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PŘÍLOHA Č. 1 

 

Zastřešovací efekt 

 

Investor 

 

Domovský stát 

 

Hostitelský stát 
BIT 

 

Zdroj: ALIYEV, A. Presentation on the Umbrella Clause and State Contracts, Kiel Center for Eurasian Economic Law [online]. Dostupné z: http://bit.ly/1iyPDg4; Překlad a úpravy: Autor 

http://bit.ly/1iyPDg4
http://bit.ly/1iyPDg4
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PŘÍLOHA Č. 2 

 

BIT Ustanovení České znění Cizojazyčné znění 

Finská republika Čl. 4 odst. 1, druhá 

věta 

Každá smluvní 
strana bude plnit 
všechny závazky, 
které by mohly 
vzniknout ve vztahu 
k investicím. 

Each Contracting 
Party shall observe 
any obligation it may 
have entered into 
with regard to 
Investments. 

Nizozemské 
království 

Čl. 3 odst. 4 Každá smluvní 
strana bude 
dodržovat všechny 
závazky, které může 
přijmout ve vztahu 
k investicím 
investorů druhé 
smluvní strany. 

Each Contracting 
Party shall observe 
any obligation it may 
have entered into 
with regard to 
investments of 
investors of the other 
Contracting Party. 

Singapurská 
republika 

Čl. 15 odst. 2 Každá smluvní 
strana dodrží 
závazky, které přijala 
navíc k závazkům 
zakotveným v této 
dohodě, ve vztahu k 
investicím investorů 
druhé smluvní strany. 
Žádná ze smluvních 
stran nebude 
zasahovat do závazků 
uzavřených navíc k 
této dohodě mezi 
jejími občany a 
společnostmi a 
občany a 
společnostmi druhé 
smluvní strany ve 
vztahu k jejich 
investicím. 

 

Each Contracting 
Party shall observe 
commitments, 
additional to those 
specified in this 
Agreement, it has 
entered into with 
respect to the 
investments of the 
investors of the other 
Contracting Party. 
Each Contracting 
Party shall not 
interfere with any 
commitments, 
additional to those 
specified in this 
Agreement, entered 
into by its nationals 
or companies with 
the nationals or 
companies of the 
other Contracting 
Party as regards 
their investments. 

Spojené království 
Velké Británie a 
Severního Irska 

Čl. 2 odst. 3 Investoři jedné 
smluvní strany 
mohou uzavřít s 
druhou smluvní 
stranou zvláštní 
dohody, jejichž 
ustanovení a účinek, 

Investors of one 
Contracting Party 
may conclude with 
the other Contracting 
Party specific 
agreements, the 
provisions and effect 
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pokud by nebyly pro 
investora příznivější, 
nesmí být v rozporu s 
touto Dohodou. 
Každá smluvní 
strana, pokud jde o 
investice investorů 
druhé smluvní strany, 
bude dodržovat 
ustanovení těchto 
zvláštních dohod, 
jakož i ustanovení 
této Dohody. 

of which, unless 
more beneficial to 
the investor, shall not 
be at variance with 
this agreement. Each 
Contracting Party 
shall, with regard to 
investments of 
investors of the other 
Contracting Party, 
observe the 
provisions of these 
specific agreements, 
as well as the 
provisions of this 
agreement. 

Spojené státy 
americké 

Čl. 2 odst 2 písm. c) Každá smluvní 
strana bude 
dodržovat jakýkoliv 
závazek, který přijala 
ve vztahu k 
investicím. 

Each Party shall 
observe any 
obligation it may 
have entered into 
with regard to 
investments. 

Spolková republika 
Německo 

Čl. 7 odst. 2 Každá smluvní 
strana dodrží každý 
jiný závazek, který 
převzala na svém 
území s ohledem na 
investice investorů 
druhé smluvní strany. 

Jede Vertragspartei 
wird jede andere 
Verpflichtung 
einhalten, die sie in 
bezug auf 
Kapitalanlagen von 
Investoren der 
anderen 
Vertragspartei in 
ihrem Gebiet 
übernommen hat. 

Švýcarská 
konfederace 

Čl. 11 Každá smluvní 
strana trvale 
zaručuje dodržování 
závazků ve vztahu k 
investicím investorů 
druhé smluvní strany, 
které převzala. 

Either Contracting 
Party shall 
constantly guarentee 
the observance of 
commitments it has 
entered into with 
respect to the 
investments of the 
investors of the other 
Contracting Party. 

Thajské království Čl. 4 odst. 2 Každá smluvní 
strana zachová 
jakýkoli závazek nad 
rámec závazků 
uvedených v této 
dohodě, do něhož 
mohla vstoupit 

Each Contracting 
Party shall observe 
any obligation, 
additional to those 
specified in this 
Agreement, into 
which it may have 
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vzhledem k 
investicím investorů 
druhé smluvní strany. 

entered with regard 
to investments of the 
investors of the other 
Contracting Party. 

 

Pozn.: Cizojazyčná znění byla čerpána z příslušné sekce webových stránek 
Ministerstva financí: http://bit.ly/1qDd6AD 
 
Zdroj: Autor 

http://bit.ly/1qDd6AD
http://bit.ly/1qDd6AD



