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Úvod 

 

 Definice pojmu investice je jedním z klíčových prvků určujících rozsah práv a 

povinností podle mezinárodních dohod na ochranu investic. Dohody na ochranu investic se 

vztahují pouze na investice uskutečněné investory, kteří mají nárok na právní zaštítění 

podle jejich příslušných ustanovení. Pouze takovéto investice a investoři mohou těţit z této 

ochrany a řešit své spory před příslušnými autoritami. Proč je samotné definování pojmu 

investice tak důleţité? Z pohledu domovského státu jde především o to, poskytnout těmto 

investicím dostatečnou ochranu prostřednictvím dohod, a to včetně nestranného a 

depolitizovaného urovnávání případných sporů. Z pohledu státu, do nějţ kapitál proudí, jde 

především o to identifikovat investice, které si přeje do své země přilákat. Z pohledu 

investorů jde o to určit způsob, jakým by měly být investice strukturovány, aby mohly co 

nejvíce těţit z výhod poskytovaných v dohodách.
1
  

 Adekvátní definice pojmu investice tak můţe být klíčovou otázkou pro určení 

jurisdikce rozhodčích tribunálů. Rozsah pouţití rationae materiae záleţí na definici pojmu 

investice a to zejména s odkazem na jurisdikci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z 

investic (v angl.  International Centre for Settlement of Investment Disputes, dále jen 

"Středisko") zřízeného dle Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 

(v angl. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of 

Other State, dále jen "Washingtonská úmluva"), podle níţ se vztahuje na "jakýkoliv spor 

vzniklý z investice".
2
 

 Například Investiční výbor Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (v 

angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, dále jen "OECD") ve 

svých úvahách interpretace ustanovení dohod na ochranu investic označil definici investice 

spolu s definicí investora za základní prvek těchto dohod.  

                                                 
1
 LEGUM, B. "Defining Investment and Investor: Who is Entitled to Claim?", prezentace na sympóziu 

spoluorganizovaným ICSID, OECD a UNCTAD na téma "Tvorba většiny mezinárodních dohod na ochranu 

investic: běžná agenda“, 12. prosince 2005, Paříţ. 
2
 Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, 1965, čl. 25 odst. 1, dostupné na: 

http://www.jus.uio.no/lm/icsid.settlement.of.disputes.between.states.and.nationals.of.other.states.convention.

washington.1965/landscape.pdf, Srov. sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb. 
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 Cílem této diplomové práce je především doloţit, ţe samotné definování pojmu 

investice je sloţitou záleţitostí a kaţdý výklad konkrétního tribunálu v konkrétním sporu je 

třeba vnímat jako ad hoc a pro příště nelze v tomto postupu hledat vzorec pro zaručené 

uchopení dané problematiky. 

 Téma práce vyţaduje analytický přístup k primárním pramenům, coţ jsou 

bilaterální, vícestranné a mnohostranné dohody a úmluvy, zabývající se ochranou 

mezinárodních investic. Zásadní pozornost vyţaduje i otázka výkladu těchto úmluv 

zajišťovaná relevantními soudními a arbitráţními orgány. Nezastupitelné místo při 

zkoumání příslušné materie má i nauka mezinárodního práva a to jak domácí tak i 

zahraniční provenience. 

 Zpracování klade důraz na kmenovou materii zkoumané problematiky s tím, ţe 

velkou pozornost vyţadovalo i shromáţdění a rozbor těch nejpodstatnějších rozhodnutí 

tribunálů podávajících aktuální výklad zkoumané problematiky a její obsahové obohacení. 

Jako neméně důleţité se jevily i dvoustranné či vícestranné akty s povahou lex specialis. V 

práci bylo čerpáno zejména z primárních pramenů, to jest z relevantních mezinárodních 

smluv a aktů implementační a výkladové povahy, včetně judikatury tribunálů v oficiálních 

jazykových verzích, coţ byla především angličtina, ale také italština či francouzština, a 

rovněţ z pramenů sekundárních, a to především z učebnic profesora Šturmy a docenta 

Balaše
3
 a dále z literatury zahraniční provenience.  

   

1 Stručná geneze ochrany mezinárodních investic 

 

 Investice není pojmem, který by byl historicky od počátku v rámci mezinárodní 

ochrany majetku vyčleněn do zvláštního právního odvětví. Svého významu dostály 

investice aţ s rozmachem obchodu, průmyslu a diplomatických styků jednotlivých zemí 

                                                 
3
 BALAŠ, V.; ŠTURMA, P. Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997; 

BALAŠ, V.; ŠTURMA, P. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012; ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní 

ekonomické právo, 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 



3 

 

zejména po rozpadu koloniálního systému
4
. Do doby vyčlenění se oblasti mezinárodní 

ochrany investic, resp. mezinárodně investičního práva mezi zvláštní podoblasti 

mezinárodního práva tak byla investicím poskytována ochrana především cestou 

diplomatické ochrany, jejíţ princip je zaloţen na tom, ţe újma, která byla způsobena 

státnímu příslušníku domovského státu, je povaţována za újmu způsobenou státu 

samotnému, jenţ se můţe domáhat náhrady této újmy po státu hostitelském
5
. 

 Mezinárodní obyčejové právo a prvotní mezinárodní smlouvy přímo neoperovaly, 

ať jiţ ve svém výkladu či zněních, s pojmem investice. Namísto toho se můţeme setkat s 

označením "zahraniční majetek"
6
, jenţ v podobném smyslu upravoval právní reţim 

importovaného kapitálu a majetku dlouhodobě usazených cizích státních příslušníků.
7
 

Podle odborníka na mezinárodní investiční právo, Patricka Juillarda, byla přirozeným 

vývojem rozšířena obecná úprava majetku o pojem investice, který v sobě zahrnoval určité 

trvání a dynamiku.
8
   

 Nicméně aţ do období po skončení druhé světové války nelze vysledovat vytvoření 

partikulárního mezinárodního systému pro ochranu investic. Do té doby byla věnována 

pozornost především určení standardů rovného zacházení s cizími státními příslušníky a 

jejich majetkovými zájmy na území hostitelského státu. 

 

 

 

                                                 
4
 SORNARAJAH, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Investment, 3. vyd. New York: 

Cambridge University Press, 2010, str. 19 - 28. 
5
 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 377.  

6
 UNCTAD, Scope and Definition, Series on Issues in International Investment Agreements 

UNCTAD/ITE/IIT/11 (Vol.II), dostupné na: http://unctad.org/en/Docs/psiteiitd11v2.en.pdf 
7
 viz OECD, Draft Convention on the Protection of Foreign Property, dostupné na: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact

=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fdataoecd%2F35%2F4

%2F39286571.pdf&ei=1VAAVLrKD6nd4QSRqYHYCw&usg=AFQjCNGh-

nTLKOAi3dBVdcj9VLEQZTyLZA&sig2=cn0T_IX_xBI6ZMDj7GbxHw 
8
 JUILLARD, P. "L’évolution des sources du droit des investissements", 1994, 250 Recueil des cours de 

l’Académie de droit international, 9-216, s. 24. 
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1.1 Chammurapiho zákoník 

 

 Pro zajímavost pravděpodobně nejstarší zmínku o právní úpravě investice můţeme 

nalézt jiţ v Chammurapiho zákoníku, který pochází z doby kolem roku 1700 př. n. l., kde 

se investice vyskytuje v anglickém překladu § 102 Chammurapiho zákoníku, který stanoví, 

ţe ,,jestliže tamkarum svěří šamallovi peníze o provozování obchodu (investment) a tento 

přijde ke škodě na tom místě, kam se vypravil, vrátí tamkarovi veškery peníze.“
9
 Dále byl 

nepřímo nastíněn právní rámec investice stanovením prostředků pro zajištění zástavy a to 

kodifikováním práv dluţníka a věřitele ve vztahu k zastavené půdě. Tresty za porušování 

materiálních povinností nebyla zdaleka tak přísná jako v případě zločinů na zdraví a na 

ţivotě. 

 

1.2 Tendence k mnohostranné smluvní úpravě 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, důleţitým milníkem pro rozvoj mezinárodního 

investičního práva se stala druhá světová válka, resp. doba po jejím konci. S ohledem na 

charakter politického vývoje mnoha zemí docházelo k častým vyvlastňováním majetku a 

vzniku následných sporů.  

 Prvním pokusem zakotvení ochrany investic byly ustanovení týkající se 

mezinárodních investic vtělené do Havanské charty (v angl. Havana Charter), která byla 

výsledkem konference OSN o obchodu a zaměstnanosti konané od 21. listopadu 1947 do 

24. března 1948
10

. Snaha o vytvoření právního rámce, který by měl pozitivní vliv na 

zajištění toku zahraničního kapitálu a tedy přílivu investic, byla zachycena především v 

článku 12
11

. 

                                                 
9
 KLÍMA, J. Zákoník Chammurapiho. 1. vyd. Praha: Karlova universita v Praze, 1951, s. 10. 

10
 BALAŠ, V.; ŠTURMA, P. Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1997, s. 

93, marg. č. 198.  
11

 Název článku 12 v originále: "International Investment for Economic Development and Reconstruction". 

Obsaţeno v Final Act of the United Nations Conference on Trade and Employment, Havana Charter for an 

International Trade Organization. New York, 1948.   
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 Havanská charta však nikdy nevstoupila v platnost a to z důvodu námitek k jejím 

ustanovením ze strany velkých obchodních skupin a konečného odmítnutí Spojených států 

amerických účastnit se procesu zaloţení Mezinárodní obchodní organizace (v angl. 

International Trade Organisation), jejíţ vznik Havanská charta předpokládala
12

. 

 Za zmínku stojí to, ţe přestoţe se Havanská charta nikdy nestala závazným právním 

dokumentem, lze její přínos nesporně spatřovat v tom, ţe na základě jejího pojetí myšlenky 

úpravy mezinárodní celní politiky byla v Ţenevě přijata Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu (v angl. General Agreement on Tariffs and Trade)
13

. 

 

1.3 Cesta k současné podobě dvoustranných dohod na ochranu investic  

 

 Jedním z hlavních primárních pramenů problematiky mezinárodněprávní ochrany 

investic jsou dvoustranné dohody na ochranu investic (v angl. bilateral investment treaty, 

dále jen "BIT", resp. "BITs"). První dohodou, o které lze hovořit jako o BIT, byla dohoda 

mezi Pákistánem a Spolkovou republikou Německo ze dne 25. listopadu 1959
14

. 

Budoucímu rozmachu uzavírání BITs však předcházely smlouvy plnící obdobnou funkci, 

jimiţ byly dvoustranné smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě (v angl. Friendship, 

Commerce and Navigation treaties, dále jen "FCN"). Uzavírání FCN probíhalo především 

v průběhu 19. a první polovině 20. století a za cíl měly úpravu obchodních a plavebních 

otázek, otázek vstupu a usazování cizinců (myšleno občanů jedné smluvní strany na území 

smluvní strany druhé), ochrany majetkových práv, uznání jejich právní subjektivity a 

moţnosti uplatnění soudní ochrany. Některé FCN, především americké
15

, jenţ byly 

                                                 
12

 FAWCETT, J. E. S. The Havana Charter, 1949, 5 Yearbook of World Affairs, s. 320 
13

 General Agreement on Tariffs and Trade, Text of the General Agreement. Ţeneva, 1986.   
14

 PAKISTAN and FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Treaty for the Promotion 

 and Protection of Investments. Bonn, 25. listopadu 1959, dostupné na: 

http://www.iisd.org/pdf/2006/investment_pakistan_germany.pdf 
15

 Např. FCN s Itálií: The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the United States of 

America and Italy, Řím, 2. února 1989. 
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uzavírané po skončení druhé světové války
16

, jsou stále v platnosti, kdyţ dosud nebyly 

zrušeny či nahrazeny jinými BITs.
 17

 

 FCN byly bez pochyby původně sjednávány s cílem rozšiřování mocenského vlivu 

silných států dále do světa, jelikoţ byly uzavírány především s menšími a slabšími zeměmi 

závislými na jejich síle a obsahově byly nerovné. Se změnami v ekonomické oblasti, vnitřní 

struktuře a mezinárodním postavení jednotlivých států však FCN začaly plnit jinou funkci, 

neţ která byla původně silnějším signatářským státem zamýšlena. Například FCN mezi 

USA a Japonskem, která umoţňovala přístup a ukotvení se na japonském trhu, byla ze 

strany Japonska naopak vyuţívána k nárokování přístupu na americké trhy v době 

dramatické změny ekonomické rovnováhy mezi těmito dvěma státy
18

. 

 Za jakýsi mezistupeň uzavírání FCN a BITs lze spatřovat snahu OECD o Úmluvu o 

ochraně cizího majetku (v angl. Convention on the Protection of Foreign Property, dále jen 

"CPFP")
19

, jejíţ návrh byl vypracován v roce 1967. Pojem majetku definovaný v CPFP v 

čl. 9
20

 reflektoval zájmy členských států OECD, kterými byly především státy rozvinuté. Z 

výkladových poznámek a komentářů k písmenu c) tohoto článku vyplývá, ţe pojem 

majetek zde byl uveden ve svém nejširším významu a mají za něj být povaţovány i 

investice
21

. 

 Přestoţe CPFP nakonec nebyla přijata z důvodu nedostatečné podpory méně 

rozvinutých států (Řecko, Portugalsko, Turecko) a zdrţenlivosti zavázání se ze strany 

                                                 
16

 SILVER, D. G. "Friendship, Commerce and Navigation Treaties and United States Discrimination Law: 

The Right of Branches of Foreign Companies to Hire Executives “Of Their Choice”", Fordham Law Review 

1989, s. 765. 
17

 BALAŠ, V.; ŠTURMA, P. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012, s. 7. 
18

 SORNARAJAH, supra pozn. 4, s. 181. 
19

 OECD, supra pozn. 7. 
20

  Ibid., v originále ""Property" means all property, rights and interests, whether held directly or indirectly, 

including the interest which a member of a company is deemed to have in the property of the company. 

However, no claim shall be made under this Convention in respect of the interest of a member of a company: 

i)   if the company is a national of a Party other than the Party which has taken the measures affecting the 

property of the company; or 

ii)   in the case of a company which is a national of a Party by whose measures its property is affected, if the 

interest of the member of the company does not arise out of and, at the time of such measures, does not 

represent either an investment of foreign funds made by him or his predecessor in title or an investment of 

compensation or damages paid in accordance with the provisions of this Convention“, s. 43. 
21

 Ibid., s. 43. 
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některých dalších států k jejím ustanovením, lze její přínos spatřovat v tom, ţe byla 

modelem pro mnohé BITs, ačkoliv to její záměr původně nebyl
22

.  

 Vyjednávání a uzavírání BITs započalo v 70. a 80. letech, kdy např. Francie v roce 

1972 uzavřela svou první BIT s Tuniskem, či Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska s Egyptem v roce 1975
23

. Samotná zpráva
24

 Střediska OSN pro nadnárodní 

společnosti (v angl. United Nations Centre on Transnational Corporations) z roku 1988 

správně předpokládala, ţe dojde k velkému rozmachu uzavírání BITs a to nejen pouze mezi 

rozvinutými a rozvojovými státy, ale i mezi státy rozvojovými navzájem a mezi 

socialistickými státy a ostatními státy
25

. 

 

2 Vymezení pojmu investice z hlediska ekonomické vědy 

  

 Aby bylo moţné uchopit snahu definovat pojem investice pro účely mezinárodního 

práva co nejlépe, je třeba vzít v potaz, ţe se jedná o ekonomický nástroj a ţe je definice 

pojmu investice z hlediska samotné ekonomické vědy nezanedbatelným prvkem a 

determinuje do určité míry i právní uchopení pojmu investice.  

 

2.1  Materiálně ekonomická definice investice 

2.1.1 Přímé zahraniční investice 

 Přímé zahraniční investice (v angl. foreign direct investment, dále jen "FDI") jsou 

část kapitálových toků přes hranice, které mají komplexní dopad na hostitelskou zemi a 

přímo či nepřímo ovlivňují makroekonomické ukazatele hostitelské země
26

.  

                                                 
22

 UNCTC. Bilateral Investment Treaties. New York: United Nations, 1988. ST/CTC/65, s. 7, para. 20.  
23

 Ibid., s. 7, para. 21. 
24

 Ibid. 
25

 Ibid., s. 7, para. 22. 
26

 KADEŘÁBKOVÁ, A.; SPĚVÁČEK, V.; ŢÁK, M. Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální 

problémy české ekonomiky na cestě do EU, Praha: Linde nakladatelství, 2003, s. 286. 
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Odborné diskuse v ekonomických kruzích obecně předpokládají, ţe přímá investice 

zahrnuje: 

a) přesun finančních prostředků, 

b) déletrvající projekt, 

c) dosaţení pravidelných příjmů, 

d) postavení osoby, která prostředky přesunuje, na alespoň nějaké manaţerské pozici v 

projektu, 

e) obchodní riziko
27

. 

 Tyto elementy odlišují přímé zahraniční investice od investic portfoliových, 

rozebraných v další podkapitole této práce. Přímé zahraniční investice na rozdíl od 

portfoliových zahrnují i prvek osobní účasti na vedení podniku. Dále na rozdíl od běţných 

smluv o koupi zboţí nebo sluţeb kromě manaţerského prvku obsahují i pravidelnost příjmů 

a od krátkodobých finančních transakcí se logicky liší délkou svého trvání
28

. 

 Podle ekonomické definice je přímá zahraniční investice formálně definovaná jako 

vlastnictví majetku zahraničním rezidentem za účelem kontroly pouţití tohoto majetku
29

. V 

pravidelně vydávané publikaci Konference OSN o obchodu a rozvoji z roku 2011 (v angl. 

United Nations Conference on Trade and Development, dále jen "UNCTAD") je za přímou 

investici povaţována taková investice, díky které je investorův podíl na majetku dostačující 

k tomu, aby mu umoţnil kontrolu nad společností, zatímco nepřímou investicí je obecně 

myšlena ta, která přináší svému investorovi zisk, ale ne kontrolu nad společností
30

.  

 Přímá investice je druhem přeshraniční investice uskutečněné rezidentem státu 

jedné ekonomické oblasti (přímý investor) s cílem zaloţení dlouhodobé účasti na podniku 

(přímá investice je reprezentována samotnou společností) se sídlem v odlišné ekonomické 

oblasti od přímého investora. Motivace přímého investora je strategický dlouhotrvající 

                                                 
27

 DOLZER, R.; SCHREUER, Ch. Principles of International Investment Law, Oxford University Press 2008, 

s. 60. 
28

 DOLZER, R. "The Notion of Investment in Recent Practice", v CHARNOVITZ, S.; STEGER, D. P.; 

BOSCHE, van den P. (eds) Law in the Service of Human Dignity: Essays in Honour of Florentino Feliciano, 

Cambridge University Press 2005, s. 261-263; RUBINS, N. "The Notion of "Investment" in International 

Investment Arbitration" v HORN, N. (ed), Arbitrating Foreign Investment Disputes, 2004, s. 283. 
29

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

Institute for International Economics, 1991. s. 195.  
30

 UNCTAD, supra pozn. 6, s. 8; viz. ŠTURMA, P.; BALAŠ, V. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 346-347. 
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vztah se společností, jenţ je přímou investicí, s cílem zajištění značného vlivu přímého 

investora na vedení společnosti, tedy přímé investice. "Dlouhodobá" účast je prokázána, 

kdyţ přímý investor vlastní nejméně 10 procent hlasovacích práv v přímo investované 

společnosti. Přímá investice také můţe umoţnit svému přímému investorovi získat přístup 

k hospodaření této společnosti, který by mu za jiných okolností nemusel být umoţněn. Účel 

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

mohl uskutečňovat vliv na vedení společnosti
31

.  

 Definici přímé zahraniční investice obsahuje téţ Manuál platební bilance 

Mezinárodního měnového fondu
32

. Tato definice byla vyuţita například při uzavření 

dvoustranné Dohody mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné ochraně a 

podpoře investic
33

. 

 

2.1.2 Portfoliové investice 

 

 Portfoliové neboli finanční investice jsou povaţovány za protiklad přímých investic. 

Na rozdíl od přímých investic, které s sebou nesou moţnost ovlivňování vedení 

společnosti, tedy subjektu, do které byly prostředky vloţeny, je cílem pouze zisk. 

Portfoliové investice tak od sebe zásadně oddělují kvalitativní a kvantitativní stránku 

podílu, tedy manaţerský a majetkový vliv.  

                                                 
31

 Ibid.; OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4. vyd., duben 2008, para. 11, dostupné 

na: http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf.   
32

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

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

is the direct investor and the enterprise is the direct investment enterprise.) The lasting interest implies the 

existence of a long-term relationship between the direct investor and the enterprise and a significant degree 

of influence by the investor on the management of the enterprise. Direct investment comprises not only the 

initial transaction establishing the relationship between the investor and the enterprise but also all 

subsequent transactions between them and among affiliated enterprises, both incorporated and 

unincorporated“. Dostupné na: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bopman/bopman.pdf 
33

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2012 Sb. m. s.   
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 Dalším rozdílem je i způsob nakládání s portfoliovou investicí, jelikoţ investor  

má - na rozdíl od přímých investic - snazší moţnost investici z hostitelského státu odvolat a 

disponovat s ní
34

.  

 Uskutečňování portfoliových investic bývá prováděno prostřednictvím kapitálových 

vkladů a to bez jakéhokoliv vlivu na vedení společnosti35, coţ jak jiţ bylo řečeno výše, je 

odlišujícím znakem od přímé zahraniční investice. Portfoliové investice jsou uţívány ke 

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

investice nesouvisející s obchodní společností, jako směnky a dluhopisy. Svým charakterem 

tedy zahrnují krátkodobé pohyby kapitálu, a to zejména na kapitálových, finančních nebo 

devizových trzích36. 

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

které s sebou uskutečnění takovéto investice přináší. Nemůţe ţalovat domácí burzu cenných 

papírů, nebo veřejnoprávní subjekt jenţ ji provozuje, v případě, ţe utrpí ztrátu. Stejně tak 

pokud by utrpěl ztrátu koupí cizích akcií, dluhopisů či jiných instrumentů, nebyl by zde ţádný 

podklad díky kterému by se mohl pokusit uplatnit náhradu37. Portfoliové investice nebyly 

chráněny mezinárodním obyčejovým právem. Tyto investice byly součástí běţných komerčních 

rizik, kterých si musel být investor vědom. Avšak mezinárodní obyčejové právo chránilo 

fyzické vlastnictví, nebo další majetek zahraničního investora, jenţ byl investován přímo cestou 

výkonu diplomatické ochrany a institutem odpovědnosti státu. V současné době jsou 

portfoliové investice zahrnuty v definičních úvodních ustanoveních většiny dvoustranných 

dohod na ochranu investic, čímţ je stanoven i reţim jejich ochrany38.  

 

                                                 
34

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

expenditures“, v WEILER, T. International Investment Law and Arbitration: Leading Cases from the ICSID, 

NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law, Londýn : Cameron May, 2005. s. 49 a násl. 
35

 REINISCH, A. Recent Developments in International Investment Law, Paříţ: Pedone, 2009, s. 81.   
36

 HAMIDA, supra pozn. 34.   
37

 Pokud ovšem, jako tomu bylo v případu Fedax v. Venezuela (Fedax N.V. v. The Republic of 

Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3), nebude dohoda o ochraně investic vykládána extenzivně i na 

portfoliové investice. 
38

 SORNARAJAH, supra pozn. 4, s. 8-9; srov. ŠTURMA; BALAŠ, supra pozn. 30, s. 348.   
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2.1.3 Rozlišení zahraničních investic z hlediska míry jejich právní 

ochrany 

 

 V nauce nepanuje shoda ohledně rozlišení portfoliových a přímých zahraničních 

investic. Je to dáno především tím, ţe jde o "hraniční" oblast, kde se střetávají názory 

ekonomů a právníků, a to zejména v oblasti záruk ochrany zahraničních investic. Podle 

názoru zastávaného některými odborníky na ekonomické právo by neměl existovat ţádný 

rozdíl mezi portfoliovými investicemi a přímými zahraničními investicemi, pokud jde o 

poskytnutí ochrany mezinárodním právem. Tento názor je zaloţen na předpokladu, ţe 

neexistuje rozdíl mezi riziky podstoupenými dobrovolně oběma druhy investorů
39

. Naopak 

přístup zastávaný například M. Sornarajahem argumentuje tím, ţe daný pohled není v 

mezinárodním právu obecně přijímán s tím, ţe přímá zahraniční investice je sama o sobě 

předmětem ochrany podle mezinárodního obyčejového práva
40

. Pro tuto rozdílnost v 

zacházení je podle tohoto experta dáno několik důvodů. Zahraniční investor si s sebou ze 

svého domovského státu bere zdroje, které by jinak byly pouţity ku prospěchu domácí 

ekonomiky
41

. U domovského státu se předpokládá, ţe je oprávněný zajišťovat ochranu 

těchto zdrojů
42

. Na druhou stranu portfoliové investice mohou být realizovány na burzách s 

cennými papíry a to virtuálně odkudkoliv ve světě. A jelikoţ hostitelský stát nemůţe vědět, 

na koho jsou vazby prostřednictvím jejich prodeje vytvořeny, nemůţe zde být dán ţádný 

konkrétní vztah zakládající odpovědnost. To však neplatí v případě přímých zahraničních 

investic, kde cizinec vstupuje do hostitelského státu s jeho výslovným povolením. Nicméně 

právní trendy v této oblasti směřují k vytvoření odpovědnosti vůči těm, kdo vlastní 

portfoliové investice na základě smluvního vztahu. Tento trend je spojený s liberalizací 

pohybu aktiv. 

                                                 
39

 BROWNLIE, I. "Treatment of Aliens: Assumption of Risk and International Law“, v FLUME, W.; HAIN, 

H. J.; KEGEL, G.; SIMMOND, K. R. (eds.) International Law and Economic Order: Essays in Honour of F. 

A. Mann, 1997, s. 309 - 311. 
40

 SORNARAJAH, supra pozn. 4, s. 8. 
41

 Dle Sornarajaha tento důvod není moc přesvědčivý, jelikoţ portfoliové investice také představují 

prostředky, které by mohli být uţity uvnitř státu, kdyby nebyly angaţovány v přeshraniční společnosti. Je 

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

jednotlivci.   
42

 Lze nicméně namítnout, ţe stát podstupuje určité riziko jiţ tím, ţe umoţňuje vývoz těchto zdrojů. 
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 Podle jiných názorů by měly být portfoliové investice zahrnuty do přímých 

zahraničních investic. Do značné míry jsou takové názory ovlivněny faktem, ţe smlouvy 

definující pojem investice, zahrnují do definičního výčtu zahraniční investice i obchodní 

podíly. Avšak akcie v tomto kontextu znamenají obchodní podíly společného podniku, do 

kterého cizí investor investoval, a nejsou tím myšleny obchodní podíly vlastněné 

nerezidenty kompletně nabyté mimo hostitelský stát. Je přitom otázkou, zda bude 

pokračovat nejistota spojená s problémem ochrany portfoliové investice mezinárodním 

právem stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako ochrana přímých zahraničních 

investic
43

. 

 I z tohoto důvodu se v současné době setkáme s tím, ţe portfoliové investice se 

objevují v definicích velké části dvoustranných dohod na ochranu investic. Například v 

případu Fedax. Venezuela
44

 byla rozšířena jurisdikce tribunálu na portfoliové investice tím, 

ţe byly pro účely Washingtonské úmluvy povaţovány za investici státní dluhopisy. Dále 

dle sporu CMS v. Argentina
45

 bylo shledáno, ţe menšinový podíl na kapitálu investovaného 

podniku je investicí dle čl. 25 Washingtonské úmluvy. 

 Opačným směrem však postupoval tribunál ve věci Gruslin v. Malajsie
46

, který na 

základě relevantní dvoustranné dohody mezi Belgií a Malajsií nepovaţoval za investici 

cenné papíry emitované malajsijským podnikem, které měl v drţení belgický občan, jelikoţ 

zde byl dále i poţadavek vyplývající z obsahu dohody, ţe tyto cenné papíry budou 

investovány do projektu schváleného kompetentní malajsijskou autoritou.  

 Obecně lze říci, ţe váhání států poskytovat ochranu i portfoliovým investicím 

pramení z jejich přesvědčení o tom, ţe pro ně často nejsou očekávaným přínosem. Investor 

s sebou nepřináší nové technologie, zkušenosti s řízením a jejich efekt není přímý
47

. 

 

                                                 
43

 SORNARAJAH, supra pozn. 4, s. 8-10. 
44

 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3. 
45

 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSIDCase No. ARB/01/8. 
46

 Philippe Gruslin v. Malaysia, ICSID Case No. ARB/99/3. 
47

 viz. ŠTURMA; BALAŠ, supra pozn. 30, s. 349. 
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3 Vymezení pojmu investice z hlediska právní vědy 

3.1  Formálně právní definice investice 

 Jak jiţ uvedeno, mezinárodní právo neobsahuje jednotnou právní definici pojmu 

investice. A to na rozdíl od ekonomického prostředí, které vyţaduje jednotné chápání 

pojmu investice. Deficit jednotné definice je dán především ekonomickou, geografickou a 

politickou odlišností, kdy kaţdý stát vnímá zahraniční investici s ohledem na svůj vlastní 

zájem pokaţdé za něco jiného a přistupuje k nim proto různě. Některé mezinárodněprávní 

instrumenty určené k ochraně investic definici obsahují
48

, jiné nikoliv
49

. Nejčastěji se 

můţeme setkat se dvěma základními typy definic, a to s enumerativní a syntetickou
50

. 

  

3.1.1 Enumerativní definice 

 

 Tato, v praxi hojně pouţívaná extenzivní definice, zahrnuje pod pojem investice v 

podstatě veškeré majetkové právo. Enumerativní přístup není zaloţený na stanovení toho, 

co je investice, ale obsahuje výčet aktiv, které mohou zaloţit příslušnou investici, a to buď 

samostatně nebo v kombinaci s ostatními
51

. Objevuje se nejčastěji ve dvoustranných 

dohodách na ochranu investic, jenţ byly uzavírány především v 90. letech.   

 Za vzor můţe poslouţit model pouţívaný při uzavírání dohod Francií, který 

obsahuje následující definici: 

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

každého druhu, obzvláště, ale ne výhradně:  

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

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

                                                 
48

 viz. Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky, 1988. 
49

 Washingtonská úmluva, supra pozn. 2. 
50

 Autory tohoto třídění jsou profesor Šturma a docent Balaš, viz. ŠTURMA, BALAŠ, Supra pozn. 30, s. 350-

351 
51

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

aspects nouveaux du droit des investissements internationaux / New Aspects of International Investment Law. 

Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2007. s. 123-143.   
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ii. akcie, a další formy účasti, i minoritní a nepřímé, na společnostech založených na 

území jedné ze smluvních stran; 

iii. závazky, pohledávky, a práva na každé plnění mající ekonomickou hodnotu; 

iv. práva duševního vlastnictví, obchodní a průmyslová, jako práva autorská, patenty, 

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

know-how, ochranu dobrého jména a klientely; 

v. koncese udělené zákonem, nebo smlouvou, zejména koncese týkající se průzkumu, 

kultivace, těţby a vyuţití přírodního bohatství, zahrnující i ty nacházející se v 

přímořské zóně smluvních stran".  

 

 Obdobné znění nalezneme v definicích severoamerických a britských 

dvoustranných dohod či v definici investice v článku I odst. 6, Energetické charty
52

.  

 

3.1.2 Syntetická definice 

 

 Syntetická definice je zaloţená na opisném přístupu k investorově činnosti, kterou 

se snaţí uchopit prostřednictvím jejího hlavního charakteristického znaku. Investice by 

měla prezentovat především hodnotu přidanou do hospodářství hostitelského státu. Za cíle 

takové investice jsou deklarovány například růst efektivity produkce či obecně zlepšení 

ekonomiky hostitelského státu
53

.  

 Vyuţívání syntetické definice pojmu investice není ve srovnání s vyuţitím 

enumerativní definice příliš časté. Vyuţívá ji například Švýcarsko, kde jako modelový vzor 

lze uvést dvoustrannou dohodu mezi Švýcarskem a Zairem, ve kterém je definice 

formulována následovně: 

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

naturáliích, uskutečněný státními příslušníky nebo společnostmi jedné smluvní strany na 

území druhé smluvní strany, v souladu s příslušnými právními řády smluvních stran 

                                                 
52

 viz. ŠTURMA; BALAŠ, supra pozn. 30, s. 350. 
53

 Ibid., s. 351.  
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aplikujících se na investice, s cílem založení nové výrobní kapacity zboží nebo služeb, nebo 

zefektivnění stávajících postupů výroby nebo vylepšení jejich kvality." 

 

 S ohledem na legitimní zájem států se lze s touto formou definice častěji setkat ve 

vnitrostátních právních řádech. Například investiční zákoník republiky Konga definuje 

výslovně přímé investice jako: "Všechny investice spadající do rozsahu působnosti tohoto 

zákona představované podnikem nově založením nebo existujícím, s cílem založit novou 

výrobní kapacitu, nebo zvýšit stávající výrobu zboží nebo služeb, zvýšit produktivitu 

podniku nebo zlepšit produkci zboží nebo služeb". Obdobná definice se vyskytuje i v řadě 

investičních zákonů dalších, zejména afrických, rozvojových zemích
54

. 

 

3.2 Vymezení pojmu investice ve vnitrostátních právních řádech 

 

 Lze říci, ţe v kontextu mezinárodního práva má definice pojmu investice ve 

vnitrostátním právním řádu jednotlivých zemí, s ohledem na hierarchii právních norem, 

význam spíše jako vodítko pro vnitrostátní pochopení toho, co je za mezinárodní investici 

povaţováno. Nejdůleţitější úlohu pro definování pojmu investice mají BITs a vícestranné 

dohody na ochranu investic.  

 Co se týká rozvojových zemí, definice pojmu investic ve vnitrostátních právních 

řádech, vykazují spíše tendenci k omezenému uţšímu chápání pojmu investice, kterou 

zuţují povětšinou pouze na investice přímé. A to s ohledem na skutečnost, ţe tyto s sebou 

přinášejí i moţnost účasti na vedení společností, coţ s sebou nese i vyšší potenciál přispění 

k jejich ekonomickému rozvoji
55

. Některé národní zákony dokonce vylučují výslovně 

zahraniční investice z určitých oblastí ekonomické aktivity, jako je například 

                                                 
54

 Viz. investiční zákoník Ugandy: "“investment” means the creation of new business assets and includes the  

expansion, restructuring or rehabilitation of an existing business enterprise". 
55

 PARRA, A. R. "Principles Governing Foreign Direct Investment, as Reflected in National Investment 

Codes", ICSID Review (1992) 7 (2): s. 428-452. 
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pojišťovnictví, finance či bankovnictví a jejich přijetí podrobují rozdílným procedurám a 

podmínkám.
 56

 

 

3.2.1 Pojem investice v právním řádu České republiky 

 

 Definice pojmu investice je v českém právním řádu obsaţena především v BITs a 

na vnitrostátní úrovni je obsaţena definice přímé investice v základních ustanoveních 

zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, který vyuţívá enumerativní formu definice a pro 

jeho účel se rozumí: 

 "i) přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních 

prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, 

jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího 

tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo 

investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v 

tuzemsku, a to zejména některou z těchto forem: 

1. vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 

2. účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo 

získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo 

družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 

10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 

3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných 

majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou 

investicí, 

4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem 

účinného vlivu na řízení podniku, 

5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)."
57

 

                                                 
56

 SCHREUER, Ch. The ICSID Convention: A Commentary : a Commentary on the Convention on the 

Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, Cambridge University Press, 

2001, para. 105-108. 
57

 § 1 písm. i) zák. č. 219/1995 Sb., devizový zákon. 
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3.3 Vymezení pojmu investice ve dvoustranných dohodách na ochranu 

investic a dohodách o volném obchodu 

 

 Dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic jsou nejvhodnějším nástrojem a 

základní formou mezinárodní ochrany investic. Ke konci roku 2013 byl počet uzavřených 

BITs ve světě na čísle 3.240
58

, kdy celkový počet zemí, které tyto dohody uzavírají, byl k 1. 

červnu 2013 rovných 180
59

. První BIT, uzavřená mezi Pákistánem a Německem, je z roku 

1959. Je na místě připomenout, ţe dříve byl rozdíl mezi rozvinutými státy a státy 

rozvojovými mnohem znatelnější a chráněny měly být především investice, které 

směřovaly z rozvinutých do rozvojových států. Přispěl k tomu i dekolonizační proces, který 

zpochybnil a značně oslabil starší, v obyčejovém mezinárodním právu zakotvenou, ochranu 

majetku cizinců. Rovněţ znárodňovací proces v tehdejších socialistických zemích, a z toho 

plynoucí odlišná stanoviska k ochraně investic, přispěl k hledání vhodnějších forem 

ochrany zahraničních investic. za dané mezinárodněpolitické situace, kdy nebylo moţné 

sladit odlišné přístupy a vytvořit úmluvu na univerzální úrovni, bilaterální smlouvy 

prokázaly potřebnou způsobilost jak k účelu ochrany investic před riziky znárodnění a 

vyvlastnění, tak i k nasycení potřeby přílivu zahraničního kapitálu. Orientace na trţní 

hospodářství zvyšuje potřebu přílivu zahraničního kapitálu jak do transformovaných 

ekonomik, tak i do rozvojových zemí. Odpovídajícím způsobem stoupl i počet 

dvoustranných dohod o ochraně investic a od roku 1959 do současnosti se jejich počet 

zmnohonásobil. Na tomto procesu má i účast Česká republika, která je vázaná celou řadou 

jak starších, tak i nové uzavřených dohod, přičemţ další jsou v procesu příprav a ratifikace. 

Mění se i pohyb a směr investovaného kapitálu. BITs uzavírají mezi sebou i rozvojové 

země. K jejich uzavírání přistupují i státy, které mají, alespoň formálně, socialistický 

systém. Náleţí k nim především kapitálově silná Čína, která uzavírání dvoustranných 

                                                 
58

 WORLD INVESTMENT REPORT, Investing in the SDGs: An action Plan, OVERVIEW, s. 19. 
59

 viz. http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20(IIA)/Country-speci 

fic-Lists-of-BITs.aspx 
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investičních dohod vyuţívá ve stále větším měřítku. Někteří experti uvádějí, ţe tento vývoj 

nesporně přispívá ke sjednocování mezinárodních standardů ochrany investic.
60

  

 V dnešní době je mezinárodněpolitická situace značně odlišná a směřování kapitálu 

není jiţ tak jednostranné. S ohledem na celkový počet uzavřených BITs od roku 1959, 

který přesahuje 3.000, lze jen těţko najít shodný vzorec, který je při jejich tvoření pouţit. 

Při bliţším pohledu lze nalézt řadu shod, ale i zvláštností. Dá se však obecně říci, ţe pro 

definici investice jsou často pouţita 4 stejná kritéria a to: a) určení formy investice, b) 

oblast hospodářské aktivity do jaké investice spadá, c) určení doby, kdy byla investice 

učiněna a d) určení mezinárodního prvku, který je ve vztahu mezi investorem a 

hostitelským státem.
61

 

 Na základě myšlenky sjednocení praxe uzavírání jednotlivých BITs zvolily některé 

státy systém vytvoření jakýchsi vzorů pro BITs, které budou uzavírat s konkrétními státy. 

Tento postup uplatňují například Spojené státy americké (US Model BIT 2012), Spolková 

republika Německo (German Model BIT 2008), Francouzská republika (France Model BIT 

2006) či více států společně s ohledem na jejich zeměpisnou a hospodářskou blízkost, jako 

státy Jihoafrického rozvojového společenství (v angl. Southern African Development 

Community
62

) v SADC Model Bit. 

 V obecnosti lze říci, ţe definice investice je v BIT formulovaná velice široce a je 

doprovázena často rozsáhlým demonstrativním výčtem konkrétnějších druhů majetku, a to 

ať jiţ hmotného či nehmotného charakteru. Formulace definice obsahuje téměř vţdy 

shodnou floskuli, v překladu znějící jako "každá majetková hodnota". Americký model BIT 

ji definuje jako "every asset", německý jako "every kind of asset", francouzský jako "every 

kind of assets". Poněkud odlišný způsob je v modelu Jihoafrického rozvojového 

společenství, čemuţ je věnována pozornost ve zvláštní kapitole této práce. Ve zmíněném 

demonstrativním výčtu investic, které jsou chápány jako podřaditelné pod pojem investice 

                                                 
60

 ŠTURMA; BALAŠ, supra pozn. 17. 
61

 SALACUSE, J. W.; SULLIVAN, N. P. Do BITs Really Work?: An Evaluation of Bilateral Investment 

Treaties and Their Grand Bargain, Harward International Law Journal, 2005, Volume 46, Number 1, zima 

2005, s. 80. 
62

 Smluvními státy jsou Angola, Botswana, Demokratická republika Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, 

Mauricius, Mozambik, Namibie, Seychely, Jihoafrická republika, Svazijsko, Sjednocená tanzanská republika, 

Zambie a Zimbabwe. 
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dle smyslu konkrétní BIT, se nachází klasická majetková práva, peněţité nároky a nároky 

na plnění ze smluv, účast ve společnostech, práva duševního vlastnictví, licence a koncese 

či další podobná práva.
63

 Šturma k definicím pojmu investice podle BITs uvádí, ţe 

bilaterální dohody na ochranu a podporu investic většinou obsahují definice ve svém 

obsahu velmi široké a podrobné, svou formulací aţ "kazuistické".
64

 

 Autor předkládané práce pro ilustraci vybral několik BITs obsahujících definici 

pojmu investice. Na nich se pokusí ukázat, jak rozdílně mohou znít a to i v případě, ţe jsou 

uzavírány stejným státem. Důvodem můţe být rozdílný hospodářský, politický či 

geografický charakter druhých smluvních států. Česká republika je v současné době 

smluvní stranou na osm desítek BITs. Ratifikační proces stále probíhá u nové BIT se 

Srílanskou demokratickou socialistickou republikou, a to jiţ pouze na její straně. Dále u 

čtyřech dalších BITs je v běhu ratifikační proces ohledně protokolů měnících jiţ platné 

dohody.
65

 

 

3.3.1 Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn 

o podpoře a ochraně investic 

 

 Znění této Dohody mezi Českou republikou a Bahrajnem můţe být označeno za 

vzorové, které je ze strany České republiky uplatňováno při vyjednávání o znění dohod na 

podporu a ochranu investic. K jejímu podepsání došlo dne 15. října 2007 a v platnost 

vstoupila dnem 17. listopadu 2009.
66

 Definice pojmu investice se nachází v čl. 1 odst. 1 tak, 

ţe: 

 "Pojem "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti 

s hospodářskými aktivitami investorem státu jedné smluvní strany na území státu druhé 

                                                 
63

 SCHREUER, supra pozn. 56, s. 122-123, para. 140. 
64

 ŠTURMA, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. dopln. vydání, Praha, Linde 2008, 

s. 31. 
65

 viz. Ministerstvo financí České republiky, Platné dohody o podpoře a ochraně investic, 31. ledna 2014; 

Ratifikace protokolů se týká Černé Hory, Kazachstánu, Kuvajtu a Libanonu. Ve všech případech je opět 

ratifikační proces na jejich straně. 
66

 Publikována ve Sb. mezinárodních smluv pod číslem 117/2009. 
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smluvní strany v souladu s právním řádem státu druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, 

nikoli však výlučně: 

(a) movitý a nemovitý majetek, jakož i všechna majetková práva, jako jsou hypotéky, 

zástavy nebo záruky; 

(b) akcie, obligace a nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti 

ve společnostech; 

(c) peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy mající 

finanční hodnotu a související s investicí; 

(d) práva z oblasti duševního vlastnictví včetně ekonomického využití autorských práv, 

práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, 

know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen a goodwill, spojená s investicí; 

(e) jakékoli právo vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence 

a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo 

využití přírodních zdroj; 

(f) Islámské investiční fondy. 

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

jako investice." 

 

 Zařazení písmena (f) samozřejmě není vzorové i pro ostatní BITs, jelikoţ jeho 

obsah je specifický pro politický a náboţenský charakter druhé smluvní strany.  

 Pro srovnání, Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o 

podpoře a vzájemné ochraně investic označuje za investici "každou majetkovou hodnotu 

vlastněnou nebo ovládanou investorem". Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o 

podpoře a ochraně investic pojmem investice označuje "jakoukoli majetkovou hodnotu 

patřící nebo investovanou buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím investora z třetího 

státu investorem jedné smluvní strany". Tyto dohody tedy výslovně označují za investice 

jak přímé, tak i nepřímé. "Kanadská" dohoda expresis verbis poskytuje ochranu i investici 

učiněné prostřednictvím příslušníka státu, jenţ není její smluvní stranou.  
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 Tyto BITs tak odpovídají vývoji poslední doby, kdy je ochrana poskytovaná 

investicím učiněným v souladu s právním řádem hostitelské země, a jejich definice je 

účelově pojata velice široce demonstrativním výčtem chráněné majetkové hodnoty. 

 

3.3.2 Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o 

vzájemné podpoře a ochraně investic 

 

 Dohoda mezi Českou republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně 

investic, jenţ byla podepsána 29. dubna 2009 a v platnost vstoupila dnem 18. března 2012, je 

jednou z posledních, které byly Českou republikou uzavřeny. Její definice investice v úvodním 

ustanovení je specifická, jelikoţ tento pojem zuţuje následujícím způsobem: 

 "Pojem "investice" označuje přímé investice, podle definice Mezinárodního 

měnového fondu, investované investorem jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní 

strany za předpokladu, že investice byla učiněna v souladu s právním řádem druhé smluvní 

strany, a zahrnuje všechny druhy aktiv, zejména, nikoliv však výlučně: 

(a) akcie a obligace společnosti a jakoukoli jinou formu účasti ve společnostech, 

(b)  reinvestované výnosy, nároky na peněžitá plnění nebo jiná práva mající finanční 

hodnotu a vztahující se k investici, 

(c) movitý a nemovitý majetek a všechna ostatní práva, jako jsou hypotéky, zástavy, 

záruky, 

(d) práva duševního vlastnictví a průmyslová práva, jako jsou patenty, obchodní 

známky, obchodní názvy, technické postupy, průmyslové vzory, know-how a 

goodwill, 

(e) podnikatelská oprávnění vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy, včetně oprávnění 

týkajících se přírodních zdrojů." 

 

 Definice pojmu investice je v této Dohodě omezena pouze na přímé investice, tedy 

portfoliové investice jsou přímo vyloučeny, přičemţ odkazuje na definici zastávanou 
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Mezinárodním měnovým fondem
67

. Toto znění dvoustranné dohody není standardně ze 

strany České republiky pouţíváno. Podle Šturmy za vzorovou smlouvu pouţívanou Českou 

republikou k uzavírání BITs slouţí Dohoda mezi vládou České republiky a vládou 

Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
68

, jejíţ úvodní znění je shodné například 

se zněním výše zmíněné Dohody mezi Českou republikou a Bahrajnem. 

 

3.3.3 Dohoda mezi vládou Italské republiky a vládou Marockého 

království na podporu a ochranu investic 

 

 Autor zařadil, s ohledem na rozbor případu Salini SpA v Morocco
69

 (viz kapitola 

4.2), i relevantní ustanovení BIT mezi vládami Italské republiky a Marockého království 

uzavřenou dne 18. července 1990. Definice pojmu investice je obsaţena v prvním článku 

dohody a na jejím základě: 

 "1) Pojem "investice" zahrnuje všechny kategorie aktiv investovaných poté, co 

vstoupí do účinnosti tato dohoda, a to fyzickou nebo právnickou osobou, včetně vlád 

smluvních stran, na území druhé smluvní strany, v souladu se zákony a nařízeními této 

smluvní strany. Zejména, avšak v žádném případě výlučně, se pod pojem "investice" 

zahrnují: 

a) movité a nemovité věci, včetně všech ostatních majetkových práv, jako jsou 

například hypotéky, výsady, zástavy, užívací práva, spojených s investicí; 

b) akcie, cenné papíry a dluhopisy nebo jiná práva nebo zajištění a 

pohledávky státu nebo veřejnoprávních korporací; 

c) kapitalizované pohledávky, včetně reinvestovaných výnosů, jakož i práva k 

jakýmkoliv smluvních prospěchů majících hospodářskou hodnotu; 

                                                 
67

 Supra pozn. 32. 
68

 ŠTURMA, supra pozn. 64, s. 34. 
69

 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, ICSID Case No. ARB/00/4. 
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d) autorská práva, ochranné známky, patenty, technická řešení a další duševní 

a průmyslová vlastnická práva, know-how, obchodní tajemství, obchodní 

známky a dobré jméno; 

e) jakékoliv právo hospodářské povahy vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy, 

a jakákoliv licence nebo koncese poskytnutá v souladu s účinnými zákony a 

nařízeními, včetně práva na vyhledávání, těžbu a využívání přírodních 

zdrojů; 

f) kapitál a dodatečné kapitálové vklady potřebné pro udržení a/nebo 

zhodnocení investice 

prvky uvedené pod písmeny (c), (d) a (e) musí být předmětem schválení příslušných 

orgánů."
70

  

 

 Tribunál v kauze Salini přiznal, s odkazem mimo jiné na tento odstavec, jurisdikci  

Střediska v tomto sporu.
71

 

 

3.3.4 Dohoda o volném obchodu mezi Kanadou a USA 

 

 Pojem investice je definován i v Dohodě o volném obchodu mezi Kanadou a USA 

(Free Trade Agreement between Canada and the United States, dále jen "FTA") podepsané 

2. ledna 1988.
72

 Kapitola šestnáctá jej definuje následovně:  

 "Pro účely této kapitoly ... je pod pojmem investice chápáno:  

a) založení nové obchodní společnosti, nebo 

b) akvizice obchodní společnosti; 

c) a dále nová obchodní společnost takto založená nebo obchodní společnost takto 

získána a kontrolována investorem, který učinil investici, a 

                                                 
70

 Tra il Governo Della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Del Marocco Sulla Promozione e 

Protezione Degli Investimenti, s. 1-2. Dostupné na: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/Treaty 

File/1699 
71

 Supra pozn. 69, Decision on Jurisdiction, 31. července 2001, para. 58. 
72

 1988 Free Trade Agreement between Canada and the United States. Dostupné na: http://www.worldtradela 

w.net/document.php?id=nafta/Cusfta.pdf 
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d) podíl nebo jiný investiční zájem v takovéto obchodní společnosti vlastněné 

investorem za předpokladu, že tato obchodní společnost bude nadále řízena tmto 

investorem.”
73

  

 

 Tento výčet má taxativní charakter a hlavní předmět definice je obchodní společnost 

a odvislé formy majetkové participace investora.  

 

3.3.5 US Model BIT 2012 

 

 Vyuţívání modelového znění BIT bylo jiţ zmíněno v textu této kapitoly. Spojené 

státy americké vyuţívají tuto "šablonu" při vyjednávání o znění BITs a také reflektuje 

jejich přístup při uzavírání dohod o volném obchodu. Znění US Model BIT 2012 je důleţité 

i pro samotnou Českou republiku, jelikoţ bude předmětem vyjednávání vzájemné dohody o 

podpoře a ochraně investic, které probíhají mezi těmito zeměmi, a bude nahrazením 

Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou 

o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsané dne 22. říjná 1991 s platností od 19. 

prosince 1992.
74

 

 Model BIT slouţící pro potřeby Spojených států amerických prošel vývojem od 

roku 1982, kdy byl model poprvé zaveden (dále US Model BIT 1983, US Model BIT 1984, 

US Model BIT 1992, US Model BIT 1994, US Model BIT 2004). Poslední verze, US 

Model BIT nemá ţádný vliv na znění jiţ uzavřených BITs, jichţ Spojené státy americké 

uzavřely na pět desítek.
75

 Definice pojmu investice v článku 1 zní: 

 "Investice znamená každou majetkovou hodnotu, kterou investor vlastní nebo 

ovládá, a to přímo nebo nepřímo, která splňuje charakteristiky investice, včetně 

charakteristik, jako je vynaložení kapitálu nebo jiných zdrojů, očekávání příjmu nebo zisku 

či převzetí rizika. Formou, jenž investice může mít, je/jsou tak například: 

                                                 
73

 Ibid. 
74

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1993 Sb. 
75

 http://www.mondaq.com/unitedstates/x/181826/International+Trade/US+Bilateral+Investment+Treaties+R 

ecent+Developments  
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(a) podnik; 

(b) akcie, cenné papíry a jiné podoby majetkové účasti na podniku; 

(c) dluhopisy, obligace, jiné dluhové instrumenty a úvěry; 

(d) futures, opce a jiné deriváty; 

(e) smlouvy o stavbě na klíč, výstavbě, managementu, výrobě, koncesní smlouvy, 

smlouvy o dělení zisku a jiné podobné smlouvy; 

(f) práva duševního vlastnictví; 

(g) licence, oprávnění, povolení a podobná práva udělená dle zákonů hostitelské země; 

a 

(h) jiný hmotný nebo nehmotný, movitý či nemovitý majetek a jiná související 

majetková práva jako jsou nájem, hypotéky, zástavy a jiné užívací práva"
76

.  

 

 

 Tento model zahrnuje v přístupu k definici objektivní ekonomická kritéria, která 

klasifikace chráněné investice musí obsahovat. Tato kritéria slouţí i jako interpretační 

pomůcka pro určení, zda se o investici jedná, či nikoliv. Jde o vynaloţení kapitálu či jiných 

zdrojů, očekávání příjmu nebo zisku, a nebo převzetí rizika.  

 Ve výkladové poznámce US Model BIT 2012 je přímo zdůrazněno, ţe nařízení 

soudu nebo rozsudek vydaný v soudním nebo správním řízení není zahrnut pod pojem 

investice. Naopak jsou zde poněkud netradičně, v porovnání s ostatními BITs, které jsou 

uzavírány, uvedeny futures, opce a jiné deriváty. Jejich zahrnutí můţe vést k obavám 

některých smluvních stran, a to s ohledem na převáţně spekulativní charakter těchto 

nástrojů. 

 

 

                                                 
76

 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty. Dostupné na: http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20 

text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf 
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3.4 Definice pojmu investice ve vícestranných amnohostranných dohodách 

na ochranu investic 

  

 Cílem této (pod)kapitoly je výčet a analýza nejvýznamnějších mnohostranných 

dohod na ochranu investic, zejména rozbor ustanovení jednotlivých dokumentů, týkajících 

se definice pojmu investice a především demonstrace jejich výkladu v rozhodovací praxi 

povolaných tribunálů. 

 

3.4.1 Pojem investice dle Soulské Dohody o Mnohostranné agentuře pro 

investiční záruky 

  

 Mimo ekonomické a právní rizika s nimiţ je spojeno investování, tedy zapojení 

především finančních prostředků, na území jiného státu, jsou další potenciální hrozbou pro 

investora i politické rizika. Jako nástroj zmírnění a pojištění se i po této stránce byla v 

Soulu dne 11. října 1985 uzavřena Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 

(v angl. Convention establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, dále jen 

"Soulská úmluva")
77

, která v platnost vstoupila 12. dubna 1988 (pro Českou a Slovenskou 

Federativní Republiku je v platnosti od 20. září 1990).
78

 Institucionální součástí Soulské 

úmluvy je zaloţení Mnohostranné agentury pro investiční záruky (v angl. Multilateral 

Investment Guarantee Agency, dále jen "MIGA"). Soulská úmluva jako cíl a záměr 

stanovuje v článku 2, ţe "MIGA by měla za účelem výroby podporovat tok investic mezi 

členskými státy a to především do rozvojových států".
79

 V příloze obsahující přehled 

členských států jsou tyto jmenovitě rozděleny na rozvinuté a rozvojové.
80

  

 Samotná definice pojmu investice obsaţená v Soulské úmluvě je specifická. 

Předmětem článku 12, který pojem investice rozvádí do několika odstavců, není obecná 

                                                 
77

 Dostupné na: http://www.miga.org/documents/miga_convention_november_2010.pdf 
78

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 500/1992 Sb.  
79

 Supra pozn. 77, str. 2. 
80

 Ibid., Schedule A s. 54-58. 
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definice, jak se s ní setkáváme v ostatních mnohostranných dohodách na ochranu investic 

či BITs, ale jedná se o výslovné označení toho, co lze povaţovat za přijatelnou investici.
81

 

Definiční výčet je uţší a velice přesný. Investice jsou zde rozděleny do dvou hlavních 

kategorií, a to jako investice, které jsou bez dalšího způsobilé ke získání záruky a investice, 

které naopak bez dalšího způsobilé nejsou, avšak na základě rozhodnutí Správní rady jim 

obdrţení záruky můţe být umoţněno. Viz čl. 12: 

„a) Pod investice, které jsou způsobilé k tomu být zahrnuty pod definici dle této 

úmluvy, jsou zahrnuty podíly na vlastním kapitálu, zahrnující střednědobé nebo 

dlouhodobé půjčky poskytnuté nebo garantované držiteli podílu daného podniku, a 

všechny další formy přímých investic dle úvahu Správní rady. 

b) Správní rada může prostřednictvím zvláštní většiny rozšířit definici pro výše 

zmíněnou způsobilost na jakékoliv další střednědobé nebo dlouhodobé formy 

investice s výjimkou toho, že půjčky neuvedené výše v odstavci (a) mohou být za 

takové označeny, jen pokud jsou ve vztahu k takové dané investici, která je 

zaštiťována Agenturou nebo která by Agenturou zaštítěná být měla. 

c) Záruky budou omezeny na investice, jejichž realizace je uskutečněná následně po 

podání žádosti o záruku poskytovanou Agenturou. Mezi tyto investice se mohou 

řadit: 

(i) jakýkoliv přesun zahraniční měny uskutečněný pro účely modernizace, 

rozšíření nebo rozvinutí již existující investice; a 

(ii) použití zisků z již existujících investic, které by jinak mohly být přesunuty z 

území hostitelského státu. 

d) Při zajišťování záruky za investici se má agentura ujistit: 

(iii) že je investice a její vložení do rozvoje hostitelského státu z ekonomického 

hlediska spolehlivé; 

                                                 
81

 V angl. "Eligible investments". 
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(iv) že je investice v souladu se zákony a nařízeními hostitelského státu; 

(v) že je investice v souladu s prohlášenými rozvojovými cíly a prioritami 

hostitelské země; a 

(vi) o investičních podmínkách hostitelské země včetně dostupnosti 

spravedlivého a rovného zacházení a právní ochrany investic."    

 

 V mezinárodně pouţívané terminologii jsou investice z první kategorie podle 

článku 12 písm. (a) dále děleny na tzv. Equity Investments, tedy kapitálové investice, 

kterými se rozumí investice realizované cestou účasti na kapitálu společnosti bez ohledu na 

to, zda ji poskytují (přímá investice) nebo garantují (nepřímá investice) a Non-equity 

Investments, čili ne-kapitálové investice, pod které jsou dle názoru Správní rady řazeny 

takové, které jsou realizované jinak, neţ cestou účasti na kapitálu společnosti, avšak musí 

být přímo poskytnuty, nikoliv pouze garantovány.  

 Dne 15. listopadu 2010 MIGA zveřejnila, ţe Rada ředitelů schválila přijetí 

podstatných změn v Soulské úmluvě. Jedná se vůbec první změny v Soulské úmluvě od 

jejího přijetí v roce 1988. Tyto změny umoţní MIGA zajistit více investicí a umoţnit tak 

zvýšení dopadu na ekonomický rozvoj spojený s mezistátním přesunem investičních 

prostředků. 

 MIGA ve znění k listopadu 2010 upravuje pojem investice ve svém článku 12 

následovně: 

„a) Pod investice, které jsou způsobilé k tomu být zahrnuty pod definici dle této 

úmluvy, jsou zahrnuty podíly na vlastním kapitálu, zahrnující střednědobé nebo 

dlouhodobé půjčky poskytnuté nebo garantované držiteli podílu daného podniku, a 

všechny další formy přímých investic dle úvahu Správní rady. 

b) Jiné půjčky, než-li ty uvedené výše v odstavci (a) mohou být za takové označeny 

(i) pokud jsou uskutečněny k financování konkrétní investice nebo projektu 

nebo jsou s nimi jinak spojeny, pokud je v nich již přítomna jakákoliv forma 

přímé investice, ať je garantována Agenturou či není a bez ohledu na to, 

kdy tato jiná investice byla uskutečněna, nebo 



29 

 

(ii) pokud tak schválí Správní rada zvláštní většinou. 

c) Správní rada může prostřednictvím zvláštní většiny rozšířit definici pro výše 

zmíněnou způsobilost na jakékoliv další střednědobé nebo dlouhodobé formy 

investice. 

d) Záruky budou obecně omezeny na investice, jejichž realizace je uskutečněná 

následně po podání žádosti o záruku poskytovanou Agenturou nebo přijetím 

Agenturou jiného uspokojivého důkazu investorova záměru získat záruky 

poskytované Agenturou. Mezi tyto investice se mohou řadit: 

(i) přesun zahraniční měny uskutečněný pro účely modernizace, rozšíření nebo 

rozvinutí již existující investice za předpokladu, že jak původní investice, 

tak i dodatečná investice mohou být považovány za způsobilé; 

(ii) použití zisků z již existujících investic, které by jinak mohly být přesunuty z 

území hostitelského státu; 

(iii) nabytí již existující investice novým způsobilým investorem
82

; 

(iv) již existující investice u kterých se způsobilý investor snaží utvrdit svou již 

existující investici novou investicí;
83

 

(v) již existující investice vlastněná způsobilým investorem kde dochází ke 

zdokonalení nebo vylepšení původního projektu nebo kde investor jinak  

prokáže střednědobou nebo dlouhodobou angažovanost v projektu, a kde 

Agentura shledá, že projekt má vysoký vývojový dopad na hostitelskou 

zemi; a  

(vi) další investice, které schválí Ředitelská rada zvláštní většinou. 

e) Při zajišťování záruky za investici se má agentura ujistit: 

(i) že je investice a její vložení do rozvoje hostitelského státu z ekonomického 

hlediska spolehlivé; 

(ii) že je investice v souladu se zákony a nařízeními hostitelského státu; 

                                                 
82

 Soulská úmluva definuje pojem způsobilého investora v článku 13 jako fyzickou osobu, jenţ je občanem 

jiného státu, neţ je hostitelský stát a právnickou osobu, jenţ je zaloţena podle práva jiného státu a má sídlo v 

jiném státě, neţ je stát hostitelský nebo většina kapitálu je vlastněna právnickou osobou nebo občanem státu 

odlišného, od hostitelského státu. 
83

 V angl. "... to insure a pool of existing and new investments". 
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(iii) že je investice v souladu s prohlášenými rozvojovými cíly a prioritami 

hostitelské země; a 

(iv) o investičních podmínkách hostitelské země včetně dostupnosti 

spravedlivého a rovného zacházení a právní ochrany investic." 

 

 Celkově lze říci, ţe MIGA byl dán širší prostor pro určení toho, co lze za 

způsobilou investici označit, tedy jaká investice splňuje základní poţadavky MIGA. Je 

třeba, aby projekt podpořený MIGA byl finančně a ekonomicky ţivotaschopný, šetrný k 

ţivotnímu prostředí a v souladu s rozvojovými cíly hostitelského státu. 

 Klíčovou změnou je to, ţe MIGA je nyní schopna zajistit dluh investičního 

projektu, přestoţe nezajišťuje samotný podíl na vlastním kapitálu. Podle výkonného 

viceprezidenta MIGA Izumi Kobayashiho je toto důleţité pro věřitele, jelikoţ v minulosti, 

kdy MIGA nebyla schopná zajistit takovýto samostatný dluh, se nerealizovaly obchody, 

pokud se věřitelé obávali rizika projektu, a samotní investoři do kapitálů společností tak 

neměli zájem nebo nebyli způsobilí získat krytí. To vedlo k řadě případů, kdy případní 

kapitáloví investoři do proponovaného projektů spojeného se zahraniční investicí dali 

přednost ustoupení od takového projektu, coţ se odrazilo v tom, ţe se zvedly transakční a 

výpůjční náklady zadavatelů, které vedly k negativnímu ovlivnění výkonnosti projektu a 

dopadu na rozvoj země, ve které měla být investice provedena.
84

 Tyto důsledky se v 

převáţné míře týkaly ekonomiky slabších, převáţně rozvojových zemí. 

 MIGA můţe nyní poskytnout i ţádoucí pojištění politického rizika v běţných 

případech jednoduchého nabytí jiţ existujících investic. Na rozdíl od jejího původního 

znění, kdy se nepočítalo se zajištěním krytí tzv. brownfield akvizic
85

 a to i přesto, ţe mít na 

trhu novou společnost ze soukromého sektoru mohlo přinést spoustu významných 

                                                 
84

 Viz http://www.miga.org/news/index.cfm?aid=2823&pv=s 
85

 Pod pojmem brownfield akvizic (v angl. Brownfield acquisitions) je chápán projekt nabytí obchodní 

společnosti se zásadní vnitřní restrukturalizací v takovém rozsahu, ţe nová struktura podniku je od té původní 

naprosto odlišná. Viz ESTRIN, S.; MEYER, K. E. Brownfield acquisitions: A Reconceptualization and 

Extension, září 2010, Working paper, s. 3-5. 
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rozvojových výhod. Revidovaná MIGA bude mít dále moţnost zajistit způsobilé investice 

v případech, kdy investor hledá utvrzení pro jiţ existující projekt novou investicí.
86

 

 Změny v Soulské úmluvě zjednodušují procesní postupy, včetně procesu ţádosti o 

záruku, zlepšují zpětnou vazbu s ţadatelem a celkově posilují efektivitu MIGA. Podle 

Kobayashiho tyto změny výrazně zlepšují rozvojový dopad MIGA a posilují misi MIGA 

při podpoře přímých zahraničních investic, které zkvalitňují lidem ţivoty.
87

 

 Podobnou roli pro podporu investorů při pronikání na trhy cizích států plní v České 

republice na vnitrostátní úrovni agentura CzechInvest. 

 

3.4.2 Pojem investice dle Dohody k Energetické chartě 

 

 Příkladem značně extenzivního přístupu k definici pojmu investice je Dohoda o 

energetické chartě (v angl. Energy Charter Treaty, dále jen "ECT"). ECT je 

mnohostrannou dohodou s věcným zaměřením na energetický sektor.
88

 Jejímu uzavření 

předcházela tzv. Evropská energetická charta (v angl. European Energy Charter), která 

byla přijata v roce 1991 jakoţto nezávazná deklarace bez právní vynutitelnosti. Jejím 

hlavním účelem byla podpora spolupráce mezi státy západní a východní Evropy v 

energetické oblasti.
89

 S určitým zjednodušením by se dalo na ECT pohlíţet jako na BIT, 

kdy smluvními stranami jsou s ohledem na vyspělost v tomto hospodářském sektoru právě 

státy západu a východní státy.
90

  

 Závěrečný text ECT byl přijat 17. prosince 1994 v Lisabonu. Stalo se tak po 

určitých peripetiích spojenými zejména s rozdílnými názory mezi zeměmi Východu a 

Západu. Důvodem neshod bylo především právní zakotvení standardu národního zacházení 

v předinvestiční fázi. Na rozdíl od většiny západních zemí neměly východní státy ve svém 

zákonodárství upraveno moţné vyloučení národního zacházení pro zřizování investic ve 

                                                 
86

 Viz http://www.miga.org/investmentguarantees/index.cfm?stid=1798  
87

 Viz https://www.devex.com/news/miga-adopts-broader-criteria-for-investment-guarantees-70996 
88

 ŠTURMA, supra pozn. 64, s. 25-34.   
89

 BALAŠ; ŠTURMA, supra pozn. 17, s. 14-15.  
90

 ONDRŮŠEK, P. "Právní pojem investice v mezinárodním hospodářském styku", Právník, ročník 2000, č. 2.  
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strategických odvětvích, k nimţ energetika nesporně patří. Teprve odsunutím této otázky na 

budoucí vyjednávání tzv. Dodatkové smlouvy (zahrnující otázky privatizace a 

demonopolizace energetického sektoru) umoţnilo přijmout smlouvu, která by provedla 

zásady a cíle Charty. Do platnosti ECT, a to i pro Českou republiku, vstoupila dnem 16. 

dubna 1998.
91

 

 Podle článku 1 odst. 6 ECT se ""Investicí" [] rozumí každá majetková hodnota 

držená nebo kontrolovaná buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím investora, a 

zahrnující: 

a) hmotný a nehmotný, movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli majetková práva, 

jako jsou nájem, hypotéky, zástavy, užívací práva a podobná práva; 

b) společnost nebo obchodní podnik nebo akcie, obchodní podíly nebo jiné formy 

kapitálové účasti v určité společnosti nebo obchodním podniku, jakož i dluhopisy, 

cenné papíry a jiné závazky určité společnosti nebo obchodního podniku; 

c) peněžní pohledávky a nároky na jakékoli plnění podle smlouvy mající hospodářskou 

hodnotu a související s investicí; 

d) práva k duševnímu vlastnictví; 

e) výnosy; 

f) jakékoli právo vyplývající ze zákona, smlouvy nebo jakýchkoli licencí a povolení 

udělených v souladu se zákonem k provozování hospodářské činnosti v odvětví 

energetiky. 

Změna formy, v níž jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich povahu investice, a pojem 

"investice" zahrnuje všechny investice, ať existují ke dni nebo jsou učiněné po dni vstupu 

této smlouvy v platnost pro smluvní stranu investora nebo pro smluvní stranu, na jejíž 

území se tato investice provádí (dále jen "datum účinnosti"), přičemž se tato smlouva 

použije pouze na záležitosti, které ovlivňují takové investice po datu účinnosti. 
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"Investicí" se rozumí každá investice spojená s hospodářskými činnostmi
92

 v odvětví 

energetiky a každá investice nebo kategorie investic, které smluvní strana na svém území 

definovala jako "projekty účinnosti charty" a jako takové je oznámila sekretariátu."
93

 

 

  

 Za další cíl si ECT stanovila maximální sníţení neobchodního rizika spojeného s 

investováním do energetického sektoru.
94

 

 Primárně však ECT zajišťuje ochranu zahraničních energetických investic na zásadě 

zákazu diskriminace. Přijetím smlouvy se stát zavazuje k povinnosti rozšířit model úrovně 

národní ochrany nebo reţim nejvyšších výhod (podle toho, který je výhodnější) i na občany 

a další subjekty ostatních signatářských států, kteří investovali do energetického sektoru 

nacházejícího se na jeho území.
95

 Reţim ochrany uskutečněných investic je ve značné 

shodě s reţimem upraveným v NAFTA.
96

 

 Dohoda k ECT představuje - zejména s ohledem na část III (čl. 10-17) upravující 

ochranu investic - důleţitý dokument odráţející liberalizační tendence v oblasti 

mezinárodních investic a jejich ochrany. Klíčová je v tomto směru ochranná klauzule (čl. 

10 odst. 1) zavazující všechny smluvní strany, aby dodrţovaly "veškeré závazky, které 

přijaly ve vztahu k investorovi nebo k investicím investora kterékoliv další smluvní 

strany".
97

 Z úpravy plyne, ţe předmětem ochrany můţe být i smluvní závazek uzavřený s 

domácí obchodní společností, kterou vlastní nebo kontroluje zahraniční mateřská 

společnost jakoţto investor.
98

 Takto široce pojatá úprava vztahů mezi státem a zahraničním 
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 "Hospodářskými činnostmi v odvětví energetiky" se dle ECT rozumějí hospodářské činnosti týkající se 

průzkumu, těţby, rafinace, produkce, skladování, pozemní přepravy, přenosu, distribuce, obchodu, uvádění na 

trh nebo prodeje energetických materiálů a produktů kromě těch, které jsou uvedeny v příloze NI, nebo 

hospodářské činnosti týkající se distribuce tepla do více objektů. 
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 The Energy Charter Treaty and Related Documents: A Legal Framework for International Energy 
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investorem jde nad rámec úpravy ochrany investic obsaţených v BITs a představuje 

průlomový koncept vůči zásadě trvalé svrchovanosti státu nad energetickými zdroji.
99

 

 Podle široké definice pojmu investice pak například postupoval rozhodčí tribunál 

ustavený u Rozhodčího institutu ve Stockholmu v kauze Petrobart v. Kyrgyzstán
100

 (SCC 

Case no. 126/2003), který za investici uznal i smlouvu o prodeji 200.000 tun plynu během 

období 12 měsíců
101

. Toto rozhodnutí bylo následně cílem mnohé kritiky právě pro její 

příliš extenzivní definici pojmu investice. Pokud by na daný spor byly aplikovány pravidla 

Salini testu a spor byl řešen před Střediskem, s největší pravděpodobností by Středisku 

nebyla přiznána pravomoc tento spor rozhodovat. 

 Dalším rozhodnutím zabývajícím se otázkou stanovení vymezení pojmu investice je 

případ Plama Consortium Limited v. Bulgaria
102

  rozhodovaný před Střediskem. Tribunál 

shledal, ţe článek 6 odst. 1 ECT zahrnuje "široký, nevyčerpatelný seznam různých druhů 

majetku zahrnující prakticky jakékoliv právo, majetek nebo majetkovou účast v penězích 

nebo peněžitě ocenitelné."
103

 

 

3.4.3 Pojem investice dle Severoamerické dohody o volném obchodu 

  

 Důleţitým dokumentem, který ovlivnil do budoucna definování pojmu investice v 

BIT byla Severoamerická dohoda o volném obchodu (v angl. Northamerican Free Trade 

Agreement, dále jen "NAFTA"). NAFTA byla uzavřena dne 17. prosince 1992 mezi 

Spojenými státy americkými, Kanadou a Spojenými státy mexickými s účinností od 1. 

ledna 1994. Jak vyplývá z preambule úmluvy, NAFTA se zaměřuje nejen na právní, ale 

také na ekonomické otázky, jako je například vytvoření rostoucího a zabezpečeného trhu 

pro zboţí a sluţby vytvářené na jejich území či omezení zkreslení trhu, čímţ se liší od 

ostatních BIT.  
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 Samotná úmluva upřesňuje, ţe výčet obsaţený v kapitole 11 nemá slouţit jako 

definice investice. Zajímavostí je, ţe na rozdíl od ostatních BIT obsahuje negativní výčet 

pojmu investice pro účely dohody, jakými jsou například nároky na peněţitá plnění 

vyplývající z kupních smluv či smluv o dílo. 

 Článek 1139 definuje pro účely dané kapitoly investici jako: 

"a) obchodní společnost; 

b) cenný papír obchodní společnosti; 

c) dluhový cenný papír obchodní společnosti 

(i) kde obchodní společností je myšlena přidružená společnost investora, nebo 

(ii) kde původní splatnost dluhového cenného papíru činí alespoň tři roky, avšak 

nezahrnuje dluhový cenný papír vydaný státním podnikem i bez ohledu na 

splatnost; 

d) půjčku obchodní společnosti 

(i) kde obchodní společností je myšlena přidružená společnost investora, nebo 

(ii) kde původní splatnost půjčky činí alespoň tři roky, avšak nezahrnuje půjčku 

státnímu podniku i bez ohledu na splatnost; 

e) podíl na obchodní společnosti, který opravňuje majitele na podíl na zisku obchodní 

společnosti; 

f) podíl na obchodní společnosti, který opravňuje majitele na podíl na likvidačním 

zůstatku, jiným než je dluhový cenný papír nebo půjčka vyloučených v písmenech (c) 

nebo (d) tohoto odstavce; 

g) nemovitost nebo jiný majetek, movitý nebo nemovitý, nabytý v očekávání nebo 

použitý za účelem ekonomického zisku nebo jiných obchodních účelů; a 

h) obchodní podíly vyplývající ze závazku kapitálu nebo jiných zdrojů na území 

Smluvní strany k ekonomickým aktivitám v dané oblasti, jako například na základě 

(i) smluv ovlivňující přítomnost investorova majetku na území Smluvní strany, 

zahrnující stavební smlouvy nebo smlouvy na klíč nebo koncese na služby, 

nebo 

(ii) smluv, kde peněžité plnění závisející zásadně na produkci, příjmech nebo 

ziscích obchodní společnosti; 



36 

 

avšak investice neznamená, 

i) nároky na peníze, které vznikají výhradně z 

(i) obchodních smluv o prodeji zboží nebo služeb státním podnikem nebo 

obchodní společností na území Smluvní strany a obchodním podnikem na 

území jiné Smluvní strany, nebo 

(ii) poskytnutého úvěru v souvislosti s obchodní transakcí, jako je například 

financování obchodu, jiného než úvěr obsažený pod písmenem (d) tohoto 

odstavce;  

j) jakýkoliv jiný peněžitý nárok, který nezahrnuje žádné druhy obchodních podílů 

vymezených pod písmeny (a) až (h) v tomto odstavci"
104

 

  

 

 Kapitola jedenáct umoţňuje investorovi smluvní strany NAFTA poţadovat peněţité 

odškodnění za opatření jedné z ostatních smluvních stran NAFTA, která údajně porušila 

tyto a další ustanovení kapitoly jedenáct. Investoři mohou zahájit arbitráţ proti smluvní 

straně NAFTA podle arbitráţních pravidel komise Organizace spojených národů pro 

mezinárodní obchodní právo (pravidla UNCITRAL) nebo dle arbitráţních pravidel 

Mezinárodního centra pro urovnávání investičních sporů (pravidla ICSID). 

 Příkladem pro nastínění rozhodování ad hoc tribunálu podle pravidel UNCITRAL a 

kapitoly jedenácté NAFTA můţe být případ Chemtura Corporation v. Canada
105

. 

Chemtura Corporation byla americká zemědělská společnost vyrábějící pesticidní 

přípravky, která tvrdila, ţe kanadská vláda prostřednictvím Agentury regulující ochranu 

před škůdci (v angl. Pest Management Regulatory Agency) neoprávněně zastavila její 

obchodování s produkty zaloţenými na chlorovaném cyklickém uhlovodíku lindan, které se 

pouţívaly jako pesticidy na řepku, hořčičná semínka či plodiny brukve. Chemtura byla toho 

názoru, ţe byly porušeny ustanovení článku 1105 (standard minimálního zacházení) a 

článku 1110 (vyvlastnění). Tribunál pro své rozhodování v bodě ţaloby podle článku 1110, 

tedy vyvlastnění, provedl třístupňový test pro určení toho, zda-li byla kritéria pro 

                                                 
104
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příslušnost splněna a to „(i) jestli je zde investice, která mohla být vyvlastněna, (ii) jestli 

investice vůbec byla vyvlastněna a (iii) jestli byly splněny podmínky stanovené v článku 

1110 odst. 1 písm. (a) - (d)".
106

 Pod pojem investice tribunál, s odkazem na článek 1139 

písmeno (a), zahrnul samotnou obchodní společnost a vyjádřil názor, ţe „prvky, jako jsou 

dobrá víra, zákazníci nebo podíl na trhu nebo ty, obsažené pod více obecným označením 

"obchod s lindanem" v Kanadě, jsou součástí investice jako celku, který představuje 

Chemtura Canada. Z tohoto důvodu je tribunál toho názoru, že první část testu byla 

splněna."
107

 Jako druhý bod testu se tribunál zaměřil na otázku, jestli ţalobcova investice, 

představovaná obchodní společností Chemtura Canada, byla „ve skutečnosti "vyvlastněna" 

nebo "odebrána"".
108

 Ze svědectví jednoho z manaţerů Chemtura Canada bylo tribunálem 

zjištěno, ţe „prodeje produktů s lindanem tvořily jen malou část celkových prodejů 

Chemtura Canada za celé relevantní období".
109

 Tribunál i s odkazem na judikaturu ve věci 

Pope & Talbot v. Canada
110

 a Metalclad v. Mexico
111

 dospěl k závěru, ţe „dosažení 

"podstatné ztráty" žalobcovy investice nebylo naplněno"
112

 a tudíţ „žalovaný neporušil 

článek 1110 NAFTA".
113

 

 Veškeré ţalobcovy nároky byly tribunálem odmítnuty a to z výše uvedeného 

důvodu, tedy ţe opatření učiněné ţalovanou stranou nevedla k podstatné ztrátě na 

ţalobcově investici, ţe byla učiněna legitimně a nikoli ve špatné víře. 

 

 

3.4.4 Pojem investice dle Mnohostranné dohodě o investicích 

 

 Mezi další dohodu, o jejíţ dosaţení bylo usilováno, je na místě zahrnout i projekt 

OECD z let 1995 - 1998 nazvaný jako Mnohostranná dohoda o investicích (v angl. 
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Multilateral Agreement on Investment, dále jen "MAI"). Na rozdíl od NAFTA, která 

zahrnovala pouze dva rozvinuté státy (Mexiko se mezi rozvinuté státy neřadí), se MAI 

týkala všech členských států OECD
114

, jejímiţ členy jsou výlučně rozvinuté státy. Snaha o 

uzavření MAI byla vedena záměrem vyspělých členských států OECD za částečné účasti 

některých rozvojových států k vytvoření návrhu mnohostranné dohody, týkající se ochrany 

investic, která by následně byla zbytku rozvojového světa předloţena jako fait accompli, 

coţ by umoţnilo rozvojovým státům stát se součástí investičního prostředí. Dalším ze 

záměrů při tvorbě MAI bylo její začlenění pod Světovou obchodní organizaci (v angl. 

World Trade Organisation, dále jen "WTO"),
115

 coţ by však dle Sornarajaha přineslo řadu 

kompetenčních problémů WTO.
116

  

 Investicí se dle definice investice v MAI rozumí: 

„Každý druh majetku vlastněného nebo kontrolovaného přímo nebo nepřímo investorem, a 

to včetně:
117

 

i. podniku (ať již jako právnické osoby nebo jakéhokoliv jiného subjektu založeného či 

existujícího dle právního řádu smluvní strany, a to bez ohledu na účel dosažení cíle 

zisku nebo nikoliv, soukromého nebo vládou vlastněného nebo řízeného, a to včetně 

obchodních společností, svěřenských fondů
118

, partnerství, samostatného podnikání, 

organizačních složek, společných podniků, spolků či organizací); 

ii. akcií, cenných papírů nebo jiných forem podílení se na kapitálu obchodní 

společnosti, včetně práv od nich odvozených; 

iii. dluhopisů, obligací, úvěrů a dalších forem dluhu, včetně práv od nich odvozených; 

iv. práv vyplývajících ze smluv, včetně smluv o stavbách na klíč, smluv o výstavbě, 

managementu, výrobě nebo smluv o dělení zisku; 

v. peněžitých pohledávek a nároků na splnění závazků; 

vi. práv duševního vlastnictví 
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vii. práv udělených na základě zákona nebo smlouvy, jako jsou koncese, licence, 

oprávnění a povolení; 

viii. jakéhokoliv jiného hmotného či nehmotného, movitého či nemovitého majetku a 

jiných souvisejících majetkových práv, jako jsou nájem, hypotéky, zástavy a práva 

užívání."
 119

 

 

 

 Definice investice, jak ji pojala MAI, je velice široká, kdyţ se mluví o "každé 

majetkové hodnotě". Následný demonstrativní výčet je značně obsáhlý a mimo konkrétní 

poloţky zahrnuje i práva od nich odvozená.
120

 Tento přístup nabízí odůvodnění s ohledem 

na navrhovatele znění MIA, jimiţ jsou vyspělé státy, tedy státy zaměřené na vývoz 

kapitálu. Výjimky obsaţené v MIA měly slouţit především k zajištění výhod vyspělým 

státům namísto zajišťování potřeb států rozvojových.
121

 

 Podle komentáře k MAI lze pod pojem "podnik" (enterprise) podřadit i vědecké 

výzkumné instituce a univerzity. Dále "peněžité pohledávky" (claims to money) v sobě 

zahrnují i bankovní vklady. Podle názoru většiny delegací navrhovatelů sem spadají 

deriváty, které nejsou zahrnuty kdekoliv jinde v seznamu majetkových hodnot. Poloţka iii, 

tedy "dluhopisy, obligace, úvěry a další formy dluhu, včetně práv od nich odvozených" 

(bonds, debentures, loans and other forms of debt, and rights derived therefrom) zahrnuje i 

úvěry ve všech fázích splatnosti a dluhové cenné papíry státních podniků.
122

 Jak konstatuje 

Jan Hrivnák
123

, tyto "jsou např. v čl. 1139 NAFTA z definice pojmu investice naopak 

vyloučeny".
124
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 Návrh samotné MAI je v mnoha ohledech velice podobný ustanovením NAFTA.
125

 

Z tohoto pohledu je podobný i Americkému modelu BIT, jelikoţ NAFTA z něho sama 

vycházela. Nedá se říci, ţe by tomu tak bylo doslova, avšak hlavní jádro bylo zachováno. 

Jak uvádí Sornarajah, MAI byla sepisována aniţ byla v kterékoliv fázi předloţena 

veřejnosti. Ve chvíli, kdy byla zveřejněna, stala se rázem cílem útoku skupin hájících lidská 

práva a ţivotní prostředí zastávajících názor, ţe MAI poskytuje mezinárodním entitám 

příliš široká práva bez jakéhokoliv protipólu systému ochrany proti porušování lidských 

práv a práv ţivotního prostředí.
126

 

 Impulsem pro odpor proti přijetí MAI byl případ Ethyl v. Canada
127

 ze dne 24. 

června 1998, který byl rozhodován podle NAFTA a kde obavy, které vyvolal, vedly k 

podpoře argumentů proti přijetí MAI. V dané věci ţalovala Ethyl Corporation Kanadu s 

odůvodněním, ţe se snaţila zakázat pouţívání přídavné látky do ropy. Tato látka byla 

shledána jako škodlivá vůči lidskému zdraví a znečišťující ţivotní prostředí. Výrobce dané 

látky, americká společnost Ethyl Corporation, podala ţalobu na základě podřazenosti 

NAFTA. Na spor bylo ze strany kritiků nahlíţeno tak, ţe NAFTA omezuje státy v jejich 

výkonu zásahu do zahraničních investic za účelem ochrany ţivotního prostředí nebo 

jednání ve prospěch ochrany zdraví lidí. Z širšího pohledu se dokonce jednalo o narušování 

státní suverenity při výkonu ochrany základních hodnot ve prospěch ochrany zájmů 

zahraničních investorů.  

 

3.4.5 ASEAN dohoda na ochranu investic 

 

 Nejmladší mezinárodní dohodou zabývající se poskytnutím ochrany zahraničním 

investicím je Všeobecná investiční dohoda (v angl. Comprehensive Investment Agreement, 

dále jen "CIA") ze dne 26. února 2009, uzavřená pod záštitou Sdruţení národů 

jihovýchodní Asie (v angl. Association of Southeast Asian Nations, dále jen "ASEAN"). V 
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platnost vstoupila dnem 29. března 2012. Přijetím CIA došlo k nahrazení předchozí dohody 

v oblasti ochrany investic, a to Dohody o podpoře a ochraně investic (v angl. Agreement for 

the Promotion and Protection of Investments, dále jen "APPI") z 15. prosince 1987, taktéţ 

spojenou s ASEAN.
128

 

 APPI byla významnou dohodou, která vytvořila systém ochrany investic v rámci 

členských zemí ASEAN. Noví členové, kteří se zavázali stát se smluvní stranou dohody, 

byli APPI vázáni i zpětně ve vztahu k jiţ existujícím investicím, pokud k tomu byl dán 

zvláštní písemný souhlas. Zvláštností na této dohodě bylo, ţe uváděla moţnost 

hostitelského státu vyvolat investiční spor proti investorovi, coţ v oblasti dohod na ochranu 

investic nebývá zvykem, jelikoţ bývá pravidlem, ţe investiční spor můţe vyvolat zásadně 

investor.
129

 Hned první případ řešený před tribunálem podle APPI, případ Yaung Chi Oo 

Ltd v. Myanmar
130

, poukázal na jisté nedostatky a ekonomickou neaktuálnost dohody. Dle 

tribunálu rámec dohody byl příliš programový, mohl sice odpovídat trendům 80. let, avšak 

nikoliv z pohledu liberalizace, která hrála velkou roli ve světě v době, kdy byla APPI 

schvalována.
131

   

 Cílem a účelem CIA je dle její preambule dosaţení přílivu investic na území 

členských států CIA zvýšením konkurenceschopnosti. Tohoto má být dosaţeno jak 

přílivem nových investic, tak i posílením investic stávajících a dále také posílením vztahů 

mezi členskými státy CIA. Současně si jsou její členové vědomi značné rozdíly mezi 

úrovněmi vyspělosti jednotlivých členských států.
132

 

 Definici pojmu investice v CIA můţeme nalézt v článku 4 písm. c). Podle něj se: 

 "Investicí [] rozumí jakýkoliv druh majetku vlastněný nebo ovládaný investorem, 

zahrnujíc především: 

i. hmotný a nehmotný majetek a ostatní majetková práva, jako například hypotéky, 

zástavy a práva užívání; 
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ii. akcie, cenné papíry, dluhopisy a obligace a další druhy majetkových účastí na 

právnické osobě a práva nebo jiný právní zájem z nich odvozený; 

iii. práva duševního vlastnictví, která jsou propůjčena v souladu se zákony a nařízeními 

každého členského státu; 

iv. práva na peněžitá plnění nebo na jakákoliv plnění ze smluv spojené s podnikáním a 

vyjádřitelných v penězích; 

v. práva plynoucí ze smluv, včetně smluv o stavbách na klíč, výstavbě, managementu, 

výroby nebo dělení zisku; a 

vi. podnikatelské koncese vyžadované k výkonu ekonomických aktivit, mající hodnotu 

vyjádřitelnou v penězích podle zákona nebo smlouvy, včetně jakýchkoliv 

výzkumných koncesí, koncesí pro kultivaci, těžbě nebo využití přírodních zdrojů. 

Pojem "investice" také zahrnuje výnosy z investic, a to zejména zisky, úroky, kapitálové 

přírůstky, dividendy, licenční poplatky a poplatky. Jakákoliv změna formy, ve které jsou 

investice provedeny nebo reinvestovány nesmí ovlivnit jejich klasifikaci jakožto investice." 

 

 Samotná CIA obsahuje v citovaném článku i dvě výkladové poznámky odkazující 

na pojmy investice (investment) a peněţité pohledávky (claims to money). První upozorňuje 

na to, ţe majetek, který postrádá základní definici investice, nelze za investici povaţovat a 

pod definici dle této dohody ji podřazovat, a to bez ohledu na to, jakou formu má. Za 

charakteristické znaky je povaţováno vloţení kapitálu, očekávání příjmů nebo zisků, nebo 

převzetí rizika.
133

 Druhá uvádí, ţe z důvodu větší jistoty se za investici nepovaţují peněţité 

nároky, které vznikly výhradně z obchodních smluv na koupi zboţí nebo poskytnutí sluţeb, 

nebo rozšíření úvěru souvisejícího s těmito obchodními smlouvami.
134

 

 V zásadě lze CIA povaţovat za moderní dohodu o ochraně investic, která reflektuje 

ekonomické dění ve světě (ovlivněné například hospodářskou recesí). Je proto i vhodným 

vzorem pro další relevantní mnohostranné smlouvy či aktualizaci současných BITs. 
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3.5 Pojem investice a Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic mezi 

státy a občany druhých států 

 

 Jednou z významných mnohostranných mezinárodních dohod upravujících řešení 

investičních sporů mezi státy a občany druhých států je Washingtonská úmluva.
135

 S 

ohledem na význam Washingtonské úmluvy se autor této práce rozhodl zařadit ji do 

zvláštní kapitoly, ačkoliv s ohledem na charakter by měla být zařazena mezi vícestranné 

dohody na ochranu investic v kapitole 3.4. 

 Pro ČSFR vstoupila Washingtonská úmluva v platnost dnem 8. dubna 1992.
136

 V 

současné době má Úmluva 159 signatářů.
137

  

 Na základě článku 1 odst. 1 Washingtonské úmluvy bylo zřízeno Středisko, jehoţ 

účelem je usnadňování smírčího nebo rozhodčího řešení sporů z investic mezi smluvními 

státy a občany druhých smluvních států v souladu s ustanovením Washingtonské 

úmluvy.
138

  

 Podle čl. 25 odst. 1 se soudní pravomoc Střediska vztahuje na kaţdý 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 

němţ strany ve sporu písemně souhlasí ţe bude předloţen Středisku. Pokud jiţ strany 

vyslovily souhlas, není moţné, aby ţádná z nich jednostranně svůj souhlas odvolala. 

 Dále, aby byla dána příslušnost Střediska, je nutné, aby se jednalo o spor mezi 

smluvní stranou a občanem jiné smluvní strany. Smluvní strana můţe zplnomocnit 
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organizační sloţku nebo jiné vládní orgány aby se jejich jménem účastnily jako strana 

sporu. 

 Poslední podmínkou je, aby spor byl právním sporem vycházejícím přímo ze sporu 

o investici.
139

 

 Sama Washingtonská úmluva pojem definice nezahrnuje. Během vyjednávacích 

rozhovorů se objevily snahy několika členů vyjednávacích týmů o vtělení definice investice 

do samotného textu Washingtonské úmluvy avšak v průběhu jednání nebylo v této věci 

dosaţeno konsenzu a při jednáních o konečném textu se jiţ takové snahy neobjevily. 

Vyplývá to ze Zprávy výkonných ředitelů Mezinárodní banky pro rekonstrukci a rozvoj, 

jenţ byla součástí konečného textu Washingtonské úmluvy, ve které bylo řečeno, ţe „nebyl 

učiněn žádný pokus definovat pojem "investice" navzdory nutnosti základního požadavku 

souhlasu stran a mechanismu prostřednictvím kterého Smluvní státy předem určí, pokud se 

tak rozhodnou, třídy sporů, které připustí a které nepřipustí k řešení před Střediskem".
140

 

Tento často citovaný výňatek se stejně často stává předmětem kritiky mnoha autorů, kteří 

poukazují na to, ţe toto prohlášení je nejen matoucí, ale navíc nekoresponduje ani s 

historickými skutečnostmi v době vyjednávání o znění textu Washingtonské úmluvy.
141

 

Pravdou totiţ je, ţe několik zástupců smluvních stran, kteří byli ve Washingtonu v roce 

1965 přítomni, navrhli několik moţností pojetí definice investice. Někteří z nich dokonce 

označovali dosaţení tohoto bodu za klíčové a přikládali rozsahu jeho vymezení ve 

Washingtonské úmluvě zásadní důležitost (v angl. Capital importance).
142

 Autoři textu 

Washingtonské úmluvy nakonec dospěli k názoru, ţe dosaţení shody v tomto bodě je 

nemoţné, a ţe definice pojmu investice by mohla působit restriktivně a nechali pojem 

investice na výkladu při řešení konkrétního případu.
143
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 Dá se tedy říci, ţe Washingtonská úmluva je lex generalis pro BIT, pro smlouvu 

mezi státem a investorem, pro vnitrostátní právní předpis smluvního státu či pro rozhodčí 

doloţku uzavřenou pro případ budoucího sporu z investice apod. Jak vyplývá z 

rozhodovací praxe tribunálů, BITs, které obsahují příslušnost Střediska pro rozhodování 

sporů z nich, je pojem investice terminus technicus, jehoţ význam je v kaţdém 

samostatném případu třeba posoudit podle jazyka příslušné BIT, která slouţí jako lex 

specialis k článku 25 Washingtonské úmluvy.
144

 Tento vzájemný vztah má svůj význam i s 

ohledem na postupný vývoj v rámci řešení sporů z investic před Střediskem, jelikoţ počet 

BIT mezi smluvními stranami Washingtonské úmluvy byl zpočátku jen pár set, oproti 

tisícům, které byly uzavřeny do současnosti.
145

 

 Pojem investice je pro účely Washingtonské úmluvy dán interpretací tribunálu 

Střediska, které s tímto přístupem vyjádřilo souhlas, kdyţ v případu Autopista 

Concesionaria de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela
146

 uvedl, ţe  „dokud 

kritéria zvolená stranami pro definici pojmu investice nejsou zbavena svého objektivního 

významu, není zapotřebí omezovat strany při výkladu tohoto pojmu".
147

 Přesto pojem 

investice není v rozhodovací praxi ICSID neomezeně pruţný. Jako příklad můţe slouţit 

případ Mihaly International v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka vedený na 

základě BIT mezi Spojenými státy americkými a Srílanskou demokratickou socialistickou 

republikou. Tribunál odmítl jurisdikci v daném případě z toho důvodu, ţe výdaje, které 

ţalobci vznikly před dokončením smlouvy s vládou Srí Lanky nepředstavují investici jak 

podle Washingtonské úmluvy, tak ani BIT.
148

  

 Dá se tedy říci, ţe v současné době existují dva druhy přístupu k metodě 

interpretace toho, co lze za pojem investice označit. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o 
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subjektivní metodu interpretace, někdy označovanou jako intuitivní přístup,
149

 která 

vychází ze současného znění článku 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy, a stanovující, ţe 

samotnou příslušnost Střediska zakládá souhlas smluvních stran. Druhá, tzv. objektivní 

metoda interpretace, jakou je například Salini test je zaloţená na aplikaci testů pouţívaných 

pro určení toho, zda se o investici jedná či nikoliv.  

 

4 Pojem investice v judikatuře soudů a rozhodčích tribunálů 

(ICSID) a užití testů  

  

 Podle statistik UNCTAD bylo ke konci roku 2013 řešeno celkem 568 případů sporů 

mezi investorem a hostujícím státem.
150

  

 Tribunály při posuzování otázky, zda se jedná či nejedná o investici, pouţívají dva 

základní přístupy. Nabízí se buď subjektivní přístup, tedy přístup na základě svobodného 

rozhodnutí stran předloţit spor Středisku, kdy Washingtonská úmluva zastává roli lex 

generalis pro mezinárodní dohody a právní řády smluvních států, a nebo objektivní přístup 

uţitím tzv. "testů", kdy pomocí kritérií v nich stanovených tribunál při ad hoc posuzování 

určí, zda jsou tato kritéria ve všech bodech naplněna a zda je příslušnost ve sporu před 

tribunálem dána a v meritu věci moţné rozhodnout.  

 Po dlouhou dobu tribunály Střediska kombinovaly pouţití metod subjektivního a 

objektivního přístupu. Arbitři obecně brali v potaz to, ţe cizí investor vloţil na území 

hostujícího státu jistou sumu kapitálu, a ţe se obě strany dohodly na tom, ţe jejich spor 

vznikl z investice ve smyslu článku 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy. Příkladem mohou 

být případy Kaiser Bauxite v. Jamaica
151

 nebo LETCO v. Liberia
152

. 
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 Zlomem byl konec 90. let, kdy tribunály v případech Fedax v. Venezuela
153

 a 

Československá obchodní banka, a.s. v. The Slovak Republic
154

 nastolily nový liberální 

trend v judikatuře Střediska tím, ţe uznaly svou příslušnost při řešení sporů z nároků pro 

porušení úvěrových smluv. 

 Rozhodnutí ve věcech Salini v. Morocco
155

, SGS v. Philippines
156

 a SGS v. 

Pakistan
157

 potvrzují tento liberální posun. Nicméně i liberální přístup má své limity, coţ 

můţe být demonstrováno na jiţ výše zmíněném případu Mihaly v Sri Lanka, kde arbitři 

odmítli zahrnout do své jurisdikce náklady vynaloţené před uskutečněním investice.   

 

4.1 Schreuerovy požadavky na investici 

 

 Jak jiţ bylo řečeno výše, samotná Washingtonská úmluva pojem investice nikterak 

nedefinuje. V rámci objektivistických tendencí v rozhodovací praxi tribunálů vznikla 

potřeba formulace kritérií, kterými by se investice měly vyznačovat. Autorem těchto kritérií 

byl profesor mezinárodního práva na Vídeňské univerzitě Christoph Schreuer, který je 

publikoval v roce 1996 v článku komentující Washingtonskou úmluvu.
158

 Schreuerova 

kritéria poţadavků na investici se často dávají do shody s tzv. Salini testem.  

 Schreuerova investiční kritéria vymezují 5 poţadavků na investici, a to: a) jistou 

délku trvání, b) pravidelnost zisku a příjmů, c) přijetí rizika, d) vynaloţení prostředků či 

vklad a e) přínos pro ekonomický rozvoj hostitelského státu. 
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4.2 Salini test, testovací kritéria a rozhodovací praxe tribunálů 

  

 Prvním případem, který se zabýval učením jednotlivých charakteristických znaků 

investice, byl tribunál v případu Fedax N. V. v. Republic of Venezuela
159

 ze dne 9. března 

1998. Ve svém rozhodnutí o námitkách proti jurisdikci přímo odkazuje na Schreuerova 

investiční kritéria.
160

 Tento případ byl rovněţ první arbitráţí vedenou před Střediskem, kdy 

hostitelský stát zpochybňoval samotnou existenci investice. Zásadní otázkou příslušnosti 

Střediska pro řešení tohoto sporu tedy bylo určení toho, zda se zde vůbec vyskytuje prvek 

investice chápaný podle článku 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy. Venezuela, smluvní 

strana Washingtonské úmluvy, nesouhlasila s příslušností Střediska rozhodovat tento spor 

se společností Fedax N. V. a to na základě tvrzení, ţe na Fedax N. V. nemůţe být nahlíţeno 

jako na společnost, která učinila investici podle Washingtonské úmluvy, jelikoţ majetek 

nabyla rubopisováním směnky vydané Venezuelskou republikou v souvislosti se smlouvou 

uzavřenou s venezuelskou společností Industrias Metalúrgicas Van Dam C.A.
161

 V závěru 

samotného rozhodčího nálezu bylo konstatováno, ţe investiční kritéria jsou splněna.
162

  

 Dalším případem je jiţ zmíněný spor ČSOB v. Slovak Republic, jenţ byl ve svém 

konečném důsledku důvodem vypovězení slovensko-české dohody o podpoře a ochraně 

investic ze strany Slovenska. Předem sporu byly úvěry, které ČSOB poskytla slovenské 

společnosti Slovenská inkasní, s.r.o., kdy Slovensko tvrdilo, ţe tyto nemohou být chápány 

jako investice. Investice byla ze strany Slovenska v podstatě chápána jako "nabytí majetku 

nebo aktiv prostřednictvím vynaložení prostředků jedné strany (investora) na území cizího 

státu (hostitelského státu), kdy se očekává, že vytvoří přínos na obou stranách a poskytne 

příjmy v budoucnosti spojené s nejistotou danou přítomným rizikem."
163

 Tribunál byl však 

toho názoru, ţe investice poskytnutá ČSOB, měla významný ekonomický přínos a pomohla 

k rozvoji bankovní infrastruktury.
164
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 Salini test, který známe v jeho konečné, aplikovatelné podobě z případu Salini 

Construttori SPA and Italstrade SPA v. Kingdom of Morocco, tak slouţí jako objektivní 

způsob interpretace pojmu investice. Rozdílem Schreuerových kritérií oproti poţadavkům 

Salini testu je jejich počet. Kritéria aplikovaná v případě Salini v Morocco byla sníţena  

na 4.  

 

4.2.1 Délka trvání 

  Původní délka smluvního kontraktu v případu Salini byla sjednána na 32 měsíců, 

avšak následně byla prodlouţena na 36 měsíců. Tribunál proto v souladu s dosavadní 

doktrínou
165

, která zastávala dobu mezi 2 - 5 lety, souhlasil s přiznáním jurisdikce z 

pohledu délky trvání investice.
166

 

 Délka dvou let byla měřítkem pro posuzování podmínky jednoho z kritérií Salini 

testu i v případu Jan de Nul v. Egypt
167

, kdy strany tohoto sporu, dvě belgické společnosti a 

Egypt, byly tribunálem vyzvány k tomu, aby ve svých stanoviscích vyjádřily názor na 

minimální délku trvání kontraktu a přijatelnost určení jurisdikce. Obě strany se shodly, ţe 

za investici by měla být označena operace, jejíţ trvání je v délce alespoň dvou let.
168

 Egypt 

zastával stanovisko, ţe doba mezi uzavřením smlouvy a jejím splněním byla necelé dva 

roky (29. července 1992 - červen 1994). Na druhé straně ţalobkyně měřítko určení 

předmětné délky neviděla pouze ve formalitách, které pro časové ohraničení zvolila 

ţalovaná strana, ale za relevantní dobu povaţovala období  od samotné přípravy na účast ve 

výběrovém řízení aţ po návrat stavebních strojů zpět do Evropy. To dle jejich názoru byly 

téměř tři roky.
169

 Ze závěru tribunálu v tomto bodě není jasné, jestli byla uznána celá 

navrhovaná doba, nicméně jurisdikce v tomto bodě přiznána byla a předmět plnění smlouvy 

byl chápán jako investice podle článek 25 Washingtonské úmluvy od jejího uzavření.
170
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 I s ohledem na případ L.E.S.I. et ASTALDI v. Alžírsko
171

 lze říci, ţe posuzování 

kritéria délky trvání investice pro potřeby Salini testu je ve srovnání s ostatními kritérii tím 

méně přísným a ze strany tribunálů je zde větší flexibilita. 

 

4.2.2 Pravidelnost zisků a příjmů 

 

 Jako kauzu, která vyuţila jako hodnotící kritérium prvek pravidelnosti zisků a 

příjmů, je moţné uvést například spor Joy Mining Machinery Limited v. Egypt
172

, ve 

kterém tribunál aplikoval všechna kritéria Salini testu a dospěl k názoru, ţe s ohledem na 

skutečnost, ţe kontrakt, týkající se dodávky těţebních zařízení a souvisejících sluţeb, mezi 

které lze zařadit například předávání know-how personálu, dostatečně nesplňoval 

podmínku dlouhodobosti trvání, není naplněno kritérium pravidelnosti zisků a příjmů. To 

bylo dále podpořeno tím, ţe veškerá smluvní cena byla zaplacena hned na začátku.
173

 

 Tento spor je současně ilustruje, jak některé prvky spolu těsně souvisí. Pravidelnost 

zisků a příjmů nemůţe být dosaţena, kdyţ zde není dostatečná délka trvání investice. 

 Opačným případ sporu, kdy tribunál Salini test vyuţil, avšak neshledal kritérium 

pravidelnosti zisku a příjmů za směrodatné pro přiznání jurisdikce, je kauza Malaysian 

Historical Salvors v. Malajsie
174

. Zde rozhodci přijali argumentaci ţalobce ohledně 

rozhodnosti, resp. nerozhodnosti tohoto prvku a neodmítli přiznat jurisdikci z toho důvodu. 

Vysvětlení nepodstatnosti tohoto prvku dokládal ţalobce na hypotetickém případu 

farmaceutické společnosti, která předtím, neţ můţe nést profit na prodeji léků, musí 

investovat nemalé prostředky do vývoje, testování a získání povolení příslušných autorit, 

coţ je otázka několika let
175

 bez moţnosti ekonomické aktivity na trhu a tedy v důsledku i 
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absencí zisku. Tuto paralelu shledal tribunál jako výstiţnou a souhlasil s tím, ţe toto 

kritérium není vţdy rozhodující.
176

 

 Závěr tribunálu v případu Malaysian Historical Salvors v. Malajsie je nesporně 

rozumný a ţádoucí, jelikoţ přílišná rigidita a striktnost při rozhodování konkrétních 

případů můţe působit ve výsledku negativně aţ škodlivě vůči investorům, jelikoţ by jim s 

ohledem na absenci prvku zisku a příjmů mohla být odepřena jurisdikce rozhodčích orgánů 

Střediska.   

 

4.2.3 Přijetí rizika 

  

 Případ Salini toto kritérium označuje jako "účast na rizicích transakce" (v angl. a 

participation in the risks of the transaction). Zdůrazňuje také, ţe jednotlivá kritéria jsou na 

sobě vzájemně závislá, a tudíţ rizika transakce mohou být závislá na vynaloţených 

prostředcích a délce trvání kontraktu.
177

 

 Z rizik plynoucích z povahy veřejné zakázky, které byly pro tento případ relevantní, 

vybral tribunál, s odkazem na seznam, který ve svém podání jako odpověď na jeho výzvu 

zaslala ţalobkyně, riziko spojené s moţností ţalované předčasně ukončit smlouvu či 

omezeně změnit části smlouvy bez následného efektu na výši odměny. Dále akceptoval 

riziko spojené s potenciálním nebezpečím nárůstu nákladů na pracovní sílu v případě změn 

marockých zákonů, rovněţ pak jakoukoliv nehodu nebo škodu způsobenou na majetku 

ţalobkyně během vykonávání prací, rizika spojená s moţnými problémy při koordinování 

souběţných provádění dalších projektů, jakoukoliv nepředvídatelnou událost, která by 

nemohla být řazena pod vis major a která by proto nemohla zaloţit právo na odškodné a 

nakonec akceptoval i rizika spojená s absencí jakýchkoliv kompenzací v případě nárůstu 

nebo poklesu objemu prací, které by nepřesahovaly výši 20% celkové smluvní odměny.
178
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Rizikem pro zhotovitele je i to, ţe nelze předem stanovit celkovou výši nákladů na 

zhotovení smluvního díla, jeţ je uskutečňováno po dobu mnoha let.
179

 

 Příkladem rozhodovací praxe tribunálu ve stejném sloţení je i případ Consortium 

RFCC
180

, kdy byl pojem "účast na rizicích transakce" nahrazen pojmem "účast na rizicích 

managementu".
181

 V případu Bayindir v. Pakistán
182

 namítala ţalovaná strana absenci 

rizika tím, ţe byla ţalobci poskytnuta vysoká záloha na provedení předmětu díla. Toto bylo 

tribunálem odmítnuto s poukazem na to, ţe kromě rizik spjatých s dlouhodobými kontrakty 

zde byla rizika pro investora vyplývající z poskytování záruky na dálnici v délce jednoho 

roku a nutnosti zajišťovat její údrţbu po dobu 4 let.
183

 Ve sporu Fedax v. Venezela byl 

tribunál toho názoru, ţe samotná existence sporu ohledně zaplacení jistiny a úroků svědčí o 

riziku, které ţalobce podstoupil.
184

 

 Větší důraz na analýzu konkrétního obchodního prostředí před "univerzálními" 

riziky spojenými s určitým druhem investice, kladl tribunál ve věci Kardassopoulos v. 

Gruzie
185

, kdyţ vyslovil názor, ţe kritérium rizika představuje politické a ekonomické 

klima převládající na území hostitelského státu v době existence investice.
186

 

 S ohledem na výše uvedené postupy rozhodování tribunálů v konkrétních případech 

je moţné říci, ţe nelze jednoznačně vymezit, co je moţné pod pojem přijetí rizika zahrnout, 

a ţe jednoznačný výčet univerzálně aplikovatelný při rozhodovací praxi není moţné 

obsáhnout. Při posuzování přítomnosti prvku rizika je rozhodování tribunálů vţdy 

jedinečné a není zde moţné utvořit pouţitelný univerzální vzorec ani obecně přijatelnou 

jednotou definici. 
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4.2.4 Vynaložení prostředků 

  

 Podle tribunálu případu Salini je nesporné, ţe italské společnosti vklad učinily. Za 

nesporné povaţuje to, ţe pouţily své know-how, ţe poskytly nutné vybavení a 

kvalifikovaný personál nutní pro dokončení prací, ţe vztyčily stavební stroje na staveništi, 

ţe získaly úvěr umoţňující jim financovat nákupy materiálů a strojů nezbytných k 

provádění prací a pokrývat mzdy pracovních sil, a nakonec ţe souhlasily s vystavováním 

bankovních záruk ve formě prozatímní záruky v pevné výši 1,5 % celkové ceny veřejné 

zakázky s tím, ţe posléze v konečné fázi veřejné zakázky jim byla bankovní záruka 

poskytnuta formou konečné záruky, stanovené pevnou částkou 3 % z hodnoty kontraktu.
187

 

Na základě tohoto tribunál dospěl k závěru, ţe italské společnosti učinily vklady v 

penězích, v naturáliích a v průmyslové podobě. 

 Za jakési zpřísnění posuzování tohoto kritéria lze povaţovat hodnotící postup 

tribunálu ve skutkově velmi podobném případu Bayindir v. Pakistán
188

, kdy zde hovoří o 

"podstatném" či "významném" vynaloţení prostředků.
189

 Ţalovaná strana v tomto sporu 

popírala existenci prvku vynaloţení prostředků, jelikoţ byla toho názoru, ţe v situaci, kdy 

zhotovitel prací financuje stavbu ze záloh, které mu ţalovaná strana poskytovala (jednu 

třetinu hodnoty kontraktu obdrţel předem), významně absentuje nutné kritérium 

podstatného vynaloţení vlastních prostředků. Tribunál však ve svém hodnocení přítomnosti 

prvků Salini testu dospěl k závěru, ţe nemůţe být sporu o tom, ţe ţalobce vynaloţil 

významné mnoţství prostředků, a to v podobě know-how, vybavení a personálu (63 

techniků), nemluvě dále o investicích do bankovních záruk.
190
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4.2.5 Přínos pro ekonomický rozvoj hostitelského státu 

 

 Kritérium přínosu pro ekonomický rozvoj hostitelského státu je nejproblematičtější, 

jelikoţ na jeho základě dochází k častému zpochybnění poskytnutí ochrany investicím tím, 

ţe tribunály neshledají svou jurisdikci nad daným sporem.  

 V případu Salini byl tribunál toho názoru, ţe není jakkoliv moţné zpochybnit 

ekonomický přínos pro marocký stát. Ve většině zemí totiţ budování infrastruktury spadá 

pod úkoly, které mají být zajištěny přímo státem či jiným orgánem veřejné moci. Nemůţe 

ani být zpochybněné to, ţe předmětná dálnice slouţí veřejnému zájmu. A nakonec, italské 

společnosti byly při plnění zakázky schopné hostitelskému státu poskytnout i potřebné 

know-how.
191

 Odborník na problematiku investičních arbitráţí O. Sekanina polemizuje s 

tím, zda italské společnosti skutečně nějaké know-how marockým zadavatelům předaly a to 

s odkazem na text rozhodčího nálezu, kdy přivezení vlastní pracovní síly je zahrnuto pod 

kritériem vynaloţení prostředků.
192

 Autor této práce tuto polemiku vnímá jako podnětnou, 

avšak je toho názoru, ţe není pravděpodobné, ţe by dodavatelské společnosti zaměstnávaly 

pracovníky výlučně získané mimo území Maroka. Naopak za pravděpodobné povaţuje to, 

ţe nad pracemi dohlíţela řada marockých úředních zaměstnanců, kteří i díky tomu měli 

moţnost know-how získat. 

 Zajímavé rozhodnutí ohledně prvku přínosu pro ekonomický rozvoj hostitelského 

státu bylo dosaţeno v případu L.E.S.I.
193

, kdy tribunál ve svém nálezu dospěl k závěru, ţe 

byla splněna podmínka vynaloţení prostředků, ţe investice měla potřebnou dobu trvání, a 

ţe v sobě zahrnuje prvek rizika. Výslovně v jedné větě uvedl, ţe nepovaţuje za nutné, aby 

investice měla dopad na pozitivní ekonomický rozvoj země, a ţe je tento prvek jiţ obsaţen 

ve všech třech předcházejících prvcích.
194

 Tento závěr je poněkud matoucí. 
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 Svým způsobem podobně kontroverzní přístup zaujal i rozhodující orgán, tzv. ad 

hoc výbor
195

, v případu Mitchell v. Kongo
196

, kdy v textu rozhodnutí jednoznačně 

vyzdvihuje - jako naprosto základní charakteristiku investice - existenci přínosu pro 

ekonomický rozvoj hostitelského státu, a to i přestoţe tento není dostatečný. Z jeho pohledu 

nemusí být tento přínos ani značný či úspěšný.
197

 Ad hoc výbor rozhodující tento spor se 

věnoval tomuto kritériu Salini testu pravděpodobně nejhlouběji ze všech rozhodovaných 

sporů před Střediskem. Dále totiţ rozvedl analýzu tohoto prvku, kdyţ uvedl relevantní 

důvody pro jeho aplikaci. Vychází tak z preambule Washingtonské úmluvy, která 

explicitně zmiňuje nutnost ekonomického rozvoje, dále pak fakt, ţe velkou úlohu při 

přijímání Washingtonské úmluvy hrála Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, která jiţ 

sama ve svém názvu nese slovo rozvoj, poté to, ţe tribunály ve své rozhodovací praxi ať jiţ 

implicitně nebo explicitně tento přístup zaujaly
198

 a konečně se odvolal i na postoj, který 

zastává Schreuer ve svém komentáři
199

, tedy ţe příspěvek k rozvoji hostitelského státu je 

"jedinou možnou variantou označení objektivního významu" termínu "investice".
200

       

 

4.3 Význam Salini testu a jeho zhodnocení 

 

 Dalo by se říci, ţe kritérium vynaloţení prostředků a kritérium přínosu pro rozvoj 

hostitelského státu mají k sobě velice blízko. Hlavní rozdíl spočívá v jejich rozsahu. 

Tribunál například můţe uznat provedení investice, čili ţe potvrdí splnění kritéria 

vynaloţení prostředků, avšak můţe být toho názoru, ţe nebylo splněno kritérium přínosu 

pro rozvoj hostitelského státu. Tuto myšlenku podporuje případ Malaysian Historical 

Salvors v. Malajsie
201

, ve kterém tribunál byl toho názoru, ţe investor splnil kritérium 
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vynaloţení prostředků,
202

 avšak nebyla zde splněna podmínka přínosu pro rozvoj 

hostitelského státu.
203

 Poukázal také na to, ţe v případu Salini tribunál nikterak nezdůraznil 

potřebu "podstatného" přínosu pro rozvoj hostitelského státu. Rozhodce případu Malaysian 

Historical Salvors
204

 byl toho názoru, ţe "přínos těţby" (v angl. joy mining), jako předmět 

přínosu pro rozvoj hostitelského státu, musí být při klasifikaci za investici v hodnotícím 

měřítku označitelný za "podstatný" (v angl. significant).
205

  

 Naopak z případu L.E.S.I. et ASTALDI v. Alžírsko
206

 lze vyčíst, ţe tribunál stanovil 

pevné hranice pro sblíţení těchto dvou kritérií, kdyţ uvedl, ţe za investici je moţné 

povaţovat i prostředky, které byly vynaloţeny v domovském státu investora, avšak pouze 

pokud k tomu došlo v dostatečné souvislosti s investicí na území státu hostitelského.
207

 K 

tomu je však třeba dodat, ţe takový přístup je v rozporu s některými dohodami na podporu 

investic, které striktně chápou za investice pouze takové, jenţ jsou uskutečněny na území 

hostitelského státu. 

 Avšak i za této situace mohou vyvstat spory o existenci investice. Jako příklad lze 

uvést případ Saipem v. Bangladéš.
208

 Tento spor vznikl v souvislosti s výstavbou 

plynovodu na území Bangladéše, kde bylo zajímavé zpochybňování existence kritéria 

vynaloţených prostředků dle Salini testu ze strany ţalované strany, kdyţ tvrdila, ţe není 

moţné, aby šlo o investici, jelikoţ ţalobce si prostředky na výstavbu plynovodu opatřil aţ 

na území hostitelského státu.
209

 Tribunál byl toho názoru, ţe poţadavek hostitelského státu 

na příliv kapitálu v zahraniční měně je legitimní.
210

 Nicméně v případě neexistence 

takového poţadavku je s investicemi, které jsou uskutečněny zahraničními investory z 

místních fondů či z úvěrů opatřených na území hostitelského státu, zacházeno stejným 

způsobem, jako s investicemi financovanými dovezeným kapitálem. Jinými slovy - původ 

prostředků je z tohoto hlediska irelevantní. Dle tribunálu toto vyplývá z geneze návrhů 
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znění Washingtonské úmluvy, o čemţ svědčí i rozhodovací praxe tribunálů odkazující v 

několika rozhodčích nálezech na znění daných BITs.
211

 Naopak O. Sekanina zastává názor, 

ţe tento závěr jde proti smyslu Washingtonské úmluvy, jejímţ cílem je podpora 

přeshraničního toku investic.
212

 Připouští však, s odkazem na případ Tokios Tokelés v. 

Ukrajina
213

, ţe takováto praxe rozhodčích tribunálů vede k větší benevolentnosti při 

poskytování ochrany kapitálu bez ohledu na to, zda je importován či získán přímo v 

hostitelské zemi. 

 Dalo by se tedy říci, ţe v případech L.E.S.I. et ASTALDI v. Alžírsko a Saipem v. 

Bangladéš jde i o posouzení "geografické" otázky investice v tom smyslu, ţe tribunály se 

více zabývaly posouzením své příslušnosti z pohledu de lege ferenda a nikoliv pouze de 

lege lata. 

 Otázka právní závaznost Salini testu byla předmětem rozhodování v případu 

Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania
214

, kdy ţalovaná strana namítala příslušnost 

tribunálu s tím, ţe manaţerské smlouvy společnosti Biwater nemohou být chápány jako 

investice podle článku 25 Washingtonské úmluvy, jelikoţ dotčené transakce byly bezcenné, 

tedy vedoucí ke ztrátě, a podmínky Salini testu nemohou být splněny. Konkrétně byla 

namítána absence prvků rizika a vynaloţení prostředků, a nemělo se tudíţ jednat o 

investici. Tribunál byl - s odkazem na intuitivní přístup - opačného názoru. Zpochybnil 

existenci jediné a pravé definice pojmu investice a v tomto světle prohlásil: „není zde 

jakákoli podpora pro automatickou či závaznou aplikaci pěti Salini kritérií v každém 

rozhodovaném případu. Tato kritéria nejsou pevná ani závazná z pohledu platného práva. 

Nejsou obsažena ve Washingtonské úmluvě".
215

 Svůj postoj dále rozvedl v tom smyslu, ţe 

nepruţnost při aplikaci pětistupňového Salini testu můţe vést k tomu, ţe některé investiční 

spory budou vyňaty z pravomoci Střediska, jelikoţ ne vţdy budou tato kritéria naplněna.
216

 

                                                 
211

 Supra pozn. 209, s. 30, para. 106. 
212

 SEKANINA, Supra pozn. 192, s. 3. 
213

 Tokios Tokelés v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/02/18. 
214

 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania, ICSID Case No. ARB/05/22. 
215

 Ibid., Award, 24. července 2008, s. 86, para. 312. 
216

 Ibid., s. 87, para. 314. 



58 

 

 Jakýsi průnik objektivního a subjektivního přístupu interpretace zaujal tribunál ve 

sporu RSM Production Corporation v. Grenada
217

, kdy jeho analýza příslušnosti byla 

zaměřena na dvě oblasti, a to do jaké míry v předmětné smlouvě zakládá rozhodčí doloţka 

příslušnost Střediska a zda-li se v tomto případě dá hovořit o investici podle článku 25 

Washingtonské úmluvy. Tribunál dospěl k závěru, ţe není vţdy moţné, aby se strany 

dohodly na předloţení sporu Středisku, i kdyţ se v daném případě zcela jednoznačně 

nejedná o investici.
218

 Vyhranil se však vůči názoru ţalované strany, ţe článek 25 

Washingtonské úmluvy stanovuje striktně 5 kritérií pro určení, zda se jedná o investici či 

nikoliv a to s odkazem na dosavadní judikaturu Střediska, a ţe tato kritéria je třeba splnit 

kumulativně. Podle něj se jedná pouze o jakási "...měřítka, která mají tribunálu pomoci při 

posuzování existence investice"
219

, tedy o nezávazný pomocný prostředek tribunálu. 

 Salini test je tedy prostředek, jenţ je vyuţíván tribunály ve fázi rozhodování o 

jurisdikci nad daným případem. Na základě provedené analýzy rozhodovací praxe 

Střediska nelze jednoznačně vyvodit, jakými hlavními kritérii se tribunály při určování 

jurisdikce zabývají. Salini test můţe působit jako pomocné vodítko arbitrů, avšak nikterak 

je právně neváţe při jejich rozhodování. Těţko je moţné předem určit, jestli rozhodování 

sporu, se kterým se ţalobce obrací na Středisko, bude spadat pod jeho jurisdikci. 

Rozhodovací praxe tribunálů je stále ve vývoji a zásadní pro ni je doba přibliţně posledních 

15 let. S ohledem na výše rozebrané případy lze konstantovat, ţe některé tribunály chápou 

přítomnost všech prvků testu za zásadní a bez jejich splnění svou jurisdikci odmítají 

přiznat.
220

 Některé tribunály je naopak berou pouze jako pomocné vodítko
221

 a jiné se jimi 

vůbec necítí být vázány
222

, či jejich absenci výslovně zmiňují jako nepodstatnou.
223

 

 Přiznání jurisdikce se tak nezakládá pouze na tvrzeních ţalující strany 

předkládaných s cílem o příslušnosti tribunál přesvědčit. Tribunál můţe ve kterékoliv fázi 

řízení ze své vlastní iniciativy posuzovat, zda jurisdikci nad sporem nebo jinými vedlejšími 
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nároky má.
224

 Otázka jurisdikce má zásadní význam, jelikoţ její chybné posouzení můţe 

být - dle Washingtonské úmluvy - na základě ţádosti kterékoliv ze stran jedním z důvodů 

pro zrušení rozhodčího nálezu.
225

 

 Bude nesporně ţádoucí sledovat další rozhodovací praxi Střediska ve spojení s 

(ne)vyuţíváním Salini kritérií z hlediska vlivu na přiznání jurisdikce tribunálu. 

 

4.4 Test z případu Phoenix 

 

 Autor této práce pro větší přiblíţení rozhodovací praxe tribunálů zmiňuje test, který 

byl pouţit při řešení případu Phoenix Action Limited v. Česká republika
226

. Tribunál zde 

dospěl k šesti kritériím, mezi které zařadil: vynaloţení prostředků v penězích nebo jiných 

prostředcích, jistou délku trvání investice, přítomnost prvku rizika, poskytnutí operace za 

účelem rozvoje ekonomické aktivity hostitelského státu, investování prostředků v souladu s 

právem hostitelského státu a investování prostředků bona fide.
227

 Prvek, který je zde navíc 

přítomný oproti Salini testu, je dobrá víra investora při uskutečňování investice.  

 Na základě těchto kritérií tribunál odepřel jurisdikci, protoţe podle něj byl nákup 

dvou českých společností izraelským investorem ryze účelovým krokem k získání přístupu 

k výhodnému reţimu ochrany investic a jako takový v rozporu s dobrou vírou. 

 Sporem, v němţ tribunál naopak odmítal nutnost přítomnosti dobré víry, z důvodu 

její absence ve Washingtonské úmluvě, byl případ Saba Fakes v. Republic of Turkey
228

. 

Ten shledal jako relevantní pouze 3 kritéria Salini testu. Výslovně dále odmítl kritérium 

nutnosti souladu investice s právním řádem hostitelské země, jelikoţ byl toho názoru, ţe to 

jíţ samo o sobě musí vyplývat z BIT uzavřené mezi hostitelským státem a státem, jehoţ je 
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investor příslušníkem.
229

 Tento postoj byl dále zachován i v případech KT Asia v. 

Kazakhstan
230

 a Deutsche Bank v. Sri Lanka
231

. 

 

5 Přístup Evropské unie k problematice ochrany investic 

 

 Mezi experty donedávna převaţoval názor, ţe Evropské společenství v oblasti 

ochrany investic nemají obecnou kompetenci s tím, ţe tato problematika zůstávala výlučně 

v kompetenci členských států EU. Zásadní změny nastaly aţ po vstupu Smlouvy o 

fungování Evropské unie - Lisabonské smlouvy - v platnost.
232

 Na základě článku 207 odst. 

1 Lisabonské smlouvy (Smlouva o fungování EU) má Evropská unie pravomoc regulovat 

přímé zahraniční investice. Nicméně se jedná o ustanovení kompetenční povahy, které 

předpokládá účast Evropského parlamentu a Rady, které přijmou řádným legislativním 

postupem, tj. formou nařízení, opatření určující rámec pro provádění společné obchodní 

politiky (odst. 2). Z uvedených ustanovení lze dovodit, ţe do přijetí relevantního 

prováděcího nařízení jsou investice nadále v kompetenci členských států. A dále, ţe 

samotný vstup Lisabonské smlouvy v platnost, coţ je od 1. 12. 2009
233

, nemá dopad na 

platnost dvoustranných dohod, kterou uzavřely členské státy mezi sebou a zejména s třetími 

zeměmi. Je tomu tak proto, ţe ochrana investic není na úrovni vlastního práva EU, které se 

přímo uplatňuje v rámci členských států, upravena do té míry, aby bylo moţné nahradit 

BIT. Experti uvádějí, ţe v dané situaci a na dané úrovni nelze stanovit, "zda jsou 

ustanovení dřívější a pozdější smlouvy natolik neslučitelná, že není možné provádět obě 

smlouvy současně"
234

. 

 Nicméně cílem EU je - v souladu s Lisabonskou smlouvou - do budoucna nahradit 

BITs sjednané členskými státy dohodami uzavřenými na úrovni EU. K témuţ bude třeba 
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učinit opatření a kroky v souladu s pravidly mezinárodního smluvního práva.
235

 Pro tuto 

chvíli je zde sdělení Komise ze dne 7. července 2010
236

 stanovící cíle, které Komise 

vytyčila ohledně společné obchodní politiky EU (Common Commercial Policy, CCP). 

Sdělení Komise vychází ze širokého chápání pojmu investice ve smyslu přímých investic s 

tím, ţe účelem dohod uzavřených na úrovni EU bude chránit veškeré procesy s investicí 

spojené a mající důleţitost pro její realizaci. Jsou to platby, ochrana nehmotných aktiv jako 

práva k duševnímu vlastnictví atp. Vyloučena není ani ochrana investic portfoliových.
237

 

Ve sdělení Komise je téţ uvedeno, s jakými státy má být jednáno o uzavření takovýchto 

dohod, které budou obsahovat i ustanovení o ochraně investic. Relevantní je i návrh 

nařízení
238

, které Komise představila současně s uvedeným sdělením. Účelem nařízení je 

stanovit přechodnou úpravu pro BITs mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Návrh 

upravuje status BITs členských států podle práva EU a stanoví podmínky a postupy, podle 

kterých jsou členské státy oprávněny měnit nebo uzavírat BITs. Návrh nařízení byl přijat 

jako nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1219/2012 ze dne 12. prosince 2012.
239

 

Nařízení mj. upravuje povinnost členských států oznámit Komisi veškeré BITs se třetími 

státy, které byly uzavřené před 1. prosincem 2009. Zároveň je jim uloţena informační 

povinnost oznámit komisi záměr otevřít jednání o změně nebo uzavření nové BIT se třetími 

státy. Inkriminované nařízení má přechodnou povahu s ohledem na to, ţe upravuje vztah 

BITs uzavřených členskými státy vůči právu EU a to do doby, neţ budou uzavřeny 

příslušné dohody na ochranu investic v rámci EU. 

 V novelizovaném čl. 207 odst. 3 Lisabonské smlouvy Evropská unie získala 

pravomoc ke sjednávání smluv týkajících se přímých zahraničních investic. Je otázkou, 

jaká bude podoba definice pojmu investice v nových dohodách uzavíraných přímo EU. 

Evropský parlament ve svém usnesení z 6. dubna 2001 o budoucí evropské mezinárodní 
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investiční politice vyzýval Komisi k poskytnutí jasné definice investic, které je třeba 

chránit, a to jak přímých zahraničních investic, tak i investic portfoliových.
240

 

 Budoucí vývoj by tak měl směřovat ke vkládání investičních ustanovení (včetně 

ustanovení o ochraně investic) do smluv o obchodních a hospodářských vztazích EU s 

třetími státy. Příklad nové smluvní praxe EU představují některé nově sjednané dohody o 

volném obchodu. Například Dohoda o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy 

na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé z roku 2010 (dále jen "FTA EU-

Korea") neobsahuje zvláštní kapitolu věnovanou investicím s tím, ţe jejich úprava byla 

začleněna do sedmé kapitoly (Obchod sluţbami, usazování a elektronický obchod).
241

 Co 

se týče definic, věnuje FTA EU-Korea v čl. 7.2 odst. 2 značnou pozornost přesnému 

vymezení právnické osoby stran dohody, kterou je "právnická osoba zřízená podle práva 

jednoho z členských států Evropské unie nebo Koreje se sídlem, ústřední správou nebo 

hlavní provozovnou na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o 

fungování Evropské unie nebo na území Koreje. Pokud má právnická osoba na území, na 

něž se vztahují Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie nebo území 

Koreje pouze sídlo nebo ústřední správu, je považována za právnickou osobu Evropské 

unie nebo Koreje, pouze pokud se účastní na podstatných obchodních operacích na území 

na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie nebo na 

území Koreje" [písm. f)(i)]. Z uvedeného vyplývá, ţe z výhod FTA EU-Korea nebudou 

moci těţit právnické osoby, které mají pouze formální příslušnost k některému státu EU 

nebo Koreji, pokud tam nebudou mít podstatné obchodní operace.
242

 

 Investorem je podle čl. 7.2 odst. 2 ve spojení s čl. 7.9 FTA EU-Korea, kaţdá osoba, 

která se snaţí provádět či provádí hospodářskou činnost prostřednictvím zřízení 

provozovny. Tou můţe být pobočka nebo ustavená či nabytá právnická osoba. Dohoda se 

však vztahuje jen na takovou právnickou osobu, kterou vlastní či kontrolují fyzické osoby 

strany EU nebo Koreje, nebo právnická osoba Evropské unie nebo Koreje definovaná v čl. 

7.2 (f)(i). Dohoda povoluje zřizování investic s výjimkou několika oblastí vyjmenovaných 
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v čl. 7.10. Národní zacházení pro usazování (tj. zřizování investic) (čl. 7.12) je spojeno se 

stejným zacházením pro obchod sluţbami, coţ znamená, ţe se uplatňuje v odvětvích, kde 

strany přijaly specifické závazky v příloze 7-a. V kaţdém případě poskytne strana 

provozovnám a investorům druhé strany alespoň zacházení podle doloţky nejvyšších 

výhod (čl. 7.14).
243

 

 FTA EU-Korea obsahuje téţ výslovný odkaz na jiné dohody s tím, ţe ţádné 

ustanovení této kapitoly nelze vykládat tak, ţe omezuje právo investorů stran vyuţívat 

jakékoliv příznivější zacházení poskytované na základě jakékoliv stávající nebo budoucí 

mezinárodní dohody týkající se investic, jíţ jsou některý členský stát Evropské unie a 

Korea  stranou (čl. 7.15). 

 Na rozdíl od BIT neobsahuje tato FTA EU-Korea ustanovení o náhradě v případě 

vyvlastnění ani mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem. Samotné převody 

kapitálu chrání ustanovení kapitoly 8 (Platby a pohyb kapitálu). Nicméně i na kapitolu 8 se 

vztahuje obecná úprava řešení sporů, která je zaloţená na konzultacích a arbitráţi mezi 

smluvními stranami (kap. 14). Jde o mechanismus řešení sporů mající vzor ve WTO.  

 Podle expertního názoru právě čistě mezistátní povaha mechanismu řešení sporů 

vede k tomu, ţe investoři by se museli spoléhat na diplomatickou ochranu, eventuelně 

vyuţít arbitráţní doloţku v některé BIT mezi státem EU a Korejskou republikou.
244

 

 FTA EU-Korea můţe být povaţována za příklad nové smluvní praxe EU v této 

oblasti. Nelze z ní jednoznačně vyčíst rozsah nové pravomoci EU v oblasti investic. 

Nevztahuje se - na rozdíl od mnohých BITs - na jiné, neţ přímé zahraniční investice a zcela 

opomíjí investice portfoliové či nepřímé. Problémem je i vyjednávací postavení příslušných 

subjektů. Vyjednávací mandát Evropské Komise můţe narazit na neochotu druhé strany 

zahrnout určitý typ závazku do sjednávané dohody. Ze všech těchto důvodů je zjevné, ţe 

investiční ustanovení, a to včetně ustanovení týkajících se ochrany investic, nemohou plně 

nahradit BITs, které nejenţe zůstanou v platnosti, ale s ohledem na své způsobilosti mají, 

dle názoru autora diplomového elaborátu, perspektivu do budoucna, a to i ve vztahu mezi 

státy EU a třetími zeměmi.  

                                                 
243

 Ibid. 
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Závěr 

 

 Dynamický rozvoj pohybu kapitálu přes hranice států a celých kontinentů je v 

současnosti regulován poměrně velkým mnoţstvím mezinárodních smluv, které podle 

názoru některých expertů lze povaţovat za investiční právo, které jako samostatný systém 

tvoří nové odvětví mezinárodního práva. Podle jiných názorů lze spíše hovořit o 

subsystému mezinárodního ekonomického práva a to i s ohledem na moţnou a neţádoucí 

fragmentaci mezinárodního práva.  

 Klíčovou otázkou mezinárodněprávní regulace přeshraničního pohybu investic je 

jejich ochrana v přijímajícím státě. Ta byla původně zajišťovaná obecným mezinárodním 

právem prostřednictvím aplikace institutu diplomatické ochrany. V důsledku prudkého 

ekonomického rozvoje se problematika mezinárodních investic a jejich ochrany stala 

předmětem mezinárodní smluvní úpravy a to především cestou uzavírání dvoustranných 

diagonálních dohod (BIT), jejichţ počet jiţ přesáhl hranici tří tisíc. 

 V úzkém vztahu k těmto dohodám je mnohostranná Washingtonská úmluva, na 

jejímţ základě bylo vytvořeno mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (Středisko) 

umoţňující řešení relevantních sporů prostřednictvím arbitráţního řízení. Z hlediska pojmu 

investice, samotná Washingtonská úmluva jej nedefinuje a to z důvodu nemoţnosti 

dosaţení shody mezi signatářskými státy v tomto bodě. Autoři textu Washingtonské 

úmluvy nakonec dospěli k závěru, ţe definice pojmu investice by mohla působit 

restriktivně a odkázali pojem investice na výklad při řešení konkrétních případů. Z tohoto 

hlediska lze Washingtonskou úmluvu povaţovat za lex generalis pro BITs, pro smlouvy 

mezi státem a investorem, vnitrostátní právní předpisy smluvního státu či pro rozhodčí 

doloţky uzavřené pro případ budoucího sporu z investice apod. Z rozhodovací praxe 

tribunálů BITs vyplývá, ţe pojem investice je moţné chápat jako terminus technicus, jehoţ 

význam je v kaţdém samostatném případu nutné posoudit podle jazyka příslušné BIT, která 

slouţí jako lex specialis ve vztahu k čl. 25 Washingtonské úmluvy. Pojem investice je tak 

pro účely Washingtonské úmluvy dán interpretací tribunálů Střediska,které s tímto 

přístupem vyjádřilo souhlas.  
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 Souhrnně lze říci, ţe v současné době existují dva přístupy k metodě interpretace 

pojmu investice. Je to jednak subjektivní metoda interpretace, vycházející ze současného 

znění čl. 25 odst. 1 Washingtonské úmluvy, která stanovuje, ţe samotnou příslušnost 

Střediska zakládá souhlas smluvní stran. Druhá, tzv. objektivní, je zaloţena na aplikaci 

testů pouţívaných pro určení toho, zda se o investici jedná či nikoliv. Z hlediska této 

metody interpretace je nejčastěji vyuţíván tzv. Salini test, známý v jeho konečné, 

aplikovatelné podobě z případu Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom 

of Morocco. Salini test je nejčastěji vyuţívanou metodickou pomůckou pro řešení sporů z 

investic ve fázi posuzování otázky přípustnosti jurisdikce tribunálu. Nicméně jeho otázka 

právní závaznosti je sporná, jak vyplývá např. z případu  Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. 

Tanzania. Zde tribunál zpochybnil existenci jediné a pravé definice pojmu investice a 

vyjádřil názor, ţe „není zde jakákoli podpora pro automatickou či závaznou aplikaci pěti 

Salini kritérií v každém rozhodovaném případu. Tato kritéria nejsou pevná ani závazná z 

pohledu platného práva. Nejsou obsažena ve Washingtonské úmluvě". Tento postoj 

odůvodnil především nepruţností při aplikaci pětistupňového Salini testu, která by mohla 

vést k vynětí některých sporů z pravomoci Střediska, jelikoţ ne vţdy budou v konkrétních 

případech tato kritéria naplněna.  

 Z analýzy rozhodovací praxe Střediska nelze jednoznačně určit, jakými hlavními 

kritérii se tribunály při určování jurisdikce řídí a zda vůbec bude spor spadat pod jejich 

jurisdikci. S ohledem na zkoumané případy lze konstatovat, ţe některé tribunály chápou 

přítomnost všech prvků testu za zásadní a bez jejich splnění svou jurisdikci odmítají 

přiznat. Některé tribunály je naopak berou pouze jako pomocné vodítko a jiné se jimi vůbec 

necítí být vázány, či jejich absenci výslovně zmiňují jako nepodstatnou. 

 Analýza početně převaţujících BITs umoţňuje uchopit schody i odlišnosti ve 

vymezení pojmu zahraniční investice a v její definici. Lze konstatovat, ţe ţádná dohoda 

BIT není univerzální šablonou pouţitelnou při formulaci dalších relevantních dohod. 

Nicméně, v obecnosti jsou zde patrné tendence k extenzivnějšímu vymezení pojmu 

investice se zahrnutím poloţek, které starší BITs zaměřené výlučně na přímé investice 

neobsahovaly. Zároveň je patrná tendence k větší liberalizaci umoţňující zahrnovat do 

BITs některé portfoliové investice, či dokonce mezi přímými a portfoliovým investicemi 
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nečinit zásadní rozdíl. Dřívější obavy zahraničních investorů z rizika znárodnění či 

vyvlastnění jejich investic, k čemuţ docházelo zejména v rozvojových zemích, se mohou 

změnit v riziko příjemců do budoucna představované přílivem spekulativního kapitálu. 

 I z těchto důvodů mají zásadní význam arbitráţní nálezy ve sporech z BITs a to 

řešené buď před Střediskem, či jiným tribunálem ustaveným podle pravidel UNCITRAL, 

vycházející ve své, dnes jiţ početně bohaté "judikatuře", primárně z principu vyváţenosti 

zájmů poskytovatelů i příjemců zahraničních investic. Mnohé z těchto nálezů jsou i 

důleţitým vodítkem pro interpretaci pojmu zahraniční investice a její definice, jakoţ i 

povinností a práv, které z nich účastníkům stanovených závazků plynou. Arbitráţní 

tribunály přispívají téţ, zejména s vyuţitím interpretačních testů (Salini test) a naukou 

formulovaných postupů (Schreuer), k vytváření a postupné stabilizaci standardů ochrany 

zahraničních investic v mezinárodním právu a na poţadované úrovni. 

 K efektivnímu zajištění právní jistoty ve věci ochrany zájmů zahraničních investorů 

i přijímajících států, i jednoznačnějšímu vymezení jejich práv, by nesporně přispěla široce 

přijatá a jednoznačně vymezená definice pojmu zahraniční investice. Nezdar v této otázce a 

ztroskotání snahy zajistit toto cestou univerzální mezinárodní smlouvy, a to z důvodů jak 

politických tak ekonomických, vedl k partikulárnímu vymezení pojmu zahraniční investice 

především v bilaterálních dohodách, z nichţ prvá byla uzavřena v průběhu padesátých let.  

 Definice pojmu investice se patrně ani do budoucna nepodaří vtělit do 

mnohostranné úmluvy. Vývoj spíše směřuje k regionálním smluvním úpravám 

problematiky zahraničních investic, jako například ASEAN, NAFTA, MIGA či 

Energetická charta, které s ohledem na svůj účel a předmět úpravy definici investice 

vesměs obsahují.  

 Za zcela svébytnou lze povaţovat rodící se právní úpravu investiční politiky v rámci 

EU. Cílem EU je, v souladu s Lisabonskou smlouvou, do budoucna nahradit BITs, které 

jsou sjednané členskými státy, dohodami uzavřenými na úrovni EU. K témuţ bude třeba 

učinit opatření a kroky v souladu s pravidly mezinárodního smluvního práva. Pro tuto 

chvíli je zde sdělení Komise ze dne 7. července 2010 stanovící cíle, které vytyčila ohledně 

společné obchodní politiky EU. Sdělení vychází ze širokého chápání pojmu investice ve 

smyslu přímých investic s tím, ţe účelem dohod uzavřených na úrovni EU bude ochrana 
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veškerých procesů s investicí spojených a majících důleţitost pro její realizaci. Vyloučena 

není ani ochrana investic portfoliových. Jako příklad nové smluvní praxe EU lze uvést FTA 

EU-Korea. Z rozboru této Dohody vyplývá, ţe můţe být chápána jako vzor nové smluvní 

praxe EU v oblasti investic. Na rozdíl od mnohých BITs se však nevztahuje na jiné, neţ 

přímé zahraniční investice a zcela opomíjí investice portfoliové či nepřímé. Z těchto i 

dalších důvodů vztahujících se k celkové koncepci FTA je patrné, ţe investiční ustanovení, 

a to včetně ustanovení týkajících se ochrany investic, nemohou plně nahradit BITs, které 

nejenţe zůstanou v platnosti, ale s ohledem na své způsobilosti mají, dle názoru autora, 

perspektivu do budoucna, a to i ve vztahu mezi státy EU a třetími zeměmi. 
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Seznam zkratek  

 

APPI - Dohoda o podpoře a ochraně investic 

ASEAN - Sdruţení národů jihovýchodní Asie  

BIT - dvoustranná dohoda na ochranu investic  

CIA - ASEAN Všeobecná investiční dohoda  

CPFP - Úmluva o ochraně cizího majetku  

ECT - Dohoda k Energetické chartě  

EU - Evropská unie  

FDI - přímé zahraniční investice  

FCN - smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě  

FTA - dohoda o volném obchodu 

FTA EU-Korea - Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy 

na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé 

ICSID, Středisko - Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic  

Lisabonská smlouva, SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie  

MAI - Mnohostranná dohoda o investicích  

MIGA - Mnohostranná agentura pro investiční záruky  

NAFTA - Dohoda o Severoamerické zóně volného obchodu  

OECD - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

Soulská úmluva - Dohoda o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky  

UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo  

UNCTAD - Konference OSN o obchodu a rozvoji 

Washingtonská úmluva - Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých 

států  

WTO - Světová obchodní organizace 
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Příloha č. 1  

 

Draft Convention on the Protection of Foreign Property (1967)
245

  

 

Article 9  

 

For the purposes of this Convention:   

c) "Property" means all property, rights and interests, whether held directly or indirectly, 

including the interest which a member of a company is deemed to have in the property 

of the company. However, no claim shall be made under this Convention in respect of 

the interest of a member of a company:  

i. if the company is a national of a Party other than the Party which has taken the 

measures affecting the property of the company; or  

ii. in the case of a company which is a national of a Party by whose measures its 

property is affected, if the interest of the member of the company does not arise 

out of and, at the time of such measures, does not represent either an investment 

of foreign funds made by him or his predecessor in title or an investment of 

compensation or damages paid in accordance with the provisions of this 

Convention.  
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 Dostupné na: http://www.oecd.org/investment/internationalinvestmentagreements/39286571.pdf 



89 

 

Příloha č. 2  

 

North American Free Trade Agreement (1992)
246

 

 

Article 1139: Definitions 

For purposes of this Chapter: 

investment means: 

(a) an enterprise; 

(b) an equity security of an enterprise; 

(c) a debt security of an enterprise 

(i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or 

(ii) where the original maturity of the debt security is at least three years, but 

does not include a debt security, regardless of original maturity, of a state 

enterprise; 

(d) a loan to an enterprise 

(i) where the enterprise is an affiliate of the investor, or 

(ii) where the original maturity of the loan is at least three years, but does not 

include a loan, regardless of original maturity, to a state enterprise; 

(e) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in income or profits of 

the enterprise; 

(f) an interest in an enterprise that entitles the owner to share in the assets of that 

enterprise on dissolution, other than a debt security or a loan excluded from 

subparagraph (c) or (d); 

(g) real estate or other property, tangible or intangible, acquired in the expectation or 

used for the purpose of economic benefit or other business purposes; and 

(h) interests arising from the commitment of capital or other resources in the territory 

of a Party to economic activity in such territory, such as under 

                                                 
246

 Dostupné na: http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/NAFTA.pdf 
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(i) contracts involving the presence of an investor's property in the territory of 

the Party, including turnkey or construction contracts, or concessions, or 

(ii) contracts where remuneration depends substantially on the production, 

revenues or profits of an enterprise; 

but investment does not mean, 

(i) claims to money that arise solely from 

(i) commercial contracts for the sale of goods or services by a national or 

enterprise in the territory of a Party to an enterprise in the territory of 

another Party, or 

(ii) the extension of credit in connection with a commercial transaction, such as 

trade financing, other than a loan covered by subparagraph (d); or 

(iii)any other claims to money, that do not involve the kinds of interests set out 

in subparagraphs (a) through (h); 
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Příloha č. 3 

 

Report Of The Executive Directors On The Convention On The Settlement 

Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States
247

 

 

V 

Jurisdiction of the Centre 

... 

Nature of the Dispute 

... 

27.  No attempt was made to define the term “investment” given the essential 

requirement of consent by the parties, and the mechanism through which Contracting States 

can make known in advance, if they so desire, the classes of disputes which they would or 

would not consider submitting to the Centre (Article 25(4)). 
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 Dostupné na: http://www.sloarbitration.eu/Portals/0/Arbitrazno-pravo/CRR_English-final.pdf 
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Příloha č. 4  

 

Energy Charter Treaty (1994)
248

 

 

Article 1  

(6) “Investment” means every kind of asset, owned or controlled directly or indirectly by an 

Investor and includes:  

a) tangible and intangible, and movable and immovable, property, and any property 

rights such as leases, mortgages, liens, and pledges; 

b) a company or business enterprise, or shares, stock, or other forms of equity 

participation in a company or business enterprise, and bonds and other debt of a 

company or business enterprise; 

c) claims to money and claims to performance pursuant to contract having an 

economic value and associated with an Investment; 

d) Intellectual Property;  

e) Returns;  

f) any right conferred by law or contract or by virtue of any licences and permits 

granted pursuant to law to undertake any Economic Activity in the Energy Sector.  

 

A change in the form in which assets are invested does not affect their character as 

investments and the term “Investment” includes all investments, whether existing at or 

made after the later of the date of entry into force of this Treaty for the Contracting Party of 

the Investor making the investment and that for the Contracting Party in the Area of which 

the investment is made (hereinafter referred to as the “Effective Date”) provided that the 

Treaty shall only apply to matters affecting such investments after the Effective Date. 

  

“Investment” refers to any investment associated with an Economic Activity in the Energy 

Sector and to investments or classes of investments designated by a Contracting Party in its 

Area as “Charter efficiency projects” and so notified to the Secretariat. 

                                                 
248

 Dostupné na: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/EN.pdf 
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Příloha č. 5  

 

Multilateral Investment Guarantee Agency Act (1988)
249

 

 

 (a) Eligible investments shall include equity interest, including medium- or long-term 

loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms 

of direct investment as may be determined by the Board. 

(b) The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-

term form of investment, except that loans other than those mentioned in Section (a) above 

may be eligible only if they are related to a specific investment covered or to be covered by 

the Agency. 

(c) Guarantees shall be restricted to investments the implementation of which begins 

subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency. Such 

investments may include: 

(i) any transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an existing 

investment; and 

(ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise be transferred 

outside the host country. 

(d) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to: 

(i) the economic soundness of the investment and its contribution to the development of the 

host country; 

(ii) compliance of the investment with the host country's laws and regulations; 

(iii) consistency of the investment with the declared development objectives and priorities 

of the host country; and 

(iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair and 

equitable treatment and legal protection for the investment. 
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 Dostupné na: http://www.irishstatutebook.ie/1988/en/act/pub/0032/print.html 
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Příloha č. 6  

 

Multilateral Investment Guarantee Agency Act (2010)
250

 

 

Article 12. Eligible Investments 

(a) Eligible investments shall include equity interests, including medium- or long-term 

loans made or guaranteed by holders of equity in the enterprise concerned, and such forms 

of direct investment as may be determined by the Board 

(b) Loans other than those mentioned in Section (a) above are eligible for coverage 

 (i) if they are made to finance or are otherwise related to a specific investment or 

project in which some other form of direct investment is present, whether or not guaranteed 

by the Agency and regardless of when such other investment was made, or 

 (ii) as may be otherwise approved by the Board by special majority. 

(c) The Board, by special majority, may extend eligibility to any other medium- or long-

term form of investment. 

(d) Guarantees shall generally be restricted to investments the implementation of which 

begins subsequent to the registration of the application for the guarantee by the Agency or 

receipt by the Agency of other satisfactory evidence of investor intent to obtain guarantees 

from the Agency. Such investments may include: 

 (i) a transfer of foreign exchange made to modernize, expand, or develop an 

existing investment, in which case both the original investment and the additional 

investment may be considered eligible for coverage; 

 (ii) the use of earnings from existing investments which could otherwise be 

transferred outside the host country; 

 (iii) the acquisition of an existing investment by a new eligible investor; 

 (iv) existing investments where an eligible investor is seeking to insure a pool of 

existing and new investments; 
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 (v) existing investments owned by an eligible investor where there is an 

improvement or enhancement of the underlying project or the investor otherwise 

demonstrates medium- or long-term commitment to the project, and the Agency is satisfied 

that the project continues to have a high developmental impact in the host country; and 

 (vi) such other investments as may be approved by the Board by special majority. 

(e) In guaranteeing an investment, the Agency shall satisfy itself as to: 

 (i) the economic soundness of the investment and its contribution to the 

development of the host country; 

 (ii) compliance of the investment with the host country's law and regulations; 

 (iii) consistency of the investment with the declared development objectives and 

priorities of the host country; and 

 (iv) the investment conditions in the host country, including the availability of fair 

and equitable treatment and legal protection for the investment. 
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Příloha č. 7  

 

Multilateral Agreement on Investment (1998)
251

 

 

2. Investment means: 

Every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, including: 

(i) an enterprise (being a legal person or any other entity constituted or organised 

under the applicable law of the Contracting Party, whether or not for profit, and 

whether private or government owned or controlled, and includes a corporation, 

trust, partnership, sole proprietorship, branch, joint venture, association or 

organisation); 

(ii) shares, stocks or other forms of equity participation in an enterprise, and rights 

derived therefrom; 

(iii) bonds, debentures, loans and other forms of debt, and rights derived therefrom; 

(iv) rights under contracts, including turnkey, construction, management, production or 

revenue-sharing contracts; 

(v) claims to money and claims to performance; 

(vi) intellectual property rights; 

(vii) rights conferred pursuant to law or contract such as concessions, licenses, 

authorisations, and permits; 

(viii) any other tangible and intangible, movable and immovable property, and any 

related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges. 

  

                                                 
251

 Dostupné na: http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1e.pdf 
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Příloha č. 8 

 

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (2009)
252

 

 

Article 4  

(c) “investment”
253

 means every kind of asset, owned or controlled, by an investor, 

including but not limited to the following:  

i. movable and immovable property and other property rights such as mortgages, liens 

or pledges;  

ii. shares, stocks, bonds and debentures and any other forms of participation in a 

juridical person and rights or interest derived therefrom;  

iii. intellectual property rights which are conferred pursuant to the laws and regulations 

of each Member State;  

iv. claims to money or to any contractual performance related to a business and having 

financial value;
254

  

v. rights under contracts, including turnkey, construction, management, production or 

revenue-sharing contracts; and  

vi. business concessions required to conduct economic activities and having financial 

value conferred by law or under a contract, including any concessions to search, 

cultivate, extract or exploit natural resources.  

 

The term “investment” also includes amounts yielded by investments, in particular, profits, 

interest, capital gains, dividend, royalties and fees. Any alteration of the form in which 

assets are invested or reinvested shall not affect their classification as investment; 

                                                 
252

 Dostupné na: http://www.asean.org/images/2012/Economic/AIA/Agreement/ASEAN%20Comprehensive 

%20Investment%20Agreement%20(ACIA)%202012.pdf 
253

 Where an asset lacks the characteristics of an investment, that asset is not an investment regardless of the 

form it may take. The characteristics of an investment include the commitment of capital, the expectation of 

gain or profit, or the assumption of risk.   
254

 For greater certainty, investment does not mean claims to money that arise solely from: 

(a) commercial contracts for sale of goods or services; or 

(b) the extension of credit in connection with such commercial contracts.   
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Příloha č. 9 

 

Bilateral Investment Treaty between Italy and Morocco
255

 

 

Articolo 1 

Definizioni 

Ai fini del presente Accordo: 

1) Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e 

dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata 

in vigore dei presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche, compreso il 

Governo di una Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in 

conformità delle leggi e dei regolamenti di quest‟ultima. 

 In tale contesto di carattere generale il termine "investimento" include 

 principalmente ma non esclusivamente: 

a. diritti di proprietà su beni mobili ed immobili. nonché ogni altro diritto di proprietà 

come ipoteche, privilegi pegni usufrutti legati all‟investimento; 

b. azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché 

titoli pubblici in genere; 

c. crediti finanziari, compresi i redditi da investimento reinvestiti, nonché i diritti a 

prestazioni contrattuali aventi un valore economico; 

d. i diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di 

proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e 

l'avviamento; 

e. ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni 

licenza e concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di 

attività economica, comprese quelle dì prospezione, coltivazione, estrazione e 

sfruttamento di risorse naturali; 

                                                 
255

 Dpstupné na: http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1699 
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f. capitali ed apporti aggiuntivi di capitali utilizzati per il mantenimento e/o 

l‟incremento dell'investimento; 

gli elementi di cui ai capoversi (c) ,(d) ed (e) di cui sopra devono essere oggetto di contratti 

approvati dall'Autorità competente. 
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Příloha č. 10  

 

Treaty between the Federal Republic of Germany and Pakistan for the 

Promotion and Protection of Investments (1959)
256

 

 

Article 8  

 

(1)  (a) The term "investment" shall comprise capital brought into the territory of the other 

 Party for investment in various forms in the shape of assets such as foreign exchange, 

 goods, property rights, patents and technical knowledge. The term "investment" shall 

 also include the returns derived from and ploughed back into such "investment".  

 (b) Any partnerships, companies or assets of similar kind, created by the utilisation of 

 the above mentioned assets shall be regarded as "investment". 

  

                                                 
256

 Dostupné na: http://www.iisd.org/pdf/2006/investment_pakistan_germany.pdf 
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Příloha č. 11 

 

US Model BIT 2012
257

 

 

Article 1 

“investment” means every asset that an investor owns or controls, directly or indirectly, that 

has the characteristics of an investment, including such characteristics as the commitment 

of capital or other resources, the expectation of gain or profit, or the assumption of risk. 

Forms that an investment may take include:  

(a) an enterprise;  

(b) shares, stock, and other forms of equity participation in an enterprise;  

(c) bonds, debentures, other debt instruments, and loans;
258

 

(d) futures, options, and other derivatives;  

(e) turnkey, construction, management, production, concession, revenue-sharing, and 

other similar contracts; 

(f) intellectual property rights; 

(g) licenses, authorizations, permits, and similar rights conferred pursuant to domestic 

law;
259,260

 and 

(h) other tangible or intangible, movable or immovable property, and related property 

rights, such as leases, mortgages, liens, and pledges. 

  

                                                 
257

 Dostupné na: http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf 
258

 Some forms of debt, such as bonds, debentures, and long-term notes, are more likely to have the 

characteristics of an investment, while other forms of debt, such as claims to payment that are immediately 

due and result from the sale of goods or services, are less likely to have such characteristics. 
259

 Whether a particular type of license, authorization, permit, or similar instrument (including a concession, 

to the extent that it has the nature of such an instrument) has the characteristics of an investment depends on 

such factors as the nature and extent of the rights that the holder has under the law of the Party. Among the 

licenses, authorizations, permits, and similar instruments that do not have the characteristics of an investment 

are those that do not create any rights protected under domestic law. For greater certainty, the foregoing is 

without prejudice to whether any asset associated with the license, authorization, permit, or similar instrument 

has the characteristics of an investment. 
260

 The term “investment” does not include an order or judgment entered in a judicial or administrative action. 
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Příloha č. 12 

 

Free Trade Agreement between Canada and the United States
261

 

 

investment means:  

a) the establishment of a new business enterprise, or  

b) the acquisition of a business enterprise;   

 and includes: 

c) as carried on, the new business enterprise so established or the business enterprise 

so acquired, and controlled by the investor who has made the investment; and  

d) the share or other investment interest in such business enterprise owned by the 

investor provided that such business enterprise continues to be controlled by such 

investor. 
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 Dostupné na: http://www.worldtradelaw.net/document.php?id=nafta/Cusfta.pdf 
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Abstrakt 

 

Pojem investice v mezinárodních dohodách na ochranu investic 

 

 Definice investice je klíčovým úkolem pro správný rozsah aplikace práv a 

povinností vyplývajících z investičních smluv a pro zaloţení jurisdikce tribunálů nad spory 

vyplývajících ze smluv investičního charakteru.  

 Cílem této práce je rozbor jednotlivých dvoustranných, vícestranných a 

mnohostranných právních aktů, které v sobě pojem investice z pohledu mezinárodního 

práva obsahují. Součástí je stručný historický vývoj a objasnění poţadavků, které musí 

investice splňovat, aby investor, a to ať fyzická nebo právnická osoba, měl moţnost 

domáhat se ochrany své investice poskytované podle relevantních úmluv na ochranu 

investic. Přes celkovou kulturní, politickou a geografickou rozmanitost analyzovaných aktů 

lze pozorovat snahu o nalezení společných prvků, které by měla investice obsahovat, mající 

základ především v jejich ekonomickém významu. 

 Úvodní kapitola se stručně věnuje historickému chápání investice v kontextu vývoje 

mezinárodního obchodu počínaje institutem diplomatické ochrany upraveným v 

mezinárodním obyčejovém právu. 

 Druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu investice z hlediska chápání ekonomické 

vědy, kdy pozornost je věnována členění na přímé a portfoliové investice. 

 Třetí kapitola se zaměřuje na právní pohled problematiky. Stručně nastiňuje 

techniku definování pojmu investice pouţívanou v právních aktech, chápání pojmu 

investice ve vnitrostátních právních řádech a dále se v jednotlivých podkapitolách 

podrobněji věnuje zachycení definice pojmu investice ve vybraných dvoustranných 

dohodách a nejdůleţitějších vícestranných a mnohostranných dohodách na ochranu 

investic.  

 Ve čtvrté kapitole je dán velký prostor analýze vybraných rozhodnutí investičních 

tribunálů a objektivní metodě interpretace. 
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 Poslední kapitola analyzuje současnou situaci chápání mezinárodních investic z 

pohledu Evropské unie a její tendence k nahrazení dosud uzavřených BITs členskými státy 

jednotným aktem společným pro celou Evropskou unii.   

 Závěr shrnuje hlavní myšlenky práce a vyzdvihuje tendence k liberalizaci a 

upozorňuje na rizika s tím související. 
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Abstract 

 

The Concept of Investment in International Agreements on Investment 

Protection 

 

The definition of investment is the key task for correct scope of application of rights and 

obligations, arising from investment contracts and for establishment of tribunals‟ 

jurisdiction above disputes, arising from contracts of investment character.   

 The Work goal is analysis of individual bilateral, multilateral and versatile legal 

acts, containing the term „investment“, from the international law viewpoint. It contains 

brief historical development and clarification of requirements that the investment must 

fulfill so that the investor, no matter whether a natural person or a juridical person, could 

claim protection of his/her investment, provided in compliance with relevant investment 

protection agreements. In spite of general cultural, political and geographical variety of the 

acts analyzed, it is possible to observe an effort to find common elements that the 

investment should contain and that are based, in particular, on their economic significance.  

 The introductory chapter deals briefly with historical understanding of an 

investment in the context of international business development, beginning with the 

diplomatic protection institute, amended in international customary law.  

 The second chapter pursues interpretation of the „investment“ term from the 

viewpoint of the economic science reading, when attention is paid to classification to direct 

and portfolio investments. 

 The third chapter is focused on the legal view of this issue. It outlines briefly the 

method of defining the term „investment“ used in legal acts and understanding of the 

„investment“ term in domestic legal codes. Further, in individual subchapters it deals in a 

more detailed way with description of the term „investment“ in selected bilateral 

agreements and in multilateral and versatile investments protection agreements.  

 The fourth chapter describes extensively the analysis of selected decisions of 

investment tribunals and an objective interpretation method.  
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 The last chapter analyses the existing situation of international investments 

perception from the European Union viewpoint and its tendency to replace the existing 

BITs with the member states by a uniform act common for the entire European Union.   

 The conclusion summarizes principal themes of the Work, emphasizes the 

liberalization tendencies and draws attention to the relevant related risks. 
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