zabavení 

finančních a jiných dokumentů a křivých obvinění Taki spravy z nelegálních aktivit. 

Vše se mělo podle žalobce údajně odehrávat kvůli knize, která se pochvalně 

vyjadřovala o čelní opoziční političce Juliji Tymošenkové. Knihu Taki spravy vydala v 

lednu 2002. Podle žalobce se jednalo o bezdůvodné a neoprávněné jednání, kterým 

Ukrajina porušila povinnosti vyplývající jí z dvoustranné dohody o ochraně investic 

mezi Ukrajinou a Litvou185 (dále jako „ukrajinsko-litevská BIT, nebo „UK-LIT BIT“). 

Žalobce nakonec tvrdil, že namítal proti tomuto jednání ukrajinských státních orgánů a 

několikrát se, bezúspěšně, pokusil spor urovnat. Proto zahájil toto rozhodčí řízení, když 

u Střediska ICSID podal žádost o zahájení arbitráže (Request for arbitration), ke které 

se připojila i jeho ukrajinská dceřiná společnost Taki spravy. V tomto řízení se 

dožadoval mimo jiné odškodnění za zabavení a zničení majektu ukrajinskými státními 

orgány. 

Středisko ICSID následně upozornilo zúčastněné strany, že Washingtonská 

úmluva, článek 25 (2) (b) vyžaduje, aby „jakákoliv právnická osoba, která měla 

příslušnost strany smluvního státu ve sporu k tomuto datu ... na základě zahraniční 

kontroly, na níž se strany dohodly, by měla být pro účely této Úmluvy považována za 

subjekt jiného smluvního státu.“ Z toho důvodu bylo nutné, aby Ukrajina souhlasila s 

tím, aby Taki spravy, společnost založená podle ukrajinského práva, byla považována 

za litevskou právnickou osobu. Na tom se strany neshodly, resp. Ukrajina potřebný 

                                                
185 Dohoda mezi vládami Ukrajiny a Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic přijatá 8. 

února 1994 (vešla v platnost 27. února 1995). Dohoda byla sepsána v ukrajinštině, litevštině a angličtině s 

tím, že všechny texty mají stejnou autenticitu a s tím, že v případě odlišnosti překladu, se použije 

anglický text.  
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souhlas nevyjádřila, proto Tokio Tokelės stáhla svou dceřinou společnost jako žádající 

stranu. 

Ukrajina, jako žalovaná strana, vznesla námitky, že podmínky pro jurisdikci 

rozhodčího tribunálu v tomto sporu nejsou splněny. Jedním z argumentů bylo, že 

žalobce není skutečným litevským investorem. Podle ní nebylo předmětem sporu, zda 

Tokio Tokelės byla společnost založená podle litevského práva, ale skutečnost, že 99% 

akcií této společnosti vlastnili státní příslušníci Ukrajiny. 

Provázanost subjektů byla tedy následující: 

 

Tabulka č. 3 – Vlastnická struktura společnosti Tokio Tokelės 

Ve shrnutí tedy Ukrajina tvrdila, že „žalobce není skutečnou litevskou entitou, 

protože, zaprvé, je vlastněna a kontrolována převážně ukrajinskými státními 

příslušníky... a zadruhé, že Tokio Tokelės nemá v Litvě žádné podstatné obchodní 

aktivity a udržuje své siège social, nebo administrativní hlavní sídlo na Ukrajině.“186 

Dále pak žalovaná strana tvrdila, že za těchto okolností byl žalobcem z ekonomické 

podstaty ukrajinský investor v Litvě a ne litevský investor na Ukrajině. Kdyby rozhodčí 

tribunál přiznal svou příslušnost v tomto sporu, v podstatě by umožnil, aby ukrajinští 

státní příslušníci usilovali o mezinárodní rozhodčí řízení, což by bylo nekonzistentní s 

předmětem a účelem Washingtonské úmluvy. Z toho důvodu žalovaná strana tedy 
                                                
186 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 21. 

Ukrajinští státní příslušníci (vlastnící 99% akcií v oběhu a 
tvořící 2/3 managementu společnosti) 

Tokio Tokelės (litevská akciová společnost) 

Taki spravy (zcela vlastněná ukrajinská dceřiná společnost) 
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navhrla, aby rozhodčí tribunál protrhl firemní závoj společnosti Tokio Tokelės, tedy aby 

nebral v úvahu žalobcův stát inkorporace, ale určil jeho státní příslušnost podle státní 

příslušnosti jeho řídících akcionářů a manažerů.187 

Žalovaná strana uvedla na podporu své žádosti o protrhnutí firemního závoje 

následující argumenty: 

• „Kontext ve kterém Washingtonská úmluva a ukrajinsko-litevská BIT zmiňují a 

definují korporátní státní příslušnost umožňuje tribunálu, aby nebrala v potaz 

žalobcův stát inkorporace a rozhodla jeho korporátní státní příslušnost na 

základě státní příslušnosti jeho řídících akcionářů, tj. aby protrhl firemní závoj; 

• Tribunál by měl v tomto případě protrhnout firemní závoj žalobce, protože 

umožnit společnosti, která je založena v Litvě, ale vlastněna a kontrolována 

převážně Ukrajinci, aby si prosadila rozhodčí řízení před střediskem ICSID 

proti Ukrajině je v rozporu s předmětem a účelem Washingtonské úmluvy a 

ukrajinsko-litevské BIT... ; a 

• Jurisprudence arbitráží při středisku ICSID podporuje užití „testu kontroly“ 

před užitím státu inkorporace pro definování státní příslušnosti právnických 

osob a také podporuje protrhnutí firemního závoje za určitých okolností, které se 

vztahují i na tento případ.“188 

Tribunál připustil, že článek 25(2)(b) vyžaduje, aby občanem jiného smluvního 

státu byla právnická osoba mající státní příslušnost jiného smluvního státu, než je stát 

smluvní strany ve sporu, avšak také připomněl, že Washingtonská úmluva neurčuje, jak 

se má stanovit státní příslušnost právnické osoby. To Úmluva nechává na důvodné 

rozvaze tribunálu v jednotlivých sporech. Rozhodčí tribunál v tomto případě odkázal na 

názory odborné veřejnosti, která podporuje přístup, aby definice státní příslušnosti 

právnických osob ve vnitrostátních předpisech nebo smlouvách, které odkazují na 

                                                
187 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 22. 
188 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 23. 
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jurisdikci střediska ICSID, byly rozhodující pro určení, zda požadavky státní 

příslušnosti podle článku 25(2)(b) byly splněny. Poté by rozhodčí tribunály měly 

dodržovat jakákoli odůvodnitelná vymezení státní příslušnosti právnických osob, která 

jsou obsažena v těchto vnitrostátních předpisech nebo smlouvách.189 

Na základě toho se rozhodčí tribunál v tomto sporu uchýlil k použití definice 

státní příslušnosti právnických osob uvedené v UK-LIT BIT. S ohledem na státní 

příslušnost litevské právnické osoby se podle článku 1(2)(b) UK-LIT BIT vyžaduje, aby 

právnická osoba byla založena na území Litvy v souladu s jejím právním řádem. 

Podle tribunálu Tokio Tokelės formálně-právně splnila požadavky ukrajinsko-

litevské BIT pro ochranu jejích investic na základě této BIT. Strany mají při 

stanovování podmínek státní příslušnosti právnických osob volnost. Je však nutné, aby 

si určily důvodná kritéria a nevybočily z mezí stanovených článkem 25 Washingtonské 

úmluvy. Podobně jako rozhodčí tribunál ve sporu Saluka Investments B.,V. v Česká 

republika, tento uvedl, že „metoda pro určení stání příslušnosti právnický osob je 

konzistentní s moderní praxí bilaterální investičních smluv a splňujě požadavky článku 

25 Úmluvy. Nenacházíme žádný podklad v BIT nebo v Úmluvě pro vyřazení smluvními 

stranami dohodnuté definice, týkající se státní příslušnosti právnických osob obou 

smluvních stran, ve prospěch testu, založeného na státní příslušnosti řídících 

(controlling) akcionářů. ... nevěříme, že by rozhodci měli vyvozovat omezení v textu 

neobsažená a nevyplývající ani z pozadí sjednávání dané dohody.“190 

Rozhodčí tribunál se také vyjádřil k možnosti protrhnutí firemního závoje a 

možného nahrazení smluvních podmínek, na kterých se dohodly Ukrajina a Litva. 

Tribunál zopakoval názor rozhodčího tribunálu ve věci Barcelona Traction, že 

protrhnutí firemního závoje je možné pouze za předpokladu zneužití právnické osoby, 

jakým jsou například podvod a zneužití privilegií právnické osoby. Žalovaná strana 

podle tribunálu „neprokázala, nebo přinejmenším nenaznačila, že by žalobce použil svůj 

                                                
189 SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University 

Press, 2009, s. 287. 
190 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 52. 
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status litevské právnické osoby za účelem spáchání podvodu či nějakého zneužití, a že 

by bylo nutné protrhnout firemní závoj, aby se ochránila práva třetích osob. Stejně tak 

žalobce nevznikl za účelem získání přístupu k arbitrážím pod hlavičkou ICSID 

Střediska, protože společnost byla založena několik let před tím, než přišla ukrajinsko-

litevská BIT v účinnost a tím umožnila investorům smluvních států domáhat se ochrany 

v investičních sporech, mimo jiné i před ICSID střediskem.“191 

Ze všech těchto důvodů většina rozhodčího tribunálu dospěla k názoru, že Tokio 

Tokelės je investorem ve smyslu relevantního ustanovení ukrajinsko-litevské BIT a 

rovněž státním příslušníkem jiného smluvního státu podle článku 25(2)(b) 

Washingonské úmluvy.192 

S rozhodnutím většiny však nesouhlasil předseda tribunálu, profesor Prosper 

Weil. Ten ve svém separátním stanovisku vyjádřil pochyby nad „filosofií rozhodnutí“ 

většiny tribunálu. Podle prezidenta tribunálu totiž odporuje duchu a účelu 

Washingtonské úmluvy, jak byl stanoven ve Zprávě výkonných ředitelů k Úmluvě193 a 

v Úmluvě samotné (v její preambuli). Účelem je řešení mezinárodních sporů mezi státy 

a zahraničními investory. Jak Weil uvádí, v tomto případě je zcela jasné, že formálně 

jsou požadavky pro přiznání litevské státní příslušnosti splněny, fakticky se ovšem 

jedná o spor mezi státem (Ukrajinou) a společností kontrolovanou ukrajinskými 

státními příslušníky. Podle něj „není ICSID mechanismus a systém opravných 

prostředků míněn pro investice učiněné ve státě jeho vlastními občany a to tuzemským 

kapitálem přes zahraniční společnost, ať už dříve založenou, nebo založenou pro tento 

účel. Tvrdit, tak jak to tvrdí rozhodnutí, že původ kapitálu není relevantní a že jediným 

relevantním zřetelem je to, zda byl subjekt založen podle litevského práva, jde proti 

                                                
191 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 53. 
192 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, RN o příslušnosti, ze dne 29. dubna 2004, 

odst. 71. 
193 International Bank for Reconstruction and Development, Report of the Executive Directors on the 

Convention on the Settlement of investment Disputes between States and Nationals of Other States, ze dne 

18. března,   1 ICSID Reports 25. 
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předmětu a účelu celého ICSID systému.“194 Na rozdíl od toho, co uvádí rozhodnutí, je 

Weil toho názoru, že pokud jde o zjišťování mezinárodního charakteru investice, pak je 

původ kapitálu relevantní, dokonce rozhodující. Připouští, že Washingtonská úmluva 

neposkytuje přesnou definici mezinárodní investice, a tak je na každém rozhodčím 

tribunálu, aby rozhodl, zda konkrétní fakta případu se týkají mezinárodní investice. V 

tomto případě je nesporný ukrajinský charakter investice a proto, podle něj, tribunál 

neuplatnil smysl a účel Washingtonské úmluvy.195 

K názoru prezidenta tribunálu se vyjádřil Schreuer, který shrnul, jak se na 

prezidentův názor dívá odborná veřejnost. 196  Podle Schreuera, přestože prezident 

tribunálu reflektuje posouzení předmětu a účelu Washingtonské úmluvy, jeho názor 

není podpořen textem článku 25 Úmluvy. Proto se i většina tribunálu vyjádřila v tom 

smyslu, že není ochotna podlomit základní princip příslušnost ICSID střediska, jakým 

je souhlas stran. Když Litva a Ukrajina uzavřely dohodu o ochraně investic, výslovně 

uvedly, že použijí pravidla ICSID. Odborná veřejnost se většinou postavila na stranu 

majority rozhodčího tribunálu,197 nesouhlasí s prezidentem tribunálu, obává se rizika 

„neoprávněného zásahu“ do vnitrostátní jurisdikce, protože jak Ukrajina, tak Litva 

souhlasily s jurisdikcí Střediska ICSID a nespecifikovaly kontrolní test pro státní 

                                                
194 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, separátní stanovisko prof. Prospera Weila, ze 

dne 29. dubna 2004, odst. 19. 
195 Tokios Tokelės v. Ukraine, ICSID případ č. ARB/02/18, separátní stanovisko prof. Prospera Weila, ze 

dne 29. dubna 2004, odst. 20. 
196 SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University 

Press, 2009, s. 289-290. 
197 Např. ALEXANDROV, S., The “Baby Boom” of Treaty-Based Arbitrations and the Jurisdiction of  

ICSID Tribunals: Shareholders as “Investors” and Jurisdiction Ratione Temporis, 4 The Law and 

Practice of International Courts and Tribunals 19, 36/7 (2005); KJOS, H. E., Tokios Tokele ̇s v. Ukraine, 

RN o příslušnosti ze dne 29. dubna 2004, 1(3) Transnational Dispute Management (2004) vše v 

SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University Press, 

2009, s. 290 pozn. 991. 
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příslušnosti. 198  Schreuer ale připomíná i některé autory, kteří kritizují většinové 

rozhodnutí a podporují prezidentův přístup. Ti tvrdí, že většinové rozhodnutí je 

nelogické,199 odvolávajíce se na zřejmý předmět a účel Washingtonské úmluvy,200 

případně ho považují za „chybné jak co se týče práva, tak i přístupu“.201 

Případem, který je velmi podobný předchozímu sporu, a proto bude zmíněn jen 

ve stručnosti, je spor ve věci The Rompetrol Group N.V. v. Rumunsko.202 

6.3.2 The Rompetrol Group N.V. v. Rumunsko 

Žalobcem v tomto sporu je The Rompetrol Group N.V. (dále jen „TRG"), 

obchodní společnost založená v Nizozemí 4. listopadu 1999 jako společnost s ručením 

omezeným, ze které se změnou právní formy stala v roce 2002 akciová společnost 

(N.V.). Předmětem sporu se v tomto rozhodčím řízení stala žalobcova investice v 

rumunském ropném sektoru, konkrétně v žalobcově akvizici akcií Rompetrol Rafinare 

S.A. (RRC), privatizované rumunské společnosti, která vlastnila a operovala ropnou 

rafinérii a petrochemický komplex. TRG ve své žádosti o zahájení rozhodčího řízení 

tvrdil, že rumunská vláda nařídila „mimořádné a bezdůvodné“ vyšetřování společnosti 

RRC a jejího managementu a dále pak „diskriminační a svévolné“ zacházení se 

společností, které podle žalobce vyústilo v porušení dvoustranné dohody o ochraně 
                                                
198 WISNER, R.; GALLUS, N. Nationality Requirements in Investor-State Arbitration, 5 The Journal of 

World Investment & Trade 927, 943 (2004) ve SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. 

Second Edition. Cambridge : University Press, 2009, s. 290 pozn. 992. 
199 SCHLEMMER, E. C. Investment, Investor, Nationality, and Shareholders. The Oxford Handbook of 

International Investment Law 49, 79 (2008) ve SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. 

Second Edition. Cambridge : University Press, 2009, s. 290 pozn. 993. 
200 KRÖLL, S.; GRIEBEL, J. Protecting Shareholders in Investment Law: To Pierce or Not to Pierce the 

Veil, That is the Question!, 2 Stockholm International Arbitration Review 93, 113 (2005) ve 

SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University Press, 

2009, s. 290 pozn. 994. 
201 BURGSTALLER, M. Nationality of Corporate Investors and International Claims against the 

Investor’s Own State, 7 The Journal of World Investment & Trade 857, 860 (2006) ve SCHREUER, CH. 

The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University Press, 2009, s. 290 pozn. 

995. 
202 The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID případ č. ARB/06/3. 
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investic mezi Nizozemím a Rumunskem203 (dále jako „NIZ-RUM BIT“). Žádost se 

odvolala na ustanovení, které odkazovalo (článek 8(2)(b) NIZ-RUM BIT) na Středisko 

ICSID jako na subjekt, před kterým se rozhodčí řízení bude odehrávat. 

Většina událostí, které se týkaly strukturálních změn ve společnosti TRG, nebyla 

stranami rozporována. Sporem však bylo, jakou relevanci těmto událostem v rámci 

rozhodčího sporu přiřknout, a to především s ohledem na fakta týkající se vlastnictví a 

efektivní kontroly zainteresovaných společností. Od roku 1993, kdy došlo k privatizaci 

druhé největší rumunským státem vlastněné společnosti Rompetrol S.A, došlo k mnoha 

transakcím, které měly vliv na konečnou podobu struktury investora v tomto sporu. 

Bylo prokázáno, že ke dni podání žádosti o zahájení rozhodčího řízení (14. prosince 

2005) byla struktura investora následující: a) TRG byla nizozemská společnost, která 

byla ze 100% vlastněna švýcarskou holdingovou společností Rompetrol Holding, b) 

Rompetrol Holding byla vlastněna z 80% rumunským občanem, panem Patriciu a z 

20% občanem Spojených států amerických, panem Stephensonem, c) TRG během roku 

2000 uzavřela smlouvu, kterou získala kontrolující podíl 50,59% v RRC ( v té době 

známé pod názvem S.C. Petromidia Rafinare S.A.), kromě toho TRG také 

prostřednictvím čtyř dceřiných společností, ve kterých byla majoritním akcionářem, 

nepřímo vlastnila dalších 27,41% RRC. 

Struktura TRG tedy vypadala přibližně takto: 

                                                
203 Dohoda mezi vládami Nizozemského království a Rumunské republiky o podpoře a vzájemné ochraně 

investic přijatá 19. dubna 1994 (vešla v platnost 1. února 1995). Dohoda byla sepsána v holandštině, 

rumunštině a angličtině s tím, že všechny texty mají stejnou autenticitu a s tím, že v případě odlišnosti 

překladu, se použije anglický text. 
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Tabulka č. 4 – Vlastnická struktura společnosti The Rompetrol Group N.V. 

Rumunsko, jako žalovaná strana, tvrdilo, že žaloba nebyla podána zahraničním 

investorem a že se v podstatě jedná o spor mezi rumunským státním příslušníkem a 

Rumunskem a vztahuje se k aktivitám konaným na rumunském území. Proto by podle 

Rumunska k tomuto sporu měly být příslušné rumunské soudy a ne rozhodčí tribunály 

pod hlavičkou ICSID Střediska. Na tom by neměl nic změnit ani fakt, že žaloba byla 

podána TRG, kterou Rumunsko považovalo za prázdnou společnost (shell company), 

založenou v Nizozemí. Pro svůj argument našlo Rumunsko oporu ve dvou principech 

mezinárodního práva: a) osoba nemůže podat mezinárodní žalobu na svůj vlastní stát, b) 

v případech dvojího občanství nebo vztahu k více než jednomu státu, preferuje se 

„efektivní státní příslušnost“.204 

Pro první princip našlo oporu v nesouhlasném stanovisku prof. Weila ve sporu 

Tokios Tokelės v. Ukrajina s tím, že pokud by rozhodčí tribunál uznal svou příslušnost, 

jednalo by se o radikální změnu zavedeného mezinárodního práva a mělo by to velký 

dopad na systém dvoustranných investičních smluv. S ohledem na druhý princip, 

                                                
204 The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID případ č. ARB/06/3, RN o pravomoci (příslušnosti) a 
přípustnosti, ze dne 18. dubna 2008, odst. 49-50. 

Pan Patriciu (rumunský státní příslušník) 
vlastnící 80% Rompetrol Holding 

Rompetrol Holding (švýcarská holdingová společností) vlastnící 
100% TRG 

The Rompetrol Group (TRG) - nizozemská akciová 
společnost  

50,59% v Rompetrol 
Rafinare S.A. (RRC) - 
privatizovaná rumunská 

společnost 

4 dceřiné společnosti, 
ve kterých byla TRG 

majoritním akcionářem, 
nepřímo vlastnícím 

27,41% RRC 

pan Stephenson (americký 
státní příslušník) vlastnící 
20% Rompetrol Holding 
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kterého se dovolávalo, pak Rumunsko uvedlo, že dvojí státní příslušnost se nevztahuje 

jen na osoby fyzické, ale i na osoby právnické. Podle něj je tedy možné, aby právnická 

osoba byla založena v jednom státě, ale (například z daňových důvodů) nemohla se 

vzpouzet státní příslušnosti státu, ke kterému má skutečný a efektivní vztah. Rumunsko 

připomnělo případ Nottebohm; stejně jako tam i v současném sporu na jedné straně 

vystupoval státní příslušník státu, který měl k tomuto státu skutečný a efektivní vztah a 

nemohl tedy odporovat státní příslušnost tohoto státu.  

TRG na druhou stranu tvrdilo, že ze znění článku 1(b) NIZ-RUM je jasné, že je 

nizozemským investorem a vztahuje se na něj jurisdikce rozhodčího tribunálu. Text 

článku 1(b) zní: 

Článek 1 

... 

(b) pojem ‘investor’ zahrnuje s ohledem na obě smluvní strany: 

i. fyzické osoby, které mají občanství nebo státní příslušnost smluvního státu 

v souladu s jeho právním řádem; 

ii. právnické osoby založené podle práva smluvního státu; 

iii. právnické osoby vlastněné nebo kontrolované, přímo či nepřímo, fyzickými 

osobami definovanými výše v i. nebo právnickými osobami definovanými výše v 

ii.205 

TRG tvrdilo, že podle mezinárodního práva je dlouho zakořeněným principem, že 

korporace má státní příslušnost podle místa založení nebo sídla ústředí společnosti 

(siège social); i rozhodčí tribunály při ICSID středisku při určování státní příslušnosti 

právnických osob dávaly přednost tomuto kritériu před kritériem kontroly. Žalobce 

nakonec dodal, že v textu Washingtonské úmluvy není zmínka o výjimce, že „skutečná 

a efektivní státní příslušnost“ právnické osoby by měla být rozhodná pro určení státní 

příslušnosti. „Bylo tedy na žalované straně, aby ve dvoustranné smlouvě o ochraně 

investic výslovně požádala o definici s takto „vysokou hranicí“ s takovýmto účinkem 
                                                
205 Dohoda mezi vládami Nizozemského království a Rumunské republiky o podpoře a vzájemné ochraně 

investic přijatá 19. dubna 1994, článek 1(b). 
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[aplikace kritéria skutečné a efektivní příslušnosti, pozn. autora] – jak opravdu mnohé 

státy učinily – a omezila tak ochranu právnickým osobám založeným na základě práva 

smluvního státu v případech, kdy mají ‚podstatné aktivity’ nebo ‚skutečné ekonomické 

aktivity’ v daném státě.“206 Žalobce ještě připomněl, že vynechání takové definice 

muselo být záměrné, zvláště při porovnání předmětní BIT s ostatními dvoustrannými 

smlouvami o ochraně investic, které v té době Rumunsko uzavřelo a kde podobné 

definice použilo (např. rumunsko-argentinská BIT nebo rumunsko-chilská BIT).207 

Rozhodčí tribunál při rozhodování o otázce své příslušnosti v předmětném sporu 

uvedl, že tato otázka má celkem jednoduché řešení. Podle tribunálu nebylo sporu o tom, 

že TRG byla právnická osoba založená podle práva smluvního státu (článek 1(b)(ii) 

NIZ-ROM BIT). Uvedené kritérium jednoduše a výhradně odkazuje na místo 

inkorporace, resp. přesněji na právní systém, podle kterého byla společnost založena. 

Tribunál i připomněl, že žalovaná strana tento fakt z formálního hlediska ani nepopírala. 

K otázce skutečné a efektivní státní příslušnosti pak uvedl, že ani případ Nottebohm, ani 

Barcelona Traction, na který se Rumunsko do jisté míry také odvolávalo, nemá v tomto 

sporu žádný význam. Tato dvě rozhodnutí se týkala diplomatické ochrany, která byla 

Washingtonskou úmluvou ze struktury Úmluvy výslovně vyňata. 

Tribunál tuto otázku uzavřel s tím, že nemá pochyb o tom, že by s ohledem na 

znění článku 1(b) nizozemsko-rumunské BIT, Rumunsko nedalo svůj specifický 

souhlas s jurisdikcí nad žalobami podanými holandskými společnostmi, bez ohledu na 

kontrolu nebo zdroj kapitálu – stejně tak, jako Nizozemí souhlasilo s jurisdikcí 

Střediska ICSID v případě rumunských společností.208 Z toho důvodu rozhodčí tribunál 

shledal, že ani korporátní kontrola, ani efektivní sídlo, dokonce ani původ kapitálu 

nehrají roli při posouzení státní příslušnosti podle NIZ-RUM BIT a že žalobce se 

                                                
206 The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID případ č. ARB/06/3, RN o pravomoci (příslušnosti) a 

přípustnosti, ze dne 18. dubna 2008, odst. 61-62. 
207 The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID případ č. ARB/06/3, RN o pravomoci (příslušnosti) a 

přípustnosti, ze dne 18. dubna 2008, odst. 62. 
208 The Rompetrol Group N.V. v. Romania, ICSID případ č. ARB/06/3, RN o pravomoci (příslušnosti) a 

přípustnosti, ze dne 18. dubna 2008, odst. 101. 
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považuje za investora podle článku 1(b)(ii) NIZ-ROM BIT, který má právo dovolat se 

příslušnosti tohoto rozhodčího tribunálu. 

Podle autora je zajímavé, že rozhodčí tribunál se vůbec nezabýval další částí 

definice investora, jak je uvedená v dotyčné BIT. Pokud bychom totiž vzali v úvahu 

článek 1(b)(iii) NIZ-ROM BIT, kde se uvádí, že za investora se považuje právnická 

osoba vlastněná nebo kontrolovaná, přímo či nepřímo, fyzickou osobou definovanou 

výše v i. (tj. mající občanství nebo státní příslušnost smluvního státu v souladu s jejím 

právním řádem), mohli bychom dojít k jinému závěru. Stále by se jednalo o investora, 

ale byl by posuzován z pohledu státního příslušníka Rumunska. Připustíme-li, že TRG 

byla právnickou osobou přímo (přinejmenším nepřímo) vlastněnou a kontrolovanou 

panem Patriciu, rumunským státním příslušníkem, museli bychom dojít závěru, že i 

TRG je právnickou osobou s rumunskou státní příslušností. Podle autora však 

rozhodčímu tribunálu více vyhovovala definice uvedená v článku 1(b)(ii) NIZ-ROM 

BIT, protože ta přesvědčivě umožňuje rozhodčímu tribunálu na sebe, bez větších 

argumentačních potíží, vztáhnout jurisdikci. 

Na základě rozhodnutí ve dvou výše uvedených sporech by se mohlo zdát, že 

judikatura je poměrně ustálená a i přes některé námitky se nepokouší protrhnout firemní 

závoj společností. Jak ukážou následující případové studie, v současné době je nutné 

poukázat na to, že princip inkorporace nemá již tak pevné postavení jako měl dříve. Na 

inkorporační princip, tedy určení státní příslušnosti podle místa inkorporace, začíná 

narážet například možnost přesídlování společností z různých států, tzv. korporátní 

migrace. 

Korporátní migrace je ústředním motivem dalšího sporu – Aguas del Tunari v. 

Bolívie 209 , který bude připomenut i pro svou problematiku týkající se protrhnutí 

firemního závoje a především pro otázku přímé a nepřímé kontroly společnosti. 

 

                                                
209 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3. 
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6.3.3 Aguas del Tunari v. Bolívie 

Ve sporu mezi Aguas del Tunari a Bolívií jsou dvě zásadní otázky: a) zda je 

možné přesídlit společnost z jednoho státu do státu druhého, b) zda Aguas del Tunari 

byla společnost kontrolovaná přímo či nepřímo nizozemskými státními příslušníky a 

tedy se na ni vztahovala dvoustranná dohoda o ochraně investic mezi Nizozemím a 

Bolívií210 (dále jako „NIZ-BOL BIT“).  Jak je ve většině investičních operací obvyklé, 

struktura společnosti byla velmi komplikovaná a předcházelo jí mnoho transakcí. 

Nejdříve je však nutné zmínit pozadí celého sporu. 

Spor mezi zúčastněnými stranami souvisel se zásobováním vody v bolivijském 

městě Cochabamba a měl přímou souvislost s vlnou privatizací, které v Bolívii proběhly 

v průběhu 90. let. Zásobování vodou bylo v tomto městě z mnoha důvodů dlouhodobě v 

naprosto neuspokojivém stavu. Proto bolivijská vláda přišla s projektem, který měl 

tento problém vyřešit, a to s vybudováním nové přehrady. Koncesní smlouvu, která 

opravňovala smluvní společnost k poskytování vody a kanalizačních služeb, a to až do 

roku 2039 s příslibem průměrného zisku 16% ročně, podepsala s bolivijskou vládou 

společnost Aguas del Tunari - právnická osoba (korporace) založená podle bolivijského 

práva. Po několika měsících, během kterých došlo k mnoha demonstracím místních 

občanů, referendu, následnému zatýkaní apod., byla dohoda s Aguas del Tunari 

zrušena.211 

                                                
210 Dohoda mezi vládami Nizozemského království a Bolivijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně 

investic přijatá 10. března 1992 (vešla v platnost 1. listopadu 1994). Dohoda byla sepsána v holandštině, 

rumunštině a angličtině s tím, že všechny texty mají stejnou autenticitu a s tím, že v případě odlišnosti 

překladu, se použije anglický text. 
211 Veřejnost se totiž dostala ke znění smlouvy, která byla pro město extrémně nevýhodná. Podle této 

smlouvy Aguas del Tunari získala správu vodovodní sítě v hodnotě okolo 200 mil. USD, ale nemusela 

vkládat téměř žádný kapitál (jediná přímá investice činila okolo 16 tis. USD). Plánované vylepšení a 

rozšíření vodovodní sítě mělo být pokryto výlučně zvýšenými poplatky za vodné a stočné. Nové zákony, 

které přijala bolivijská vláda, stejně tak jako výrazné zvýšení stočného, které zavedla Aguas del Tunari, 

situaci také nepomohly. Po konání referenda, ve kterém se 90% zúčastněných (okolo 60 tis. osob) 

vyjádřilo pro anulování koncesní smlouvy, došlo k zatýkání čelních představitelů protestujících. Následně 

se tento, původně lokální konflikt, stal konfliktem globálním, do kterého se zapojila veřejnost v 

celosvětovém měřítku. Vláda nakonec pochopila, že situace je neudržitelná a ve dnech 10.-11. dubna 



 81 

Jak bylo uvedeno výše, společnost Aguas del Tunari byla právnická osoba 

založená podle bolivijského práva. Jednalo se však o společnost založenou právě za 

účelem získání oné koncesní smlouvy, protože na základě veřejné nabídky, kterou 

podala Bolívie, měla být koncesní smlouva uzavřena s bolivijskou společností. 

Koncesní smlouva dále předpokládala, aby „každý zakládající akcionář držel více jak 

50% akcií koncesionáře s hlasovacím právem v rozsahu původního vlastního kapitálu, a 

to po dobu nejméně prvních sedmi let koncese“.212 Zahraničním investorem, který se 

chtěl podílet na projektu, byla společnost International Water Ltd. (IW Ltd.), korporace 

založená na Kajmanských ostrovech a ze 100% vlastněná americkou společností 

Bechtel Enterprise Holding, Inc. (Bechtel). Z toho důvodu IW Ltd. spolu s pěti dalšími 

společnostmi (čtyřmi lokálními a jednou zahraniční) vytvořila společný podnik (joint 

venture) Aguas del Tunari, ve kterém držela 55% podíl. Struktura Aguas del Tunari 

vypadala v té době (září 1999) následovně: 

                                                                                                                                          
2000 zrušila kontrakt se společností Aguas del Tunari. Více viz JETMAROVÁ, J. Bolívie: vzestup 

indigenní politiky a vláda Evo Moralese, Vyd.: Univerzita Pardubice, 2013, s. 88-91.  
212 Článek 37.1 Smlouvy o koncesi pro používání vody a pro veřejnou pitnou vodu a kanalizační služby 

ve městě Cochamba, uzavřená v září 1999 mezi společností Aguas del Tunari a Bolivijskou republikou.  
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Tabulka č. 5 – Vlastnická struktura společnosti Aguas del Tunari (září 1999)213 

Krátce po podepsání koncesní smlouvy Bechtel oznámil vytvoření dalšího 

společného podniku, tentokrát s italskou společností Edison SpA (Edison), do kterého 

se měly soustředit jejich projekty z oblasti vodohospodářství, včetně mateřské 

společnosti Aguas del Tunari (tj. kajmanské společnosti IW Ltd.). Společným podnikem 

se měla stát společnost založená podle nizozemského práva – International Water 

Holdings B.V. (IWH, B.V). Protože italský Edison měl po reorganizaci struktury 

vlastnit 50% podíl  IW Ltd. (mateřská společnost Aguas del Tunari), Bechtel si vyžádal 

souhlas s touto změnou od bolivijského vrchního dozorce vod, který jej udělil. Došlo 

však ke změně – namísto plánovaného převodu akcií z IW Ltd. (kajmanská společnost) 

do nizozemské společnosti, zvolila si IW Ltd. nejprve přesídlení společnosti (migraci) z 

Kajmanských ostrovů do Lucemburska, kde se stala známou pod názvem IW S.a.r.l. 

Tato společnost byla posléze získána nizozemskou společností International Water 

(Tunari), B.V. (IWT, B.V.), což byl společný podnik amerického Bechtela a italského 

                                                
213 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.61.  
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Edisona, ve kterém každá z těchto dvou společností vlastnila 50% podíl přes již 

zmíněnou nizozemskou společnost IWH, B.V. Výsledkem těchto převodů bylo, že 55% 

podíl společnosti Aguas del Tunari byl držen tímto způsobem: 

 

Tabulka č. 6 – Vlastnická struktura společnosti Aguas del Tunari (prosinec 1999) 

Jak je vidět na předchozích dvou tabulkách a popisu převodů týkajících se 

společnosti Aguas del Tunari, jednalo se o složité, avšak propracované disponování s 

investicemi. Tohoto uspořádání využil žalobce poté, kdy byla ukončena koncesní 

smlouva mezi ním a Bolívií (viz pozn. 211). Žalobce zahájil rozhodčí řízení před 

střediskem ICSID, když ve své žádosti o rozhodčí řízení (Request for Arbitration) 

tvrdil, že několik jednání ze strany Bolívie (např. vyvlastnění jeho investic) vyústilo v 

Bechtel Holding, Inc. (společnost sídlící v U.S.A ) 
vlastnící 100% Baywater Holding, B.V.	  

Baywater Holding, B.V. (společnost sídlící 
v Nizozemí ) vlastnící 50% IWH, B.V. 

International Water Holdings, B.V. (IWH, B.V.) - 
(společnost sídlící v Nizozemí ) vlastnící 100% IWT, 

BW  

International Water (IWT, B.V.) - společnost 
sídlící v Nizozemí vlastnící 100% International 

Water S.a.r.l. 

International Water S.a.r.l. (společnost sídlící v 
Lucembursku) vlastnící 55% Aguas del Tunari 

Aguas del Tunari (bolívijská společnost) 

Edison SpA (společnost 
sídlící v Itálii) vlastnící 50% 

IWH, B.V. 
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porušení dvoustranné dohody o ochraně investic. Protože jednou z prostřednických 

společností byla společnost mající nizozemskou státní příslušnost, využila Aguas del 

Tunari tohoto vztahu a uplatnila NIZ-BOL BIT. Jak bylo uvedeno výše, v tomto sporu 

byly řešeny dvě zásadní otázky. Nejdříve se autor zaměří na první problém, a to na 

možnost přesídlení společnosti z jednoho státu do státu druhého. 

Možnost přesídlení rozporovala Bolívie, když připomněla podmínky koncesní 

smlouvy, kterou uzavřela s Aguas del Tunari. Podle ní byla koncesní smlouva pečlivě 

uspořádána tak, aby zabránila změnám v zahraničním vlastnictví ve společnosti Aguas 

del Tunari, které by mohly mít dopad na některou z dvoustranných dohod o ochraně 

investic.214 Zde je nutné připomenout, že v té době neměla Bolívie uzavřenou dohodu o 

ochraně investic s Kajmanskými ostrovy, jejichž státní příslušnost měla v době uzavření 

koncesní smlouvy společnost International Water Ltd. (IW Ltd.), tj. mateřská 

společnost bolivijské společnosti Aguas del Tunari. Protože koncesní smlouva ukládala, 

aby více jak 50% podílu držela stejná entita po dobu nejméně sedmi let od uzavření 

kontraktu, Bolívie použila argumentaci, že toto přesídlení společnosti z jedné jurisdikce 

(Kajmanských ostrovů) do druhé (Lucemburska) má za následek, že se nebude jednat o 

totožnou společnost. Bolívie tvrdila, že aby se jednalo o totožnou entitu, muselo by být 

zachováno místo inkorporace ve stejné jurisdikci; touto migrací vznikla nová práva a 

povinnosti, a proto vznikla i nová společnost a zakládající společnost IW Ltd. přestala 

existovat.215 Bolívie požadovala uplatnění bolivijského práva jako rozhodného práva pro 

určení, zda je možné považovat společnosti IW Ltd. a IW S.a.r.l. za stejné entity. 

Žalobce uvedl, že jak kajmanské, tak luxemburské právo umožňuje migraci společností 

a současně považuje společnosti IW Ltd. a IW S.a.r.l. za stejné entity, a že by naopak 

měly být otázky migrace a stejnosti společností rozhodnuty podle práva Kajmanských 

ostrovů a Lucemburska. Podle žalobce stejně jako může fyzická osoba migrovat z jedné 

jurisdikce do druhé změnou státní příslušnosti, může učinit totéž i právnická osoba. 

                                                
214 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.156. 
215 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.167. 
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Rozhodčí tribunál, po vyslechnutí oběma stranami předložených expertních 

stanovisek, uvedl, že možnost korporátní migrace mezi dvěma jurisdikcemi se zdá být 

velmi vzácná a je nutné, aby právo jurisdikce kterou společnost opouští i právo 

jurisdikce, do které společnost migruje, tuto možnost umožňovala. Nakonec tribunál 

uvedl, že obě předmětné jurisdikce migraci připouští.216 K otázce stejnosti entity se 

rozhodčí tribunál vyjádřil tak, že nesouhlasí s názorem Bolívie, že by se pro toto 

posouzení mělo použít bolivijské právo. Podle tribunálu se statut IW S.a.r.l řídí 

lucemburským právem. S ohledem na článek 37.1 koncesní smlouvy, migrace 

společnosti z Kajmanských ostrovů do Lucemburska a změna jejího názvu z IW Ltd. na 

IW S.a.r.l je v pořádku a nemá za následek porušení koncesní smlouvy.217 

Jak uvedl rozhodčí tribunál v tomto sporu, otázka přesídlení, o které musel 

rozhodnout, nebyla do té doby zcela běžná. Jak právo Kajmanských ostrovů, tak 

Lucemburska přesídlení umožňují a pohlížejí na přesídlenou společnost jako na 

kontinuálně existující právnickou osobu. Podle autora by bylo zajímavé, pokud by se na 

situaci v tomto sporu aplikovaly závěry Mezinárodního soudního dvora z případu 

Barcelona Traction (str. 17-19). Zde soud uplatnil přísný inkorporační princip s tím, že 

pouze stát inkorporace společnosti má právo na diplomatickou intervenci chránit tuto 

společnost. Pokud by neexistovala BIT a věc by se řešila podle obecného obyčejového 

práva, tak by se tato společnost i přes její přesídleni a přejmenování na IW S.a.r.l se tato 

společnost považovala z pohledu mezinárodního práva za kajmanského státního 

příslušníka (tj. příslušníka státu, kde byla společnost původně inkorporována). 

Právě to patří mezi přednosti inkorporačního principu.218 Jak uvádí Pauknerová: 

„inkorporační princip zachovává právní subjektivitu společnosti v případě, že 

společnost přemístí své sídlo do jiného státu. Znamená to, že jak vnitřní právní vztahy 

společníků navzájem, tak vztahy společníků ke společnosti se nadále budou řídit 

                                                
216 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.174. 
217 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.176 a 178. 
218 Viz s. 19 a násl. 
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původním právním řádem, podle něhož byla společnost zřízena. Je nepochybné..., že 

toto řešení podporuje volný pohyb osob a vede k liberální praxi uznávání zahraničních 

společností. Tím samozřejmě usnadňuje rozvoj mezinárodních obchodních vztahů.“219 S 

tímto názorem se autor ztotožňuje. 

Druhou otázkou, kterou musel řešit rozhodčí tribunál, bylo, zda Aguas del Tunari 

byla společnost kontrolovaná přímo či nepřímo nizozemskými státními příslušníky. 

Bolívie vyjádřila stanovisko, že kromě „údajné migrace“ další změny ve vlastnictví 

znamenaly, že International Water S.a.r.l. bylo následně vlastněno jednou nizozemskou 

společností, která byla pak zase zcela vlastněna další nizozemskou společností. Bolívie 

k tomu uvedla, že dle jejího názoru, každý objekt byl novým objektem a novým 

nedefinovaným akcionářem společnosti Aguas del Tunari; výsledná korporátní 

struktura nebyla koncesní smlouvou předpokládaná a série těchto „jednostranných 

soukromých transakcí akcií (podílu)“ nebyla autorizovaná ze strany Bolívie.220 Proto 

žalovaná strana tvrdila, že převod akcií Aguas del Tunari z kajmanské holdingové 

společnosti porušil koncesní smlouvu a proto tribunál nemá jurisdikci nad předmětným 

sporem.221 Jako další argument pak Bolívie vyslovila svoji domněnku, že v předmětném 

sporu nebyl dodržen požadavek BIT, aby právnická osoba, mající stejnou státní 

příslušnost jako hostitelský stát (zde Bolívie), byla přímo či nepřímo ovládaná státním 

příslušníkem druhého smluvního státu (Nizozemí). Podle Bolívie Aguas del Tunari totiž 

nebyla ovládaná nizozemským státním příslušníkem ze dvou důvodů. Zaprvé proto, že 

Aguas del Tunari byla ultimátně kontrolovaná americkou společností Bechtel a zadruhé 

proto, že otázka kontroly, přímé či nepřímé, není bezpodmínečně splněna 100% 

vlastnictvím (viz tabulka 6). Je dle ní nutné, aby zde bylo něco víc než pouhý právní 

potenciál vykonávat kontrolu díky vlastnictví; musí zde docházet k reálné kontrole, 

která vychází z korporátních reálií, tj. že konečnou kontrolu vykonává americká 

společnost Bechtel. 

                                                
219 PAUKNEROVÁ, M. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Praha: Karolinum, 1998, s. 73. 
220 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.156. 
221 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.157. 
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Žalobce se k námitce vyjádřil tvrzením, že převody, konající se v prosinci 1999, 

které vedly ke změně v korporátní struktuře (tj. přesídlení z Kajmanských ostrovů a 

následující události) „proti proudu“ u společnosti IW S.a.r.l. (viz tabulka 6), nijak 

neporušily ustanovení koncesní smlouvy týkající se změny vlastnictví společnosti 

Aguas del Tunari. Koncesní smlouva podle žalobce nijak neomezovala převody a 

změny vlastnictví u konečných akcionářů, pouze u bezprostředních akcionářů, kterým 

byla právě společnost IW S.a.r.l. I když žalobce připustil, že taková změna (u 

společnosti IW S.a.r.l) by vyžadovala souhlas ze strany Bolívie, transakce z prosince 

1999 se netýkaly prodeje akcií a změny vlastnictví, ale pouze přesídlení (viz výše) 

společnosti z Kajmanských ostrovů do Lucemburska. K otázce kontroly pak žalobce 

uvedl, že Aguas del Tunari musí být podle NIZ-BOL BIT považovaná za nizozemského 

státního příslušníka, protože 55% podílu této společnosti je nepřímo (přes společnost 

IW S.a.r.l) kontrolováno nizozemskou společností IWT B.V. Navíc, tato společnost je 

pak 100% ovládána další nizozemskou společností IWH B.V. K podezření žalované 

strany, že tyto dvě společnosti jsou pouze prázdné společnosti (shellové), žalobce uvedl, 

že změna v korporátní struktuře Aguas del Tunari byla součástí daleko rozsáhlejší 

transakce, která se uskutečnila dříve než bylo jasné, jaké následky budou mít události, 

které předcházely ukončení koncesní smlouvy (viz pozn. 211). K otázce samotné 

kontroly pak uvedl, že kde je 100% vlastnictví, tam musí existovat i kontrola, a že není 

rozhodující, jestli tyto dvě společnosti jsou následně vlastněny americkou společností 

Bechtel, protože IWT B.V a IWH B.V. mají ze své pozice potenciál vykonávat kontrolu 

nad Aguas del Tunari. 

Rozhodčí tribunál posuzoval tento problém optikou koncesní smlouvy, která 

požadovala, aby zakládající akcionář po dobu prvních nejméně sedmi let koncesní 

smlouvy držel více než 50% akcií s hlasovacím právem v rozsahu původního vlastního 

kapitálu (článek 37.1 koncesní smlouvy). Podle dodatku 13 ke koncesní smlouvě byla 

za zakládajícího akcionáře považována společnost IW Ltd., tedy dceřiná společnost 

amerického Bechtela a mateřská společnost Aguas del Tunari. Tribunál uvedl, že 

argumentaci Bolívie chápe tak, že podle ní by měla korporátní struktura zůstat 

neměnná, tj. stejná jako v době podepsání koncesní smlouvy. S touto interpretací se 

však rozhodčí tribunál neztotožnil a označil ji jako příliš širokou. Podle tribunálu 

koncesní smlouva umožňuje jisté změny v organizační struktuře směrem „proti proudu“ 
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i bez souhlasu Bolívie. Omezení článku 37.1 se týkají pouze zakládajících akcionářů, ke 

kterým se u Aguas del Tunari řadí pouze prvoúrovňové (bezprostřední) skupiny 

vlastníků a ne koneční akcionáři. Podle tribunálu jsou tedy změny v korporátním 

vlastnictví možné za předpokladu, že zakládající akcionáři budou držet více jak 50% 

akcií jejich koncesionáře s hlasovacím právem v rozsahu původního vlastního kapitálu, 

a to po dobu nejméně prvních sedmi let koncese. Rozhodčí tribunál se pak obšírně 

vyjádřil k významu pojmu přímá a nepřímá kontrola. Připomněl, že na základě 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu222 je nutné dávat výrazům (zde především slovu 

kontrola) obecný význam, pakliže si strany neujednaly speciální význam pro daný 

výraz. Z obecného právního významu slova kontrola vyplývá, že pro ni není nutný 

určitý stupeň aktuálního výkonu či řízení. Rozhodčí tribunál se přiklonil k názoru 

žalobce, že je možné, aby existovalo více kontrolujících entit jedné hostitelské 

právnické osoby, na které by se vztahovala ta či jiná bilaterální smlouva o ochraně 

investic, díky níž by daná kontrolující entita mohla uplatnit ochranu svých investic.223 

Nakonec tedy uzavřel tuto otázku s tím, že dle něj přímou kontrolu nad společností 

Aguas tel Tunari vykonává IW S.a.r.l., jakožto první v řetězci společností korporátní 

struktury a společnosti IWT B.V a IWH B.V. vykonávají nepřímou kontrolu nad Aguas 

del Tunari. Proto tento spor spadá pod jurisdikci tohoto tribunálu.224 

Tento spor patří mezi složitější spory, kde korporátní struktura a plánování 

disponování s investicemi hrály ústřední roli. Rozhodčí tribunál se musel vyrovnat s 

několika dalšími argumenty obou stran, které se většinou prolínaly. Výše uvedené snad 

vystihuje to nejdůležitější, co spor přinesl pro oblast mezinárodních investičních 

arbitráží. Rozhodnutí rozhodčího tribunálu se setkalo s velkou kritikou, protože svým 

způsobem rozšířilo státní příslušnost korporace způsobem, který nemohl být v intencích 

                                                
222 Viz pozn. 82. 
223 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst. 237. 
224  Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst. 238. 
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stran při uzavírání BIT.225 Tato kritika je naprosto pochopitelná. Svým rozhodnutím, že 

nizozemské společnosti nejsou prázdné společnosti, které byly založeny za účelem 

získání určité jurisdikce, protože mají právní kapacitu vykonávat kontrolu nad Aguas 

del Tunari, tribunál podpořil prostředí, ve kterém si mezinárodní konglomeráty 

společností mohou vybírat jurisdikce, které jim poskytnou co možná nejvhodnější 

ochranu svých investic. Může být sice pravda, že, jak uvedl tribunál, není nelegální ani 

neobvyklé, aby investoři umístili své činnosti do jurisdikcí, které jim poskytují výhodné 

právní prostředí včetně BIT, je však otázkou, zda by následování přístupu tribunálu 

neumožnilo převážení rovnováhy ve prospěch investorů na úkor hostitelských států 

způsobem, který podlomí systém ochrany mezinárodních investic.226 Jiným způsobem 

se s podobným problémem vyrovnal rozhodčí tribunál ve sporu TSA v. Argentina227, 

jehož rozhodčí nález byl vynesen o tři roky později. 

6.3.4 TSA v. Argentina 

V tomto případě, který se rozhodoval podle pravidel Střediska ICSID, se rozhodčí 

tribunál měl vyjádřit k tomu, zda má na základě výkladu článku 25 odst. 2 písm. b) 

Úmluvy ICSID a příslušné BIT228 (dále ARG-NIZ BIT) jurisdikci k projednání a 

rozhodnutí věci. 

TSA (Thales Spectrum de Argentina S.A) byla, stejně jako Aguas del Tunari ve 

sporu výše, místní společnost založená v Argentině za účelem získání koncesní 

smlouvy. Tato smlouva se týkala správy a kontroly právě privatizovaného rádiového 

                                                
225 Srov. McLACHLAN, C.; SHORE, L; WEINIGER, M. International Investment Arbitration: 

Substantive Principles. Oxford : University Press, 2008, s. 155-160 a SORNARAJAH, M. The 

International Law on Foreign Investment. 3.vydání. Cambridge : University Press, 2010, s. 325-326. 
226  Srov. Viz např. SCHREUER, CH. Nationality planning. Contemporary issues in International 

Arbitration and Mediation. The Fordham Papers, 2012, s. 21. 
227  TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008. 
228 Dohoda mezi vládami Nizozemského království a Argentinské republiky o podpoře a vzájemné 

ochraně investic přijatá 20. října 1992 (vešla v platnost 1. října 1994). Dohoda byla sepsána v 

holandštině, španělštině a angličtině s tím, že všechny texty mají stejnou autenticitu a s tím, že v případě 

odlišnosti překladu, se použije anglický text. 
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frekvenčního pásma v Argentině. Protože podmínky veřejné nabídky vyžadovaly, aby 

uchazečem byl domácí investor, pro případné zahraniční investory bylo nutné takovou 

společnost založit. TSA byla tedy obchodní společnost, ve které 100% podíl měla její 

mateřská společnost TSI Spectrum International N.V. (dále „TSI”), právnická osoba 

registrovaná (se sídlem) v Nizozemí. Poté, co byla koncesní smlouva ze strany 

Argentiny zrušena a strany nedospěly ke smírnému řešení, TSA podala u Střediska 

ICSID žalobu na Argentinu pro údajné vyvlastnění jejích investic, porušení standardu 

spravedlivého a rovnoprávného zacházení a pro další porušení ARG-NIZ BIT, 

mezinárodního a argentinského práva. Argentina však rozporovala jurisdikci Střediska 

ICSID pro projednání a rozhodnutí věci. Kromě ostatních námitek Argentina tvrdila, že 

TSA není právnická osoba, která by spadala pod ochranu ARG-NIZ BIT. 

Jak již bylo uvedeno, Washingtonská úmluva umožňuje ve svém článku 25 odst. 2 

písm. b) rozšíření jurisdikce Střediska i na místní společnosti za předpokladu, že v nich 

dochází k zahraniční kontrole a smluvní strany (zde Nizozemí a Argentina) se 

domluvily na tom, že je budou pro účely Washingtonské úmluvy považovat za 

zahraniční investory. Stranami uzavřená ARG-NIZ BIT tuto možnost předpokládala, 

když podle jejího článku 1(b)(iii) za investora smluvní strany považují právnické osoby 

kdekoli umístěné, kontrolované přímo či nepřímo státními příslušníky smluvní 

strany.229 Článek 10 odst. 6 pak tento požadavek rozvádí, když uvádí, že společnost 

založená v hostitelském státě je považovaná za zahraničního státního příslušníka za 

předpokladu, že je kontrolovaná státními příslušníky druhého smluvního státu před 

vznikem sporu. Nakonec, nejspíše z důvodu možných předpokládaných nejasností 

ohledně pojmu kontrola a kontrolovat, strany uzavřely Protokol k ARG-NIZ BIT 

(dále „Protokol“). Ten vyžaduje, aby investor smluvního státu, který deklaruje svoji 

kontrolu nad státním příslušníkem právnickou osobou druhého smluvního státu, 

prokázal takovou kontrolu. Jako důkaz kontroly pak budou akceptována následující 

fakta: i) být přidruženou osobou k právnické osobě druhé smluvní strany; ii) mít přímou 

nebo nepřímou kapitálovou účast ve společnosti minimálně ve výši 49% nebo přímo či 

                                                
229 Dohoda mezi vládami Nizozemského království a Argentinské republiky o podpoře a vzájemné 

ochraně investic přijatá 19. dubna 1994, článek 1(b)(iii). 
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nepřímo držet počet hlasů potřebných k získání rozhodujících pozic na valné hromadě 

či orgánech společnosti. Na tato ustanovení se žalobce odkázal. 

Podle TSA je přesně tímto způsobem a za těchto podmínek ovládána TSI 

nizozemským státním příslušníkem. Protože TSI vlastní 100% ve společnosti TSA, 

splňuje požadavek Protokolu pro kontrolu. S ohledem na ARG-NIZ BIT je podle 

žalobce pro aplikaci ochranných prostředků BIT nutné splnit jen požadavek, aby byl 

investor kontrolovaný, přímo či nepřímo, státním příslušníkem Nizozemí, a to bez 

ohledu na to, kde je umístěný. Protože ARG-NIZ BIT nepožaduje podmínky pro 

stanovení státní příslušnosti investora, není nutné se zajímat o konečného (ultimátního) 

„kontrolora“.230 Žalobce se pak odvolal na závěry rozhodčího tribunálu ve věci Aguas 

del Tunari v. Bolívie a také na Rompetrol Group N.V. v. Rumunsko, kde rozhodčí 

tribunál nepovažoval za překážku stejnou státní příslušnost investora (jako měl 

hostitelský stát) při jeho majoritním vlastnictví akcií v obchodní společnosti mající 

státní příslušnost druhého smluvního státu.231 TSA ve svém podání nakonec poskytla i 

řetězec vlastnictví společností TSA a TSI. Protože předmětná BIT požadovala, aby 

právnická osoba byla ovládaná (kontrolovaná) státním příslušníkem druhého smluvního 

státu již před vznikem sporu, TSA uvedla, že i korporátní struktura v této době (stejně 

jako korporátní struktura v době souhlasu stran s rozhodčím řízením) nepřekáží 

jurisdikci Střediska ICSID a doložila dokumenty, které odkryly následující korporátní 

strukturu

 

                                                
230 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 127.  
231 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 131. 

Thales 
Group  

francouzská 
právnická 

osoba 

TSI Spectrum International N.V.(TSI) 
právnická osoba registrovaná v Nizozemí 

Jorge Justo Neuss 
argentinsko-německý 

státní příslušník 

TH Operations International 
NV (THOP) - nizozemská 

právnická osoba 

Jean Nicolas 
d’Ancezune  
francouzský 

státní 
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Tabulka č. 7 – Vlastnická struktura společnosti TSA (den kdy strany souhlasily, 

že jejich spor bude řešen rozhodčím řízením – 10. prosinec 2004) 

Není známo, zda se jedná o úplnou korporátní strukturu, je ale prokázané, že 

Thales Group, Jorge Justo Neuss a Jean Nicolas d’Ancezune byli koneční (ultimátní) 

kontroloři společnosti TSA. A právě konečné vlastníky (kontrolory), resp. jejich státní 

příslušnost, považovala Argentina za rozhodující.  Podle Argentiny je totiž nutné, aby 

se pro určení státní příslušnosti investora protrhl firemní závoj společnosti až ke 

konečnému investorovi, ať už právnické či fyzické osobě. Žalobcem předložené 

dokumenty, ze kterých vyplývá kontrola TSI nad společností TSA, lze podle žalované 

akceptovat jako důkaz o kontrole, avšak samy o sobě ještě neprokazují skutečnou 

kontrolu. Jak uvedla Argentina, protokol nehovoří o prokázaní kontroly, ale pouze o 

předložení důkazů o kontrole.232 Jinými slovy Argentina tedy tvrdila, že TSI je prázdná 

společnost nevykonávající reálnou kontrolu nad TSA. Dokladem toho mělo být několik 

následujících okolností, kterým Argentina přikládala váhu: i) ve společnosti ani v jejím 

představenstvu nebyli žádní nizozemští státní příslušníci (do roku 2002 zde byli pouze 

francouzští a od roku 2002 argentinští státní příslušníci); ii) existuje rozdíl mezi 

kontrolující a kontrolovanou korporací; iii) sídlo společnosti TSI má stejnou adresu jako 

sídla dalších 225 jiných korporací a iv) existují pochyby ohledně korporátních aktivit 

společnosti TSI.  

Především sídlo společnosti budilo u Argentiny pochyby o jejím fungování a 

reálném kontrolování dceřiné společnosti TSA. Podle Argentiny Washingtonská 

úmluva (článek 25(2)(b)) pro rozšíření jurisdikce Střediska vyžaduje existenci efektivní 

(faktické) kontroly. To však TSA neprokázala. Žalovaná Argentina tvrdila, že kontrolu 

ve společnosti TSA vykonávala do roku 2002 francouzská společnost Thales. Následně 

prodala svůj majoritní podíl a buď kontrolu převzala společnost mající jinou státní 

příslušnost (než nizozemskou), z jiné jurisdikce, anebo je kontrolujícím investorem 

argentinská právnická nebo fyzická osoba. Ani v jednom případě pak ale TSA není 

kontrolovaná zahraniční právnickou osobou podle ARG-NIZ BIT. 

                                                
232 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 119. 
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Rozhodčí tribunál se nejdříve zaměřil na rozbor ARG-NIZ BIT a především pak 

článek 25(2)(b) Washingtonské Úmluvy, které byly pro spor rozhodující. Připomněl, že 

právě text článku 25(2)(b) stranám umožňuje, aby se dohodly na protrhnutí firemního 

závoje u právnických osob, kde zahraniční investor deklaruje zahraniční kontrolu nad 

touto právnickou osobou. Aby byla založena jurisdikce Střediska, je nutné, aby tato 

kontrola byla prokázána. Tribunál uvedl, že by bylo proti textu Úmluvy, kdyby se při 

posuzování státní příslušnosti investora protrhnutím firemního závoje tribunály 

zastavily na nejbližší úrovni korporátní struktury, která splňuje požadavek státní 

příslušnosti druhého smluvního státu. Raději by měly pokračovat v objektivní 

identifikaci zahraniční kontroly odhalováním všech vrstev korporátní struktury až 

k jejímu skutečnému zdroji používajíce stejné kritérium přezkumu.233 Jak dále 

připomněl, rozhodčí tribunály pod hlavičkou Střediska však docházely k protikladným 

závěrům. Některé odmítly zkoumat korporátní strukturu za první vrstvou (úrovní),234 

jiné pak pro zjištění identity a státní příslušnosti investora neváhaly s protrhnutím 

firemního závoje i v dalších vrstvách.235 Podobně je v otázce protrhnutí firemního 

závoje rozdělena i odborná veřejnost. 

Rozhodčí tribunál se následně posunul k rozboru sporu, o kterém měl rozhodnout. 

Přestože TSA opírá zahraniční kontrolu především o interpretaci ARG-NIZ BIT a její 

Protokol, ustanovení BIT nemohou podle tribunálu poskytnout jurisdikci, pokud nejsou 

splněny i podmínky stanovené ve Washingtonské úmluvě. Rozhodující pro tento spor 

tedy je, zda okolnosti jsou takové, že přestože TSA je právnická osoba s argentinskou 

státní příslušností, může opírat jurisdikci o článek 25(2)(b) Úmluvy.236 Z něj je totiž 

zřejmé, že relevantním datem pro určení státní příslušnosti investora je den, kdy strany 

                                                
233 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 147. 
234 Např. Aguas del Tunari v. Bolívie, AMCO v. Indonésie (více viz kapitola 6.5.2.) a Autopista 

Concesionada de Venezuela, C.A. v. Venezuela, ICSID případ č. ARB/00/5. 
235 Např. Société Ouest Africaine des Bétons Industriels (SOABI) v. Senegal, ICSID případ č. ARB/82/1 a 

African Holding Company of America and Société Africaine de Construction au Congo S.A.R.L. v. 

Kongo, ICSID případ č. ARB/05/21. 
236 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 157. 
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souhlasily s tím, že jejich spory budou řešeny rozhodčím řízením.237 Jak bylo uvedeno 

výše, rozhodčí tribunál při posuzování státní příslušnosti zaujal princip odhalení všech 

vrstev korporátní struktury investora. Ke korporátní struktuře, doložené informacemi a 

záznamy poskytnutými žalobcem (tabulka 6), rozhodčí tribunál uvedl, že lze pouze 

dovodit, že konečným vlastníkem TSA v době souhlasu stran s rozhodčím řízením je 

argentinský státní příslušník, pan Jorge Justo Neuss. Z toho tedy plyne, že ať je dána 

ARG-NIZ BIT (včetně Protokolu k BIT) jakákoliv interpretace, TSA nemůže být 

považována za státního příslušníka Nizozemí, protože u ní chybí zahraniční kontrola 

podle článku 25(2)(b) Washingtonské úmluvy, a proto tedy rozhodčí tribunál nemá 

jurisdikci k projednání a rozhodnutí věci v tomto sporu.238 

Rozhodčí tribunál však nebyl při vynesení svého rozhodnutí jednotný, když 

rozhodce G. D. Aldonas vydal nesouhlasné stanovisko.239 Většina členů rozhodčího 

tribunálu rozhodla, že rozhodčí tribunály by měly být oprávněné protrhnout firemní 

závoj všech vrstev korporátní struktury i v případech, kdy se strany dohodly na státní 

příslušnosti na základě inkorporace. Argumentovala tím, že vzhledem k tomu, že 

smyslem ICSID je řešit spory mezi zahraničními investory a hostitelskými státy, je 

takový přístup obzvlášť důležitý „když kontrola je v konečném důsledku patrně v rukou 

státních příslušníků hostitelského státu, jejichž formální státní příslušnost je totožná se 

státní příslušností žalující společnosti.“240 

Rozhodce Aldonas měl na věc jiný názor. Podle něj většina chybovala ve třech 

základních bodech: 1) v konstrukci článku 25 Úmluvy, která omezila argentinskou a 

nizozemskou vládu si dodatečnou dohodou určit, které právnické osoby inkorporované 

podle příslušného práva mají právo domáhat se rozhodčího řízení před Střediskem; 2) v 

ignorování mezinárodní dohody mezi argentinskou a nizozemskou vládou, která byla 
                                                
237 V tomto případě to bylo dopisem TSA argentinskému prezidentovi ze dne 10. prosince 2004, ve 

kterém souhlasil s jurisdikcí Střediska. 
238 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 162. 
239 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, Nesouhlasné stanovisko 

rozhodce G.D. Aldorase ze dne 19. prosince 2008. 
240 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, RN ze dne 19. prosince 

2008, odst. 153. 
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určena k rozhodování přesně o otázce, kterou měl rozhodčí tribunál řešit 3) v 

neporozumění precedentům a výkladům, kterými většina podpořila své rozhodnutí.241 

Aldonas uvedl, že článek 25 Úmluvy nedefinuje pro účely Úmluvy pojem „zahraniční 

státní příslušník“ a většina členů tribunálu si zcela bezdůvodně přisvojila povinnost 

protrhnout firemní závoj společnosti TSA i za společnost inkorporovanou v Nizozemí. 

Ani text ani travaux préparatoires nenaznačují, že by se Úmluva měla chápat takto 

expanzivně. Naopak - autoři Úmluvy výslovně odmítli pokusy poskytnout 

formalističtější výklad pojmu zahraniční státní příslušník tak, jak jej přijala většina ve 

svém rozhodnutí, aby umožnila stranám bilaterálních dohod co možná největší volnost 

při sjednávání shody ohledně tohoto pojmu. V tomto konkrétním případě se strany 

dohodly na definici zahraničního státního příslušníka, což většina tribunálu ignorovala. 

Nakonec Aldoras svoje stanovisko uzavřel s tím, že většina tribunálu podkopala 

základní mezinárodní princip suverenity států, neboť zavázala stát povinnostmi, se 

kterými nesouhlasil, když se výslovně domluvil na jiných podmínkách, než na těch, na 

základě kterých většina rozhodčího tribunálu přijala své rozhodnutí.242 

Je opravdu komplikované určit, který přístup je pro mezinárodní arbitráže 

vhodnější. Oba mají dobrá odůvodnění. Pravdou je, že Washingtonská úmluva slouží 

pro řešení sporů mezi účastníky, jejichž státní příslušnost je odlišná. Autor se však 

přiklání k názoru rozhodce Aldorase, který neignoruje vůli stran. Text Úmluvy, ani její 

travaux préparatoires, výslovně nedefinují pojem zahraniční státní příslušník, resp. 

odmítly poskytnout její formalističtější výklad. To autoři nechali právě na domluvě 

smluvních stran. V tomto sporu je jurisdikce Střediska založena ARG-NIZ BIT. V ní a 

v jejím Protokolu se strany domluvily na podmínkách, za jakých budou považovat 

investory za své státní příslušníky. Tato pravidla by měla být brána jako rozhodující. 

Nikde v textu Úmluvy ani Protokolu se nevyžadovalo protrhnutí firemního závoje 

všemi vrstvami korporátní struktury. Je v něm výslovně stanoveno, že za důkaz 

investorovy kontroly nad právnickou osobou mající státní příslušnost hostitelské země, 

                                                
241 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, Nesouhlasné stanovisko 

rozhodce G.D. Aldorase ze dne 19. prosince 2008, odst. 3. 
242 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/05/5, Nesouhlasné stanovisko 

rozhodce G.D. Aldorase ze dne 19. prosince 2008, odst. 32 a násl. 
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bude považována skutečnost, že má přímou nebo nepřímou kapitálovou účast ve 

společnosti, a to minimálně ve výši 49% nebo přímo či nepřímo drží počet hlasů 

potřebných k získání rozhodujících pozic na valné hromadě či orgánech společnosti. 

Celý problém protrhnutí firemního závoje se dle autora týká výkladu pojmu přímá a 

nepřímá kontrola. Jak bylo uvedeno v rozhodčím nálezu ve sporu Aguas del Tunari v. 

Bolívie, kde se výkladem tohoto pojmu zabýval rozhodčí tribunál, „kontrolovat přímo či 

nepřímo“ znamená, že jedna entita kontroluje druhou (přímo, tj. bez prostředníka nebo 

nepřímo), pokud tato entita má právní oprávnění kontrolovat druhou entitu.243 Je však 

nutné, aby právní oprávnění bylo zjištěno s odkazem na procento držených akcií 

(podílu). Tím se dostáváme k otázce ochrany minoritních akcionářů, která bude 

rozebrána v kapitole 6.5. Každopádně, stejně tak jako NIZ-BOL BIT, ani předmětná 

ARG-NIZ BIT dohoda nevyžaduje aktuální každodenní nebo konečnou kontrolu. Proto 

by mělo být postačující, domnívá se autor, že nizozemský státní příslušník TSI má 

právní oprávnění kontrolovat TSA způsobem, jakým to předpokládala stranami 

uzavřená bilaterální investiční smlouva. 

Závěrem lze uvést, že tento spor je velmi často diskutovaný a odborníci na tuto 

problematiku nahlížejí z mnoha pohledů. Jeden z komentátorů shrnuje tento spor tak, že 

„přestože by tribunály měly brát ohled na podání stran (speciálně když dokládají, že 

investor je kontrolován státními příslušníky hostitelského státu) a na jejich dohodu 

týkající se státní příslušnosti, rozhodující slovo mají právě tribunály, v jejichž 

kompetenci je určení státní příslušnosti právnických osob.“244 Proto je možné, že otázka 

způsobu protrhnutí firemního závoje ještě není uzavřena, neboť názor na způsob jejího 

vyřešení stále nebyl zcela sjednocen. 

Než bude věnována pozornost problému ochrany minoritních a nepřímých 

investorů, zmíní se autor o případu Phoenix v. Česká republika,245 ve kterém rozhodčí 

                                                
243 Aguas del Tunari, S.A. v. Bolívie, ICSID případ č. ARB/02/3, RN o příslušnosti ze dne 21.října 2005, 

odst.264. 
244 Srov. NERETS, V. Nationality of investors in ICSID arbitration. RGSL RESEARCH PAPERS 

[online]. 2011, NO.2. Dostupné z: http://www.rgsl.edu.lv/images/stories/publications/2_nerets_final.pdf, 

s. 37.  
245 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. 
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tribunál řešil otázku restrukturalizace investorovy investice za účelem získání ochrany 

poskytované bilaterální investiční smlouvou a problematice ochrany investora 

vlastněného státem (ČSOB v. Slovenská republika). 

 

6.3.5 Phoenix v. Česká republika 

Když izraelský investor Phoenix Action Ltd. (dále jen Phoenix) v březnu 2006 

podal žalobu na Českou republiku u ICSID Střediska, jednalo se o první případ, kdy 

Česká republika měla být stranou sporu před touto institucí. Jak se dále ukázalo, tento 

spor se stal klasickým příkladem pokusu o zneužití treaty shopping ze strany některých 

investorů. Žalobcem v této kauze byla izraelská obchodní společnost založená českým 

podnikatelem panem Vladimírem Beňem. Ten byl poté, co se podnikatelské aktivity 

jeho dvou českých společností (Benet Praha, spol. s.r.o., dále BP, které byly dokonce 

zmrazeny finanční prostředky, a Benet Group, a.s., dále BG) staly předmětem šetření 

orgánů státní správy a orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s daňovými úniky, 

zadržen českou policií, avšak uprchl do Izraele, kde založil společnost Phoenix. Krátce 

po založení (registraci) Phoenixu uzavřela tato společnost dvě smlouvy, díky kterým se 

stala stoprocentním vlastníkem BP a BG. 

Žalobce ve své žádosti o zahájení řízení uvedl, že Česká republika se dopustila 

porušení Dvoustranné dohody o ochraně investic mezi Českou republikou a Izraelem246 

(dále ČR-IZR BIT) tím, že dlouhodobě porušovala práva BP a BG; ta jsou podle článku 

1 ČR-IZR BIT investicí společnosti Phoenix. Středisko si po přijetí žádosti o zahájení 

řízení vyžádalo od žalobce vysvětlení, na základě čeho se domnívá, že by Středisko 

mělo mít jurisdikci v tomto sporu, neboť mělo za to, že skutečnosti uvedené v žádosti se 

týkaly pouze společností BP a BG před tím, než byly nabyty Phoenixem. Žalobce k 

tomu uvedl, že jeho právo zahájit rozhodčí řízení před Střediskem ICSID na něj bylo 

transferováno společnostmi BP a BG při akvizici těchto společností. Na základě toho si 

žalobce stěžoval na jednání České republiky vůči BP a BG před tím, než Phoenix tyto 

dvě společnosti nabyl, stejně tak i na jednání, ke kterým mělo docházet po nabytí těchto 

                                                
246 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic 

přijatá na základě Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 73/1999. Sb., o sjednání Dohody mezi vládou 

České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic. 
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společností.247 

V době podání žádosti korporátní struktura společnosti Phoenix vypadala 

následovně: 

 
Tabulka č. 8 – Vlastnická struktura společnosti Phoenix Action 

Žalovaná Česká republika již od počátku odmítala jurisdikci Střediska pro 

evidentní zneužití treaty shopping. Podle ní nebyl Phoenix ničím jiným než fingovanou 

izraelskou společností dodatečně vytvořenou za jediným účelem, a to vytvořením 

rozlišnosti státní příslušnosti kvůli předložení čistě vnitrostátního sporu před 

mezinárodní instituci. Takové jednání bylo podle České republiky v přímém rozporu se 

základním předmětem a účelem Washingtonské úmluvy a s bilaterálními smlouvami o 

ochraně investic, které jsou určeny pro podporu mezinárodních investic. Vzhledem k 

tomu, že Phoenix zneužil treaty-shopping a porušil princip dobré víry, Česká republika 

požadovala po rozhodčím tribunálu, aby protrhl firemní závoj společnosti Phoenix a 

přijal tuto společnost jako žalobce „pouze na papíře.“248 Jako další argumenty pro 

odmítnutí jurisdikce Střediska v tomto sporu žalovaná strana mimo jiné uvedla, že a) 

údajné nabytí společností BP a BG žalobcem není investicí podle článku 25 

Washingtonské úmluvy a článku 7 ČR-IZR BIT a b) společnosti BP a BG jsou 

skutečnými stranami sporu, ale pro nesplnění požadavku cizí státní příslušnosti vůči 

žalované straně (a nevyčerpání všech opravných prostředků) nemá Středisko 

                                                
247 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. RN ze dne 15. dubna 2009, odst. 4. 
248 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. RN ze dne 15. dubna 2009, odst. 

34. 

Vladimír Beňo - státní příslušník ČR, 100% vlastník a zakladatel Phoenix Action 

Phoenix Action Ltd., právnická osoba mající egyptskou státní příslušnost 

Benet Praha, spol. s.r.o. (BP), mateřská společnost společnosti BG 

Benet Group, a.s. (BG), 100% vlastněná dceřinná společnost společnosti BP 
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jurisdikci.249 

Rozhodčí tribunál se zaměřil na argumenty stran a dospěl k rozhodnutí, že ve věci 

nemá jurisdikci. Při posuzování, zda nabytí BP a BG žalobcem poté, co již probíhala 

soudní řízení těchto entit s žalovanou Českou republikou u jiných orgánů, lze považovat 

za investici v rozsahu Washingtonské úmluvy a ČR-IZR BIT, rozhodčí tribunál 

aplikoval nový test pro takové posouzení. Nespoléhal na obecně přijímaný Saliniho 

test,250 ale definoval svůj vlastní. Podle něj pro posouzení, zda se jedná o investici či 

nikoli, je rozhodující, jestli došlo ke splnění následujících kritérií: 1) vynaložení 

prostředků či vkladů, 2) jistá délka trvání, 3) přijetí rizika, 4) přínos pro rozvoj 

hostitelského státu, 5) prostředky investované v souladu s právem hostitelského státu a 

6) prostředky investované v dobré víře. Rozhodčí tribunál na základě těchto kritérií 

odepřel jurisdikci nad tímto sporem, protože dle něj byl nákup dvou českých 

společností BP a BG izraelským Phoenixem zcela účelovým krokem k získání přístupu 

k jurisdikci ICSID Střediska a tím tedy k výhodnému režimu ochrany investic. 

Rozhodčí tribunál připomněl, že „podle rozhodovací praxe ICSID korporace nemůže 

modifikovat strukturu své investice za jediným účelem získání jurisdikce při Středisku 

ICSID poté, co došlo ke škodě. Změnou struktury společnosti, která si stěžuje na 

opatření přijatá státem za jediným účelem získání možnosti podat žalobu před 

Střediskem ICSID, která před touto změnou neexistovala, nemůže vzniknout chráněná 

investice.“251 Jinými slovy si domácí podnikatel nemůže vytvořit předpoklady pro 

zahájení mezinárodního investičního řízení převedením vlastnictví do zahraničí až v 

okamžiku, kdy se v domovském státě dostal do problémů a čelí tam soudním řízením. 

                                                
249 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. RN ze dne 15. dubna 2009, odst. 

35. 
250 Rozhodovací praxe při Středisku ICSID vyvinula několik kritérií (“testů”) pro posouzení zda se jedná 

o investici či nikoli. Jedním z nejčastěji používaných je tzv. Saliniho test, který vznikl během 

projednávání případu Salini Construtorri S.P.A and Italstrade S.P.A v. Maroko, ICSID případ č. 

ARB/00/4, RN (o příslušnosti) ze dne 23. července 2001. Podle něj “investice” předpokládá následující 

elementy: a) vynaložení prostředků či vklad, b) jistou délku trvání, c) přijetí rizika a d) přínos pro rozvoj 

hostitelského státu. 
251 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. RN ze dne 15. dubna 2009, odst. 

92. 
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Rozhodčí tribunál pak nemůže mít ratione temporis, tj. časovou jurisdikci. 

Podle autora je přístup rozhodčího tribunálu ve věci Phoenix v. Česká republika 

správný. Pokud by rozhodčí tribunály při Středisku ICSID umožnily, aby jakákoli 

fyzická či právnická osoba, která vede soudní spor proti svému státu, restrukturalizovala 

svoji domácí investici tak, že by investice byla označena za „mezinárodní investici“, 

která spadá pod jurisdikci ICSID, došlo by k úplnému zneužití mezinárodních 

investičních smluv. Stejný názor měl i tribunál v předmětném sporu, když uvedl, že 

pokud by umožnil společnosti Phoenix, aby se dožadovala ochrany své investice na 

základě Washingtonské úmluvy a BIT, došlo by ke zneužití systému mezinárodních 

ICSID investičních arbitráží. Proto rozhodčí tribunál učinil naprosto správně, když 

zabránil tomuto zneužití Washingtonské úmluvy a vyjádřil názor, že pouze investice, 

které jsou učiněny v souladu s mezinárodním principem dobré víry (tzv. bona fide 

investice) a které se nesnaží zneužít systém, jsou chráněny.252 

6.4 Ochrana investora vlastněného státem 
Ve výše uvedené případové studii byla zmíněna situace, kdy se dvě české 

společnosti snažily restrukturalizováním své investice a získáním státní příslušnosti 

státu, se kterým ČR uzavřela dohodu o ochraně investic, získat přístup k jurisdikci 

ICSID. V následujícím sporu bude zmíněna situace, kdy i společnost, která je vlastněná 

státem, může podat žalobu před ICSID Střediskem proti jinému státu. 

 

6.4.1 ČSOB v. Slovenská republika 

Ke sporu Československá obchodní banka, a.s. v. Slovenská republika253 došlo v 

době krátce po rozdělení Československa na dvě samostatné republiky - ČR a 

Slovenskou republiku (dále „Slovensko“). V tomto případu rozhodčí tribunál musel 

řešit velké množství otázek (např. zda smluvní strany, tj. ČR a Slovensko, účinným 

způsobem vyjádřily svůj souhlas s pravomocí Střediska ISID atd.). S ohledem na rozsah 

této práce se autor zaměří především na otázku ochrany investora vlastněného státem. 

                                                
252 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID případ č. ARB/06/5. RN ze dne 15. dubna 2009, odst. 

106-113. 
253 Československá Obchodní Banka, a.s. v. Slovenská republika, ICSID případ č. ARB/97/4. 
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Žalobcem v tomto sporu byla Československá obchodní banka, a.s. (dále 

„ČSOB“), právnická osoba (obchodní banka) založená podle českého práva, když před 

Střediskem ICSID v dubnu 1997 podala žádost o zahájení rozhodčího řízení, ve které 

žalovala Slovensko pro porušení Dohody o základních zásadách finanční konsolidace 

ČSOB (dále „Konsolidační dohody“). Tato dohoda byla koncem roku 1993 uzavřena 

mezi Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem financí Slovenska a ČSOB a Slovensko 

se v ní zavázalo finančně pokrýt ztráty vzniklé společnosti Slovenská inkasná 

společnost, s.r.o. (dále „SIS“). 254  Tím, že Slovensko tak podle ČSOB neučinilo, 

porušilo Konsolidační smlouvu a ČSOB vznikla škoda, jejíž náhrady se ČSOB 

domáhala prostřednictvím Dvoustranné dohody o ochraně investic mezi ČR a 

Slovenskem255 před Střediskem ICSID. 

Slovensko uvedlo několik argumentů, na základě kterých odmítalo pravomoc 

Střediska. Jednou z námitek Slovenska proti jurisdikci bylo, že žalobce nesplňuje 

požadavek článku 25 (1) Washingtonské úmluvy, podle kterého musí jít o spor mezi 

smluvním státem a příslušníkem jiného smluvního státu. Podle Slovenska se jednalo o 

spor mezi dvěma smluvními státy. Ve svých podáních žalovaný stát uvedl, že a) ČSOB 

je spíše zmocněncem (zástupcem) ČR než nezávislou právnickou osobou a státním 

příslušníkem ČR b) skutečnou, věcně zainteresovanou stranou v tomto sporu (real party 

in interest) je ČR. 

Rozhodčí tribunál se vyjádřil postupně k oběma argumentům. K prvnímu tribunál 

                                                
254  Konsolidační dohoda se mimo jiné týkala převodu určitých nedobytných pohledávek z úvěrů 

(pocházejících převážně ještě z doby Československa) ČSOB na dvě tzv. inkasní společnosti, které měly 

být současně zřízeny v ČR a na Slovensku. Podle této dohody měla každá z nových společností zaplatit 

ČSOB za převedené pohledávky. Následně uzavřela ČSOB s nově vzniklou SIS Úvěrovou dohodu o 

refinancování převedených pohledávek (dále „Úvěrová dohoda“). Podle ustanovení části 7 Úvěrové 

dohody, která odkazovala na Konsolidační dohodu, splacení půjčky včetně úroků z ní zajišťovalo 

závazkem Ministerstvo financí Slovenska. 
255 Dohoda mezi vládou České republiky a Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 

podepsaná dne 23. listopadu 1992. Tato dohoda, než byla stranami zrušena, byla aplikována pouze 

jednou, a to ve výše uvedeném sporu. V něm se strany nemohly mimo jiné shodnout na tom, zda 

předmětná BIT nabyla platnosti. Slovensko tvrdilo, že nikoli a poskytlo tak další argument pro odmítnutí 

pravomoci Střediska pro řešení předmětného sporu. 
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uvedl,256  že přestože Washingtonská úmluva nedefinuje pojmy státní příslušník a 

právnická osoba, její legislativní historie naznačuje, že termín „právnická osoba“, 

použitý ve článku 25 Úmluvy se neomezuje pouze na soukromě vlastněné společnosti. 

Je možné, aby i společnostem zčásti nebo dokonce zcela vlastněným státem (v tomto 

konkrétním případě měla ČR v ČSOB podíl ve výši 65%), byla poskytnuta ochrana na 

základě Washingtonské úmluvy. Rozhodujícím testem, zda přiřknout takovým 

společnostem ochranu je, zda „pro účely Úmluvy podnik v ekonomice smíšeného typu 

nebo vládou vlastněná společnost by neměly být vyloučené jako ‚příslušník jiného 

smluvního státu’, ledaže jedná jako zástupce vlády nebo plní v podstatě vládní 

funkci.“257 Přestože se obě dvě strany sporu na tomto testu shodly, žalovaný stát byl 

toho názoru, že ČSOB fungovala jako zmocněnec a zástupce státu v mezinárodním 

bankovním a obchodním společenství a její následná reorganizace nezměnila toto 

postavení. Navíc, jak uvedlo Slovensko, spor mezi stranami vznikl na základě výkonu 

funkcí, které ČSOB vykonávala v rozsahu svých pravomocí.258 Rozhodčí tribunál však 

dospěl k názoru, že bez ohledu na to, že ČSOB byla ovládána státem a vlastní původ 

sporu pochází z doby plánovaného hospodářství, činnost ČSOB byla v podstatě 

komerční. Tribunál nakonec uvedl, že „pozornost musí být věnována povaze těchto 

aktivit a ne jejich účelu.“259 

Následně tribunál věnoval pozornost druhému argumentu.260 Žalovaný stát byl 

totiž toho názoru, že tím, že ČSOB během roku 1998 postoupila na ČR všechny nároky 

týkající se úvěrových pohledávek, které ČSOB měla vůči SIS na základě Úvěrové 

dohody a vůči Slovensku na základě Konsolidační dohody, Česká republika zprostila 

ČSOB ekonomických rizik plynoucích z nároků vůči SIS a stala se tak věcně 

zainteresovanou stranou v tomto sporu. K tomuto argumentu rozhodčí tribunál 

                                                
256 Srov. Československá Obchodní Banka, a.s. v. Slovenská republika, ICSID případ č. ARB/97/4, RN o 

pravomoci (příslušnosti) ze dne 24. dubna 1999, odst. 16-27. 
257 Československá Obchodní Banka, a.s. v. Slovenská republika, ICSID případ č. ARB/97/4, RN o 

pravomoci (příslušnosti) ze dne 24. dubna 1999, odst. 17. 
258 Ibid., 19. 
259 Ibid., 20. 
260 Srov. Československá Obchodní Banka, a.s. v. Slovenská republika, ICSID případ č. ARB/97/4, RN o 

pravomoci (příslušnosti) ze dne 24. dubna 1999, odst. 28-32. 
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připomněl, že žádost o zahájení rozhodčího řízení byla podána v dubnu 1997. Protože 

se otázka, zda Středisko má jurisdikci k rozhodování o sporu, rozhoduje ke dni žádosti 

o zahájení řízení, následná postoupení, ke kterým došlo o rok později, nemají vliv na 

posouzení, zda tribunál má či nemá jurisdikci. Přesto však, jak uvedl tribunál, by tyto 

operace nezpůsobily, že by neměl jurisdikci v tomto sporu, neboť žalobcova absence 

skutečného vlastnictví v žalobě (beneficiary ownership) nebo převod ekonomického 

rizika ze sporu nemají žádný účinek na žalobcovo právní postavení.261 

 

6.5 Ochrana minoritních a nepřímých investorů 

V kapitole týkající se protrhnutí firemního závoje bylo pojednáno o situacích, kdy 

se korporace, jejichž korporátní struktury se rozprostíraly do několika zemí, snažily o 

získání přístupu k ICSID Středisku, u kterého se domáhaly, na základě Washingtonské 

úmluvy a různých bilaterálních dohod o ochraně investic, ochrany svých investic. 

Tribunály v těchto sporech řešily různě problematické otázky, jejichž zodpovězení pak 

mělo za následek protrhnutí firemního závoje jen co se týče bezprostředního investora 

nebo naopak protrhnutí firemního závoje až ke konečnému investorovi. Problematikou, 

která se váže na protrhnutí firemního závoje, je i ochrana minoritních a nepřímých 

investorů. 

Jejich ochrana má blízký vztah k dalšímu výše uvedenému aspektu právnických 

osob – kontrole investora. Kontrola investora nad právnickou osobou není jednoduchým 

fenoménem. Jak uvádí Schreuer, „účast v základním kapitálu společnosti nebo 

vlastnictví akcií společnosti, přestože je relativně lehce zjistitelná, není bezpodmínečně 

spolehlivým ukazatelem kontroly. Různá hlasovací práva spojená s různým typem akcií, 

rozhodovací procesy a vedení společností, to vše přispívá ke komplexnímu obrazu 

kontroly.“262 

                                                
261 Srov. Československá Obchodní Banka, a.s. v. Slovenská republika, ICSID případ č. ARB/97/4, RN o 

pravomoci (příslušnosti) ze dne 24.dubna 1999, odst. 31-32. 
262 SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University 

Press, 2009, s. 323. 



 104 

Během přípravy Washingtonské úmluvy263 se vedla debata ohledně významu 

slova kontrola. Bylo upozorněno na to, že i pouhé vlastnictví většiny akcií nemusí být 

bezpodmínečně rozhodující a že i vlastnictví minoritního podílu - jako např. 15% či 

25% - může zajistit kontrolu díky schopnosti zablokovat významné změny ve 

společnosti. 264  Protože ale neexistoval jednotný názor na to, co definuje pojem 

zahraniční kontrola, nakonec se žádná definice pojmu kontrola do samotného textu 

Úmluvy nedostala a státům tak bylo umožněno, aby si tuto otázku zvážily samy. 

Otázka přímé kontroly byla zmíněna v případu Aguas del Tunari v. Bolívie. V 

tomto sporu se rozhodčí tribunál dotkl i otázky nepřímé kontroly investora. Otázkou, 

která se v souvislosti s nepřímou kontrolou tedy nabízí, je, zda i nepřímou kontrolu lze 

považovat za zahraniční kontrolu (foreign control), kterou uvádí článek 25(2)(b) 

Washingtonské úmluvy. Prvním rozhodčím tribunálem pod hlavičkou Střediska ICSID 

(již v roce 1983), který poskytl odpověď na tuto otázku, byl rozhodčí tribunál ve věci 

Amco Asia v. Indonesia.265 
 

6.5.1 Amco v. Indonésie 

Žalobcem v tomto sporu byla společnost Amco Asia (dále „Amco“), právnická 

osoba inkorporovaná ve Spojených státech amerických a spor se týkal konstrukce a 

správy hotelu v indonéské Jakartě. Poté, co indonéské společnosti P. T. Blundas, 

stavějící hotel, došly finanční zdroje, indonéská vláda ji donutila se reorganizovat (pod 

novým názvem P.T. Wisma, dále jako „Wisma“) s tím, že nadále bude pod kontrolou 

vládního orgánu. V roce 1968 Wisma uzavřela nájemní smlouvu a smlouvu o správě se 

společností Amco, na základě které Amco měla dokončit stavbu hotelu a spravovat jej 

po dobu čtyřiceti let. Protože Amco byla zahraničním investorem, musela dostat licenci 

pro svoji investici (tu dostala) a obdobně, jako v některých výše uvedených případech, 

musela vytvořit společnost inkorporovanou v Indonésii (P.T. Amco). Korporátní 

                                                
263 Více o tom, jak na kontrolu nahlíží např. OECD a UNCTAD, na s. 21 a násl.  
264 Documents Concerning the Origin and the Formulation of the [ICSID] Convention, 1968, s. 359, 360, 

396, 447-8 a 538 ve SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. 

Cambridge : University Press, 2009, s. 324. 
265 Amco Asia Corp. V. Indonésie, ICSID případ č. ARB/81/1.  
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struktura Amca však nekončila u této americké společnosti. Ta byla kontrolována v 

Hong Kongu inkorporovanou korporací, která byla majoritně vlastněna panem Tanem, 

státním příslušníkem Nizozemí. 

Korporátní struktura společnosti Amco byla v době podání žádosti o zahájení 

rozhodčího řízení následující: 

 
Tabulka č. 9 – Vlastnická struktura společnosti Amco Asia 

Po dokončení stavby došlo ke sporu a Wisma ukončila podílovou účast Amca v 

projektu tím, že přesvědčila indonéskou vládu, aby podnikla dvě údajně vyvlastňovací 

opatření (násilné zabrání hotelu a odebrání investiční licence). Amco následně podalo u 

Střediska ICSID žádost o zahájení rozhodčího řízení s tím, že je oprávněno na základě 

Washingtonské úmluvy takto zahájit rozhodčí řízení. Ve skutečnosti však nájemní 

smlouva a smlouva o správě mezi společnostmi Wisma a Amco jmenovala společnost 

P. T. Amco jako stranu jakéhokoli případného sporu mezi investorem a Indonésií. 

Indonésie ve svých námitkách proti jurisdikci Střediska argumentovala, že ne 

Amco, ale pan Tan, nizozemský státní příslušník, je konečným kontrolorem indonéské 

společnosti P. T. Amco a že by rozhodčí tribunál měl protrhnout firemní závoj 

společnosti až ke kontrolující entitě a podle ní pak určit státní příslušnost investora v 

tomto sporu. 

Rozhodčí tribunál ve svém rozhodnutí uvedl, že nepřímá kontrola nepředstavuje 

zahraniční kontrolu pro účely jurisdikce Střediska. Jak výslovně uvedl: 

pan Tan - státní příslušník Nizozemí a majoritní vlastník Pan American 
Development, Ltd. 

Pan American Development, Ltd. - právnická osoba inkorporovaná v Hong 
Kongu 

Amco Asia - právnická osoba inkorporovaná v USA 

P. T. Amco - právnická osoba inkorporovaná v Indonésii. 
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„aby vzal tribunál tento argument [protrhnutí firemního závoje až ke konečné 

kontrolující entitě, pozn. autora] v úvahu, musel by nejdříve připustit, že pro účely 

Článku 25(2)(b) Washingtonské úmluvy se nemá brát ohled na právní státní příslušnost 

zahraniční právnické osoby, která kontroluje místní společnost, ale na státní příslušnost 

právnických nebo fyzických osob, které kontrolují samotnou kontrolující právnickou 

osobu: jinými slovy vzít v úvahu kontrolu ve druhém a případně třetím, čtvrtém nebo 

xtém stupni.  

Taková argumentace není v souladu s Úmluvou. Vskutku, koncept státní příslušnosti, 

jak je všeobecně uznáváno je založen na právu, podle kterého byla právnická osoba 

inkorporována, místu inkorporace a místu sídla. Výjimka z tohoto konceptu se vztahuje 

na právnické osoby... které jsou pod zahraniční kontrolou. Ale neexistuje žádná výjimka 

z všeobecně přijatého konceptu v případě státní příslušnosti zahraničního 

investora...“266 

Rozhodčí tribunál tedy nakonec rozhodl, že v předmětném sporu má jurisdikci, 

neboť státní příslušnost nepřímého kontrolora pana Tan není rozhodující. 

V tomto případě se jednalo o situaci, kdy nepřímý investor měl v lokální 

společnosti majoritu. Otázkou je, zda by se změnilo něco, pokud by se jednalo o 

investora minoritního. O této situaci měl rozhodnout, o více než dvacet let později, 

rozhodčí tribunál ve sporu mezi Enron Corporation a Argentinou.267 Tento spor bude 

nastíněn níže. 

 

6.5.2 Enron Corporation v. Argentina 

V tomto sporu se jednalo o daňové povinnosti uvalené žalovaným státem na 

argentinskou dceřinou společnost Enron (americká společnost). Žalobce se v řízení před 

Střediskem ICSID domáhal, na základě bilaterální investiční dohody mezi Spojenými 

                                                
266 Amco Asia Corp. V. Indonésie, ICSID případ č. ARB/81/1, RN (o příslušnosti),1984, International 

Legal Materials, Vol. 23, Issue 2 (March 1984), 351, s. 362-363. 
267 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3 (také známý 

pod názvem: Enron Creditors Recovery Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina). 
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státy americkými a Argentinou268 (dále jako USA-ARG BIT), určení, že uvalení daní 

bylo protiprávní. 

Prvopočátkem sporu byla žalobcova účast v privatizačním programu Argentiny, 

který se týkal plynového průmyslu a realizoval se v roce 1989 na základě argentinského 

plynového zákona. Žalobcova účast se vztahovala k privatizaci Transportadora de Gas 

del Sur (dále jako „TGS“), jednoho z nejvýznamnějších řetězců přepravy a distribuce 

plynu produkovaného v jižní Argentině. Žalobce vlastnil 50% akcií v Argentině 

inkorporované společnosti CIESA, která pro změnu kontrolovala 55,3% akcií TGS. 

Kromě této účasti žalobce vlastnil přes další společnosti několik dalších procent v TGS. 

V této věci není významné, jak přesně korporátní struktura žalobce vypadala, důležité 

však je, že jeho celková účast ve společnosti TGS se rovnala 34,263%. Žalobce byl tedy 

minoritním a navíc i nepřímým investorem ve společnosti TGS. 

Žalovaný stát namítal, že Středisko ICSID nemá pro daný spor jurisdikci, neboť 

uvalená daňová opatření přímo ovlivňují pouze domovskou společnost TGS. Žalobce, 

jako minoritní akcionář v TGS, který nekontroluje CIESU, je postižen pouze nepřímo. 

Podle Argentiny ani TGS, ani CIESU nelze na základě USA-ARG BIT kvalifikovat 

jako investici nebo investora a z jejího pohledu nejsou nepřímé náhrady škody zahrnuty 

v rozsahu BIT.269 Žaloby minoritních akcionářů proti opatřením, vztahujícím se na 

korporaci jako oddělenou právní entitu, nemohou být dle Argentiny přípustné v 

souvislosti s USA-ARG BIT.270 Pokud by strany měly v úmyslu zahrnout nepřímé 

újmy, učinily by tak výslovně v bilaterální dohodě.  

Žalobce však tento názor rozporoval. Podle něj nežaluje ve prospěch společnosti 

TGS, ale ze své pozice amerického investora investujícího na území Argentiny (účast v 

TGS), žaluje sám na základě práva, které mu poskytuje USA-ARG BIT. Podle něj je 

                                                
268 Dohoda mezi Spojenými státy americkými a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně 

investic přijatá 14. listopadu 1991 (vešla v platnost 20. října 1994). Dohoda byla sepsána ve španělštině a 

angličtině s tím, že všechny texty mají stejnou autenticitu. 
269 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 34. 
270 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 35. 
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jeho žaloba nezávislá na jakékoli žalobě, kterou by mohla podle argentinského práva 

podat TGS, protože tato žaloba se týká porušení USA-ARG BIT. Kromě výše 

uvedeného žalobce ještě dodal, že žaloby založené investiční dohodou mohou obstát 

bez ohledu na to, zda představují porušení práv TGS podle práva hostitelského státu. Z 

toho důvodu jsou jeho nároky přímé, nikoli nepřímé.271 

Tribunál se při posouzení otázky, zda se jednalo o investici přímou či nepřímou a 

zda USA-ARG BIT jí poskytovala ochranu, nezaměřil pouze na ujednání výslovně 

uvedená v investiční dohodě, ale i na to, co se dá z dohody vyvodit. Tribunál uvedl, že 

„skutečnost, že dohoda výslovně poskytla investorům jistá práva ještě neznamená, že 

dohoda výslovně neposkytující jiná práva tyto opravdu vylučuje, pokud se dají 

odůvodnitelně vyvodit z takové dohody. Každý instrument musí být interpretován 

autonomně ve světle svého vlastního kontextu a ve světle propojení s mezinárodním 

právem.“272 Kromě toho, jak připomněl rozhodčí tribunál, modelové investiční smlouvy 

Spojených států amerických jsou založeny na poměrně širokém pojmu investice, a to za 

specifickým účelem potlačení eventuálních omezujících účinků, které by mohly 

vzniknout z rozhodnutí v Barcelona Traction.273 

Rozhodčí tribunál se nenechal znejistit ani názorem Argentiny, že skutečnost, „že 

by mohli minoritní akcionáři žalovat nezávisle na zasažené společnosti, by mohla 

spustit nekonečný řetězec žalob, kdy jakýkoli akcionář investující do společnosti, která 

investovala zase do jiné společnosti, by se mohl dovolávat přímého práva žalovat za 

opatření ovlivňující společnost na konci řetězce.“ 274  Tribunál zdůraznil, že (v 

orientačním překladu) „prosazovaní konceptu, ve kterém akcionáři smí žalovat 

nezávisle na zúčastněné obchodní společnost, není v rozporu s mezinárodním právem 
                                                
271 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 36. 
272 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 46. 
273  V Barcelona Traction Mezinárodní soudní dvůr odmítl poskytnout náhradu škody jednotlivým 

akcionářům společnosti, ve které došlo ke škodě. Tento spor se však pohyboval v prostředí diplomatické 

ochrany, nikoliv v prostředí mezinárodních investičních dohod. Více viz s. 17. 
274 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 50. 
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nebo Washingtonskou úmluvou ani v případě, že tito akcionáři nejsou ve většině.“275 

Tribunál však poznamenal, že přestože investoři mohou samostatně žalovat na základě 

práva, které jim je poskytnuto ustanoveními BIT, je nutné stanovit mezní bod, za 

kterým již nebudou žaloby přípustné, protože by měly pouze vzdálený vztah k zasažené 

společnosti. Z toho důvodu je prý nutné se zaměřit na rozsah souhlasu hostitelského 

státu s rozhodčím řízením. Pokud byl ohledně investice a investora souhlas dán, je 

možné odůvodnitelně vyvodit, že žaloby podané tímto investorem jsou přípustné podle 

BIT. Proto rozhodčí tribunál zjišťoval dotazem u zúčastněných stran, zda žalobce byl 

vládou Argentiny přizván k účasti na investici spojené s privatizací TGS. Po posouzení 

okolností, za kterých se Enron zúčastnil privatizace a investoval do argentinské TGS, 

rozhodčí tribunál rozhodl, že vzhledem k tomu, že Argentina Enron výslovně přizvala, 

nemůže být Enron považován za investora, který má pouze vzdálený vztah 

k záležitostem upravujícím privatizaci, a je nade vší pochybnost vlastníkem investice, 

která je chráněná BIT. To, že investice se uskutečnila prostřednictvím CIESY a 

souvisejících společností, na závěru nic nemění.276 Rozhodčí tribunál nakonec rozhodl, 

že v předmětném sporu má z výše uvedených důvodů jurisdikci. 

Účast ve společnostech nebo držba akcií představuje často dovolávanou formu 

investice. To je důležité především z pohledu běžného požadavku, aby investice byla 

učiněna přes společnost inkorporovanou v hostitelském státě. S lokálně inkorporovanou 

společností se pak nezachází jako se zahraničním investorem, ale jako s investicí. Jak 

uvádí Schreuer, za takovou investici se považuje právě i minoritní držba akcií 

společnosti inkorporované v domovském státě.277 

  

                                                
275 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 39. 
276 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, ICSID případ č. ARB/01/3, RN (o 

příslušnosti) ze dne 14. ledna 2004, odst. 56. 
277 SCHREUER, CH. The ICSID Convention: A commentary. Second Edition. Cambridge : University 

Press, 2009, s. 127. 
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Závěr 

 

Problematika státní příslušnosti investorů v mezinárodních investičních sporech je 

rozsáhlá. Lze na ni nahlížet z mnoha úhlů, a to jak optikou vícestranných dohod o 

ochraně investic, jako jsou Washingtonská úmluva nebo Smlouva o energetické chartě, 

tak optikou jednotlivých bilaterálních investičních dohod mezi zúčastněnými státy. V 

konečné fázi však právní rozbor samostatných témat, která s touto problematikou 

souvisejí a v této práci byla nastíněna (bona fide vazba ke smluvní straně, protrhnutí 

firemního závoje firmy apod.), zavede badatele k jednotlivým rozhodčím nálezům, ve 

kterých rozhodčí tribunály aplikovaly principy obsažené v těchto dohodách. 

Tyto dohody v souvislosti se státní příslušností investorů, fyzických či 

právnických osob, obsahují ustanovení, podle jakých principů se má státní příslušnost 

investorů určovat. Ius sanguinis, ius soli, inkorporační princip, kritérium sídla a 

kritérium efektivní kontroly – všechna tato kritéria či kritéria, která se opírají o jejich 

základy, mají svá opodstatnění. Rozhodčí tribunály při určování státní příslušnosti 

investorů často neodkazují pouze na gramatický (jazykový) výklad příslušných 

ustanovení dohod, ale berou v úvahu i komplexní účel regulace mezinárodních investic 

(např. na základě Washingtonské úmluvy a jeho travaux préparatoires) nebo souhlas 

smluvních stran (např. považování investora majícího státní příslušnost hostitelského 

státu za určitých okolností za státního příslušníka druhého smluvního státu). 

Jak bylo prezentováno v této práci, jednotlivé rozhodčí tribunály přisuzují dílčím 

aspektům a argumentům různou míru relevance. Některé tribunály zastávají názor, že za 

účelem zjištění státní příslušnosti investora je nutné protrhnout firemní závoj jen 

bezprostředně u těchto investorů, jiné se pak snaží protrhnout závoj až ke konečnému 

akcionáři (kontrolorovi), aby zjistily státní příslušnost skutečného investora. 

Přestože jednotlivé principy a kritéria použitá v dohodách o ochraně investic do 

jisté míry napovídají, jak se některé související otázky budou posuzovat, v současné 

době neexistuje mezi odbornou veřejností naprostá shoda, které prvky při posuzování 

státní příslušnosti upřednostnit. 
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S ohledem na roztříštěnou právní úpravu této oblasti práva a různorodost okolností, 

které musí rozhodčí tribunály posuzovat, je poměrně složité zobecňovat konkrétní 

závěry a postupy tak, aby z nich bylo možno dovodit definici pravidla pro stanovení 

státní příslušnosti investora. 

V souvislosti s rozvojem mezinárodních obchodních vztahů je nutné se zamyslet 

nad tím, jakým směrem by se měla regulace mezinárodních investic ubírat. 

Inkorporační princip, tj. princip, kdy se vztahy společníků ke společnosti budou řídit 

původním právním řádem, podle něhož byla společnost zřízena, vede k liberální praxi 

uznávání zahraničních společností. Je zjevné, že tento princip usnadňuje volný pohyb 

osob, v této souvislosti právnických. Na druhou stranu, jak bylo nastíněno, tento princip 

sám o sobě nemusí vést k určení státní příslušnosti skutečného kontrolora investora. 

Proto je autor toho názoru, že nejobjektivnějším kritériem, které by umožňovalo rozvoj 

mezinárodních vztahů v oblasti investic, ale které by neznevýhodňovalo jednotlivé 

hostitelské státy a chránilo je před zneužitím forum shopping, je kritérium použité v 

česko-filipínské dohodě o ochraně investic. Podle ní se za investora právnickou osobu 

považují společnosti (a sdružení apod.), které jsou zřízeny nebo registrovány, a v 

každém případě řádně organizovány a skutečně provádějící hospodářskou činnost podle 

právního řádu příslušné smluvní strany a mají své sídlo na území příslušné smluvní 

strany, kde je prováděno skutečné řízení společnosti. V této definici jsou zahrnuta 

všechna hlavní kritéria pro posouzení státní příslušnosti právnické osoby jako investora 

investujícího v hostitelském státě. 

Jak bylo uvedeno výše, pohledy jednotlivých jurisdikcí a následně pak rozhodčích 

tribunálů na otázku posouzení státní příslušnosti se liší. Možností pro rekapitulaci již 

vydaných rozhodnutí a případné sjednocení této problematiky, přinejmenším na území 

Evropské unie a Spojených států amerických, by mohla být plánovaná Transatlantická 

dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (tzv. TTIP). Tato dohoda o volném 

obchodu mezi EU a USA by měla být nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodou 

vůbec, a to jak ve smyslu objemu mezinárodního obchodu, který by podléhal jejím 

pravidlům, tak ve smyslu vlivu na mezinárodní obchod jako celek. Samotný text této 

dohody ještě není znám, lze jen doufat, že dohoda bude upravovat i otázku určení státní 

příslušnosti v investičních sporech.  
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Cílem této práce bylo podrobněji seznámit odbornou veřejnost s problematikou 

státní příslušnosti v mezinárodních investičních sporech a přiblížit jí významné 

investiční spory této oblasti se týkající. I s přihlédnutím k možnostem jejího rozsahu se 

autor domnívá, že cíl této práce byl splněn. Nastínil v ní hlavní problémy související 

s touto problematikou a uvedl názory, které v souvislosti s jednotlivými rozhodnutími 

rozhodčích tribunálů či s kritérii pro určení státní příslušnosti zastává. Je nepochybné, 

že rozsah problematiky je obsáhlý, a proto by se tato práce dala rozšířit o další 

rozhodnutí tribunálů a další mnohostranné dohody (např. NAFTA). Asi nejzajímavější 

problematikou, která by mohla obohatit rozšíření této práce, je výše zmíněná TTIP. Ta, 

pokud bude přijata všemi členskými státy EU a ratifikována, bude mít velký vliv na 

právo mezinárodního obchodu včetně práva ochrany mezinárodních investic. 
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Resumé  

The issue of the nationality in international investment arbitration has wide range. 

It can be regarded from the perspective of multilateral investment treaties (such as 

Washington treaty or ECT) or from the perspective of bilateral investment treaties 

between the contracting states individually. At the end the legal analysis of the related 

themes that have been envisioned in this thesis will bring researcher to individual 

arbitration awards in which tribunals applied principles contained in these treaties. 

The objective of this thesis is to provide the insight into the issue of nationality in 

international investment disputes to the professional community and to introduce 

significant investment disputes regarding this topic. The paper is divided into six main 

parts. First chapter describes the international investment arbitration (dispute) in 

general. Second chapter is devoted to the definition of investor and to various principles 

that can be used to assess the nationality of investors. Third chapter looks at the 

nationality of investors from the perspective of Washington Treaty, whereas fourth 

chapter looks at the nationality from the perspective of Energy Charter Treaty. Fifth 

chapter introduces some significant bilateral investment treaties signed by Czech 

Republic and their approaches for defining the nationality of investors. Finally six 

chapter looks at some particular issues through case studies of arbitration tribunals’ 

decisions. 

Therein are included principles under which tribunals determined the nationality 

of investors. Tribunal in applying these principles (incorporation, seat etc.) look not 

only to their wording, but also onto the objective of Washington treaty and the consent 

of the contracting parties regarding the definition of investors. As was presented in this 

thesis, tribunals attach importance to each aspect and argument differently. Some of 

them decide that in order to find the real controlling person of the investor it is 

necessary to pierce the corporate veil in all the layers of the corporate structure; others 

are of the opinion that it is required only to pierce the immediate layer of the investor 

and finally others are against the piercing the corporate veil at all. It is quite difficult to 

generalize the results of the awards and practices of the tribunals with the intention of 

defining the rule on assessment of nationality of investors. Nor it is easy to say which 



 114 

criterion is the best for determining the nationality. In connection with the development 

of international business relation it is necessary to think of the path the regulation of 

international investment should take and perhaps to think of which criterion is the best 

for determining the nationality of investor. Author inclines to the definition used in the 

BIT between Czech Republic and Philippines that serves as prudent compromise 

between protecting of the investors’ investments and protecting the contracting 

countries against the abuse of law (forum shopping of the investors etc.). 
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Abstrakt 
Předmětem této rigorózní práce je státní příslušnost v mezinárodních 

investičních sporech. Cílem práce je poskytnout odborné veřejnosti náhled na 

problematiku státní příslušnosti v mezinárodních investičních sporech a přiblížit 

významné investiční spory týkající se této problematiky. 

Práce je rozdělena do šesti hlavních části. První kapitola popisuje mezinárodní 

investiční arbitráže (spory) obecně. Druhá kapitola je věnována definici investora a 

různým principům, které mohou být použity pro určení státní příslušnosti. Třetí kapitola 

nahlíží na státní příslušnost z pohledu Washingtonské úmluvy, zatímco čtvrtá kapitola 

na státní příslušnost z pohledu Smlouvy o energetické chartě. Pátá kapitola představuje 

některé významné bilaterální investiční dohody podepsané Českou republikou a jejich 

přístupy pro určení státní příslušnosti investorů. Na závěr šestá kapitola nahlíží na 

některé dílčí problémy prostřednictvím případových studií rozhodnutí rozhodčích 

tribunálů. 

 

Abstract 
The subject of this rigorous thesis is the nationality in international investment 

arbitration. The objective of this thesis is to provide the insight into the issue of 

nationality in international investment disputes to the professional community and to 

introduce significant investment disputes regarding this topic. 

The paper is divided into six main parts. First chapter describes the international 

investment arbitration (dispute) in general. Second chapter is devoted to the definition 

of investor and to various principles that can be used to assess the nationality of 

investors. Third chapter looks at the nationality of investors from the perspective of 

Washington Treaty, whereas fourth chapter looks at the nationality from the perspective 

of Energy Charter Treaty. Fifth chapter introduces some significant bilateral investment 

treaties signed by Czech Republic and their approaches for defining the nationality of 

investors. Finally six chapter looks at some particular issues through case studies of 

arbitration tribunals’ decisions. 
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