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Úvod 

Na přelomu nového tisíciletí rozvířilo vody mezinárodní investiční arbitráže 

téma, které dodnes nebylo rozhodovací praxí, a stejně tak ani doktrínou, jednotně 

uchopeno. Jedná se o problematiku spojenou s výkladem tzv. zastřešovací doložky, 

obecně známé pod názvem umbrella clause. Interpretační rozpory, které ohledně 

tohoto kontroverzního ustanovení obsaženého v nemalém množství dvoustranných 

smluv o ochraně investic a podpoře investic, panují, jsou pozoruhodné a velmi 

aktuální. Právě z tohoto důvodu je zajímavé se tématem blíže zabývat. 

Jak název práce napovídá, fenomén umbrella clause je zkoumán především 

v kontextu samotné arbitrážní praxe, neboť právě v rámci ní se rodí jednotlivé 

interpretační přístupy, které jsou dále doktrínou legitimizovány, a nebo naopak 

vyvraceny. Cílem diplomové práce je tedy identifikovat a zhodnotit jednotlivé 

výkladové problémy, na které narážejí rozhodčí tribunály při aplikaci umbrella 

clause. V tomto smyslu lze zformulovat dvě základní otázky, na které se práce 

pokouší poskytnout odpověď. Za prvé je to otázka, jakými způsoby arbitrážní praxe 

pojímá efekt a působnost této klauzule. Za druhé, zdali je o nároku založeném na 

umbrella clause přípustné meritorně rozhodnout za existence speciální volby fóra, dle 

které by se měl porušený závazek primárně řídit.  

Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, přičemž první dvě kapitoly pokládají 

historický a teoretický základ analytické části práce, která tvoří kapitoly zbývající. 

Těžiště práce spočívá právě v analytické části, tedy třetí a čtvrté kapitole. 

Zkoumaná problematika je nerozlučně spjata s interakcí mezi dvěma hlavními 

instrumenty ochrany investic, a sice s dvoustrannými dohodami o ochraně a podpoře 

investic (Bilateral Investment Treaties, dále jen „BITs“, případně v sg. „BIT“) a tzv. 

investičními kontrakty. První kapitola se zabývá stručným vymezením obou těchto 

nástrojů. Ve vztahu k investičním kontraktům je pak dotčeno téma jejich 

internacionalizace, které do jisté míry s efektem umbrella clause také souvisí. 

Kapitola druhá je věnována institutu umbrella clause v jeho základní, 

principiální podobě.  Smyslem kapitoly není vymezit jednotlivé výkladové trendy, ale 

pokusit se problematiku uchopit stručně a komplexně, pokud možno bez ohledu na 

sporné aspekty, jimž je věnován zbytek práce. Důležité je především seznámení 

s historickým kontextem tohoto fenoménu, neboť první stopy v krajině 

mezinárodního investičního práva umbrella clause zanechává již v 50. letech 20. 
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století. Rozhodovací praxe s ní však začíná pracovat až o poznání později. Právě 

z tohoto hlediska je zajímavé sledovat kontrast mezi její podobou historickou a 

podobami, které ji následně vtiskla realita mezinárodní investiční arbitráže. Smysl 

této kapitoly také spočívá ve vymezení jednotlivých variant formulace doložky a 

analýzy jejího výskytu v mezinárodních dokumentech ochrany investic. Jak z hlediska 

formulačních rozdílů, tak z hlediska výskytu, je umbrella clause konkrétněji 

zkoumána v rámci ryze českých BITs.  

Ve třetí kapitole je detailněji analyzován vybraný vzorek arbitrážních 

rozhodnutí, která se výkladem doložky zabývala. Zkoumána jsou pouze rozhodnutí 

vydaná tribunály Mezinárodního střediska pro urovnávání investičních sporů 

(International Center for Settlement of Investment Disputes, dále jen „ICSID“) , 

neboť právě tato instituce má v dnešní době velmi významnou pozici v rámci řešení 

investičních sporů mezi investory a hostitelskými státy. Praktickým důvodem pro 

volbu ICSID je pak široká a veřejně přístupná databáze rozhodnutí, ze které je možno 

čerpat. Pro účely analýzy byla vyvinuta snaha vybrat rozhodnutí, která jsou vždy 

schopna k problematice říct něco nového, respektive představit ji z různých úhlů 

pohledu. Cílem tedy nebylo soubor rozhodnutí uspořádat tak, aby bylo možné 

zdůraznit argumentaci vybraného výkladového směru, ale spíše vymezit jednotlivá 

výkladová úskalí, se kterými je dále pracováno v navazující části práce. Z hlediska 

členění je kapitola fakticky rozdělena do dvou částí. První část se detailně věnuje 

počátkům arbitrážní praxe spojené s danou problematikou, část druhá se již stručněji, 

zato prostřednictvím většího počtu rozhodnutí, věnuje jejímu následnému vývoji. 

Důvod tohoto faktického rozdělení samotné analýzy spočívá ve významu prvních 

rozhodnutí, která se tématem umbrella clause zaobírala.  

Poslední, čtvrtá kapitola shrnuje poznatky vyvozené na základě analýzy 

v kapitole třetí. Vzhledem k tomu, že s ohledem na rozsah práce je velikost souboru 

podrobněji analyzovaných rozhodnutí limitována, jsou poznatky analýzy v této 

kapitole podepřeny další relevantní arbitrážní judikaturou. Pro úplnost jsou též 

jednotlivé aspekty zkoumané problematiky konfrontovány s doktrínou. 

Z hlediska metodického přístupu ke zkoumání tématu je práce především 

analyticko-deskriptivního charakteru. Pro její vypracování jsou použity zejména 

metody analýzy, syntézy a deskripce. Ve druhé a čtvrté kapitole je též využita metoda 

komparace.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že je téma silně spjato se zahraniční publikační 

činností, opírá se práce především o cizojazyčnou literaturu, a to jak ve formě 

odborných článků, tak monografií. Zanedbána ovšem není ani literatura tuzemská, 

která je využita především v úvodní, teoretické části práce. Při odkazování na 

prameny elektronických zdrojů jsou hypertextové odkazy z praktických důvodů 

zkráceny k tomu určeným počítačovým programem. 
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1. Vymezení pojmů – BIT a investiční kontrakt 

Z hlediska problematiky spojené s umbrella clause je vhodné na úvod vymezit 

základní pojmy se kterými bude dále pracováno. V této kapitole se tedy v první řadě 

pokusím stručně charakterizovat BITs a investiční kontrakty, především pak jejich 

rozdíly, účel a vzájemné interakce v kontextu mezinárodního investičního práva. 

1.1 BITs 

Za jeden z hlavních pramenů mezinárodního investičního práva se dají 

považovat BITs. 1  Účelem těchto mezinárodních smluv je stanovit standardy a 

mechanismy ochrany investic investorů jedné smluvní strany (domovský stát) na 

území druhé smluvní strany (hostitelský stát). 

Vzhledem k tomu, že první uzavření takovéto dohody se datuje k roku 19592, 

dají se BITs považovat za poměrně moderní pramen. Přímým předchůdcem BITs byly 

tzv. smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě (Treaties of Friendship, Commerce and 

Navigation, dále jen „FCN smlouvy“).3 Průkopníkem FCN smluv byly Spojené státy 

americké, které vyvíjely snahu tyto smlouvy využívat k úpravě zahraničně 

obchodních vztahů již od konce 18. století. Ačkoliv zprvu otázky ochrany a podpory 

investic nehrály v těchto smlouvách větší roli, postupem času se okruh záležitostí, 

kterým se smlouvy věnovaly, rozšiřoval. Díky tomu se v jejich rámci začaly postupně 

formovat základní standardy ochrany investorů a investic. Ve smlouvách o přátelství 

lze tedy kromě úpravy obchodních vztahů mezi zeměmi sledovat i doložky související 

se zacházením příslušníků jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, 

především v souvislosti s ochranou jejich majetku, či ustanovení vypořádávající se 

s problematikou vyvlastnění.4 

Ačkoliv Spojené státy americké uzavíraly smlouvy o přátelství v menší míře i 

po druhé světové válce, pro účely ochrany a podpory investic v rapidně se měnící 

krajině globální ekonomiky 20. století se tento smluvní koncept ukázal jako 

                                                 
1
 BALAŠ, Vladimír, ŠTURMA, Pavel. Kurs mezinárodního ekonomického práva. 2. vydání. 

Praha. C. H. Beck 1997. 221 s. ISBN 80-7179-150-4. s. 313. 
2
 Smlouva na podporu a ochranu investic uzavřená mezi Spolkovou republikou Německo a 

Pákistánem, podepsaná dne 25. listopadu 1959 viz BALAŠ, ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 315. 
3

 MCLACHLAN, Campbell, SHORE, Laurence, WEINIGER Matthew. International 

investment arbitration: substantive principles. New York: Oxford University Press, 2007. 

ISBN 01-992-8664-7. s. 26. 
4
 SALACUSE, Jeswald W. The law of investment treaties. Oxford: Oxford University Press, 

2010. xxxvi, 517 s. ISBN 978-0-19-920605-6. s. 83 - 86. 
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nedostačující. Za jeden z důvodů, který je zároveň relevantní i pro rámec této práce, je 

považována absence možnosti podřídit investiční spor arbitrážnímu mechanismu, 

který by umožňoval přímou účast investora, hájícího vlastní zájmy, jako strany 

sporu. 5  Absence podobné rozhodčí doložky nicméně byla naprosto pochopitelná, 

neboť v době uzavírání smluv o přátelství mezinárodněprávní nauka zásadně odmítala 

přijmout jednotlivce jako subjekt mezinárodního práva. Investorovi tak nezbývalo než 

se uchýlit cestou diplomatické ochrany, která ovšem pro investora znamenala mnohá 

úskalí odvíjející se především od přechodu dispozice s nárokem na domovský stát.6 

Pokles významu diplomatické ochrany a zásadní otevření cesty pro 

„investorské“ rozhodčí doložky v BIT lze spatřovat v přijetí Úmluvy o řešení sporů z 

investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965 (Convention On The 

Settlement Of Investment Disputes Between States And Nationals Of Other States, 

dále jen „ICSID úmluva“). 7  Článek 27 odst. 1 ICSID úmluvy totiž stanoví, že 

„[ž]ádný smluvní stát neposkytne diplomatickou ochranu a neuplatní mezinárodní 

nárok se zřetelem ke sporu, o němž jeden z jeho občanů a jiný smluvní stát se dohodli 

souhlasit, aby byl předložen nebo předložili k rozhodčímu řízení podle této Úmluvy, s 

výjimkou případu, že takový jiný smluvní stát nedodržel a nevykonal rozhodnutí 

učiněné v tomto sporu.“8 Rozhodčím řízením ve smyslu výše uvedeného článku se 

pak rozumí arbitráž podřízená ICSID, jejíž jednou stranou je investor a stranou 

druhou hostitelský stát.  

Výrazný rozmach samotných BITs lze zaznamenat od 90. let 20. století, kdy si 

rozvojové státy začínají uvědomovat stoupající potřebu přílivu zahraničního kapitálu.9 

Dle studie Konference OSN o obchodu a rozvoji (United Nations Conference on 

Trade and Development, dále jen „UNCTAD“) z roku 2013 bylo ke konci roku 2012 

zaznamenáno na 2,857 uzavřených BITs. Zajímavým údajem, který studie mimo jiné 

uvádí je také fakt, že v roce 2012 bylo uzavřeno pouhých 20 BITs, což je nejméně za 

posledních 25 let.10 Česká republika má k roku 2013 uzavřeno 78 BITs.11 

                                                 
5
 MCLACHLAN, SHORE, WEINIGER, op. cit. sub. 3, s. 26. 

6
 SALACUSE, op. cit. sub. 4, s. 358. 

7
 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. dopl. vyd. 

Praha: Linde, 2008. ISBN 978-807-2017-096. s. 110. 
8
 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb. 

9 
ŠTURMA, Pavel, BALAŠ, Vladimír. Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného 

mezinárodního práva. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012. 

100 s. ISBN 978-80-87146-55-2. s. 8. 
10

 UNCTAD. World Investment Report 2013. Global Value Chains: Investment and Trade for 

Development [online]. 2013, s. 101 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://bit.ly/NdYSGc  

http://bit.ly/NdYSGc
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1.1.1 Struktura a druhy BITs 

Vzhledem k tomu, že v arbitrážní judikatuře věnující se umbrella clause je 

občas věnován prostor úvahám nad interpretačním významem umístění této doložky 

v BITs, je vhodné alespoň zběžně zmínit jejich základní strukturu. 

U velké většiny BITs je možno sledovat společné rysy. Smlouva většinou 

začíná prohlášením stran o vzájemné ochraně a podpoře investičních toků mezi 

oběma státy. Následují vymezení (definice) investic a způsob určení státní příslušnosti 

investora pro účely vzniku oprávnění domáhat se ochrany dle dané BIT. Dále 

smlouva upravuje standardy zacházení, repatriaci výnosů, vyvlastnění, stanovení 

kompenzace v případě ztrát utrpěných z důvodu války nebo jiného ozbrojeného 

konfliktu, subrogaci a mechanismy řešení sporů.12 

Z hlediska rozsahu ochrany lze rozeznávat 3 hlavní druhy (generace) BITs. 

Prvním druhem jsou dohody tzv. evropského typu, které převažují. Tento typ dohod 

klade důraz zejména na ochranu investic před vyvlastněním. Pro tyto dohody je 

typické, že jimi stanovený režim zacházení se uplatní až od fáze zřízení investice.13 

Odlišně funguje tzv. americký typ. Jeho základním rysem je právě skutečnost, že 

rozšiřuje režim zacházení jak na preinvestiční, tak na post investiční fázi.14 Poslední, 

třetí typ dohod, se vyznačuje tím, že státům zakazuje uplatňovat různá investiční 

opatření, kterými by investice mohla být podmíněna. Třetí typ není výhradní 

doménou BITs, ale uplatňuje se i na poli multilaterálních úmluv.15 

1.2 Investiční kontrakt 

Druhým důležitým nástrojem ochrany investora, který je nutné v souvislosti 

s problematikou umbrella clause přiblížit, jsou investiční kontrakty (investment 

contracts/state contracts). Na rozdíl od BITs se však nejedná o instrument 

mezinárodního práva, neboť stranou takové dohody nejsou dvě suverénní entity, 

nýbrž stát na jedné straně a soukromý investor na straně druhé. Investiční kontrakt lze 

                                                                                                                                            
11

 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Přehled platných dohod o podpoře a 

vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána - rok 2013 [online]. [cit. 2014-

03-03]. Dostupné z: http://bit.ly/1qDd6AD  
12

 SORNARAJAH, M. The international law on foreign investment [online]. 2nd ed. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 217 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: 

http://bit.ly/1npWrBl; Blíže ke struktuře BITs viz například SALACUSE, op. cit. sub. 4, s. 

126 - 138. 
13

 ŠTURMA, BALAŠ, op. cit. sub. 9, s. 9. 
14

 Ibid., s. 10. 
15

 ŠTURMA, BALAŠ, op. cit. sub. 9, s. 10. 

http://bit.ly/1qDd6AD
http://bit.ly/1npWrBl
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vymezit jako kontraktuální, zpravidla dvoustranný akt, sjednaný zpravidla mezi 

státem a zahraniční právnickou či fyzickou osobou, který stanoví právní režim pro 

zřízení a provozování určitého investičního projektu. 16  Smyslem investičních 

kontraktů je tedy upravit detaily konkrétní investice konkrétního investora se státem, 

ve kterém má být investice uskutečněna. 

Prvotní investiční kontrakty měly charakter koncesí umožňujících investorům 

využívat s nízkými náklady nerostné zdroje hostitelského státu. Postupem času však 

došlo k poměrně výrazné evoluci a v současné době investiční kontrakty pokrývají 

širokou škálu investičních projektů od výstavby silnic, mostů, letišť, až po 

poskytování bankovních či telekomunikačních služeb.17 

1.2.1 Formy investičních kontraktů 

Z historického hlediska je možno vymezit dva typy forem investičních 

kontraktů, a sice kontrakty tradiční a kontrakty moderní.18 

Podstata tradičních kontraktů již byla nastíněna výše. Jednalo se především o 

koncese udělované v rozvojových státech investorům z energetických odvětví. 

Specifikem oproti pozdějším formám byl jejich silně „proinvestorský“ charakter, 

neboť investor se často stával vlastníkem těžebních prostor a vládě platil pouze 

smluvený poplatek, který byl stanoven buď pevně, anebo v návaznosti na množství 

vytěžených zdrojů.19 

Situace se ovšem postupně měnila a státy s velkými zásobami nerostného 

bohatství si začaly uvědomovat svou důležitost. To mělo za následek mimo jiné právě 

nástup nových, moderních forem investičních kontraktů. V rámci těchto moderních 

forem již investor nedisponuje takovými výhodami, jako tomu bylo na základě 

koncesí. Například vlastnictví těžebních prostor si již zcela logicky v rukou 

ponechává stát. Zároveň je typické, že investor již neuzavírá kontrakt přímo s vládou 

hostitelského státu, nýbrž s jinými státními entitami, jakými jsou například vládní 

agentury. V současné době tedy vykrystalizovalo mnoho různých typů investičních 

kontraktů. Jsou jimi mimo jiné moderní koncese (modern concession agreements), 

smlouvy o dělení produkce (production sharing agreements), smlouvy o poskytování 

                                                 
16

 BALAŠ, ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 337 - 338. 
17

 VOSS, Jan Ole. The impact of investment treaties on contracts between host states and 

foreign investors. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2011. Studies on the law of treaties, 

v. 4. ISBN 9004192239. s. 7. 
18

 Ibid., s. 17. 
19

 Ibid., s. 17 - 19. 
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řídících služeb či technické asistence (management agreements, technical assitance 

agreements, services contracts), smlouvy na klíč (turnkey contracts), smlouvy o tzv. 

společných podnicích (joint venture agreements) nebo licenční a jiné podobné 

smlouvy (licensing and transfer of technology agreements).20 

1.2.2 Příslušné právo a internacionalizace investičního kontraktu 

Jak již bylo naznačeno výše, na první pohled je zřejmé, že investiční kontrakt je 

nutno vnímat spíše jako soukromoprávní nástroj než jako nástroj mezinárodněprávní. 

Prvním argumentem podporujícím toto tvrzení je hned jeden ze základních principů 

mezinárodního práva, a sice skutečnost, že jeho plnohodnotnými subjekty jsou pouze 

suverénní státy.21 Nicméně vzhledem k materii, kterou investiční kontrakt upravuje, 

lze v doktríně i judikatuře sledovat určitou tendenci k tomu vyjmout kontrakt 

z národního režimu a zakotvit ho ve sféře mezinárodního práva. Tyto v zásadě 

proinvestorské tendence daly vznik velmi komplexní debatě o internacionalizaci, 

neboli „zmezinárodnění“ investičního kontraktu, která se dotýká i samotných základů 

mezinárodního práva. 

Mnozí autoři se v rámci tématu internacionalizace investičních kontraktů obrací 

k případu Serbian Loans22, který byl na konci 20. let 20. století řešen Stálým dvorem 

mezinárodní spravedlnosti.23 Stálý dvůr v tomto případě určil, že „[k]aždá dohoda, 

která není dohodou mezi státy v rámci jejich způsobilosti být subjektem 

mezinárodního práva, je založena na národním právu některé země.“ 24  Za méně 

zmiňovaný protipól tohoto rozhodnutí lze považovat například separátní stanovisko 

soudce H. Lauterpachta ve věci Certain Norweigan Loans.25 Lauterpacht nesporuje 

fakt, že by investiční kontrakt měl podléhat národnímu režimu, nicméně 

k internacionalizaci se dostává prostřednictvím argumentace monistickou teorií 

mezinárodního práva. Ve svém stanovisku tvrdí, že by bylo chybné se domnívat, že 

                                                 
20

 VOSS, op. cit. sub. 17, s. 19 - 23. 
21

 ČEPELKA, Čestmír; ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2008, xli, 840 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-1797-289. s. 49. 
22

 Serbian Loans Case, PCJ, Judgement, no. 14, series A, no. 20, 1929 (Serbian Loans Case). 
23

 Viz například BALAŠ, ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 336; SORNARAJAH, M. The pursuit 

of nationalized property. Boston: M. Nijhoff, 1986, xviii, 354 p. ISBN 90-247-3130-5. s. 152 
24

 Serbian Loans Case, op. cit. sub. 22, s. 41: „Any contract which is not a conract between 

States in their capacity as subjects of international law is based on the municipal law of some 

country.“ 
25

 Viz například MANIRUZZAMAN, A.F.M. State Contracts in Contemporary International 

Law: Monist versus Dualist Controversies [online]. EJIL, 2001, s. 311 [cit. 2014-03-08]. 

Dostupné z: http://bit.ly/1qDlik8  

http://bit.ly/1qDlik8
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podléhá-li kontrakt národnímu právnímu režimu, automaticky se tak dostává 

z působnosti mezinárodního práva. 26  Svou myšlenku v praktické rovině podkládá 

tvrzením, že státu by nemělo postačovat „vztáhnout záležitost pod pomyslný deštník 

vlastní legislativy, aby tak účinně vyloučil jakýkoliv dosah mezinárodního práva“.27 

Ačkoliv tedy spor zahrnoval aplikaci norského práva, Lauterpacht se domníval, že 

soud musí porušení kontraktu posoudit i z hlediska mezinárodněprávního.28 

V literatuře jsou komentována i další rozhodnutí, která by pravděpodobně bylo 

vhodnější postavit do kontrastu případu Serbian Loans, nicméně závěry daných 

rozhodnutí proti základním principům mezinárodního práva spíše neobstojí. 29 

Lauterpachtův přístup je o něco sofistikovanější, neboť se obrací přímo k základnímu 

chápání mezinárodního práva, a za přijetí monistické teze o něm lze uvažovat. 

Spíše než argumentační rovinu Lauterpachta však dnes arbitrážní praxe 

následuje logiku případu Serbian Loans. Významným rozhodnutím, které reflektuje 

současné chápání poměru investičního kontraktu a mezinárodního práva, je 

rozhodnutí ad hoc zrušovací komise ICSID Vivendi II. 30  Komise zde vychází 

z principu, že investiční kontrakt se řídí právem hostitelského státu, popřípadě jiným 

režimem, kterému kontrakt smluvní strany podřídily. Porušení kontraktu tedy samo o 

sobě nemůže znamenat porušení mezinárodního práva. Je sice možné, aby porušení 

kontraktu vyvolalo odpovědnost hostitelského státu v mezinárodněprávní rovině 

(například pokud by byl zároveň porušen některý ze standardů ochrany upravený 

příslušnou BIT), nicméně taková situace nenastává automaticky. Zdali byla porušena 

BIT a zdali byl porušen investiční kontrakt, jsou dvě oddělené otázky, které je nutno 

posuzovat dle aplikovatelných právních režimů. V případě BIT je tímto režimem 

mezinárodní právo, v případě investičního kontraktu pak právo vnitrostátní, 

respektive právo stranami určené.31 Tribunál tak oproti Lauterpachtovi naznačil, že na 

problematiku je nutné se dívat prizmatem mezinárodněprávního dualismu. 

                                                 
26

 Certain Norweigan Loans, France v. Norway, Order, I.C.J. 124, 19 September 1955, s. 37 

(dissenting opinion): „The notion that if a matter is governed by national law it is for that 

reason at the same time outside the sphere of international law is both novel and, if accepted, 

subversive of international law.“ 
27

 Ibid.: „It is not enough for a State to bring a matter under the protective umbrella of its 

legislation, possibly of a predatory character, in order to shelter it effectively from any 

control by international law.“ 
28

 Ibid., s. 37 - 38. 
29

 VOSS, op. cit. sub. 17, s. 30. 
30

 Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/97/3, Decision on Annulment, 3 July 2002 (Vivendi II). 
31

 Vivendi II, op. cit. sub. 30, s. 127 - 128. 
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Kontrakt tedy ze své podstaty nelze možná vnímat jako podřízený 

mezinárodnímu právu, to nicméně zásadně neovlivňuje možnost učinit tak 

prostřednictvím volby práva stran. O internacionalizovaném, nebo delokalizovaném 

kontraktu tak lze v dnešní době mluvit, pokud existuje konsenzus stran kontrakt 

z národního právnímu režimu dobrovolně vyjmout. 32  Nicméně v současném 

globálním investičním podnebí se lze ve většině případů setkat spíše s kontrakty 

podřízenými národním právním režimům.33 To je logické, neboť nakonec investice je 

realizována v prostředí hostitelského státu. 

Právě s tématem internacionalizace poměrně úzce souvisí fenomén umbrella 

clause. Umbrella clause sice sama o sobě nezapříčiní internacionalizaci kontraktu 

v pravém slova smyslu, neboť kontrakt se bude stále řídit právem, kterému je 

podřízen, nicméně může za určitých podmínek zapříčinit internacionalizaci nároku, 

který by z porušení kontraktu vznikl. 

2. Obecná charakteristika umbrella clause 

Umbrella clause má mnoho podob a názvů. V prostředí české 

mezinárodněprávní nauky je většinou tento pojem překládán jako zastřešující 

doložka 34 , nicméně, stejně jako v této práci, je s pojmem často zacházeno i v 

jeho originálním znění.  

Z významového hlediska se lze v odborné literatuře setkat s pestrou paletou 

označení tohoto zvláštního ustanovení, která mají většinou za cíl věrně 

charakterizovat jeho smysl. Autoři tak umbrella clause označují také například jako 

doložku zrcadlového efektu (mirror effect clause), výtah (elevator), doložku 

paralelního efektu (parallel effect clause), doložku svátosti smlouvy (sanctity of 

contract clause), doložku respektu (respect clause) nebo doložku pacta sunt servanda 

(pacta sunt servanda clause).35 Ve francouzštině se lze s umbrella clause setkat jako 

s traité de couverture, v němčině pak jako s Abschirmungsklausel.36 

                                                 
32

 BALAŠ, ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 337.  
33

 VOSS, op. cit. sub. 17, s. 47. 
34

 Viz BALAŠ, ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 436. 
35

 OECD. Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, Working Papers 

on International Investment [online]. č. 2006/3, 2006, s. 3 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://bit.ly/1qDqjJI  
36

 Anglickou a francouzskou verzi blíže porovnává Wälde viz WÄLDE, Thomas W. The 

“Umbrella” (or Sanctity of Contract/Pacta sunt Servanda) Clause in Investment Arbitration: 

A Comment on Original Intentions and Recent Cases. Transnational Dispute Management, 

Vol. 1, Issue 4, October 2004, s. 30, sub. 69. 

http://bit.ly/1qDqjJI
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Nehledě na pojmenování, jedná se ve většině případů o ustanovení,  které 

obecně stanoví smluvním stranám povinnost „dodržovat všechny závazky, které může 

přijmout ve vztahu k investicím druhé smluvní strany.“37 V takto univerzální podobě 

se však s umbrella clause nesetkáme pokaždé. Jednotlivá znění se od sebe mohou lišit 

i velmi zásadně. Platí však, že i sebemenší detail v textaci může způsobit výraznou 

výkladovou odchylku, především s dopady na působnost. 

Jelikož jsou detailnějšímu rozboru efektu umbrella clause věnovány kapitoly 3 

a 4 této práce, omezím se na tomto místě pouze na jeho základní charakteristiku 

v podobě, která je v současnosti více méně obecně přijímána. I to je ovšem vcelku 

obtížné, neboť určité arbitrážní tribunály odmítaly, že by umbrella clause vůbec 

nějaký efekt mít měla.  

Jak bylo zmíněno výše v souvislosti s případem Vivendi II, mezi porušením 

investičního kontraktu a porušením BIT není automaticky příčinná souvislost. Jinými 

slovy, stát může porušit investiční kontrakt, aniž by porušil příslušnou BIT a naopak. 

Pokud se však státy dohodnou na zahrnutí umbrella clause do rámce BIT, měla by tak 

být konsenzuálně vytvořena mezinárodněprávní norma, která k uvedenému principu 

bude fungovat jako lex specialis. Smyslem umbrella clause je totiž právě vytvořit 

příčinnou souvislost mezi porušením závazku hostitelského státu souvisejícího 

s investicí, typicky tedy investičního kontraktu, a porušením BIT. Tím, že je umbrella 

clause teoreticky schopna „povýšit“ čistě smluvní spor do roviny mezinárodního 

práva, poskytuje fakticky investorovi dodatečnou ochranu v případech, kdy jednání 

státu jinak neporušuje žádný standard ochrany BIT. Vedle možnosti investora řešit 

spor z porušení kontraktu prostřednictvím soudního mechanismu hostitelského státu 

(případně jiného stranami určeného mechanismu) se tak investorovi otevírá možnost 

nárokovat řešení sporu před rozhodčím tribunálem z titulu porušení umbrella clause 

v příslušné BIT.38 

                                                 
37

 Čl. 3 odst. 4 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o sjednání 

Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o 

podpoře a vzájemné ochraně investic. 
38

 Obecně k umbrella clause efektu viz například DOLZER, Rudolf, STEVENS, Margrete. 

Bilateral investment treaties. Norwell, MA, U.S.A.: Sold and distributed in the U.S.A. and 

Canada by Kluwer Academic Publishers, c1995, xix, 330 p. ISBN 90-411-0065-2. s. 81 - 82; 

SALACUSE, op. cit. sub. 4, s. 273 - 275; VOSS, op. cit. sub. 17, s. 269 - 276; BALAŠ, 

ŠTURMA, op. cit. sub. 1, s. 436 - 437; WÄLDE, op. cit. sub. 36, s. 39 - 40; SCHREUER, 

Christoph, Travelling the BIT Route: Of Waiting Periods, Umbrella Clauses and Forks in the 

Road. 5 Journal of World Investment and Trade, p. 231-256, 2005, s. 255;WONG, Jarod. 

Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treaties: Of Breaches of Contract, Treaty 

Violations, And The Divide Between Developing And Developed Countries In Foreign 
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Jak ukazuje jednoduchá grafika v příloze č. 1 této práce, umbrella clause by 

tedy měla zastřešovat investorovy nároky plynoucí z porušení závazků hostitelského 

státu pod pomyslný deštník BIT. 

2.1 Výskyt umbrella clause v současných pramenech mezinárodního 

investičního práva 

Studie UNCTAD odhaduje, že k roku 2006 byla umbrella clause obsažena ve 

zhruba 40% ze zhruba 2 500 existujících BITs.39 Vzhledem k tomu, že počet BITs od 

roku 2006 vzrostl pouze v řádu několika set, lze tento odhad považovat za stále 

relevantní. 

Studie OECD, též z roku 2006, pak poukazuje na některá zajímavá fakta 

spojená právě s výskytem umbrella clause v BITs.40 Výskyt umbrella clause napříč 

BITs v praxi jednotlivých států totiž není vůbec vyvážený. Studie uvádí, že mezi 

státy, které často implementují umbrella clause do svých BITs, patří Švýcarsko, 

Nizozemí, Velká Británie a Německo. Na druhou stranu například Francie, Austrálie 

a Japonsko jsou v používání této doložky mnohem zdrženlivější. V souvislosti 

s francouzskými BITs z 35 zkoumaných pouze 4 obsahovaly umbrella clause. 

Austrálie umístila umbrella clause pouze do 5 z 20 zkoumaných BITs. Nakonec v 9 

japonských BITs byla umbrella clause nalezena dvakrát. Jediným členem OECD, 

který do roku 2006 neobsáhnul umbrella clause v žádné ze svých BITs, byla 

Kanada.41 

Co se České republiky týče, 8 ze všech aktuálně platných BITs obsahuje 

umbrella clause. Jedná se o BITs, které Česká republika uzavřela s Finskem, 

Nizozemskem, Singapurem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií, 

Německem, Švýcarskem a Thajskem.42 

                                                                                                                                            
Investment Disputes. 14 George Mason Law Review, 2006, s. 163 - 165; YANNACA-

SMALL, Katia. Arbitration under international investment agreements: a guide to the key 

issues. New York: Oxford University Press, c2010, xxii, 767 p. ISBN 01-953-4069-8. s. 487. 
39

 UNCTAD. Bilateral Investment Treaties 1995 – 2006: Trends in Investment Rulemaking 

[online]. 2007, s. 73 [cit. 2014-10-03]. Dostupné z: http://bit.ly/OqvVIh  
40

 OECD, op. cit. sub. 35. 
41

 Ibid., s. 5 - 6. 
42

 Pozn.: Analýza českých BITs z hlediska umbrella clause je podrobněji obsažena 

v kapitole 2.3.2 této práce. 

http://bit.ly/OqvVIh
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Ačkoliv se s umbrella clause setkáme především v BITs, lze ji nalézt i 

v dokumentech multilaterálního charakteru. Zastřešovací doložku tak obsahuje i 

Dohoda k energetické chartě43 a Smlouva o ochraně podpoře investic ASEAN44. 

2.2 Historický exkurz 

Historický kontext umbrella clause je mimo jiné zajímavý zejména z toho 

důvodu, že až do prvních arbitrážních rozhodnutí na počátku 21. století byl její výklad 

v zásadě konzistentní. Základním problémem, který doktrína řešila, nebyla její 

působnost, nýbrž otázka nakolik se tento koncept odkláněl od dosavadních principů 

mezinárodního práva.45 

První zásadní využití koncepce umbrella clause sahá do roku 1954, kdy Elihu 

Lauterpacht doporučil použití tzv. zastřešovací smlouvy (umbrella treaty) v rámci 

urovnání sporu mezi investorem Anglo-Iranian Oil Company (dále jen „AOIC“) a 

Iránem.46 Jedním z opatření, které mělo v rámci urovnání stabilizovat budoucí vztahy, 

bylo uzavření mezinárodní smlouvy mezi Velkou Británií a Iránem, která by veškeré 

potenciálně vzniklé spory ze smlouvy o konsorciu uzavřené mezi AIOC a Iránem 

posunula do roviny mezinárodního práva. Veškeré spory by pak díky zastřešovací 

smlouvě byly řešeny před Mezinárodním soudním dvorem na mezistátní úrovni. 

Lauterpachtovo řešení nicméně nakonec zůstalo pouze ve fázi návrhu, neboť strany se 

rozhodly řešit situaci jiným způsobem.47 

Další pokus o využití konceptu umbrella clause proběhl v druhé polovině 50. let 

20. století, kdy sílily snahy o vytvoření mnohostranné úmluvy, která by zavedla 

obecný standard ochrany investic. Jedni z významných strůjců této iniciativy byly 

také Hermann J. Abs, tehdejší člen představenstva Deutsche Bank, a Hartley 

Shawcross, svého času též britský nejvyšší státní zástupce (attorney-general). 48 

Původně se oba dva věnovali svým snahám samostatně, nicméně v roce 1958 spojili 

                                                 
43

 Čl. 10 odst. 1, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb., o sjednání Dohody k 

Energetické chartě, pozn.: část textu citovaného sdělení, kerý obsahuje oficiální znění 

dohody, není ve sbírce zákonů přístupný v elektronické podobě. Bylo tedy vycházeno z textu, 

který je dostupný z http://bit.ly/1fY0n8x  
44

 Čl. 3 odst. 3, ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments, 1987 

[online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://bit.ly/1e0z4rX  
45

 SINCLAIR, Anthony C. The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of 

Investment Protection, 20 Arbitration International, No. 4, 2004. viz VOSS, op. cit. sub. 17, s. 

235, pozn. 66. 
46

 VOSS, op. cit. sub. 17, s. 223 - 224. 
47

 SALACUSE, op. cit. sub. 4, s. 276. 
48

 PARRA, Antonio R. The history of ICSID. First Edition, Oxford University Press, 2012, 

ISBN 01-996-6056-5. s. 13. 

http://bit.ly/1fY0n8x
http://bit.ly/1e0z4rX
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své síly a následující rok představily světu Abs-Shawcrossův návrh ochrany 

zahraničních investic (Abs-Shawcross Draft Convention on Investments Abroad, dále 

jen „Abs-Shawcross návrh“).49 Abs-Shawcross návrh je důležitý mimo jiné z toho 

důvodu, že v jeho článku 2 byla upravena umbrella clause v následujícím znění: 

„Každá Strana za všech okolností zajistí dodržování jakýchkoliv závazků, které 

poskytla v souvislosti s investicemi státních příslušníků jakékoliv jiné strany.“50 

Odpověď doktríny na zahrnutí umbrella clause v Abs-Shawcross návrhu byla 

rozporuplná. Mezi zastánce zastřešovacího efektu patřil například profesor Ignaz 

Seidl-Hohenveldern, který ve své reakci na jednání o návrhu naznačil, že umbrella 

clause řeší problematiku vztahu investičního kontraktu a mezinárodního práva, když 

uvedl, že „[ú]čelem doložky je rozptýlit jakékoliv pochybnosti, které by mohly 

existovat ve vztahu k otázce zdali je porušení dohody zároveň i porušením 

mezinárodního práva.“51 Další akademik, který se k tématu vyjádřil, byl, profesor 

Stanley D. Metzger. Metzger v umbrella clause spatřoval mechanismus, který „povýší 

soukromé kontrakty na mezinárodní smlouvy a přemění tak pouhé porušení kontraktu 

na porušení mezinárodněprávního závazku státu.“52 Ačkoliv Metzger potvrdil efekt 

umbrella clause, s její implementací zásadně nesouhlasil, neboť byl toho názoru, že 

by rozvojové státy na tak nevýhodnou úpravu nepřistoupily. 53  Negativně vnímal 

dopady umbrella clause v návrhu i Georg Schwarzenberger. Ten neshledával za 

správné, že by investor neměl prvně využít mechanismů řešení sporů dostupných dle 

právního režimu hostitelského státu nebo režimu, který strany určily v kontraktu. 

Schwarzenberg byl toho názoru, že „[umbrella clause] je dalekosáhlý odklon od 

práva jako takového působící vychýlení rovnováhy zásadním způsobem ve prospěch 

investora.“54 

                                                 
49

 PARRA, op. cit. sub. 48, s. 14. 
50

 Čl. 2 Abs-Shawcross Draft Convention on Investments Abroad [online]. [cit. 2014-03-11]: 

„Each Party shall at all times ensure the observance of any undertakings, which it may have 
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 SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. The Abs-Shawcross Draft Convention to Protect 

Private Foreign Investment: Comments on the Round Table. 10 J. Pub. L. 100, 1961, s. 104: 
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unilateral violation of a concession contract is an international wrong.” 
52
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 Ibid. 
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Abs-Shawcross návrh se sice neprosadil, nicméně byl východiskem pro další 

pokus o prosazení multilaterálního přístupu k ochraně a podpoře investic pod 

taktovkou OECD. V roce 1967 tak byl oficiálně představen Návrh dohody o ochraně 

cizího majetku (Draft Convention on Protection of Foreign Property, dále jen 

„OECD návrh“).55 Umbrella clause si našla cestu do článku 2, který zněl následovně: 

„Každá Strana za všech okolností zajistí dodržování jakýchkoliv závazků, které 

poskytla v souvislosti s majetkem státních příslušníků jakékoliv jiné strany.“56  Dle 

oficiálního komentáře, který návrh doprovázel, je smysl takto formulované umbrella 

clause aplikace principu pacta sunt servanda. Tento princip je základním stavebním 

kamenem všech právních systémů a umbrella clause má tímto pouze jeho 

aplikovatelnost „potvrdit“ i ve vztahu k investičním kontraktům. 57  Z hlediska 

formulace byl oproti Abs-Shawcross návrhu zaměněn pojem investice za pojem 

majetek. OECD návrh nicméně chápe majetek v jeho nejširším slova smyslu a za 

majetkový nárok je tedy považován i jakýkoliv nárok spojený s investicí.58 Komentář 

k článku 2 zároveň potvrzuje, že závazky se míní jak dvoustranné závazky vznikající 

konsenzuálně, tak závazky jednostranné vznikající z vlastní vůle hostitelského státu.59 

Právě otázka jakým způsobem pojímat různé formulace pojmu závazek je jedním 

z výkladových problémů umbrella clause v současnosti. 

Umbrella clause je spojena i s další neúspěšnou snahou o vytvoření základního 

multilaterálního dokumentu ochrany investic v gesci OECD. Jednalo se o návrh 

Mnohostranné dohody o investicích (Multilateral Investment Agreement, dále jen 

„MAI návrh“). V rámci jednání o charakteru a podobě jednotlivých ustanovení se 

příslušná pracovní skupina zabývala i vztahem MAI návrhu k investičním 

kontraktům. 60  V této souvislosti byly navrženy tři možné přístupy k dané 

problematice. Prvním přístupem bylo tzv. nulové řešení, kdy by nebylo přijato žádné 

zvláštní ustanovení upravující tuto problematiku. Porušování investičních kontraktů 

by tak MAI návrhu podřízeno nebylo a státu by vznikla mezinárodněprávní 

                                                                                                                                            
reaching departure from the law as it stands and may tilt the balance too far in favour of the 

investor.” 
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 PARRA, op. cit. sub. 48, s. 14. 
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 OECD. Draft Convention on the Protection of Foreign Property. Text with Notes and 

Comments [online], 1967, s. 14 [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://bit.ly/1oWMrLl  
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 Viz čl. 9 písm. c) OECD, op. cit. sub. 56; OECD, op. cit. sub. 57, s. 43. 
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odpovědnost jen v případě kdy by svým jednáním porušil zároveň některý ze 

standardů ochrany, který MAI návrh upravoval. 61  Druhý přístup byl čistě 

procedurálního charakteru. Pracovní skupina operovala se záměrem do MAI návrhu 

implementovat rozhodčí doložku, která by investorovi poskytovala možnost přímo 

řešit kontraktuální spor prostřednictvím mechanismů MAI návrhu. Tento přístup měl 

znamenat čistě dodatečnou procedurální ochranu investora.62 Poslední, třetí, přístup 

byl materiálně procedurálního charakteru. V rámci tohoto posledního řešení pracovní 

skupina zvažovala použít tzv. doložku respektu (respect clause). Právě onou doložkou 

respektu neměla skupina na mysli nic jiného než umbrella clause, neboť v navrženém 

konceptu spatřovala zastřešení závazků z investičních kontraktů pod MAI návrh. 

Z hlediska procedurálního pak bylo počítáno s tím, že případný spor by se dle 

mechanismu MAI návrhu řešil za aplikace jak vnitrostátního tak mezinárodního 

práva.63 

Největší potenciál pracovní skupina spatřovala v druhém a třetím přístupu, oba 

přístupy však provázely i zásadní výkladové problémy. Pracovní skupina například 

tíhla k tomu nezahrnout pod umbrella clause závazky čistě komerčního charakteru a 

snažit se poskytnout dodatečnou ochranu pouze vztahům v rámci kterých hostitelský 

stát vystupuje jako suverén. Čistě komerční kontrakty tedy pod působnost umbrella 

clause spadat spíše neměly. Vzhledem k tomu, že pracovní skupina nenašla konsensus 

jak se k otázce působnosti doložky jednotně postavit, nakonec umbrella clause do 

návrhu nezahrnula.64 Možné varianty znění doložky byly pouze pro ilustraci obsaženy 

v příloze 1 MAI návrhu jako tzv. specifický návrh. Součástí návrhu jako takového se 

však nestaly.65 

Z historického hlediska lze umbrella clause označit za jakousi součást folklóru 

mezinárodní ochrany investic. Debaty o tomto konceptu totiž provází většinu 

důležitých snah o zakotvení základních principů ochrany investic na mezinárodní 

úrovni. Ačkoliv umbrella clause našla v kontextu mnohostranných dokumentů na 

ochranu investic uplatnění až v Dohodě k energetické chartě a Smlouvě o ochraně 

investic ASEAN, snahy o její implementaci daly vzniknout mnohým debatám, díky 

kterým je zřejmé jak byl historicky tento koncept vnímán. 

                                                 
61
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Ať už se k umbrella clause stavěly akademické kruhy anebo přímo zpracovatelé 

návrhů mnohostranných úmluv jakkoliv, byli si plně vědomi smyslu a účelu, kterému 

má taková doložka sloužit. Jak bylo uvedeno již v úvodu této kapitoly, nikdo v zásadě 

nesporoval efekt umbrella clause, nicméně názory se rozcházely spíše v tom, zdali je 

takový efekt žádoucí. 

Další zajímavostí je skutečnost, že ačkoliv se umbrella clause spolu s žádným 

zmíněným návrhem nepodařilo prosadit, vznikalo paralelně mnoho BITs, které 

umbrella clause zcela běžně obsahovaly. Vždyť již první uzavřená BIT mezi 

Spolkovou republikou Německo a Pákistánem ve svém článku 7 takovou doložku 

měla.66 

2.3 Charakteristické rysy umbrella clause a základní varianty její 

formulace 

„Neexistuje nic jako umbrella clause; spíše je nutno mluvit o umbrella 

clauses.“67 Tento citát profesora Jamese Crawforda trefně naráží na skutečnost, že 

formulace jednotlivých zastřešujících doložek se mohou do značné míry lišit. Znění 

konkrétní umbrella clause má pak přirozeně významný interpretační dopad. Účelem 

této kapitoly je nejdříve přiblížit základní rysy formulace umbrella clause, které by 

měly být charakteristické pro většinu doložek nárokujících si její status. Dále budou 

komparovány české BITs z hlediska jednotlivých variant znění této klauzule. 

2.3.1 Základní rysy formulace umbrella clause 

Umbrella clause lze na první pohled identifikovat podle dvou základních znaků. 

V první řadě je to donucovací jazyk, kterým je formulována (mandatory language), 

v řadě druhé pak skutečnost, že v závazkovém vztahu, který umbrella clause 

zastřešuje, stojí na jedné straně vždy investor a na straně druhé stát, nikoliv další 

soukromá osoba (relation to obligations undertaken by state).68 

Co se donucovacího jazyka týče, v umbrella clause jsou typicky užívány fráze 

předepisující hostitelskému státu své závazky vůči investorovi dodržovat (shall 

                                                 
66
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observe/adhere to) nebo respektovat (shall respect).69 Na druhou stranu, často se lze 

setkat i s mírnějšími, spíše opisnými, formulacemi této povinnosti. Takto je 

formulována umbrella clause například v článku 10 BIT uzavřené mezi Austrálií a 

Polskem, který stanoví, že „[k]aždá Smluvní strana udělá, v mezích práva, vše co je v 

jejích silách, aby byly respektovány písemné závazky související s investicí poskytnuté 

kompetentní autoritou příslušníkovi druhé Smluvní strany.”70 Taková konstrukce se 

může z hlediska dopadů dané umbrella clause již jevit jako problematická. Celkově 

lze toto znění považovat za velmi opatrné, neboť je zde oproti velké většině ostatních 

zastřešovacích doložek zároveň specifikováno, že respektovat je nutno pouze závazky 

písemného charakteru. Nicméně vzhledem k tomu, že v australských BITs najdeme 

umbrella clause velmi zřídka, použití zdrženlivější formulace v zásadě dává smysl. 

Jak bylo zmíněno výše, druhým základním rysem je nutnost, aby jednou stranou 

závazku, který má být prostřednictvím umbrella clause zastřešen, byl stát. Významný 

komentátor problematiky spojené s umbrella clause, profesor F. A. Mann, důrazně na 

tento aspekt upozorňuje a spatřuje v něm významnou limitaci působnosti 

zastřešovacího efektu.71 Povinnost dodržet závazek vůči investorovi tedy musí být 

spolehlivě přičitatelná státu. V tomto okamžiku ale vyvstává otázka jaké jednání lze 

ještě státu přičítat a jaké již nikoliv. V první řadě se umbrella clause rozhodně použije 

v situaci, kdy je z investičního kontraktu přímo zavázána vláda hostitelského státu. 

Nicméně, jak bylo zmíněno v kapitole věnující se investičním kontraktům, je takto 

strukturovaný vztah spíše otázkou minulosti. Pokud tedy investor nevstupuje do 

obligačního vztahu přímo s vládou, musí být z kontraktu zavázán buďto jiný orgán 

státní moci anebo subjekt vykonávající přenesenou působnost.72 Mann připouští jako 

autorizovaný subjekt ještě společnost, jejímž jediným společníkem/akcionářem je 

stát.73 74 
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2.3.2 Jednotlivé varianty znění umbrella clause v českých BITs 

To že má umbrella clause více podob potvrzují i české BITs. Klasickou širokou 

formulaci lze najít například v BITs uzavřených s Finskou republikou a 

Nizozemským královstvím. Čl. 4 odst. 1 věta druhá česko-finské BIT stanoví, že 

„[k]aždá smluvní strana bude plnit všechny závazky, které by mohly vzniknout ve 

vztahu k investicím.“ 75  Česko-nizozemská BIT pak ve svém čl. 3 odst. 4 pouze 

doplňuje, že se musí jednat o investice investorů druhé smluvní strany. 76   Tento 

nepatrný formulační rozdíl by však mohl mít vliv na pojímání stran chráněného 

závazku.77 

Velmi zvláštní umbrella clause obsahuje BIT uzavřená se Singapurem. První 

věta čl. 15 odst. 2 sice vcelku typicky stanoví, že „[k]aždá smluvní strana dodrží 

závazky, které přijala navíc k závazkům zakotveným v této dohodě, ve vztahu k 

investicím investorů druhé smluvní strany.“78 Věta druhá však nadto určí, že „[ž]ádná 

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.“79 To představuje významnou výjimku z principu, že umbrella 

clause je aplikovatelná pouze na závazky státu. Pod takto strukturovaným 

ustanovením jsou tedy před zásahy státu chráněny i závazky, kdy druhou smluvní 

stranou je i soukromá entita odlišná od státu. 

Zastřešovací doložky obsahují i BITs uzavřené se Spolkovou republikou 

Německo a Švýcarskou konfederací. Specifikem jejich formulace je však fakt, že se 

odklánějí od modelových BIT obou těchto zemí. 

Německý vzor BIT formuluje umbrella clause takto: „Každá smluvní strana 

dodrží jakýkoliv závazek, který převzala na svém území s ohledem na investice 

investorů druhé smluvní strany.“80 Česko-německá BIT je ale o něco přesnější, když 

čl. 7 odst. 2 stanoví, že „[k]aždá smluvní strana dodrží jakýkoliv jiný závazek (...).“81 

Je tedy konkrétněji naznačeno, že umbrella clause poskytuje ochranu nad rámec 

základní ochrany BIT. 
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Česko-švýcarská BIT se od švýcarského modelu BIT liší použitím jiné 

donucovací fráze. Zatímco vzorová BIT určí, že „[k]aždá smluvní strana bude 

dodržovat jakýkoliv závazek, který převzala (any obligation it has assumed) ve vztahu 

k investicím (...)“82, česko-švýcarská verze stanoví, že „[k]aždá smluvní strana trvale 

zaručuje dodržování závazků (shall constantly guarantee the observance of 

commitments) ve vztahu k investicím (...)“83. Jedná se o podobnou opisnou formulaci, 

jaká byla již výše zmíněna v souvislosti s australsko-polskou BIT. V tomto případě je 

však snazší předpokládat, že je donucovací charakter stále zachován. 

Na rozdíl od švýcarského a německého případu, umbrella clause obsažená 

v BIT se Spojenými státy americkými je naprosto totožná jako její americký 

předobraz.84 

Z hlediska konkretizace typu závazků, které umbrella clause kryje, je nejdále 

česko-britská verze. Čl. 2 odst. 2 BIT uzavřené mezi Českou republikou a Velkou 

Británií stanoví, že „[i]nvestoři jedné smluvní strany mohou uzavřít s druhou smluvní 

stranou zvláštní dohody, jejichž ustanovení a účinek, 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.“85 Doložka tak jasně určí svou působnost 

pouze na závazky dvoustranné. Závazky jednostranného charakteru jako například 

udělení licence jsou tak mimo zastřešovací efekt. 

Překvapením bylo objevení umbrella clause v česko-thajské BIT, neboť až na 

tuto výjimku jsou zastřešovací doložky obsaženy pouze v BITs uzavřených 

s dominantními západními státy. 

V příloze č. 2 této práce lze najít tabulku s kompletním výčtem znění 

jednotlivých doložek jak v českém, tak cizojazyčném znění. 

  

                                                 
82

 OECD, op. cit. sub. 35, s. 12. 
83

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 459/1991 Sb.  
84

 Srov. čl. 2 odst. 2 písm. c) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1993 Sb. a OECD, 

op. cit. sub. 35, s. 14. 
85

 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 646/1992 Sb. 



21 

 

3. Analýza vybraných rozhodnutí ICSID 

V následující části práce bude prostor věnován zkoumání vybraných rozhodnutí 

ICSID. 

Analýza bude vedena ve dvou rovinách. V rovině první budou v rámci 

jednotlivých rozhodnutí zkoumány přístupy tribunálů k otázce za jakých podmínek, 

v jakém rozsahu, a případně zdali vůbec, je umbrella clause schopna posunout 

porušení závazků hostitelského státu na úroveň BIT. 

Objevují se však názory, že i když je obecně funkčnost umbrella clause uznána, 

ještě to nemusí znamenat, že by měl tribunál přistoupit k řešení merita věci. Některé 

tribunály totiž upřednostňují řešit spor dle rozhodčí doložky investičního kontraktu, 

ze kterého primárně vznikl. V této souvislosti pak nárok, který jim byl na základě 

porušení umbrella clause předložen, označí za nepřípustný. Tato tendence je velmi 

důležitá, neboť významně limituje základní smysl této doložky, a sice umožnit řešení 

sporu z porušení závazku v souvislosti s investicí dle mechanismu BIT. Druhá rovina 

analýzy bude spočívat právě ve zkoumání tohoto fenoménu. 

Ve vztahu k oběma zkoumaným jevům tribunály většinou rozlišují mezi 

pravomocí řešit nároky předložené k arbitráži (jurisdiction) a jejich přípustností 

(admissibility). Každá rovina analýzy souvisí s jinou z těchto procesních otázek. Zdali 

má tribunál pravomoc, se bude odvíjet od toho, jak bude pojímána umbrella clause, 

na jejímž základě bude investor svůj nárok stavět. Pokud tribunál svou pravomoc 

prostřednictvím efektu umbrella clause potvrdí, bude ještě zkoumat, zdali lze připustit 

spor do fáze rozhodování o jeho meritu. Jinými slovy, tribunál, ačkoliv potvrdí svou 

pravomoc, může shledat, že existuje nějaká překážka, která mu znemožňuje jeho 

pravomoc reálně uplatnit. Takovou překážkou může být právě existence speciální 

volby fóra. Mimo rámec zkoumané problematiky pak může s otázkou přípustnosti 

souviset například nutnost vyčerpání dostupných opravných prostředků, pokud tak 

stanoví BIT.
86

 Podstatný rozdíl mezi pravomocí a přípustností je takový, že pokud 

tribunál k rozhodování o daném nároku neshledá pravomoc, s konečným účinkem tak 

vyloučí, že by o takovém nároku mohl rozhodnout. Pokud však nárok shledá pouze 
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nepřípustným, není vyloučeno, že by o něm mohl rozhodnout, až odpadne překážka, 

která v daném momentě rozhodnutí neumožňuje.
87

 

Z hlediska systematiky a řazení jednotlivých rozhodnutí je analýza rozdělena do 

dvou částí. První část se zaměřuje na počátky, ve kterých se arbitrážní praxe začala 

s fenoménem umbrella clause potýkat. Podrobněji se pak věnuje rozhodnutím ve 

věcech SGS v. Pakistan a SGS v. Philippines, neboť právě tato rozhodnutí v zásadě 

vytyčila mantinely zkoumané problematiky. Druhá část analýzy je pak zaměřena na 

následný vývoj arbitrážní praxe. 

3.1 Počátky umbrella clause v arbitrážní praxi 

3.1.1 Fedax v. Venezuela88 

Rozhodnutí ICSID ve věci Fedax v. Venezuela z roku 1998 je významné z toho 

důvodu, že se jedná o první rozhodnutí, ve kterém byla dotčena problematika efektu a 

působnosti umbrella clause.89 Zajímavé je však především proto, že rozhodčí tribunál 

sebemenším způsobem nenaznačil, že by s interpretací této doložky obsažené 

v nizozemsko-venezuelské BIT měl být jakýkoliv problém.  

Fedax N.V., společnost inkorporovaná v Nizozemských Antillách, v rámci své 

obchodní činnosti nabyla směnky vystavené venezuelskou vládou. Směnky nicméně 

společnost Fedax nezískala přímo od venezuelské vlády, ale byly na ni rubopisovány 

společností Industrias Metalúrgicas Van Dam C.A. Jádro sporu pak spočívalo 

v neplnění směnečných povinností venezuelské vlády vůči Fedax.90 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 3 odst. 4 BIT uzavřené mezi 

Nizozemským královstvím a Venezuelskou republikou v následujícím znění: 

„Každá Smluvní strana bude dodržovat jakékoliv závazky, do kterých vstoupila 

v souvislosti se zacházením s investicemi státních příslušníků druhé Smluvní 

strany.“91 
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Ačkoliv byl spor v jádru urovnán, tribunál musel ještě rozhodnout o určitých 

vedlejších otázkách, které mezi stranami vyjasněny nebyly. V rámci obecného 

právního posouzení věci se tak dotkl i problematiky aplikace umbrella clause. V první 

řadě tribunál určil, že nákup směnek na sekundárním trhu lze považovat za investici 

v dikci venezuelsko-nizozemské BIT. Dále pak stanovil, že Venezuela musí dle čl. 3 

dané BIT „ctít veškeré podmínky, kterými se taková investice řídí, včetně platebních 

nároků vznikajících z vydaných směnek“.92  

Tribunál tedy umbrella clause aplikoval bez jakéhokoliv zaváhání. Otázka 

významu rozhodčí doložky v investičním kontraktu zůstala mimo rozsah zkoumání. 

3.1.2 SGS v. Pakistan93 

S historickým pojetím umbrella clause se však neztotožnil rozhodčí tribunál 

ICSID v rozhodnutí o jurisdikci věci SGS v. Pakistan. Jednalo se o první detailní 

rozbor problematiky umbrella clause v podání arbitrážní praxe. 

V září roku 1994 švýcarská společnost SGS a Pákistán uzavřely investiční 

kontrakt, v rámci kterého se SGS zavázala provádět inspekci zboží dováženého na 

území Pákistánu, zejména za účelem stanovení celní povinnosti importérům. 

Investiční kontrakt obsahoval rozhodčí doložku, která určovala, že veškeré případné 

spory budou řešeny dle rozhodčích předpisů hostitelského státu. V prosinci roku 1996 

Pákistán notifikoval společnost SGS o jednostranném ukončení smlouvy s účinností 

k březnu roku 1997. V návaznosti na zrušení kontraktu se SGS pokoušela dovolat 

spravedlnosti u švýcarských soudů, které však správně příslušnost rozhodnout spor 

odmítly. Na druhé straně, i Pákistán se domníval, že SGS nejednala v rámci 

smluvního vztahu regulérně, a proto sám v roce 2000 inicioval řízení před arbitrem 

určeným dle rozhodčí doložky v kontraktu. Poté, co SGS předložila svůj nárok 

k ICSID, pákistánský arbitr souhlasil s přerušením řízení do doby, než ICSID 

rozhodne o své jurisdikci.94 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 11 BIT uzavřené mezi 

Švýcarskou konfederací a Islámskou republikou Pákistán v následujícím znění: 
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„Každá smluvní strana trvale zaručí dodržování závazků, do kterých vstoupila 

v souvislosti s investicemi investorů druhé smluvní strany.“95 

Vzhledem k tomu, že spor vznikl primárně z domnělého porušení investičního 

kontraktu, významná část argumentace SGS se soustředila na význam a funkci čl. 11 

švýcarsko-pákistánské BIT, který ukrýval výše citovanou umbrella clause. Právní 

zástupce SGS měl za to, že se jedná o klauzuli tzv. zrcadlového efektu, která je 

schopna „odrazit“ jakýkoliv kontraktuální nárok v mezinárodněprávní rovině.96   

Při zkoumání umbrella clause tribunál začal jejím gramatickým výkladem. 

V rámci interpretace pojmu „závazky“ (commitments) dovodil, že pod tento termín 

nespadají pouze závazky kontraktuální, nýbrž i závazky jakékoliv jiné, například ve 

formě legislativních aktů nebo správních či jiných jednostranných opatření. Tribunál 

vykládal široce i pojetí subjektů takových závazků, když určil, že v tomto kontextu 

lze za stát považovat i jakýkoliv jiný orgán, správní jednotku nebo entitu, jejíž jednání 

lze státu přičítat. Z textového hlediska tedy tribunál shledal doložku jako neúměrně 

rozsáhlou a nedokázal se ztotožnit s tím, že by samotný text mohl podpořit tezi 

povýšení nároku z kontraktu na nárok z BIT.97 

Od interpretace doslovného znění se úvahy tribunálu uchýlily k otázce, zdali 

strany BIT mohly mít v úmyslu takovýto rozsah doložce přiznat. Tribunál se částečně 

odvolal k principu odmítnutí per se internacionalizace investičního kontraktu, když 

připomněl, že porušení investičního kontraktu není automaticky porušením 

mezinárodního práva. Úmysl stran zavázat se k tak zásadní a dalekosáhlé povinnosti 

by dle tribunálu musel žalobce dokázat, neboť z textu BIT tento společný úmysl 

neplyne. Vzhledem k tomu, že žádné takové důkazy žalobcem předloženy nebyly, 

měl tribunál za to, že strany si podobné břímě na svá bedra vzít nezamýšlely.98 

Tribunál zhodnotil i důsledky přijetí hypotézy, že umbrella clause má kýžené 

účinky. V první řadě by to znamenalo, že porušení jakýchkoliv závazků, ať už 

vznikajících z kontraktu či jiným způsobem, by muselo zároveň být kvalifikováno 

jako porušení BIT. Druhým problémem by dle tribunálu byla skutečnost, že díky 

umbrella clause by se standardy ochrany tvořící jádro BIT staly fakticky 

nadbytečnými. Investorovi by totiž teoreticky stačilo nárokovat porušení BIT pouze 
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na základě porušení investičního kontraktu, nebo dokonce pouhého porušení zákona 

či vyhlášky ze strany státu. Třetím důsledkem by dle tribunálu byl fakt, že díky 

internacionalizaci jakéhokoliv nároku z investičního kontraktu by investor účinně 

obešel oboustranně dojednanou rozhodčí doložku. Ta by se tak stala bezvýznamnou. 

Vzhledem k těmto dalekosáhlým dopadům byl tribunál přesvědčen, že danou 

umbrella clause je nutno vykládat pouze jako jakousi deklaraci podpory vzájemné 

rovnováhy vztahů mezi odlišnými smluvními dokumenty řídícími se odlišnými 

právními řády.99 

Podporu pro svůj interpretační přístup hledal tribunál i v umístění doložky 

v rámci struktury BIT. Umbrella clause byla totiž umístěna až v čl. 11 švýcarsko-

pákistánské BIT a nikoliv mezi standardy ochrany v čl. 3 až 7. 100  Tribunál tak 

argumentoval, že pokud by si strany přály, aby měla klauzule tak dalekosáhlé dopady, 

jistě by ji zařadily mezi tzv. závazky prvního řádu (first order). Oddělení umbrella 

clause od ohniska BIT pak nemohlo mít za následek přiznat jí stejný, ne-li větší 

význam než mají standardy, které právě ono ohnisko BIT tvoří. 101 

Tribunál byl toho názoru, že pokud by měla mít umbrella clause takto 

neobyčejně široký rozsah, musela by být formulována mnohem podrobněji. Vzhledem 

k její obecné formulaci se však rozhodci domnívali, že je nutno vést zdrženlivější 

způsob interpretace a postupovat dle zásady in dubio pro mitius.102 

V závěru svého detailního rozboru se tribunál pokusil vypořádat i s problémem, 

že jím zvolený přístup fakticky doložku zbavuje veškerých účinků a byl tak v rozporu 

se zásadou effet utile. Jedním z argumentů tribunálu, který měl k tomuto účelu sloužit, 

byla domněnka, že strany mohly prostřednictvím takto formulované doložky vyjádřit 

implicitně závazek implementovat legislativu potřebnou k tomu, aby měl investor 

jistotu stabilního zakotvení jeho závazků v právním řádu smluvních stran. 103 Jinými 

slovy, aby případné závazky měly příslušnou oporu ve vnitrostátním právu. 

3.1.3 SGS v. Philippines104 

Odpověď na rozhodnutí ve věci SGS v. Pakistan na sebe nenechala dlouho 

čekat. Stejnou problematikou se v roce 2004 v rámci rozhodování o své jurisdikci 
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opět zabýval jiný tribunál ICSID. Zajímavostí je, že na straně investora také stála 

švýcarská společnost SGS. 

Podstata sporu byla obdobná jako ve sporu s Pákistánem. SGS se na počátku 90. 

let zavázala poskytovat komplexní služby související se supervizí importu 

(comprehensive import supervision services), přičemž kontrakt fungující jako základ 

tohoto smluvního vztahu byl opakovaně v tříletých periodách prodlužován. V roce 

2000 však bylo poskytování služeb dle kontraktu ze strany SGS přerušeno, neboť 

filipínská vláda nedokázala dostát svému závazku platit za plnění řádnou odměnu. 

SGS považovalo neplacení provizí za porušení švýcarsko-filipínské BIT a předložilo 

tak věc k posouzení tribunálu ICSID. Do té doby nebyl spor řešen na žádném jiném 

fóru, ačkoliv kontrakt obsahoval rozhodčí doložku, která řešení veškerých sporů 

podřizovala filipínským soudům.105  

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 10 odst. 2 BIT uzavřené mezi 

Švýcarskou konfederací a Filipínskou republikou v následujícím znění: 

„Každá smluvní strana dodrží jakýkoliv závazek, který převzala v souvislosti s 

konkrétními investicemi investorů druhé smluvní strany na svém území.“106 

Stejně jako ve věci SGS v. Pakistan, i v tomto případě SGS mimo jiné 

argumentovala tím, že umbrella clause je schopna povýšit nárok z pouhého porušení 

kontraktu na nárok z porušení BIT. Obrana Filipín spočívala inter alia v argumentaci 

rozhodnutím ve věci SGS v. Pakistan.107 

Právě rozhodnutí SGS v. Pakistan tribunál ve svém rozboru vydatně 

konfrontoval, nicméně začal vlastní gramatickou interpretací textu předmětného 

článku. Tribunál si všímal, že ačkoliv je klauzule umístěna až za rozhodčími 

doložkami, používá donucovací jazyk stejně jako hmotněprávní ustanovení upravující 

standardy ochrany v čl. 3 až 6 dané BIT. 108  Termín „jakýkoliv závazek“ (any 

obligation) se pak dle tribunálu vztahuje na závazky vznikající v rámci vnitrostátního 

práva, právě například ty vznikající z investičního kontraktu.109 

Tribunál zasadil interpretaci umbrella clause do celého rámce a významu BIT, 

neboť stanovil, že čl. 10 odst. 2 je nutno vykládat v souladu s cíli a účelem BIT, 
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potažmo ochrany a podpory investic celkově. Státy v rámci preambule souhlasily 

s tím „vytvořit a udržovat vhodné podmínky pro investice investorů druhé smluvní 

strany na svém území.“110 Dle tribunálu je tedy legitimní vykládat sporná ustanovení 

BIT ve prospěch investic, které mají být chráněny. 

Hostitelský stát běžně přebírá závazky v souvislosti s konkrétními investicemi. 

Otázka, zdali je daný závazek opravdu „zavazující“ nebo zdali jde například pouze o 

slib spíše marketingového charakteru, je dle tribunálu plně na posouzení dle 

vnitrostátního právního řádu. Nicméně, pokud vnitrostátní právo stanoví, že je daný 

závazek zavazující v pravém slova smyslu, je dle tribunálu zcela v souladu 

s předmětem a účelem BIT se domnívat, že takové závazky spadají pod ochranu 

umbrella clause.111 

V kontrastu k rozhodnutí SGS v. Pakistan se tribunál v první řadě neztotožňoval 

s velmi extenzivním pojetím „závazků“, mezi které by tak mohla být zahrnuta 

v krajním případě i porušení legislativních aktů nebo jiných správních opatření. 

Nicméně je pravda, že v tomto případě ulehčil situaci rozhodcům především sám text 

čl. 10 odst. 2 švýcarsko-filipínské BIT, neboť ten pokrývá pouze závazky spojené 

s „konkrétními“ investicemi. Taková formulace jakékoliv závazky obecného 

charakteru vylučuje.112 

Tribunál odmítl i roli, která byla přikládána umístění umbrella clause v rámci 

struktury BIT. Bylo by totiž obtížné akceptovat, že stejně formulované ustanovení by 

v ostatních BIT bylo považováno za účinné jen kvůli přemístění do jiné sekce. 

Ačkoliv tedy tribunál uznal, že umístění má určitou váhu, nemůže být považováno za 

rozhodující.113 

Další pochybení ve věci SGS v. Pakistan bylo spatřováno v tom, že způsob 

interpretace zanechal umbrella clause bez jakéhokoliv jasného významu. 

Argumentace, že prostřednictvím doložky strany mohly implicitně vyjádřit „závazek 

implementovat legislativu potřebnou k tomu, aby investor měl jistotu stabilního 

zakotvení jeho závazků v právním řádu smluvních stran“, tribunál odmítl jako vágní a 

neschopné efektivně vyvolat konkrétní důsledky.114  
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Zkoumání byla podrobena i teoretická podstata významu umbrella clause 

spojená s otázkou internacionalizace investičního kontraktu. Tribunál uvedl na pravou 

míru, že umbrella clause žádným způsobem neovlivňuje příslušný právní režim, 

kterým se kontrakt řídí. Rozsah a obsah závazků, které má stát „dodržovat“ je nutno 

posuzovat dle právního režimu, kterému kontrakt podléhá. 115  Nejedná se tedy o 

internacionalizaci jako takovou, neboť ta v jejím základním smyslu právo kontraktu 

mění.  

Tribunál v rámci své kritiky restriktivního výkladu umbrella clause, zastávané 

rozhodci ve věci SGS v. Pakistan, též odpověděl na jejich obavy, že široká 

interpretace by mohla vést k obcházení rozhodčích doložek vyjednaných v rámci 

kontraktů. Vyjádřil se totiž v tom smyslu, že přiznat doložce její plnou funkčnost ještě 

neznamená, že daný spor bude na mezinárodním fóru přípustný.116 Této hypotéze se 

pak tribunál věnoval podrobněji. 

Rozhodčí doložka obsažená v investičním kontraktu odkazovala jakýkoliv spor 

k řešení před oblastními soudy v Makati nebo Manile.117 Z hlediska arbitrážní praxe 

byl toto první problém, se kterým se tribunál musel vypořádat. V případu Lanco v. 

Argentine 118  totiž rozhodci shledali rozhodčí doložku, která odkazuje na soudní 

soustavu, jako neúčinnou, neboť soudy jsou k řešení sporů příslušné primárně dle 

vnitrostátního práva. Takto formulovaná rozhodčí doložka byla tedy vnímána jako 

pouhé potvrzení jurisdikce soudní soustavy hostitelského státu, jež nemůže fungovat 

jako speciální volba fóra. 119  Tribunál se však s argumentací v případu Lanco 

neztotožnil. Rozhodčí doložku považoval i tak za relevantní, neboť byl toho názoru, 

že nehraje roli, zdali je volba fóra sjednána ve prospěch tamních soudů nebo 

arbitrážního mechanismu. Doložka stále vyjadřuje preferenci způsobu řešení 

případného sporu a je účinná, pokud není derogována jiným ujednáním.120 

Poté, co si tribunál ujasnil, že pracuje s funkční rozhodčí doložkou, začal 

zkoumat otázku klíčovou, a sice zda má v tomto případě volba fóra v kontraktu 

přednost před mechanismem určeným dle BIT. 
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Prvním argumentem byl kolizní princip generalia specialibus non derogant (lex 

specialis). Tribunál se většinově shodl, že sjednání rozhodčí doložky v investičním 

kontraktu musí působit jako speciální úprava vůči obecnému mechanismu 

předpovídanému BIT.121 Své přesvědčení doktrinálně podložil citováním profesora 

Schreuera, který v obecné rovině dovozuje, že „dokument obsahující rozhodčí 

doložku, která je ve vztahu ke stranám a sporu specifičtější, by měl dostat přednost 

před dokumentem obecnější povahy.“122 V této souvislosti by BIT měla být vnímána 

jako rámcový instrument ochrany, jehož účelem není rušit a měnit (override and 

replace) dohody investičního charakteru mezi investorem a státem, nýbrž je podpořit 

a doplnit (support and supplement).123 Testován byl ale ještě další princip, a sice lex 

posterior derogat legi priori (lex posterior).124 Dle tribunálu však tento princip musí 

fungovat jen mezi instrumenty stejného charakteru, kterými BIT a investiční kontrakt 

nejsou. Nevhodnost k použití tohoto argumentu tribunál také v praktické rovině 

podepřel tím, že jak BIT, tak investiční kontrakty mohou podléhat opakovanému 

prodlužování a zkoumat vztahy mezi nimi v tomto světle tedy může být značně 

problematické.125 

V rovině uvedené úvahy tribunál došel k závěru, že podstatou rozhodčího 

mechanismu v BIT není derogovat rozhodčí doložku v investičním kontraktu a 

poskytnout tak SGS alternativní možnost řešení kontraktuálních nároků, které je 

primárně povinna předložit příslušným filipínským soudům.126 

Obhajoba přednosti volby fóra byla dovršena argumentací fundamentální 

podstaty nároku prezentované zrušovací komisí ve věci Vivendi (Vivedni II). Ta 

spočívala v tom, že je nutno zkoumat pravou podstatu předkládaných nároků. Pokud 

by totiž základní podstata nároku spočívala v porušení kontraktu, tribunál by měl dát 

přednost platné volbě fóra v daném kontraktu sjednané.127 Tribunál byl v tomto směru 
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důsledný a rozebral předcházející judikaturu, ve které našel pro tuto argumentaci 

podklad. Kromě Vivendi II bylo tedy dále argumentováno případy Woodruff a North 

American Dredging Company of Texas, které teorii o fundamentální podstatě nároku 

položily základy. 

Z výše uvedených důvodů byl tudíž nárok považován za nepřípustný. Vzhledem 

k podstatě nároku byl totiž tribunál toho názoru, že „strana smlouvy nemůže 

nárokovat její plnění, pokud s danou smlouvou sama nejedná souladně.“128 Za ono 

„souladné“ jednání tribunál považoval právě povinnost řešit jakýkoliv spor dle 

příslušné rozhodčí doložky. 

3.1.4 SGS případy v širších souvislostech 

Před přistoupením k analýze dalšího vývoje arbitrážní praxe bude ještě menší 

prostor věnován stručnému zhodnocení obou případů.  

3.1.4.1 SGS v. Pakistan 

Ve věci SGS v. Pakistan se tribunál zabýval jedním ze dvou hlavních témat, 

která byla pro účely analýzy vymezena, a sice samotnou interpretací umbrella clause. 

Mimo rozsah posuzování však zůstala otázka přípustnosti posoudit spor z BIT 

zakládající se na porušení kontraktu za současné existence rozhodčí doložky 

v investičním kontraktu. Tuto otázku nebylo třeba řešit, neboť rozhodování o 

kontraktuálním sporu na základě umbrella clause tribunál vyloučil a nepřipustil 

příslušnost k rozhodování tohoto typu sporů ani automaticky, aniž by takový spor 

zasahoval do roviny BIT.129 

Na druhou stranu, tribunál ve svém hodnocení případných dopadů umbrella 

clause zmínil, že díky povýšení nároku z kontraktu na mezinárodní úroveň by 

investor mohl účinně obejít rozhodčí doložku sjednanou v investičním kontraktu.130 

Dalo by se říct, že tím nepřímo naznačil, že onen povýšený nárok z kontraktu by bylo 

nutno řešit dle mechanismu předvídaném BIT, nikoliv investičním kontraktem. 

Restriktivní přístup k výkladu umbrella clause se setkal s kritikou ze strany 

doktríny. Odmítavý postoj zaujal například profesor Schreuer, který se s postupem 

tribunálu výrazně neztotožnil. V první řadě zpochybnil, že by termín „závazky“, jak 

s ním operuje čl. 11 švýcarsko-pákistánské BIT, byl zcela bezbřehý. Dle Schreuera je 
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zřejmé, že umbrella clause neměla zastřešit veškeré kontrakty, ale pouze ty, které 

přímo souvisejí s investicemi definovanými danou BIT. 131  Schreuer také zásadně 

nesouhlasil s tvrzením, že by se díky umbrella clause staly ostatní materiální 

ustanovení BIT nadbytečnými, neboť úprava standardů ochrany typicky není v rámci 

investičních kontraktů řešena.132 

Velmi komplexně zhodnotil závěry tribunálu také profesor Wälde, který 

podrobil kritickému zkoumání takřka všechny body argumentace tribunálu. 133  Pro 

účely této práce je však především důležitá Wäldeho kritika způsobu, kterým tribunál 

vyložil pojem „závazky“. Jeho přístup k této otázce totiž dobře reflektuje celý jeho 

postoj k problematice umbrella clause. Wälde byl toho názoru, že by tato doložka 

neměla zastřešovat závazky čistě komerčního charakteru. Stát dle něj totiž může 

porušit mezinárodní právo pouze a jen v případě, kdy jedná v rámci iure imperii, tedy 

z pozice suveréna.134 Touto optikou se bylo dle Wäldeho nutné dívat i na charakter 

závazků, které spadají pod rozsah umbrella clause. Kontrakt, jehož porušení by 

mohlo být kvalifikováno jako porušení umbrella clause nesmí tedy vznikat pouze za 

účelem úpravy obchodněprávních aspektů investice, nicméně by měl mít jakýsi 

veřejnoprávní přesah. Tento přesah Wälde právě v kontextu případu SGS v. Pakistan 

spatřoval, když ve své argumentaci předmětný kontrakt označil jako „contract 

administratif“.135 S touto kvalifikací nelze než souhlasit, neboť obligační vztah SGS s 

Pákistánem přímo souvisel s celní politikou státu.136  

Wälde i Schreuer tedy odmítli extenzivní výklad pojmu „závazky“ v podání 

tribunálu, nicméně každý jiným způsobem. Nutno podotknout, že Schreuerovo pojetí 

je vůči Wäldeho stále velmi široké, neboť Schreuer nevylučoval působnost umbrella 

clause i na závazky komerčního charakteru. 

Postoj tribunálu kritizovala i švýcarská vláda a narážela tak na jeho argumentaci 

ohledně prokázání úmyslu smluvních stran BIT zavázat se k plné funkčnosti umbrella 

clause. Ve svém dopisu zástupci generálního tajemníka ICSID se vláda vyjádřila 

následovně: „[Švýcarsko] bylo znepokojeno velmi úzkou interpretací článku 11, která 

je nejen v rozporu s úmysly, které Švýcarsko mělo při uzavírání Smlouvy, ale zjevně 
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není podpořena ani významem jiných podobných klauzulí obsažených v BITs 

uzavíraných jinými státy, ani souvisejícími komentáři akademické veřejnosti.”137 

Rozhodnutí SGS v. Pakistan je považováno za průlom do historického chápání 

umbrella clause. Tribunál představil interpretaci, která byla do té doby v zásadě 

bezprecedentní. Kromě reakcí doktríny si tak rozhodnutí vysloužilo i odezvy ze strany 

následné arbitrážní praxe a odstartovalo tak pestrý vývoj judikatury vztahující se 

k tomuto fenoménu. 

3.1.4.2 SGS v. Philippines 

V druhém SGS případě se tribunál v rámci rozhodování o své jurisdikci dotkl 

obou primárně zkoumaných témat. 

Při posuzování efektu a působnosti umbrella clause se tribunál velmi výrazně 

vymezil proti rozhodnutí SGS v. Pakistan, neboť jednoznačně odmítl restriktivní 

interpretaci a vcelku obstojně obhájil široké pojetí tohoto kontroverzního ustanovení. 

Nicméně, aby toto rozhodnutí mohlo být vnímáno jako plnohodnotný protějšek 

svému předchůdci, je nutno ještě porovnat text obou zastřešovacích doložek, ze 

kterých bylo vycházeno. Pokud tedy proti sobě postavíme obě posuzované klauzule, 

na první pohled je patrné, že z hlediska základní struktury jsou si podobné, nicméně 

nikoliv totožné. 

Umbrella clause ve švýcarsko-filipínské BIT v originálním znění operuje 

s pojmem „obligations“ naproti pojmu „commitments“ užitém v jejím protějšku. 

Ačkoliv výkladové slovníky naznačují obdobný význam obou pojmů, drobné nuance 

by přeci jen mohly hrát určitou roli.138 Zatímco pojem „obligation“ vyjadřuje závazek, 

který by měl strany právně zavázat k určitým právům a povinnostem, lze se domnívat, 

že pojem „commitment“ může zahrnovat i závazky měkčího charakteru, například 

pouhý příslib určitého chování. V tomto světle lze tedy možná pochopit extenzivní 

výklad termínu „závazky“ (commitments) ve věci SGS v. Pakistan139, neboť tento 

pojem by mohl být sám o sobě vnímán šířeji než pojem „obligations“, který obsahuje 

švýcarsko-filipínská BIT. České BIT rozdíly mezi oběma anglickými výrazy nedělají 
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a s oběma je v českých verzích operováno jako se „závazky“. V souvislosti s českými 

BIT bude nicméně důvod pravděpodobně pouze jazykový, neboť najít pro termín 

„commitment“ příznačnější český ekvivalent tak, aby spadal do kontextu daného 

ustanovení, by bylo značně obtížné. 

Dalším rozdílem ve formulaci byl fakt, že švýcarsko-filipínská verze 

předepisovala dodržovat závazky v souvislosti s „konkrétními“ investicemi, přičemž 

švýcarsko-pákistánská umbrella clause stanovila dodržovat závazky ve vztahu 

k investicím obecně. Proto, jak dovodil tribunál ve svém rozhodnutí, nelze pod 

umbrella clause zkoumanou v tomto případě podřadit závazky obecného charakteru, 

jako například legislativní akty, neboť nejsou v přímé relaci s konkrétní investicí.140 

Posledním rozdílem v textu, který stojí za zmínku, je charakter použitého 

donucovacího jazyka. Umbrella clause v prvním SGS případě předepsala „zaručit 

dodržování“ závazků. Nicméně, umbrella clause zkoumaná v souvislosti s druhým 

SGS případem stanovila závazky „dodržet“. První varianta je tedy více opisná a svým 

způsobem náchylná k debatám o charakteru daného závazku. Pokud se stát zaváže 

„zaručit dodržování závazků“ a nikoliv přímo závazky dodržovat, lze teoreticky 

souhlasit s názorem tribunálu ve věci SGS v. Pakistan, že takovýmto ustanovením 

mohou strany sledovat vytvoření implicitního závazku vytvořit vhodný legislativní 

rámec k tomu, aby „dodržování“ závazků mělo řádnou právní oporu, a tímto ono 

„dodržování zaručit“. Výsledek, ke kterému se bylo dobráno v rámci prvního SGS 

rozhodnutí, by tedy mohl být pokládán za správný. Nicméně, i tak lze považovat 

kontrastní srovnání v podání tribunálu ve věci SGS v. Philippines za relevantní. 

Tribunál se totiž vymezoval především proti obsahu a způsob argumentace, která byla 

vedena spíše obecně proti podstatě umbrella clause efektu, než v souvislosti s textem 

posuzované doložky. 

Pokud opustíme jazykové srovnání doložek zkoumaných v obou SGS 

rozhodnutích, lze ještě krátce obrátit pozornost k vlastním úvahám prezentovaných 

druhým SGS tribunálem. Rozhodci se totiž vyjádřili i k významu umístění umbrella 

clause v rámci struktury BIT. V tomto ohledu však bylo pouze konstatováno, že 

ačkoliv umístění lze považovat za legitimní interpretační vodítko, nelze ho chápat 

jako jeden z pilířů argumentace v neprospěch působnosti umbrella clause. 

Mimo to, že tribunál poskytl jeden ze dvou interpretačních vzorů významu 

(efektu) umbrella clause, otevřel ještě jiné, stejně podstatné téma, a sice otázku 
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přípustnosti rozhodovat o meritu věci za existence rozhodčí doložky v investičním 

kontraktu. Tribunál totiž sice připustil, že má na základě umbrella clause jurisdikci 

k tomu rozhodnout o sporu z porušení investičního kontraktu, nicméně zkoumal, zdali 

je za daných okolností přípustné o sporu rozhodnout. 

V této souvislosti byl učiněn závěr, že vzhledem ke kontraktuální podstatě 

nároku je nutno podrobit řešení takového sporu speciálnějšímu mechanismu. Tuto 

argumentaci podložil mimo jiné rozhodnutím Vivendi II. Za pomoci aplikace principu 

lex specialis se dále tribunál vyjádřil v tom smyslu, že BIT obsahuje pouze úpravu 

obecnou a strany se prostřednictvím rozhodčí doložky v investičním kontraktu 

dohodly na úpravě speciální.  

Co je ale důležité vyzdvihnout je skutečnost, že tribunál nebyl v otázce 

přípustnosti nároku jednotný. K debatě tedy ještě přispívá disent jednoho z arbitrů, 

profesora Crivellara, který upozorňuje na jeden aspekt problematiky, se kterým se 

tribunál opomněl vypořádat. Rozhodci totiž detailně nezkoumali důsledky 

internacionalizace nároku z porušení kontraktu. Dle Crivellara porušení kontraktu 

díky umbrella clause zapříčiní paralelní porušení BIT. Jako důsledek vzniknou dva 

samostatné nároky, které je nutno vnímat odděleně. Každý nárok je pak nutné řešit dle 

příslušné rozhodčí doložky a nelze tedy říci, že by jedna volba fóra anulovala nebo 

nahrazovala druhou, spíše spolu koexistují. 141  Crivellaro dále naznačuje 

neadekvátnost argumentace fundamentální podstatou nároku dle Vivendi II, neboť 

BIT v tomto případě umbrella clause vůbec neobsahovala.142 

Crivellaro také zmiňuje nesprávné použití principu lex specialis. Stejně jako 

bylo určeno, že mezi BIT a kontraktem nelze aplikovat princip lex posterior vzhledem 

k jejich odlišnému charakteru, to samé by mělo platit i o principu lex specialis, který 

se stal nosným argumentem úvahy.143 

Průvodním motivem Crivellarovy celé argumentace je přesvědčení, že 

podstatou BIT je poskytnout investorovi dodatečnou ochranu, respektive jakousi další 

možnost jak se své ochrany domoci. Právě v tom, že BIT poskytuje investorovi další 
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volbu fóra, Crivellaro spatřuje pravý přínos tohoto systému, který by byl vážně 

narušen, kdyby taková volba fóra byla zpochybněna.144 

Situaci ohledně argumentace nepřípustnosti nároku komplikuje ještě jeden fakt. 

Tribunál totiž zároveň s akceptací umbrella clause efektu uznal i funkčnost široké 

rozhodčí doložky. Tím tedy svou jurisdikci potvrdil jak nad jakýmkoliv nárokem, 

který vzniká z porušení BIT, tak všemi ostatními, čistě kontraktuálními nároky, které 

BIT sice neporušují, nicméně tribunál je díky široké rozhodčí doložce autorizován o 

nich rozhodovat.145 Tribunál tedy potvrdil svou jurisdikci nad nesourodým souborem 

nároků, přičemž pak vyslovil nepřípustnost rozhodnout o meritu věci nad celým tímto 

souborem. Ve svém důsledku tedy patrně neviděl žádný rozdíl mezi nárokem čistě 

kontraktuální povahy (který nevzniká z porušení BIT) a nárokem z umbrella clause 

(který vzniká z porušení BIT). 

Druhý zásadní význam rozhodnutí SGS v. Philippines tedy spočívá ve výkladu 

role rozhodčí doložky v investičním kontraktu v souvislosti s porušením umbrella 

clause. I druhé SGS rozhodnutí je tedy vnímáno rozporuplně, ačkoliv z jiného 

důvodu. Tribunál totiž ve shodě s doktrínou přiznal umbrella clause její význam, 

nicméně fakticky výrazně omezil její důsledky, když nakonec rozhodl o 

nepřípustnosti meritorně posoudit nárok vyplývající z jejího porušení. 

Zajímavé je, že ačkoliv se druhý SGS tribunál ostře vymezoval proti 

argumentaci rozhodců v první SGS věci, jeho rozhodnutí mělo prakticky stejné 

dopady. 

3.2 Vývoj arbitrážní praxe v období po SGS rozhodnutích 

Obě SGS rozhodnutí odstartovala vlnu případů, v rámci nichž se odlišné 

tribunály ICSID zabývaly problematikou umbrella clause. V následující sekci práce 

tedy bude pozornost věnována navazujícím arbitrážním rozhodnutím, která dále 

rozvíjela otázky spojené s výkladem této doložky. Rozhodnutí budou řazena 

chronologicky. 
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3.2.1 Joy Mining v. Egypt146 

Spor původně vznikl mezi investorem Joy Mining Machinery Limited a 

Egyptskou státní organizací pro průmyslové a těžební projekty (dále jen „IMC“). Joy 

Mining spatřovala porušení investičního kontraktu ze strany IMC v tom, že jí nebylo 

dle smluvených podmínek umožněno čerpat v její prospěch zřízené bankovní 

záruky.147 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 2 BIT uzavřené mezi 

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Arabskou republikou Egypt 

v následujícím znění: 

„Každá smluvní strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila 

v souvislosti s investicemi státních příslušníků nebo společností druhé smluvní 

strany.“148 

Tribunál popřel svou jurisdikci hned při zkoumání první námitky Egypta, která 

sporovala, že se v dané situaci jedná o investici dle příslušné BIT.149 Nicméně, i tak se 

tribunál ve stručnosti následně vyjádřil k ostatním bodům sporu, v rámci kterých ho 

čekala i konfrontace umbrella clause. Poté, co si tribunál vyjasnil, že nároky 

z bankovní záruky jsou čistě komerčního charakteru150, zkoumal v této souvislosti 

schopnost umbrella clause dané nároky povýšit na nároky z BIT. Po krátké úvaze 

však tribunál stanovil, že umbrella clause nemůže být pomyslným chybějícím 

článkem (missing link) mezi BIT a investičním kontraktem, který zapříčiní jakýkoliv 

takový efekt. 151  Tribunál tak bez menšího zaváhání sledoval argumentační rovinu 

prvního SGS případu. 

Vzhledem k odmítnutí dopadů umbrella clause se tribunál otázkou přípustnosti 

nároku z hlediska rozhodčí doložky v investičním kontraktu nezabýval. 
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3.2.2 Salini v. Jordan152 

Italské společnosti Salini Construttori a Italstrade vytvořili joint venture, která 

na počátku 90. let vyhrála tendr na výstavbu velkého infrastrukturního projektu 

v Jordánsku. Právním základem projektu byl investiční kontrakt podepsaný s 

jordánským Ministerstvem pro záležitosti vody a zavodňování. Spor vznikl klasicky 

v situaci, kdy italská joint venture evidovala za Jordánskem pohledávky po splatnosti 

ve výši téměř 28 milionů dolarů.153 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 4 BIT uzavřené mezi 

Jordánským hašimovským královstvím a Italskou republikou v následujícím znění: 

„Každá smluvní strana na svém území vytvoří a bude udržovat právní rámec 

schopný garantovat investorům kontinuitu právního zacházení, včetně souladu, 

v dobré víře, se všemi závazky převzatými v souvislosti s každým konkrétním 

investorem.“154 

Jedním z hlavních tvrzení investora bylo, že čl. 2 odst. 4 italsko-jordánské BIT 

obsahuje umbrella clause, která umožní zmíněný nárok z neplnění kontraktu řešit 

jako nárok z porušení BIT.155 Vzhledem ke struktuře a textu daného ustanovení však 

tribunál neměl větší problémy s tím tvrzení označit za neopodstatněné. Tribunál 

stanovil, že se Jordánsko na základě předmětného ustanovení pouze zavázalo k tomu 

vytvořit takové právní prostředí, v rámci něhož bude zajištěno dodržování všech 

závazků, do kterých Jordánsko vstoupilo s konkrétním investorem. V této souvislosti 

tribunál poukázal na zásadní odlišnosti od formulací zastřešovacích klauzulí v obou 

případech SGS a zdůraznil, že předmětná klauzule nepředepisuje státu dodržovat 

závazky, které převzal ve vztahu k investici zahraničního investora, nýbrž pouze 

vytvořit právní rámec k tomu, aby bylo takovéto dodržování závazků posíleno.156 

Nutno podotknout, že v tomto případě daná doložka opravdu postrádala jeden 

ze základních dvou rysů formulace umbrella clause, a sice stanovení povinnosti 

„dodržovat závazky“. Nicméně, takto formulované ustanovení lze stejně považovat za 
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zajímavé. Tribunál v případě SGS v. Pakistan se totiž tamní umbrella clause pokusil 

za účelem naplnění principu efektivity dát velice podobný význam. Jak bylo zmíněno 

při rozboru tohoto rozhodnutí, první SGS tribunál se domníval, že úmyslem stran bylo 

prostřednictvím umbrella clause vyjádřit implicitně závazek implementovat legislativu 

potřebnou k tomu, aby investor měl jistotu stabilního zakotvení jeho závazků 

v právním řádu smluvních stran. Jordánsko a Itálie učinily prakticky to samé. Lze se 

tedy domnívat, že pokud by stejný úmysl mělo i Švýcarsko s Pákistánem, 

pravděpodobně by zvolily obdobnou cestu jasné formulace vedoucí k tomuto účelu. 

Nicméně, ze strany Švýcarska byl takový záměr rezolutně vyvrácen. 

Co se významu rozhodčí doložky v investičním kontraktu týče, tribunál se sice 

této problematiky dotkl, nicméně nikoliv přímo v souvislosti s dopady umbrella 

clause. Investor se totiž domníval, že by tribunál měl mít na základě široce 

formulované rozhodčí doložky v BIT jurisdikci i nad čistě kontraktuálními nároky, 

tedy i v případě, že není porušen žádný standard ochrany. Toto lze považovat za 

tvrzení, které se v rámci argumentace investorů vyskytuje poměrně často.157 Nicméně 

zajímavostí v tomto případě je fakt, že v čl. 9 odst. 2 dané BIT bylo stanoveno, že 

„[v] případě, že investor uzavřel s určitou entitou Smluvní strany investiční smlouvu, 

použije se [pro účely řešení sporů] procedura takovou investiční smlouvou 

předvídaná.“158 Lze se domnívat, že v rámci travaux preparatoires BIT si obě strany 

byly dobře vědomy problémů spojených se snahou řešit nároky z kontraktu na 

mezinárodní úrovni a chtěly tak případným nejasnostem předejít. Na základě tohoto 

ustanovení tedy tribunál jurisdikci nad čistě kontraktuálními nároky odmítl.159 

Výše uvedený argument a jeho rozbor má nicméně přeci jen význam i 

z hlediska role rozhodčí doložky v kontraktu v souvislosti s umbrella clause. Tribunál 

totiž zřetelně uzavřel, že výše citovaný čl. 9 odst. 2 dané BIT lze aplikovat pouze na 

čistě kontraktuální nároky, nikoliv na situace, kdy by porušení kontraktu dosahovalo 

zároveň i porušení BIT. Za takové porušení BIT pak výslovně označil i porušení 

takových ustanovení BIT, která garantují plnění smluv uzavřených se zahraničními 
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investory.160 Tribunál tedy naznačil, že v případě uznání umbrella clause by vzhledem 

ke vzniku nároku z BIT rozhodčí doložka v investičním kontraktu přednost neměla, a 

to ani na základě speciálního ustanovení jakým je čl. 9 odst. 2. Nárok na základě 

umbrella clause by tedy tribunál považoval i fundamentálně jako nárok z BIT, nikoliv 

jako nárok z kontraktu. V tomto kontextu je tedy zřejmé vymezení proti druhému 

SGS případu. 

3.2.3 CMS v. Argentine (I, II, III)161 

V rámci privatizace, která v Argentině proběhla na počátku 90. let, nabyla 

společnost CMS Gas Transmission prostřednictvím své dceřiné společnosti CMS Gas 

Argentina minoritní podíl v Transportadora de Gas del Norte (dále jen „TGN“), 

společnosti věnující se přepravě plynu. Společnosti TGN byla udělena licence, která 

mimo jiné upravovala vzorec pro periodickou úpravu celních sazeb. Po propuknutí 

argentinské krize ke konci 90. let byl však tento způsob přepočtu celních hodnot 

suspendován, což vedlo k porušení podmínek licence a tehdejší energetické 

legislativy.162 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 2 písm. c) BIT uzavřené 

mezi Spojenými státy americkými a Argentinskou republikou v následujícím znění: 

“Každá Strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila v souvislosti s 

investicemi.”163 

Případ prošel všemi stádii řízení před ICSID. Tribunál i ad hoc zrušovací 

komise se věnovaly především interpretaci umbrella clause. Nicméně, z hlediska 

dopadů daného ustanovení měly oba sněmy odlišný postoj. 

Tribunál v rámci nálezu přispěl do diskuze tím, že se zabýval otázkou 

charakteru porušení investičního kontraktu. V souladu s Wäldeho teorií totiž 

indikoval, že pod umbrella clause nelze zahrnout veškerá porušení kontraktu, nýbrž 

pouze ta, kdy stát jednal z pozice suveréna. Dle tribunálu by totiž neměly být 
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zastřešeny čistě komerční aspekty závazků mezi státem a investorem. Nicméně, 

ochrana by měla být investorovi prostřednictvím umbrella clause dostupná 

v momentě, kdy jsou jeho práva ohrožena jednáním státu, které má veřejnoprávní 

charakter.164 Taková situace v daném případě nastala.165 

V řízení o zrušení nálezu ad hoc komise danou úvahu tribunálu nenapadala, 

zabývala se nicméně jiným aspektem působnosti umbrella clause, pro který nakonec 

neuznala její aplikaci a nález v tomto ohledu zrušila.166 Komise spatřovala problém 

v tom, že investor sám o sobě nebyl stranou licence, jejíž podmínky z hlediska 

určování celních sazeb Argentina porušila. Předmětná umbrella clause má totiž 

vzhledem k její formulaci chránit dvoustranné závazky, kde na jedné straně stojí 

investor a na straně druhé hostitelský stát. V tomto případě byla však stranou licence 

společnost TGN, kde byl investor pouze minoritní akcionář. Vzhledem k tomu, že 

podstatou zastřešovací doložky není nijak měnit obsah závazku, stejně jako příslušné 

právo, kterým se řídí, nelze jejím použitím dosáhnout ani změny stran daného 

závazku. Minoritní akcionář sice může interně působit na jednání společnosti, ale 

vymáhat práva z porušení licence by mohla pouze sama TGN, nikoliv její akcionář. 

Stejně tak tedy společnost CMS nemůže dané porušení vymáhat prostřednictvím 

umbrella clause.167 

Případ CMS z hlediska interpretace doložky přináší pohled jak na rozsah její 

věcné, tak osobní působnosti. 

Ve svém rozhodnutí o jurisdikci tribunál řešil i otázku, zdali je rozhodčí 

doložka obsažená v licenci překážkou k tomu, aby přistoupil k rozhodování o meritu 

věci. V této souvislosti se tribunál vyjádřil v tom smyslu, že jak mechanismus řešení 

sporů v BIT, tak mechanismus předvídaný licencí jsou rozdílné instrumenty, které 

každý slouží k odlišnému účelu. Tribunál tedy rozhodčí doložce přednost nepřiznal.168  

3.2.4 Noble Ventures v. Romania169 

Americká společnost Noble Ventures v roce 2000 uzavřela s Rumunským 

fondem státního vlastnictví privatizační smlouvu, díky které nabyla mimo jiné 

majoritní akciový podíl ve společnosti Combinatul Siderugic Resita (dále jen „CSR“), 
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která balancovala na pokraji insolvence. Spor vznikl právě v souvislosti s akvizicí 

CSR, neboť Noble Ventures  například tvrdila, že deskripce aktiv CSR v příslušné 

akviziční dokumentaci se neslučovala se skutečností, nebo že stát nedodržel svůj 

závazek dojednat nové splátkové termíny pohledávek věřitelů státu za CSR.170 Právě 

porušení závazků Rumunskem mělo mimo jiné vést k aktivizaci ochrany dle umbrella 

clause. 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 2 písm. c) BIT uzavřené 

mezi Spojenými státy americkými a Rumunskem v následujícím znění: 

„Každá smluvní strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila 

v souvislosti s investicemi.“171 

Tribunál se otázce interpretace předmětného ustanovení věnoval poměrně 

detailně, neboť si uvědomoval, jaké kontroverze v předchozí arbitrážní praxi tato 

doložka vyvolala. Tribunál nejdříve přiřadil význam imperativní formulaci celého 

čl. 2, když stanovil, že takovéto znění vede k vytvoření zásadního hmotněprávního 

závazku. Tribunál zároveň upřesnil, že by se mělo jednat o závazek, který stanovuje 

povinnosti nad rámec ostatních hmotněprávních ustanovení BIT. Dále byl prostor 

věnován výkladu fráze „jakýkoliv závazek, do kterého strana vstoupila (entered into) 

v souvislosti s investicemi.“ Výraz „vstoupit do závazku“ pak dle tribunálu jasně 

indikuje, že se ustanovení použije pouze na dvoustranné závazky vzniklé v souvislosti 

s konkrétní investicí, nikoliv obecné závazky státu vznikající například 

prostřednictvím legislativních aktů. Na základě jazykového rozboru, a za zdůraznění, 

že bylo postupováno dle interpretačních pravidel Vídeňské úmluvy tedy tribunál 

uzavřel, že se jedná o funkční umbrella clause. 172 

Vzhledem k tomu, že si byl tribunál vědom silně proinvestorského způsobu 

interpretace, obhajoval svůj závěr především principem efektivity. Pokud by totiž 

nedošel v rámci jazykového výkladu k tomuto výsledku, ustanovení by bylo zbaveno 

jakéhokoliv praktického významu.173 

Tribunál si byl dále vědom skutečnosti, že dle obecných principů 

mezinárodního práva i doktríny porušení investičního kontraktu nevyvolá per se 

mezinárodněprávní odpovědnost hostitelského státu. Nicméně, vzhledem k tomu, že 
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dané pravidlo nelze považovat za kogentní, není problém, aby strany takovou situaci 

dispozitivně upravily odlišně. Sjednání umbrella clause vedoucí k internacionalizaci 

nároku z porušení určitých závazků je tak nutno považovat za přípustnou výjimku.174 

V závěru úvah bylo zdůrazněno, že je nutno k široké interpretaci zastřešovací 

doložky přistupovat velmi citlivě, a že sebemenší změna ve formulaci nemusí kýžený 

efekt vyvolat.175 V této souvislosti tribunál dospěl k důležitému poznatku ve vztahu 

k prvnímu SGS rozhodnutí. Když porovnával obě zkoumané doložky, dal svým 

způsobem za pravdu tehdejšímu tribunálu, neboť uznal, že opisná formulace by mohla 

vést k domněnce, že smyslem prvně zkoumaného ustanovení mohlo být pouhé 

vytvoření spolehlivého právního rámce, jenž by garantoval dodržování závazků 

hostitelského státu.176 

Tribunál tedy převážně na základě jazykového výkladu přiznal umbrella clause 

její plné účinky. Otázka přípustnosti spor rozhodnout vzhledem k přednosti rozhodčí 

doložky řešena nebyla. 

3.2.5 El Paso v. Argentine177 

El Paso v. Argentine je jeden z dalších sporů, který vznikl v návaznosti na 

argentinskou krizi na přelomu tisíciletí. Americká společnost El Paso v devadesátých 

letech investovala do několika argentinských entit operujících v oblasti těžkého 

průmyslu. Investice byla však silně zasažena regulatorními opatřeními, jejichž cílem 

bylo stabilizovat krizovou situaci. V důsledku těchto opatření byla společnost El Paso 

zkrácena na svých právech vycházejících jak z tamní legislativy, tak ze smluvních 

závazků vztahujících se k investici.178 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 2 písm. c) BIT uzavřené 

mezi Spojenými státy americkými a Argentinskou republikou: 

„Každá Strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila v souvislosti 

s investicemi.“179 
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Rozhodčí tribunál věnoval problematice spojené s umbrella clause velký 

prostor. Tribunál hned v úvodu svých úvah prohlásil, že k tématu je nutno přistupovat 

prostřednictvím vyvážené interpretace, která bude brát v potaz jak suverenitu 

hostitelského státu, tak jeho odpovědnost vytvořit stabilní rámec pro zabezpečení toků 

zahraničních investic.180  

Přínos rozhodnutí spočívá především v úvahách o roli suverénního jednání státu 

v kontextu dopadů umbrella clause. Rozhodnutí tak v zásadě navazuje na rozhodnutí 

ve věci CMS v. Argentine, kde byl tento aspekt zmíněn poprvé, a dále ho rozvádí. 

Tribunál byl toho názoru, že by umbrella clause měla zastřešovat jen závazky 

vyplývající z investičního kontraktu stricto sensu. Ochranu by tedy neměly získat 

veškeré závazky, které mezi investorem a státem vznikly, nýbrž pouze ty, kde stát 

vystupuje jako suverén. 181  Za tyto suverénní závazky pak byly označeny závazky 

vyplývající z takzvaných stabilizačních klauzulí nebo clauses exorbitantes du droit 

commun obsažených v investičních kontraktech, ve kterých byla spatřována 

dodatečná ochrana investice poskytnutá státem jakožto svrchovanou entitou.182 

Podporu pro toto tvrzení hledal tribunál v rozhodčí doložce americko-

argentinské BIT. Její čl. 7 odst. 1 byl totiž specifičtější než je tomu u ostatních BIT, 

neboť za investiční spor označil i spor, který vzniká nebo souvisí s investiční 

smlouvou (investment agreement). 183  V kontextu tohoto ustanovení pak tribunál 

interpretoval samotnou umbrella clause a došel k výše uvedenému závěru. Nicméně, i 

přes specifikum tohoto případu, tribunál argument potvrdil i v obecné rovině a byl 

přesvědčen, že je nutno takovýmto způsobem vykládat všechny doložky podobného 

charakteru.184 

Tribunál dále důsledně rozlišoval charakter nároků z kontraktu a nároků 

z BIT. 185  V tomto kontextu se pozastavil i nad rozhodnutím SGS v. Philippines a 

nepřímo tak vyjádřil svůj postoj k přednosti rozhodčí doložky v porušeném kontraktu. 

Přístup k této otázce ve věci SGS v. Philippines považoval za „poněkud zvláštní“, 

neboť ve svém důsledku druhý SGS tribunál určil, že „(...) nárok z BIT by neměl být 

posuzován dle standardů BIT, (...), a že [tribunál] má jurisdikci nad nároky 

z kontraktu/BIT, ale současně tuto jurisdikci vlastně nemá – dokud nejsou vyřešeny 

                                                 
180

 El Paso v. Argentine, op. cit. sub. 177, para 70. 
181

 Ibid., para 80. 
182

 Ibid., paras 77, 81. 
183

 Ibid., para 81. 
184

 Ibid., para 80. 
185

 Viz např. Ibid., para 86. 



44 

 

nároky z kontraktu [dle mechanismu předvídaného tímto kontraktem].“ 186  Touto 

svéráznou interpretací důsledků druhého SGS rozhodnutí tribunál poukázal na nutnost 

distinkce charakteru a významu obou typů nároků. Nicméně, vzhledem k tomu, že 

přímo otázku přednosti rozhodčí doložky sám zkoumat nemusel, blíže opodstatněný 

přístup k této problematice v rozhodnutí nenajdeme. 

Rozhodnutí El Paso v. Argentine se snaží poskytnout jakousi střední cestu 

interpretace. Nesnaží se plně zavrhnout umbrella clause efekt, ale také nepřipouští 

širokou interpretaci zahrnující veškeré závazky mezi investorem a státem, kterou 

prvně představilo druhé SGS rozhodnutí a na nějž navázalo rozhodnutí ve věci Noble 

Ventures v. Romania. Stylem argumentace je nicméně spíše restriktivní, neboť 

důrazně upozorňuje na důsledky přijetí doslovného výkladu této doložky.187 

3.2.6 LG&E v. Argentine188 

V dalším ze zástupu sporů vzniklých v důsledku argentinské krize se americký 

investor LG&E před ICSID domáhal náhrady škody, která mu údajně vznikla v 

souvislosti s legislativními opatřeními vydanými argentinskou vládou v době krize. 

Tento případ je tedy specifický tím, že se investor nesnažil namítat porušení nějakého 

dvoustranného smluvního závazku, svůj nárok z umbrella clause totiž postavil na 

porušení legislativy upravující obchodování s plynem (Gas Law).189 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 2 odst. 2 písm. c) BIT uzavřené 

mezi Spojenými státy americkými a Argentinskou republikou v následujícím znění: 

„Každá Strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila v souvislosti 

s investicemi.“190 

Společnost LG&E se domnívala, že legislativa zajišťující mimo jiné úpravu 

celních a úrokových sazeb, devizové otázky nebo protiinflační opatření byla přijata 

přímo za účelem „nalákání“ zahraničních investorů na počátku 90. let. Dané tvrzení 

se investor snažil podpořit například poukázáním na skutečnost, že podmínkou 
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privatizačních tendrů byla cizí státní příslušnost uchazeče. LG&E spatřovala v 

relevantních ustanoveních daných zákonů a nařízení jednostranné sliby vztahující se 

ke konkrétním investicím, jejichž porušení aktivuje ochranu dle umbrella clause.191 

Tribunál obecnou funkci umbrella clause přijal automaticky a bez dalšího 

zkoumání či odvolávání na předchozí judikaturu. Jedinou otázku, kterou zkoumal, byl 

právě rozsah pojmu „závazek“ s ohledem na tezi prezentovanou právními zástupci 

LG&E. Vcelku překvapivě a bezprecedentně rozhodci stanovili, že relevantní 

ustanovení argentinské legislativy „(...) nejsou závazky obecné povahy. Naopak, 

[závazky] mají specifický vztah k investici LG&E v Argentině a jejich zrušení je tedy 

porušením umbrella clause.“ 192  Tribunál potvrdil, že Argentina tyto specifické 

závazky přijala ve vztahu k zahraničním investorům, jako byla například LG&E, 

neboť jejich prostřednictvím poskytnuté záruky dále marketingově propagovala za 

účelem přivedení zahraničního kapitálu do privatizačního programu veřejného 

sektoru.193 

Tribunál šel tedy ještě dál než ostatní „proinvestorská“ rozhodnutí. Ačkoliv by 

se dalo říci, že panoval konsensus pod umbrella clause zahrnout pouze závazky ke 

konkrétním investicím konkrétního investora, a to především závazky dvoustranné, 

tribunál se přes tuto hranici překlenul. Byla tedy použita stejná doslovná interpretace 

jako v rozhodnutích, kde umbrella clause byla zbavena svého významu právě kvůli 

nedozírným následkům, jež by dle rozhodců takový výklad měl. Na rozdíl od těchto 

případů však onu širokou interpretaci tribunál doložce bez okolků přiznal. 

Zároveň lze rozhodnutí ve věci LG&E v. Argentine vnímat v přímém kontrastu 

k rozhodnutím ve věci El Paso v. Argentine a CMS v. Argentine, neboť bylo 

vycházeno z totožné BIT.  

Rozhodci ve výše zmíněných rozhodnutích tedy čelili velmi podobným situacím 

a byli nuceni aplikovat totožné ustanovení. Závěry, ke kterým tribunály došly, se však 

do podstatné míry liší a pokrývají tak velkou část spektra interpretační problematiky 

umbrella clause. 

V souvislosti s druhou rovinou analýzy, a sice významem rozhodčí doložky 

v kontraktu, se tribunál vypořádat nemusel. Nicméně, je pravda, že Argentina takový 
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argument, jakoby čistě automaticky, v rámci své obrany použila.194 Postoj LG&E však 

nespočíval v tvrzení porušení určitých kontraktů, a proto tribunál tento argument 

v zásadě ignoroval. 

3.2.7 BIVAC v. Paraguay195 

Podobně jako švýcarská společnost SGS, i společnost BIVAC poskytovala své 

služby v oblasti inspekce importovaného zboží. Paraguayské Ministerstvo financí se 

rozhodlo těchto služeb využít za účelem optimalizace systému vybírání cel a daní a 

oba dva subjekty tak roku 1996 vstoupily do vzájemného smluvního vztahu. V roce 

1999 však Ministerstvo financí přestalo za služby BIVAC řádně platit, v důsledku 

čehož investorovi vznikly pohledávky dosahující hodnoty 22 milionů dolarů. Když 

ani po letech vyjednávání nebyly pohledávky uspokojeny, předložila společnost 

BIVAC v roce 2007 věc ICSID.196  

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 3 odst. 4 BIT uzavřené mezi 

Nizozemským královstvím a Paraguayskou republikou v následujícím znění: 

„Každá Smluvní strana dodrží jakýkoliv závazek, do kterého vstoupila 

v souvislosti s investicemi druhé Smluvní strany.“197 

Vzhledem ke skutkovým okolnostem postavila BIVAC podstatnou část svého 

návrhu na porušení umbrella clause v nizozemsko-paraguayské BIT a svou 

argumentaci z hlediska efektu doložky založila do velké míry na rozhodnutí ve věci 

SGS v. Philippines. Nicméně, rétorikou disentu profesora Crivellara odmítla tezi o 

nepřípustnosti daného nároku, neboť tvrdila, že by tribunál ve svém důsledku 

nerozhodoval o sporu z kontraktu, ale o sporu z BIT, který vznikne paralelně díky 

umbrella clause. Určení přednosti rozhodčí doložky v kontraktu by tedy nebylo na 

místě.198 

Tribunál v reakci na tvrzení BIVAC určil, že věc je nutno posoudit jak 

z hlediska jurisdikce, tak z hlediska přípustnosti nároku v případě, že by jurisdikce 

byla potvrzena.199 Jako hlavní cíl zkoumání otázky jurisdikce si pak stanovil výklad 
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umbrella clause, v rámci otázky přípustnosti se pak chtěl věnovat případnému 

významu rozhodčí doložky v kontraktu, ze kterého spor fakticky vznikl.200 

Co se týče zastřešovací doložky, byl tribunál hotov poměrně rychle. Text čl. 3 

odst. 4 nizozemsko-paraguayské BIT byl dle jeho názoru natolik jasný, aby pokryl 

předmětný smluvní závazek. Právě z hlediska výkladu pojmu „závazek“ pak tribunál 

určil, že text nepochybně směřuje k tomu zahrnout jakékoliv závazky právního 

charakteru, tedy jak jednostranné, tak i ty dvoustranné – kontraktuální.201 Skutečnost, 

že se doložka nacházela mezi ustanoveními upravující standardy ochrany, pak 

tribunál použil jako podpůrný argument. 202  Tribunál uzavřel, že jiný interpretační 

přístup by ustanovení zbavil jakéhokoliv praktického významu a potvrdil tak svou 

jurisdikci.203 

Nicméně, jakkoliv by BIVAC mohla být za tento postoj tribunálu vděčná, ve 

výsledku jí potvrzení jurisdikce nebylo nic platné. V rámci následného posuzování 

přípustnosti o nároku rozhodnout meritorně se totiž tribunál na investorovu stranu 

nepřiklonil. Úvaha tribunálu na toto téma byla velmi detailní a brala v potaz veškerou 

předchozí judikaturu. Hlavním argumentem byl fakt, že ačkoliv dané porušení 

kontraktu zakládá porušení BIT, je vzniklý nárok ze své podstaty stále nárokem 

kontraktuálním, a z toho důvodu je nutné respektovat volbu fóra, kterou si strany pro 

řešení takového nároku sjednaly. K tomuto závěru si tribunál dopomohl, obdobně 

jako druhý SGS tribunál, fundamentálním testem použitým ad hoc zrušovací komisí 

ve věci Vivendi II. Komise v této věci totiž stanovila, že „pokud je fundamentálním 

základem nároku nezávislý standard BIT, dle kterého lze jednání stran posuzovat, 

existence výlučné rozhodčí doložky v kontraktu mezi navrhovatelem a žalovaným 

státem nebo některou z jeho složek nemůže fungovat jako překážka aplikace tohoto 

standardu BIT. “204 

Přesně v tomto světle odpověděl tribunál na tvrzení BIVAC, že v rámci výkonu 

jurisdikce nad porušením umbrella clause by měla být předmětem výkladu a aplikace 
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pouze BIT, nikoliv kontrakt. 205  Dle rozhodců totiž ani v BIT, ani nikde jinde, 

neexistuje žádný „nezávislý standard“, který by mu umožňoval vyhodnotit, zdali 

jednání Paraguaye mohlo dát vzniknout porušení kontraktu a tím pádem i umbrella 

clause.206 Zdali byl kontrakt porušen lze totiž legitimně vyhodnotit pouze způsobem, 

který sám kontrakt předpokládá. Jinými slovy, tribunál měl za to, že obsah 

uplatňovaného nároku je čistě kontraktuální a ani BIT, ani obecná pravidla 

mezinárodního práva mu nedávají hmotněprávní základ obsah nároku posoudit. 

Tribunál uvedl ještě pár spíše druhotných argumentů. Prvním z nich byla 

skutečnost, že kontrakt byl uzavřen až po BIT. V této souvislosti tribunál s lehkou 

ironií podotkl, že by bylo velmi zvláštní, kdyby si právní poradci BIVAC nebyli 

vědomi existence BIT a potenciální možnosti předložit určité spory ICSID. 207 

Tribunál dokonce poradil s možným zněním předmětné rozhodčí doložky v kontraktu, 

které si strany mohly dojednat právě za účelem vyřešení případného konfliktu 

jurisdikce ICSID a jimi zvoleného fóra. 208  Dalším podpůrným argumentem byla 

skutečnost, že investor by měl být plně konformní s celým sjednaným kontraktem a 

nemělo by mu být umožněno dovolávat se pouze jednoho určitého aspektu 

prostřednictvím BIT (řádné placení faktur) a další aspekt ignorovat (nutnost jakýkoliv 

spor řešit dle sjednané volby fóra).209  

Úvahy tribunálu se tedy ubíraly stejným směrem jako tomu bylo v rámci 

druhého SGS rozhodnutí. Je však nutno podotknout, že v souvislosti s vysvětlováním 

podstaty nároku se tribunál v tomto případě dostal o něco dále. 

3.2.8 Hamester v. Ghana210 

Německá společnost Hamester podnikající v oblasti mezinárodního obchodu 

s kakaem v roce 1992 vytvořila joint venture se státní společností Ghana Cocoa Board 

(dále jen „GCB“), která byla založena za účelem výkupu kakaových bobů od 

ghanských farmářů a zajištěním jejich následného exportu. Účelem společného 

podniku obou subjektů byla modernizace staré továrny na zpracování kakaových 
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bobů vlastněné GCB, aby tak byla maximalizována celková zpracovací kapacita této 

africké země. Pro úspěšnou a transparentní realizaci záměru byla prostřednictvím 

joint venture založena společnost West African Mills Company Limited (dále jen 

„WAMCO“). Společnost WAMCO se stala vlastníkem továrny, jejíž financování 

zajišťoval investor a zásobování kakaovými boby pak GCB. Veškerá produkce byla 

dále přeprodávána investorovi, který zajistil její export. Mezi zúčastněnými subjekty 

však vznikaly neshody plynoucí především platební nekázně.211 V této souvislosti pak 

společnost Hamester předložila v roce 2007 spor ICSID, přičemž mimo jiné tvrdila 

porušení smlouvy o joint venture ze strany GCB, a tím pádem Ghany.212 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 9 odst. 2 BIT uzavřené mezi 

Spolkovou republikou Německo a Ghanskou republikou v následujícím znění: 

„Každá Smluvní strana dodrží jakýkoliv další závazek, který převzala 

v souvislosti s investicemi státních příslušníků nebo společností druhé Smluvní strany 

na svém území.“213 

Hlavním tématem případu je otázka přičitatelnosti jednání hostitelskému státu. 

Problematika je tribunálem diskutována z více úhlů, přičemž jedním z nich je právě 

souvislost s umbrella clause. V rámci analyzovaných rozhodnutí se tohoto tématu 

dotkla již ad hoc zrušovací komise ve věci CMS v. Argentine III. Nicméně situace 

byla opačná, neboť za stranu předmětného závazku nebyl uznán investor. 

Základním východiskem úvah tribunálu je přísné odlišení GCB od Ghany. 

Společnost tribunál vnímá jako oddělenou entitu, která je schopna se sama zavazovat 

a být samostatně odpovědná za své jednání.214 Pokud by na základě umbrella clause 

byla k odpovědnosti za jednání GCB povolána Ghana, znamenalo by to obsahovou 

změnu závazku, který si Hamester a GCB v rámci smlouvy o joint venture svobodně 

dojednali. Vzhledem k tomu, že zastřešovací doložka nijak nemění obsah závazku, 

ani jeho právní režim, není možné, aby se díky její aktivaci změnily i smluvní strany. 

V tomto kontextu tribunál uzavírá, že státy prostřednictvím umbrella clause rozhodně 

nemohly mít v úmyslu měnit charakter (právní režim) závazku.215 
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Na věc ale rozhodci nazírají i z jiného hlediska, a sice z hlediska aplikace 

mezinárodněprávních principů přičitatelnosti. Tribunál totiž testuje, zdali by bylo 

možné jednání GCB přičíst Ghaně na základě čl. 5 nebo 8 Návrhu článků o 

odpovědnosti státu za mezinárodněprotiprávní chování. Ačkoliv stejně dochází 

k závěru, že jednání GCB nelze ani dle těchto pravidel Ghaně připsat, upozorňuje, že 

tento postup je sporný, neboť fakticky rozšiřuje rozsah umbrella clause. 216  Dle 

zmíněných článků by totiž pod umbrella clause spadaly i kontrakty uzavřené mezi 

investorem a samostatným subjektem, který buďto pouze vykonává přenesenou 

působnost a nebo jedná pod přímým vlivem státu. 

Vzhledem k tomu, že tribunál nepovažoval smlouvu o joint venture jako 

závazek spadající pod umbrella clause, dále se její interpretací nezabýval. Nicméně, 

svůj názor na závěr přeci jen vyjádřil, když prohlásil následující: 

„Jako závěrečnou poznámku by si tribunál přál zdůraznit, automatické a 

celkové povýšení veškerých nároků z kontraktu na nároky z BIT je rizikem, které 

podrývá distinkci mezi vnitrostátním a mezinárodním právním režimem.“217 

3.2.9 SGS v. Paraguay218 

Stejně jako v Pákistánu a na Filipínách, i v Paraguayi společnost SGS prováděla 

inspekci importovaného zboží. V tomto případě však SGS poskytovala dané služby ve 

spolupráci se společností BIVAC, jejíž spor s Paraguayí byl rozebrán výše. Stejně 

jako v případě BIVAC, Paraguay měla problém se svou platební kázní a SGS tak 

vznikly pohledávky, které se rozhodla vymoci pod záštitou BIT.219 

Posuzovaná umbrella clause byla obsažena v čl. 11 BIT uzavřené mezi 

Švýcarskou konfederací a Paraguayskou republikou v následujícím znění: 

„Každá Smluvní strana trvale zaručí dodržování závazků, do kterých vstoupila 

v souvislosti s investicemi investorů druhé Smluvní strany.“220 
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Případ SGS v. Paraguay uzavírá řadu analyzovaných případů. Nicméně, 

pomyslnou tečku nečiní pouze formálně. Tribunál se v tomto rozhodnutí snažil 

vypořádat s většinou aspektů problematiky umbrella clause a konfrontoval tak jak 

způsob argumentace právních zástupců hostitelských států, který po téměř sedmi 

letech debat o umbrella clause dostal vcelku jasné kontury, tak přístupy jednotlivých 

tribunálů, jejichž postoje k tématu byly občas diametrálně odlišné. 

Co se interpretace umbrella clause týče, zaujal tribunál nejširší možný postoj. 

Dlužno ještě podotknout, že pracoval s naprosto totožným zněním jako rozhodci 

v prvním SGS případě. Tribunál ve své interpretaci bral v úvahu doslovně text 

předmětného ustanovení a odmítl akceptovat jakékoliv implicitní limitace, které 

namítala Paraguay a které konstruovaly tribunály v předcházejících případech. Pod 

pojem „závazky“ (commitments) byly tedy zahrnuty jak závazky jednostranné, tak 

dvoustranné. Tribunál dokonce pod tento pojem podřadil i ústní a psaná prohlášení, 

kterými paraguayští úředníci měli SGS ujišťovat o tom, že dlužné platby budou 

splaceny. 221 

V rámci jiných rozhodnutí byl vyjádřen názor, že umbrella clause pokrývá 

pouze závazky, které nejsou čistě komerčního charakteru. Stejně tak byl zastáván i 

názor, že umbrella clause může být aktivována, pouze pokud je porušen závazek 

suverénním jednáním státu. Roli suverenity v otázce rozsahu zastřešovacího efektu 

však tribunál odmítl. Pro takový závěr nenašel v textu klauzule žádné opodstatnění.222 

Navíc v jiné části rozhodnutí tribunál namítl, že hranice mezi komerčním a 

suverénním jednáním nemusí být takřka žádná, neboť státní orgán prakticky ve všech 

svých úkonech vyjadřuje suverénní vůli státu.223 

Omezení, která obecně měla ostatní tribunály tendenci na tuto doložku klást, do 

značné míry vycházela z obav o potenciálně nekonečném rozsahu tohoto ustanovení. 

V tomto smyslu pak bylo těžké uvěřit, že by si státy byly při sjednávání BIT samy 

vědomy takovéhoto dosahu. Třetí SGS tribunál však tento argument nebral jako 

důvod pro omezení, nebo dokonce odmítnutí, působnosti umbrella clause. V této 

souvislosti dokonce použil prohlášení švýcarské vlády zveřejněné po prvním SGS 

rozhodnutí.224 
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Celkově tribunál z hlediska významu zastřešovací doložky uzavřel, že nevidí 

žádné opodstatnění pro to, aby umbrella clause „znamenala něco jiného, než říká.“225 

Zbývalo tak už jen vyřešit otázku přípustnosti nároků uplatňovaných 

prostřednictvím klauzule s ohledem na speciální volbu fóra v předmětném kontraktu. 

Přístup k řešení této problematiky tribunál naznačil již v páté části rozhodnutí, kde se 

zevrubně věnoval odlišnosti nároků z kontraktu a nároků z BIT.226 Tribunál nárok 

z umbrella clause bral jako nárok čistě z BIT a odmítl přikládat jakoukoliv relevanci 

jeho kontraktuálnímu charakteru. V tomto kontextu se tribunál nevyhnul ani 

konfrontaci s tolik zmiňovaným fundamentálním testem. Například ve věci BIVAC v. 

Paraguay bylo argumentováno tak, že umbrella clause nemůže fungovat jako 

nezávislý standard dle kterého lze posuzovat jednání státu. Proto by pak mělo být 

nutné tento nárok ve své podstatě vnímat jako kontraktuální. Ačkoliv byly skutkové 

okolnosti ve věci BIVAC v. Paraguay téměř totožné, právě v rámci této teoretické 

roviny došel současný tribunál ke zcela opačnému výsledku. Ať už totiž otázka, zda 

byl porušen závazek z BIT závisela na tom, zda byl porušen kontrakt nebo ne, pořád 

se jedná o závazek mezinárodněprávní, který vznikl primárně tím, že si ho takto obě 

strany v BIT dojednaly. Zdroj závazku garantovat dodržení všech závazků je tedy 

v BIT, a pokud je v tomto ohledu BIT porušena, vzniká nárok, jehož podstata vychází 

z porušení BIT.227 

Tribunál se tedy dobral ke stejnému závěru, který ve svém částečném disentu 

prezentoval profesor Crivellaro. Nárok z porušení bral jako samostatný, paralelní 

s nárokem, který vznikl z porušení kontraktu na vnitrostátní úrovni. Tribunál 

spatřoval podstatu BIT právě v tom, že poskytuje investorovi jakousi dodatečnou 

ochranu a možnost jak se bránit před případným bezprávím ze strany hostitelského 

státu.228 

Z důvodu charakterové odlišnosti nároku vzniklého z porušení BIT a nároku 

vzniklého z porušení kontraktu tak tribunál odmítl prohlásit nárok z BIT za 

nepřípustný s ohledem na přednost rozhodčí doložky. 

Pro tento závěr přinesl tribunál ještě další, podpůrné argumenty. Jedním z těchto 

argumentů bylo odmítnutí rozhodčí doložky jako jakéhosi vzdání se práv z BIT. 
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Pokud by byla rozhodčí doložce v kontraktu dána přednost, fakticky by to znamenalo, 

že se investor mlčky zříká oné dodatečné ochrany, kterou mu BIT nabízí. S tímto 

principem „zřeknutí“ se však tribunál obecně neztotožnil.229 Nicméně připustil, že o 

platném vzdání se práva řešit spor dle BIT by mohlo být uvažováno v případě, kdy by 

byl takovýto akt sepsán samostatně za užití zřetelné formulace vyjadřující úmysl 

způsobit tento následek.230 

Dalším druhotným argumentem byla například skutečnost, že dle čl. 9 odst. 6 

švýcarsko-paraguayské BIT si státy sjednaly rozhodování investičních sporů jak na 

základě BIT, tak jiných pramenů. Těmi dle výčtu mohou být jak podmínky 

konkrétních smluv uzavřených mezi investorem a státem, tak vnitrostátní právo. 

Z tohoto tribunál dovozoval, že státy musely počítat s tím, že se v rámci arbitráže 

budou rozhodovat spory, jejichž faktický základ bude souviset právě například 

s investičními kontrakty.231 

Tribunál si neodpustil ještě jednu menší kontroverzi. Ačkoliv se SGS nesnažila 

tvrdit, že by se její nárok vešel čistě jen pod široce formulovanou rozhodčí doložku, 

tribunál stanovil, že i takto formulovaný nárok by z hlediska své jurisdikce přijal.232 

Pohledem společnosti SGS by se dalo použít lidové rčení „do třetice všeho 

dobrého.“ Totiž až napotřetí byla v rámci ICSID uznána argumentace, se kterou se 

investor snažil prorazit v prvních dvou SGS rozhodnutích. Rozhodnutí ve věci SGS v. 

Paraguay je zajímavé, neboť tribunál zvolil velmi liberální přístup. Nález je zároveň 

zářným příkladem velké nesourodosti rozhodování ICSID. Obdobný skutkový základ 

a totožná klauzule vedly v porovnání s jinými případy k naprosto odlišným závěrům. 
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4. Poznatky analýzy a jejich zhodnocení 

Arbitrážní praxe je v otázce výkladu umbrella clause značně nekonzistentní. 

V této závěrečné kapitole budou zhodnoceny jednotlivé interpretační tendence se 

zaměřením na hlavní argumenty, na kterých se zakládají. Analyzovaný soubor 

rozhodnutí však tvoří pouze výseč neustále se rozrůstající arbitrážní praxe související 

s umbrella clause. Z tohoto důvodu budou poznatky hodnoceny v kontextu další 

navazující judikatury, případně i doktríny. 

Závěrečné zhodnocení bude systematicky rozděleno do dvou sekcí. V první 

řadě budou vymezeny jednotlivé interpretační přístupy, které tribunály zaujímaly 

v hodnocení efektu a rozsahu působnosti zastřešovací klauzule. V řadě druhé pak 

bude pozornost věnována otázce přípustnosti meritorně rozhodnout o nároku 

založeném na porušení umbrella clause. 

4.1 Vymezení jednotlivých interpretačních přístupů 

Na základě analýzy lze vymezit dva základní přístupy k výkladu umbrella 

clause. Zatímco přístup první, kterému položilo základ rozhodnutí SGS v. Pakistan, se 

v následné praxi příliš nerozvíjel a spočíval na víceméně stejných argumentech. 

Přístup druhý, vycházející z historického pojetí, které potvrdilo rozhodnutí SGS v. 

Phillippines, se dočkal významných modifikací. Tribunály se především snažily najít 

rozumné limity, které by omezily na první pohled velmi širokou působnost této 

doložky. 

Z hlediska doktríny lze sledovat i jiné, konkrétnější způsoby dělení jednotlivých 

výkladů. Například Crawford již detailněji vnímá čtyři interpretační „tábory“ 

(camps). Jedná se o (i) extrémně restriktivní interpretaci, (ii) limitující interpretaci, 

(iii) extenzivní interpretaci a (iv) interpretaci respektující doložku v investičním 

kontraktu.
233

 Různé způsoby dělení se pak odvíjejí od struktury a zaměření dané 

publikace. 

4.1.1 Umbrella clause jako prázdná skořápka 

Z analýzy plyne, že restriktivní výklad, plně popírající základní efekt umbrella 

clause, byl aplikován pouze v rámci dvou rozhodnutí, a to SGS v. Pakistan a Joy 

Mining v. Egypt. Ačkoliv se tedy jedná o přístup minoritní, jsou tato rozhodnutí 
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v kontextu zkoumané problematiky důležitá. Položila totiž zásadní otázku jak 

zacházet s ustanovením, které má na první pohled tak široké účinky. 

Právě obava z nepředvídatelných dopadů umbrella clause na rovnováhu vztahů 

mezi investory a hostitelskými státy pak oba tribunály vedla k popření historicky se 

podbízejícího efektu doložky. Konkrétních důvodů, které tribunály vedly k tomu 

ignorovat jazykový výklad a historický kontext je více. V rovině teoretické to byla 

především nevole připustit narušení distinkce mezi mezinárodním a vnitrostátním 

právním režimem, v rovině praktické pak přílišné vyklonění pomyslných misek vah 

ve prospěch investora. Rétorika rozhodnutí SGS v. Pakistan napovídá, že se rozhodci 

právě vyloženě „proinvestorskému“ rozhodování chtěli vyhnout. 

V doktríně se obtížně hledá názor, který by s takovýmto zásadním excesem 

v pojímání umbrella clause souhlasil. Na druhé straně, nárůst publikační činnosti 

kritizující především rozhodnutí SGS v. Pakistan byl enormní. 

Otázkou zůstává, nakolik lze mít prvnímu SGS tribunálu jeho extrémně 

restriktivní přístup za zlé. Z pohledu nauky a navazující arbitrážní praxe se sice jeho 

postoj jeví po právní stránce jako chybný, nicméně je nutné si uvědomit, že se jednalo 

o první tribunál, který se rozhodl vstoupit do rozhodovací praxí neprobádaných vod 

této problematiky a kriticky ji konfrontovat. I když je těžké způsob argumentace 

rozhodců přijmout, důvody, které je k němu vedly, se zdají být legitimní. To konec 

konců potvrzuje i navazující arbitrážní judikatura. Velké množství dalších rozhodnutí 

se totiž snažilo najít více či méně efektivní „cestičky“, jak na první pohled bezbřehý 

zastřešovací efekt omezit. To jen dokazuje, že i ostatní tribunály sdílely podobné 

obavy, které byly nosným motivem první konfrontace arbitrážní praxe s fenoménem 

umbrella clause. 

4.1.2 Funkční umbrella clause 

Drtivá většina rozhodnutí v analyzovaném souboru přiznává umbrella clause 

její zastřešovací efekt. Dá se tedy říci, že se po počátečních turbulencích judikatura 

ustálila na tom vnímat doložku jako funkční ustanovení poskytující investorovi 

dodatečnou ochranu na úrovni BIT. Tím ale debata o dané problematice nebyla ani 

zdaleka vyčerpána, ba naopak. Tribunály se totiž začaly podrobněji zabývat 

jednotlivými aspekty této klauzule, což vedlo ke vzniku různých výkladových 

omezení, jež měla zúžit rozsah její osobní a věcné působnosti. 
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Ve zkoumané rozhodovací praxi lze identifikovat dva hlavní typy takovýchto 

omezení, které budou dále podrobněji rozebrány. V první řadě je zřejmá snaha 

zaujmout restriktivní postoj k interpretaci rozsahu pojmu „závazky“, a to z hlediska 

jejich druhu a charakteru. V řadě druhé se rozhodci zabývají pojetím stran závazku, 

jehož porušení je prostřednictvím umbrella clause uplatňováno.   

4.1.2.1 Rozsah pojmu „závazky“ z hlediska jejich druhu 

Zastřešovací doložky většinou pojem „závazky“ nijak blíže nespecifikují. 

Obecně se vždy jedná o variaci formulace „závazky spojené s investicemi“, která ale 

sama o sobě na výsledný výklad v zásadě vliv nemá. Z hlediska identifikace 

jednostranných a vícestranných závazků však může mít vliv vymezení způsobu, 

jakým daný závazek vzniká. V tomto ohledu klauzule buď stanoví, že je smluvní 

strana povinna dodržovat závazky, které „převzala“ (assume) nebo do kterých 

„vstoupila“ (enter into). Svou roli může sehrát i odlišné pojmenování termínu 

„závazky“ (obligations/commitments), které v rámci českého jazyka není patrné. 

Jak bude demonstrováno níže, jednoznačné závěry však z jemných nuancí 

v použitém výrazivu udělat nelze. Pro tribunály většinou nebyly tyto rozdíly v jejich 

úvahách rozhodující. 

Z tribunálů, které se k problematice rozsahu závazků vyjádřily, se většina 

přiklonila k tomu zařadit pod tento pojem jak závazky dvoustranné, tak i 

jednostranné. Tento širší výklad byl aplikován ve věcech SGS v. Philippines, BIVAC 

v. Paraguay, LG&E v. Argentine a SGS v. Paraguay. Tuto premisu v zásadě uznal i 

tribunál ve věci SGS v. Pakistan, neboť právě takto široké pojetí, které dle něj 

vyplývalo z formulace doložky, ho vedlo k odmítnutí její funkčnosti. Výrazně 

extenzivním pojetím vyčnívá rozhodnutí LG&E v. Argentine. Rozhodci zde totiž pod 

jednostranný závazek zahrnuli i závazky plynoucí z energetické legislativy. To lze 

považovat za kontrast k ostatním rozhodnutím, v rámci kterých byl obecně 

prezentován názor, že by se mělo jednat o závazky ve vztahu ke konkrétní investici. 

Vzhledem k tomu, že pojmovým znakem legislativy by měla být její obecnost, tedy 

nikoliv regulace konkrétní věci předem určeného subjektu, z povahy věci nemůže být 

toto kritérium naplněno. Tribunál však svůj postoj obhajoval tím, že předmětná 

legislativa byla přijata účelově přímo ve vztahu k zahraničním investorům jako byla 

LG&E, a proto je na místě ji považovat za specifickou. Tento názor je i tak 

pravděpodobně možné považovat za minoritní. 
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O něco zdrženlivěji přistupovali k otázce rozhodci ve věci Noble Ventures v. 

Romania. Na základě formulace „vstoupit do závazku“ (enter into) rozhodci určili, že 

se daná umbrella clause musí nutně vztahovat pouze na závazky dvoustranné. 

Bohužel, z analýzy obecně nevyplývá, že by použití této formulace mělo tribunál 

dovést k tomu uznat zastřešení pouze nad dvoustrannými závazky. Jak ukazuje 

tabulka níže, většina rozhodnutí, v rámci nichž byl zastáván širší výklad, totiž taktéž 

pracovala s formulací „vstoupit do závazku“ (enter into obligation). To však nebránilo 

tomu pod takovéto znění podřadit i závazky jednostranné. Stejným způsobem nelze 

tvrdit, že by dvoustrannost měl naznačovat termín závazky v anglickém ekvivalentu 

„obligations“. I v tomto případě většina tribunálů podřadila pod tento termín i 

závazky jednostranné. 

 

Rozhodnutí Předmětná formulace v původním 

znění 

SGS v. Philippines assume obligation 

Noble Ventures v. Romania enter into obligation 

LG&E v. Argentine enter into obligation 

BIVAC v. Paraguay enter into obligation 

SGS v. Paraguay enter into commitment 

 

Ačkoliv k druhovému vymezení závazků, které umbrella clause zastřešuje, není 

jednotný postoj, lze uzavřít, že se ve většině případů bude jednat jak o závazky 

dvoustranné, tak závazky jednostranné. V kontextu standardních znění zastřešovacích 

klauzulí by drobné formulační rozdíly tedy neměly hrát výraznější roli. 

Většina zkoumaných rozhodnutí pracovala se závazky kontraktuálními, tedy 

dvoustrannými, u kterých by neměl být výkladový problém. Nicméně, především 

z rozhodnutí LG&E v. Argentine je zřejmé, že se do budoucna rozhodci budou muset 

vypořádat s pojetím závazků jednostranných. Tento problém se blíže pokouší 

konfrontovat rozhodnutí GEA v. Ukraine 234 , které zůstalo mimo soubor 

analyzovaných rozhodnutí. Investor se v této věci snažil prostřednictvím umbrella 

clause uplatnit porušení údajných slibů o finanční kompenzaci, které mu byly 

poskytnuty formou dopisu Ministerstva průmyslu a ústně ukrajinským vice 
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premiérem. Tribunál však po studiu podkladových materiálů odmítl, že by sliby byly 

dostatečně jasné a jednoznačné, a porušení umbrella clause nepotvrdil.235 

Pokud se v závěru rozboru této problematiky obrátíme k praxi BIT, je zajímavé, 

že lze ojediněle nalézt i smlouvy, ve kterých jsou závazky jasně omezeny pouze na ty 

dvoustranné (kontraktuální). Tuto tendenci lze nalézt v menším množství čínských 

BITs. 236 

4.1.2.2 Rozsah pojmu „závazky“ z hlediska jejich charakteru 

V kontextu rozsahu závazků se u některých tribunálů projevila tendence neřešit 

pouze druhy závazků, které lze pod umbrella clause podřadit, ale i jejich charakter. 

Z hlediska charakteru lze totiž v rámci této problematiky rozlišovat závazky čistě 

komerční a závazky veřejnoprávní. Začalo se tak formovat další výkladové omezení, 

které si kladlo za cíl zúžit zastřešovací efekt. 

Téma otevřelo rozhodnutí ve věci El Paso v. Argentine. Tribunál nepřijal 

premisu, že by měly být prostřednictvím doložky kryty i kontrakty čistě komerčního 

charakteru. Jako určující kritérium, dle kterého by se mělo posuzovat zdali daný 

závazek pod ochranu umbrella clause spadá či nikoliv, stanovil právě jeho 

veřejnoprávní charakter. V tomto smyslu by tedy měly být chráněny pouze investiční 

kontrakty stricto sensu, v rámci nichž stát poskytuje určité veřejnoprávní záruky 

typické pro tento druh závazků. 

Z hlediska arbitrážní judikatury, která nebyla analyzována, lze pro tento výklad 

najít podporu ještě v rozhodnutí Pan American & BP v. Argentine.237 Tento tribunál 

zastává tezi, že k výkladu umbrella clause je nutno přistupovat restriktivně. Její efekt 

dle rozhodců nemůže spočívat v tom, že na úroveň BIT „povýší“ každý, 

sebemarginálnější kontraktuální nárok. Ochranu by měly dostat pouze závazky, které 

stát uzavírá z pozice suverénní entity a nikoliv prostého obchodníka.238 Na rozhodnutí 

Pan American & BP v. Argentine je zajímavé, že se rozhodci otevřeně hlásí 

k rozhodnutí SGS v. Pakistan a právě ve jménu obav, které tamější tribunál 

v souvislosti s dalekosáhlými důsledky širokého výkladu vyjádřil, se snaží v limitaci 

rozsahu krytých závazků najít zúžení umbrella clause efektu. Tribunál pro svou 
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úvahu poskytl ještě jeden argument. Obrátil totiž svou pozornost k americkému 

modelu BIT z roku 2004, který opouští umbrella clause a zavádí koncept rozhodčí 

doložky, jejíž precizní formulace rozšiřuje jurisdikci tribunálu na investiční smlouvy 

(investment agreements).239 Právě tento posun americké tvorby BIT použili rozhodci 

jako oporu své restriktivní interpretace.240 

Ze souboru analyzovaných rozhodnutí se proti takto postavené restriktivní 

interpretaci přímo vymezilo rozhodnutí SGS v. Paraguay. Hlavní důvod odmítnutí 

zúžení rozsahu pojmu „závazky“ z hlediska jejich charakteru byl spatřován v tom, že 

po jazykové stránce z umbrella clause takové omezení zkrátka neplyne. Limitovat 

ochranu závazků pouze na ty, do kterých vstupuje stát jako suverén, aniž by text 

klauzule něco takového indikoval, je dle tribunálu neopodstatněné. Ve stejném duchu 

se nese i argumentace v rozhodnutí Siemens v. Argentine241, které nebylo do analýzy 

zařazeno. I zde rozhodci vyzdvihli fakt, že termín „jakýkoliv závazek“ (any 

obligation) nedává prostor k limitaci zastřešovacího efektu pouze na závazky 

vyznačující se veřejnoprávním (administrativním) charakterem.242
  

Z hlediska doktríny je velkým průkopníkem teze aplikovatelnosti umbrella 

clause pouze na závazky s určitým veřejnoprávním přesahem profesor Wälde. 

Důvody pro takto zužující pojetí zastřešovacího efektu jsou spatřovány především v 

historickém vývoji doložky. Wälde vyzdvihuje fakt, že umbrella clause vznikala v 

kontextu, který za prostředek (kontrakt) upravující investici na území hostitelského 

státu považoval především dokumenty koncesního charakteru.243 Ani později, v rámci 

snah o multilateralizaci ochrany investic, se v debatách nemluvilo o čistě komerčních 

smlouvách, jako jsou například obchodní smlouvy anebo smlouvy o poskytování 

služeb. 244  Umbrella clause zkrátka nevznikla a ani se nevyvíjela jako instrument 

ochrany komerčních závazků.245 V kontextu obyčejového mezinárodního práva pak 
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Wälde v inkorporaci doložky do BIT spatřuje jakési potvrzení premisy, že jeho 

hlavním účelem je ochraňovat investory před zásahy státu jako suveréna.246 

Nutno ještě podotknout, že se Wäldeho teorie suverénního jednání v souvislosti 

umbrella clause nevztahuje pouze na charakter kontraktů, ale i způsob jejich porušení. 

To znamená, že k uplatnění zastřešovací efektu by měl kontrakt být státem z pozice 

suveréna nejen uzavřen, ale i porušen. Wälde však podotýká, že způsob porušení 

kontraktu je do značné míry předurčen právě jeho charakterem. 247  Z hlediska 

analyzovaných rozhodnutí suverénní způsob porušení závazků jako určující kritérium 

uznal tribunál ve věci CMS v. Argentine I. 

Ačkoliv by mohla být Wäldeho teorie praktickým nástrojem jak efektivně 

omezit působnost umbrella clause, nezdá se, že by měla v nauce větší podporu. 

Nejsilnějším argumentem jejích oponentů je fakt, že porušování závazků související 

se státní suverenitou je již na úrovni BIT kryto standardy ochrany. Umbrella clause 

by měla poskytovat určitou ochranu dodatečnou, nikoliv pouze stvrzovat, respektive 

vynucovat ochranu již existující.248  

Z obecného hlediska asi nelze tendence omezit ochranu umbrella clause pouze 

na závazky veřejnoprávního charakteru označit jako významné. Navíc, jak v tribunálu 

El Paso v. Argentine, tak v tribunálu Pan American & BP v. Argentine, figurovali dva 

stejní rozhodci, profesor Lucius Caflish a profesorka Brigitte Stern. 

4.1.2.3 Pojetí stran závazku v souvislosti s umbrella clause 

Ukázalo se, že jedna z důležitých otázek, kterou rozhodovací praxe řešila, byla 

otázka, zdali vznikne státu odpovědnost z porušení umbrella clause i v případě, kdy 

stranou předmětného závazku byla od státu oddělená entita. Stejný problém pak 

nastává i ze strany investora, který se mnohdy snaží nárokovat porušení doložky, 

ačkoliv je například pouze minoritním akcionářem subjektu kontrahujícího se státem. 

V souvislosti se situací, kdy stát není přímo stranou porušeného závazku se zdá, 

že problematika stojí a padá na otázce, zdali je v této souvislosti správné aplikovat 

mezinárodní pravidla přičitatelnosti vyjádřené především v Návrhu článků o 
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odpovědnosti států za mezinárodněprotiprávní chování (Draft Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, dále jen „Návrh článků“). 

Jeden z možných pohledů na věc přineslo analyzované rozhodnutí ve věci 

Hamester v. Ghana. Rozhodci vycházeli z premisy, že umbrella clause nijak 

neinternacionalizuje samotný obsah porušeného závazku a ani nemění jeho právní 

režim. Pokud by však za porušení kontraktu, který investor uzavřel se samostatným 

subjektem, byl k odpovědnosti prostřednictvím zastřešovací doložky povoláván stát, 

znamenalo by to jeho obsahovou změnu. Ačkoliv tribunál indikoval, že v konkrétním 

případě by jednání státu nebylo možno přičíst ani dle metodologie Návrhu článků, 

tento přístup v zásadě odmítl, neboť by neopodstatněně rozšířil působnost 

zastřešovací doložky. 

Mimo výseč analyzovaných rozhodnutí se otázce věnovaly například tribunály 

ve věcech EDF v. Romania
249

, Bosh v. Ukraine
250

 a Toto v. Lebanon
251

. Rozhodci v 

prvním jmenovaném případě se postavili na stranu Hamester v. Ghana a určili, že pro 

účely umbrella clause jednání oddělených entit nelze státu přičítat, neboť taková 

konstrukce zastřešovací klauzule by byla chybná.
252

 Naopak v obou dále 

zmiňovaných věcech tento přístup sdílen nebyl. Ačkoliv v případě Bosh v. Ukraine 

tribunál nakonec stejně došel k závěru, že jednání samostatného subjektu Ukrajině 

připsat nelze, řešil otázku čistě v intencích mezinárodního práva. Stanovil totiž, že 

termín „strana“ (party) v textu doložky musí být vnímán v kontextu Návrhu článků, a 

tudíž je za takovou stranu nutno považovat i entity dle článků 4, 5 a 8 tohoto 

dokumentu.
253

 Ani ve věci Toto v. Lebanon nebyla nakonec umbrella clause 

aktivována
254

, nicméně i zde tribunál obecný přístup k určování mezinárodní 

odpovědnosti na doložku vztáhl.
255

  

Obdobně z hlediska daného tématu není jednotná ani nauka. Schramke a Voss 

například připouštějí, že by i kontrakty uzavřené od státu oddělenými entitami měly 
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za podmínek Návrhu článků spadat pod ochranu umbrella clause.
256

 Opačný postoj 

zastává Douglas, který tvrdí, že pokud podstata nároku z BIT tkví v uplatňování 

smluvních práv, je nutno strany daného kontraktu posuzovat pouze dle příslušného 

právního režimu, nikoliv dle mezinárodních pravidel přičitatelnosti. Ty je možné 

použít až v případech, kdy je pravou podstatou nároku z BIT porušení čistě 

mezinárodního závazku, tedy nikoliv kontraktu, který teprve porušení takového 

závazku může vyvolat.
257

 

Pokud opustíme otázku přičitatelnosti jednání státu a podíváme se na druhou 

stranu smluvního závazku, a sice na stranu investora, zjistíme, že praxe není o mnoho 

jednotnější. Přitom situací, kdy investor svou investici na území hostitelského státu 

obhospodařuje prostřednictvím jiné entity, je mnoho. Z analyzovaných rozhodnutí se 

proti zahrnutí závazku (konkrétně licence), neuzavřeného přímo investorem, pod 

ochranu umbrella clause, postavila ad hoc zrušovací komise v rozhodnutí CMS v. 

Argentine III. Právě z tohoto důvodu komise zrušila předcházející rozhodnutí 

tribunálu. Jako argument byla opět použita neschopnost zastřešovací doložky 

přeměnit obsah, a tedy i strany, podkladového závazku. Mimo analyzovaný soubor s 

tímto přístupem sympatizovaly tribunály ve věcech Azurix v. Argentine
258

 a Siemens 

v. Argentine
259

. 

V opozici stojí například rozhodnutí Enron v. Argentine.
260

 Zde rozhodci fakt, 

že investor byl pouze akcionářem kontrahující entity, jako překážku neviděli.
261

 

Ačkoliv tak nebylo výslovně tribunálem stanoveno, lze se domnívat, že velký podíl na 

takovém postoji měla samotná formulace umbrella clause. Ta se totiž nevztahovala na 

„závazky v souvislosti s investicemi investorů“, jako tomu bývá obvykle, nicméně na 

„závazky v souvislosti s investicemi.“
262

 Takovouto formulaci lze považovat za 

mnohem širší než formulaci klasickou. Tím, že přímo nereferuje k investorům, může 
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teoreticky pojmout i závazky, ve kterých investor striktně smluvní stranou nebude. 

Stejného znění byla i zastřešovací doložka ve věci CMS v. Argentine, kde tribunál za 

obdobných okolností investora, jakožto subjekt schopný uplatňovat nárok z umbrella 

clause, uznal. Zrušovací komise však následně nesouhlasila. 

Významu formulace umbrella clause si v této souvislosti v rámci zkoumání 

čínských BITs všímá i Elodie Dulac, která uznává širší variantu spojenou pouze 

s termínem investice jako schopnou pokrýt i kontrakty, jejichž signatářem není sám 

investor.
263

 

Doktrínu privity of contract, ze které především vycházejí tribunály 

nepřipouštějící změnu stran v souvislosti s umbrella clause, napadá ve svém disentu 

v rámci rozhodnutí Burlington v. Ecuador jeden z arbitrů, profesor Francisco Orrego-

Vicuña.
264

 Orrego-Vicuña obhajuje benevolentnější chápání investora jako strany 

závazku z více různých úhlů. Především však ale také vychází ze širší formulace 

předmětné doložky, která stejně jako v případě Enron v. Argentine, nereferuje přímo 

k investorovi, nýbrž obecně k investicím. Orrego-Vicuña v této souvislosti zmiňuje 

ještě jeden důležitý fakt, a sice, že leckdy samotná legislativa hostitelského státu 

požaduje realizaci investice prostřednictvím lokální entity.
265

 Restriktivní přístup by 

v tomto případě zbavoval umbrella clause jejího smyslu.
266

 

Na rozdíl od problematiky přičitatelnosti jednání státu, v kontextu investora 

jako strany kontraktu lze najít určité vodítko k řešení v textu samotné klauzule. 

Ačkoliv i v tomto případě není rozhodovací praxe jednotná, lze identifikovat určitou 

tendenci spočívající v uznání, že širší formulace doložky je způsobilá zahrnout i 

závazky, jejichž stranou v pravém slova smyslu investor není.  

4.2 Přípustnost nároku založeného na porušení umbrella clause 

Stejně jako byly vytvářeny různé limity více či méně zužující působnost 

umbrella clause, byl vytvořen ještě jiný, velmi účinný mechanismus fakticky 

paralyzující její dopady. Některé tribunály totiž nešly cestou ignorace jazykového 

výkladu, jako tomu bylo ve věcech SGS v. Pakistan a Joy Mining v. Egypt, nepopřely 

tedy svou jurisdikci nad nároky z umbrella clause, nýbrž začaly řešit otázku, zdali je 
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přípustné o takových nárocích meritorně rozhodnout, pokud investor nerespektoval 

volbu fóra předpovídanou porušeným kontraktem. Toto je bezesporu sofistikovanější 

cesta jak se s tímto fenoménem vypořádat, aniž by byl úplně popřen jeho základní 

smysl. Argumenty, kterými tribunály (a podpůrně část nauky) podkládají tezi o 

nepřípustnosti, jsou nicméně teoreticky vcelku komplikované a vyvolávají silnou 

zpětnou vazbu jejich odpůrců. 

V rámci souboru analyzovaných rozhodnutí se s otázkou přípustnosti musely 

přímo vypořádat celkově tři tribunály, z nichž dva se vydaly cestou rozhodčí doložku 

v investičním kontraktu respektovat. 

4.2.1 Respektování speciální volby fóra 

Příslovečným průkopníkem teze o nepřípustnosti takto konstruovaného nároku 

se stal tribunál ve věci SGS v. Phillipines. 

Druhý SGS tribunál představil pro nepřípustnost nároku dva hlavní argumenty. 

Jednak aplikoval princip lex specialis a jednak se obrátil k předchozí rozhodovací 

praxi, která položila základy vnímání fundamentální podstaty nároků uplatňovaných 

dle rozhodčích mechanismů BIT. Právě fundamentální podstata nároku se stala 

základním argumentem ve věci BIVAC v. Paraguay. 

Tribunál ve věci BIVAC v. Paraguay byl ovšem v použití fundamentálního testu 

o něco důslednější. Druhý SGS tribunál si totiž vystačil jen se základní premisou ad 

hoc zrušovací komise ve věci Vivendi II, formulovanou následovně: „v případě, že 

základní podstata nároku prezentovaného před mezinárodním tribunálem spočívá 

v porušení kontraktu, tribunál upřednostní jakoukoliv platnou volbu práva uvedenou 

v tomto kontraktu.“ 267  BIVAC tribunál se však musel ještě vypořádat s tvrzením 

investora paradoxně založeném též na rozhodnutí Vivendi II. Investor se opíral o 

následující úvahu ad hoc komise: „pokud je fundamentálním základem nároku 

nezávislý standard BIT, dle kterého lze jednání stran posuzovat, existence výlučné 

rozhodčí doložky v kontraktu mezi navrhovatelem a žalovaným státem nebo některou 

z jeho složek nemůže fungovat jako překážka aplikace tohoto standardu BIT.“ 268 

BIVAC touto argumentací mířil na skutečnost, že pokud má být umbrella clause 

považována za funkční ustanovení postavené na roveň ostatním standardům ochrany, 
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měl by být oním fundamentem nároku, který vznikne z jejího porušení, nezávislý 

standard BIT. Tato argumentační linie by pak dle výše citovaného výroku vedla 

k popření přednosti rozhodčí doložky. Tribunál ale na tuto argumentaci nepřistoupil, 

neboť právě umbrella clause nepovažoval za onen nezávislý standard, dle kterého by 

bylo možné určit, zdali byla BIT porušena nebo nikoliv. 

Úvaha tribunálu je důležitá, neboť jejím prostřednictvím bylo blíže vymezeno 

možné chápání podstaty umbrella clause. Tuto doložku rozhodci nevnímali jako 

standard ochrany rovnající se například principu rovného a spravedlivého zacházení, 

nýbrž jako specifické ustanovení, které fakticky rozšiřuje jurisdikci tribunálu na 

kontraktuální nároky. BIVAC tribunál se tedy snažil uhájit svou argumentaci 

metodologií Vivendi II do posledního detailu. Výše uvedené lze také dovodit 

v kontextu části rozhodnutí, ve které se tribunál věnoval přípustnosti nároku investora 

tvrdícím porušení ustanovení o rovném a spravedlivém zacházení, který byl též 

uplatňován. Za použití stejné výše citované pasáže rozhodnutí Vivendi II byla 

odmítnuta přednost rozhodčí doložky a připuštěno rozhodování o meritu věci. Nárok 

z porušení principu rovného a spravedlivého zacházení byl přitom, stejně jako nárok 

z umbrella clause, fakticky postaven na platební neschopnosti Paraguaye, a tedy na 

porušení kontraktu.269  

Podobně se k podstatě nároku vzniklého z porušení umbrella clause postavil i 

další tribunál, jehož rozhodnutí nebylo v příslušné části práce podrobeno bližšímu 

zkoumání. Jedná se o rozhodnutí Toto v. Lebanon. 270  Tribunál sice považoval 

umbrella clause za funkční ustanovení, ale pouze v tom smyslu, že může fungovat 

jako mechanismus vynucení kontraktuálních nároků, nikoliv jako samostatný podklad 

pro transformaci čistě kontraktuálních nároků do nároků svou podstatou založených 

na BIT. 271  V tomto smyslu pak tribunál uzavřel, že takový nárok se řídí právem 

kontraktu a primárně ho lze uplatňovat v souladu s volbou fóra kontraktem 

předvídanou.272 

Dále je možné zmínit rozhodnutí ve věci Bosh v. Ukraine.273 Ačkoliv v tomto 

případě tribunál nakonec umbrella clause neaplikoval, neboť nepovažoval porušení 
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předmětného kontraktu za přičitatelné státu, rozšířil pro úplnost svoji analýzu i na 

otázku přednosti rozhodčí doložky. 274  Oporou v jeho argumentaci mu byla právě 

rozhodnutí ve věci BIVAC v. Paraguay a SGS v. Philippines, jejichž rétorikou 

potvrdil, že pokud chce investor uplatňovat nárok na základě umbrella clause, musí 

být nejprve konformní s rozhodčí doložkou v kontraktu, jehož porušení se domáhá.275 

Z hlediska akademické sféry lze podporu pro nepřípustnost nároku z umbrella 

clause najít u profesora Crawforda. Ten přímo zastává postoj, že smysl doložky 

spočívá v umožnění vymáhání kontraktuálních nároků, aniž by došlo 

k internacionalizaci a transformaci charakteru a obsahu závazku, který je podkladem 

takového nároku.276 Ve vztahu k přednosti rozhodčí doložky Crawford dovozuje, že 

ačkoliv umbrella clause může vytvořit právní základ pro nárok z porušení BIT, 

fakticky kontraktuální nárok do nároku z BIT nekonvertuje. Tím pádem se nemění ani 

právo kontraktu nebo jeho právní důsledky, včetně ustanovení o volbě fóra.277 

V obecné rovině se podstatě nároků a pravidlům nepřípustnosti věnuje Zachary 

Douglas. Douglas sice přímo nepracuje s umbrella clause, ale na základě arbitrážní 

praxe se mimo jiné pokouší vytvořit obecné paradigma práce s nároky, které jsou 

různými způsoby spojeny s porušením závazků mezi státem a investorem. Douglasův 

přístup lze považovat za přínosný z toho důvodu, že mezi takovými nároky dále 

důsledně rozlišuje, což má pak význam pro to, jak by se měl tribunál k takovým 

nárokům postavit. 

Z hlediska problematiky přípustnosti nároku za existence speciální volby fóra 

Douglas rozlišuje dvě kategorie nároků. První kategorií jsou nároky, jejichž právním 

základem je závazek stanovený BIT a objektem uplatnění práv vzniklých z kontraktu 

souvisejícím s investicí.278 Do této kategorie by dle mého názoru měla spadat také 

umbrella clause, neboť bezesporu formuje závazek na úrovni BIT, nicméně 

podkladem závazku jsou čistě kontraktuální otázky. Druhou kategorii pak tvoří 

nároky, jejichž právním základem je čistě závazek z kontraktu.279 Do této kategorie by 

měly spadat specificky formulované či obecně široké rozhodčí doložky v BIT, které 

jsou schopny rozšířit jurisdikci tribunálu na porušení kontraktu jinak nedosahující 

porušení BIT. 
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Obě vymezené kategorie mají dle Douglase vzhledem ke speciální volbě fóra 

stejné důsledky. Ať už se jedná o nárok z BIT, jehož podstatou jsou kontraktuální 

otázky anebo o nárok čistě kontraktuální, vždy by měla dostat přednost speciální 

volba fóra, pokud si ji strany sjednaly. Rozdíl je ovšem v tom, že v prvním případě by 

měl tribunál po potvrzení jurisdikce řízení pouze zastavit (tak jak učinil druhý SGS 

tribunál), v druhém případě by měl svou jurisdikci kompletně odmítnout.280 Jedinou 

výjimkou by měly být situaci, kdy hrozí tzv. „odmítnutí spravedlnosti“ (denial of 

justice). V tomto případě by měl mít tribunál možnost speciální volbu fóra 

ignorovat.281 

Ratio, které Douglas za svým přístupem spatřuje, již vyjádřily tribunály, které 

se touto teorií také řídily. Jedná se o princip, že straně kontraktu by nemělo být 

umožněno domáhat se jeho porušení, pokud s kontraktem sama není konformní.282 

V tomto případě je konformita spatřována právě v respektování sjednané volby fóra. 

Douglas dále podpořil relevanci principu lex specialis283  a v teoretické rovině tak 

celkově aproboval způsob argumentace, kterým tribunály přednost rozhodčí doložky 

prosazují. 

4.2.2 „Přípustná“ umbrella clause 

Již rozhodnutí SGS v. Philippines si vyžádalo z akademických řad silné ohlasy, 

které ani v následujících letech neutichly. 

V obecné rovině se kritika zakládá především na odmítnutí premisy, že by 

fakticky kontraktuální základ nároku z umbrella clause měl hrát při určování 

přednosti rozhodčí doložky jakoukoliv roli. Efekt umbrella clause by měl spočívat 

v tom, že vytvoří vedle nároku z kontraktu druhý, naprosto nezávislý nárok z BIT. 

Oba nároky pak vedle sebe koexistují a každý z nich je možno řešit dle příslušného 

právního režimu. Podle této teorie tedy dojde k transformaci nároku z kontraktu do 

nároku z BIT, přičemž vzhledem k odlišnosti obou nároků není možné upřednostnit 

příslušné fórum jednoho nároku k řešení nároku druhého. Jinými slovy, princip lex 

specialis je v tomto případě neaplikovatelný. V tomto pojetí je umbrella clause 

vnímána jako mechanismus, který má investorovi poskytnout dodatečnou a 
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nezávislou ochranu na úrovni BIT, která může a nemusí být investorem vedle 

vnitrostátních prostředků ochrany využita.  

Podívejme se nyní na některé konkrétní argumenty, které doktrína poskytla, 

především v návaznosti na rozhodnutí SGS v. Philippines, a které tvoří protipól 

argumentům o přednosti rozhodčí doložky popsaných v kapitole 4.2.1. 

Wälde vyčítá druhému SGS tribunálu především to, že fakticky změnil význam 

umbrella clause z doložky, která má investorovi poskytnout dodatečnou ochranu v 

rámci kontraktuálních sporů na doložku, která ho místo toho „nutí“ tyto spory 

předložit vnitrostátním soudům.284 Tribunál totiž podle Wäldeho nesprávně rezignoval 

na distinkci mezi spory z kontraktu, které je nutno řešit dle příslušného právního 

režimu, a spory z BIT, které jsou oddělené, nezávislé a k jejichž rozhodování je 

kompetentní arbitrážní tribunál dle příslušné smlouvy o ochraně investic.285 Tím byl 

mimo jiné popřen základní smysl umbrella clause a investiční arbitráže, který tkví v 

poskytnutí odklonu v případě vládních zásahů do závazků z kontraktu, a to bez 

nutnosti vyčerpat vnitrostátní prostředky ochrany. 286  Wälde se na toto téma také 

ztotožňuje s disentem profesora Crivellara, který byl jediným z členů druhého SGS 

tribunálu, jenž s uznáním přednosti rozhodčí doložky vyslovil otevřený nesouhlas.287 

V souvislosti s Wäldem se však sluší podotknout, že jeho přístup je nutno brát v 

potaz pouze v kontextu případů, kdy je porušený závazek spojen s jednáním státu jako 

suverénem. Je vhodné totiž připomenout, že Wälde je zastáncem restriktivní 

interpretace umbrella clause a její aktivizaci uznává pouze v tomto případě. V 

situacích, kdy byl porušen závazek čistě komerčního charakteru a kdy stát porušil 

závazek pouze z pozice obchodníka, Wälde respektuje tezi, že by takový spor neměl 

být řešen před mezinárodním fórem a plně upřednostňuje vnitrostátní mechanismy. 288 

U takovýchto komerčních závazků však zastřešovací efekt neuznává vůbec. Wälde by 

takto vzniklý nárok nejen že nepovažoval za nepřípustný, ale prosazoval by jeho 

odmítnutí již v jurisdikční fázi. V souvislosti s rozhodnutím SGS v. Philippines však 

jeho teze funguje, neboť kontrakt, se kterým tribunál pracoval, byl veřejnoprávní 

povahy. 
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Další, kdo nevidí v existenci rozhodčí doložky v investičním kontraktu 

překážku, je Alexandrov. Ve své analýze prvních dvou SGS rozhodnutí stanovil, že 

pokud je uplatňováno porušení BIT, tribunál je povinen o takových nárocích 

rozhodnout bez možnosti zprostit se této odpovědnosti na základě faktu, že jsou 

nároky z BIT nerozlučně spojeny s nároky z kontraktu. Alexandrov uzavírá, že 

překážkou rozhodnutí o meritu nároku z BIT nesmí být ani kontraktuální rozhodčí 

doložka, ani paralelní řízení před národními soudy.289 Alexandrov tedy nepovažuje 

kontraktuální podstatu nároku za faktor, který by měl ovlivnit přípustnost o něm 

meritorně rozhodnout. 

Tribunály zastávající přednost rozhodčí doložky se opíraly zejména o 

fundamentální test vymezený rozhodnutím Vivendi II. Nevhodnost použití takového 

testu v kontextu umbrella clause napadá ve své antitezi Jarod Wong290. Wong je toho 

názoru, že rozlišování, zda se uplatňovaný nárok svým charakterem více kloní k BIT 

anebo ke kontraktu, nemá ve spojení s nároky založenými na umbrella clause 

opodstatnění. Má totiž za to, že ačkoliv nároky na této doložce založené jsou 

definovány ve vztahu ke kontraktu, tento fakt nemění nic na tom, že se stále jedná o 

nároky z BIT v pravém slova smyslu, jejichž povaha je totožná s nároky z BIT 

založenými na porušení jiných ustanovení.291 Wong v rámci svých úvah také zmiňuje, 

že přednost rozhodčí doložky fakticky zbavuje umbrella clause jejího významu, 

neboť drtivá většina investičních kontraktů, které jsou většinou podkladem nároku na 

ní založeném, speciální volbu fóra upravuje.292 

Hein-Jürgen Schramke se zabývá otázkou, zdali umbrella clause mění příslušný 

právní režim kontraktu či nikoliv. Obdobně jako Crawford, a většina tribunálů, 

dochází k tomu, že efekt umbrella clause nespočívá v tom, že kompletně 

internacionalizuje závazky podřízené jinému než mezinárodnímu právnímu režimu. 

Obsah a rozsah závazků tvořících základ nároku z umbrella clause je vždy nutno 

posuzovat dle právního režimu kontraktu. 293  Nicméně, shoda s Crawfordem tímto 

končí. Zatímco Crawford tento argument používá k podpoře tvrzení, že je nutno 

respektovat kontraktuální volbu fóra, Schramke se domnívá, že správné určení 
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aplikovatelného práva je v tomto smyslu irelevantní. Dle Schramkeho je totiž proti 

základní podstatě BIT nutit investora, aby se s vyřešením nejdůležitější části sporu 

obrátil na příslušný soud, neboť to je přesně situace před kterou by měl být 

prostřednictvím BIT chráněn.294  

V kontextu příslušného právního režimu se nicméně lze ojediněle setkat i 

s názorem, že by v rámci posuzování nároku založeného na umbrella clause tribunály 

měly aplikovat nikoliv lex contractus, nýbrž čistě mezinárodní právo. Tento spíše 

minoritní postoj zastává Vlad Zolia, který se obává, že pokud budou tribunály 

posuzovat předmětné závazky dle původního právního režimu, nebude možné 

vytvořit jednotný mezinárodní standard ochrany investorů.295 Zolia tedy nabízí další 

přístup k chápání podstaty umbrella clause, a sice jako samostatného standardu 

ochrany investora v pravém slova smyslu. Není nutno dodávat, že též v tomto pojetí 

je preference kontraktuální rozhodčí doložky odmítána. 

Jan Ole Voss, na rozdíl od Zolii, umbrella clause jako samostatný standard 

ochrany na úrovni BIT nechápe. Naprosto respektuje kontraktuální podstatu nároku a 

označuje spor založený na umbrella clause jako spor symetrický, tj. spor, který 

vychází z totožného základu jako spor případně paralelně vzniklý na vnitrostátní 

úrovni. V tomto smyslu do množiny symetrických sporů zahrnuje i spory, nad nimiž 

mohou mít tribunály jurisdikci na základě široce formulované rozhodčí doložky.296 Až 

po tento moment je Vossův přístup ve shodě s tím, jak vnímají podstatu nároku 

z umbrella clause přívrženci teorie přednosti rozhodčí doložky. 297  Voss ovšem 

zdůrazňuje, že nárok z umbrella clause je pojmově stále nárok z BIT a tímto 

prizmatem nahlíží i na otázku přednosti rozhodčí doložky. Přednost odmítá z toho 

důvodu, že rozhodčí doložka v kontraktu může pojmout pouze ryze kontraktuální 

nároky, nikoliv nároky z BIT. 298  Neopomíjí se ovšem v tomto kontextu zmínit o 

významu široké rozhodčí doložky. Pokud by byla její funkčnost v ohledu schopnosti 

poskytnout tribunálu jurisdikci nad čistě kontraktuálními nároky, které nedosahují 

porušení BIT, přijata, pak by bylo kontraktuální volbu fóru nutno respektovat. Jednalo 
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by se zde totiž o nárok povahou stále kontraktuální nárok, nijak netransformovaný do 

nového nároku z BIT.299 Voss mimo jiné konfrontuje i použití principu lex specialis a 

stejně jako disentující Crivellaro odmítá jeho relevanci na základě zpochybnění 

aplikovatelnosti mezi dvěma charakterově odlišnými instrumenty.300 

Jedním z problémů důsledného rozlišování nároku z kontraktu a nároku z BIT v 

pojetí přístupu odmítajícího přednost kontraktuální rozhodčí doložky je velká 

pravděpodobnost vzniku souběžných řízení zabývajících se ve své podstatě totožnými 

otázkami. Rozptýlit obavy z tohoto problému se snaží profesor Schreuer. Dle jeho 

názoru by totiž rozhodčí doložka v kontraktu nejen neměla dostat přednost před 

mechanismem v BIT, ale měla by mu dokonce ustoupit.301 Schreuer souběžné řízení 

považuje za neekonomické a ve jménu praktičnosti určuje, že by spor měl probíhat 

pouze před fórem, které disponuje rozsáhlejší jurisdikcí. Takovým fórem je pak 

tribunál určený dle mechanismu BIT.302 Zdá se však, že stejně jako v případě Zoliovy 

teorie o aplikovatelnosti mezinárodního právního režimu, nenachází tento postoj 

v akademické sféře širší podporu. Většina autorů striktně rozlišuje mezi oběma typy 

nároků a respektuje možnost řešit spor nezávisle na vnitrostátní úrovni i přes riziko 

duality rozhodování. 

Odpůrců přednosti rozhodčí doložky v investičním kontraktu je více, jejich 

argumenty jsou však v zásadě jen modifikací, popřípadě detailnějším rozborem, 

argumentů výše uvedených.303 

Z hlediska arbitrážní praxe bylo prvním, s akademickou kritikou plně 

konformním, rozhodnutím až rozhodnutí ve věci SGS v. Paraguay. Za povšimnutí 

však stojí, že lze tendenci k takovému přístupu sledovat již u prvního SGS tribunálu. 

Jak vyplývá z analýzy, jedním z důvodů, proč se první SGS tribunál zdráhal 

považovat zastřešovací doložku za funkční, byla obava, že díky povýšení 

kontraktuálních nároků na nároky z BIT by mohl investor efektivně obejít rozhodčí 
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doložku v porušeném investičním kontraktu. Tribunál tak nevědomky naznačil 

naukou později detailněji vymezenou argumentační linii. Paradoxní ovšem je, že 

první SGS tribunál se tímto argumentem snažil obhájit absolutní neúčinnost umbrella 

clause, následně byl však argument fakticky používán k potvrzení její absolutní 

účinnosti. 

Irelevance kontraktuální volby fóra byla indikována i v rozhodnutích Salini v. 

Jordan a El Paso v. Argentine. V obou případech tak ale bylo učiněno pouze okrajově 

a tedy bez důkladnějšího zkoumání problematiky. V prvním jmenovaném rozhodnutí 

se tribunál otázkou podrobněji nezabýval z toho důvodu, že vzhledem k formulaci 

umbrella clause vůbec neuznal její zastřešovací efekt. Ve věci El Paso v. Argentine se 

zase rozhodci reálně s takovou situací vypořádat nemuseli, neboť předmětný kontrakt 

volbu fóra neobsahoval. 

První důkladnou analýzou přiklánějící se na stranu doktríny tedy bylo 

rozhodnutí ve věci SGS v. Paraguay. Odůvodnění tribunál vystavěl na přísném 

charakterovém odlišení nároků z kontraktu a nároků z BIT, což za podpory 

druhotných argumentů vedlo k odmítnutí přednosti rozhodčí doložky v 

daném investičním kontraktu. V čem je ale možno spatřovat jednu z hlavních 

zajímavostí rozhodnutí, je skutečnost, že se tribunál jal vypořádat s fundamentálním 

testem uplatňovaného nároku, který je, jak bylo poukázáno, oporou opačné 

argumentace. Tribunál v zásadě nespatřoval onu fundamentální podstatu nároku 

v tom, že obsahově vychází z porušení kontraktu, nýbrž v tom, že vychází z porušení 

závazku v BIT, tedy porušení umbrella clause. Test zrušovací komise ve věci Vivendi 

II tedy interpretoval jinak než tribunály ve věcech SGS v. Philippines a BIVAC v. 

Paraguay. Zdali svou interpretaci vedl příliš účelově je obtížné potvrdit i vyvrátit. Jak 

se totiž snažil poukázat disentující Crivellaro a poté i Wong, pravdou zůstává, že ve 

věci Vivendi vůbec nebylo pracováno s umbrella clause, a tak se tedy lze spíše jen 

domnívat, jak by se k této problematice zrušovací komise postavila a zdali by test 

zůstal ve své původní podobě. 

V následující arbitrážní praxi se sice nestrhla lavina s rozhodnutími následující 

logiku třetího SGS tribunálu, nicméně mimo soubor analyzovaných rozhodnutí (a 

z hlediska časové souslednosti po něm) lze zmínit ještě rozhodnutí ve věci EDF v. 
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Argentine.304 I zde tribunál odmítl obhajobu Argentiny spočívající v tom, že by měl 

upřednostnit řešení sporu dle speciální volby fóra v předmětném investičním 

kontraktu.305 Případ byl navíc specifický v tom, že tribunál nejen že kompletně uznal 

umbrella clause efekt, ale především připustil její aplikaci na základě doložky 

nejvyšších výhod (Most Favoured Nations clause), neboť relevantní BIT takové 

ustanovení sama neobsahovala.306 

4.2.3 „Skrytá“ umbrella clause jako řešení? 

Smířit konflikt obou názorových skupin, z nichž každá k otázce přednosti 

kontraktuální volby fóra při uplatňování nároku z umbrella clause zastává naprosto 

odlišný přístup, je velmi obtížné. Každý z těchto dvou výkladových směrů totiž 

spočívá na naprosto odlišných argumentačních základech, což způsobuje, že 

z obecného hlediska není prakticky možné jeden označit jako „správný“, zatímco 

druhý odsoudit jako „chybný“. Bráno z jiného úhlu pohledu, pokud bychom hodnotili 

argumenty přívrženců jednoho směru optikou argumentů sympatizantů směru 

druhého, nutně bychom museli onen hodnocený směr, ať už by to byl jakýkoliv, 

odmítnout jako nesprávný. Z přísně objektivního hlediska by ale tento přístup nebyl 

vhodný právě proto, že nerespektuje zvlášť základy, podstatu a smysl každé 

argumentační roviny. Zkrátka a jednoduše, obě názorové skupiny mluví tak říkajíc 

jinou řečí. Tento problém je dobře vidět z odůvodnění jednotlivých tribunálů. Pokud 

totiž tribunál v této otázce rozhoduje „proinvenstorsky“ a striktně rozlišuje mezi 

charakterem nároků z kontraktu a nároků z BIT, argumenty žalovaného státu 

zaměřující se na podstatu uplatňovaného nároku pak v takto nastaveném diskurzu 

vyznějí irelevantně. Stejně tak je tomu opačně. Pokud tribunál upřednostňuje nalezení 

určité rovnováhy a odmítá tendenci investorů kontraktuální nároky uplatňovat v hávu 

nároků z BIT, investorovo prosazování přísné duality nároků vyzní taktéž naprázdno. 

Zásadním problémem této dichotomie argumentačních rovin, které se začínají 

v arbitrážní praxi etablovat, je však právní jistota, a to jak na straně investora, tak na 

straně hostitelského státu. Jak ale v tomto smyslu právní jistotu posílit, když bylo 

naznačeno, že konsolidace argumentů v samotné arbitrážní praxi spíše nepřipadá 

v úvahu? Ideálně na úrovni tvorby BIT. 

                                                 
304
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Navrhovaným řešení, které tato práce předkládá, je v rámci procesu tvorby BIT 

umbrella clause vypustit a místo ní implementovat rozhodčí doložku, která bude 

jurisdikci tribunálu rozšiřovat výslovně na investiční kontrakty. Praktičnost řešení 

spočívá v tom, že by do značné míry, ne-li úplně, měly odpadnout debaty o podstatě 

uplatňovaného nároku a dualitě nároků vzniklých z porušení kontraktu. V tomto 

případě by totiž nemělo být sporné, že porušení kontraktu nedosahuje porušení BIT, a 

tedy, logikou „proinvestorské“ názorové skupiny, nedochází k transformaci v nový, 

samostatný nárok z BIT. Vzhledem k tomu, že by tribunál pracoval pojmově i 

podstatou s čistě kontraktuálním nárokem, nemělo by mu činit větší problémy 

respektovat kontraktuální volbu fóra. Z procesního hlediska je pak dlužno 

s odvoláním na Douglase podotknout, že otázka přednosti rozhodčí doložky by nebyla 

otázkou přípustnosti nároku, nýbrž již otázkou stanovení jurisdikce.307 

Rozhodčí doložku v BIT, jejíž aplikovatelnost je jasně stanovena i na 

kontraktuální spory, Griebel označuje jako tzv. „skrytou“ umbrella clause (hidden 

umbrella clause). 308  Tento příměr je trefný, neboť výsledný efekt takto pojaté 

rozhodčí doložky v BIT je prakticky stejný jako aplikace umbrella clause. Jediný 

rozdíl spočívá v tom, že vzhledem k tomu, že porušením kontraktu fakticky nedojde 

k porušení BIT, výrazně se zužuje prostor pro polemiku v souvislosti s významem 

kontraktuální volby fóra. 

Z hlediska doktríny lze pro výše uvedenou hypotézu nalézt podporu u zástupců 

obou vymezených směrů. Například profesor Crawford se v širším kontextu a z mírně 

odlišného úhlu pohledu k této otázce vyjadřuje následovně: „Ať už je odpověď na 

otázku, zdali se investor může dopředu prostřednictvím smlouvy [volby fóra] vzdát 

svého práva vymáhat nároky z BIT, jakákoliv, nemůže být žádných pochyb o tom, že 

se takto může vzdát práva vymáhat kontraktuální nároky před fórem BIT. Exkluzivní 

rozhodčí doložka v kontraktu je k tomuto jistě určena.“309  

Z druhé strany funkčnost navrhovaného řešení potvrzuje Voss, který říká, že na 

rozdíl od umbrella clause, v případě precizně formulované rozhodčí doložky v BIT 

může být tribunál zbaven v důsledku kontraktuální volby fóra své jurisdikce.310 
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Z hlediska praxe států lze pravděpodobně oporu nalézt ve vývoji amerického 

modelu BIT. Ten totiž již v roce 2004 umbrella clause vypustil a porušení kontraktu 

tak měla být nadále kryta jasně formulovanou rozhodčí doložkou v čl. 24 odst. 1 

amerického vzoru.311  Zároveň nutno podotknout, že Spojené státy situaci pojistily 

ještě v čl. 26, který stanoví, že předchozí volba fóra funguje jako vzdání se 

uplatňování nároku dle mechanismu BIT. 312  Situace se nezměnila ani v novém 

modelu BIT z roku 2012.313 Od umbrella clause pravděpodobně upouští též Čína.314 
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Závěr 

Koncept zastřešovacího efektu není v jeho obecné podobě v mezinárodním 

investičním právu ničím novým. Od dob, kdy se ho v polovině 20. století snažil jako 

ad hoc řešení použít Elihu Lauterpacht, si v podobě umbrella clause našel cestu do 

mnohých BITs, ale i do dokumentů multilaterálního charakteru, případně jejich 

návrhů. Jak vyplývá z historického exkurzu v kapitole 2, nic nenasvědčuje tomu, že 

by byl původně tento efekt vnímán kontroverzně. Nicméně nutno podotknout, že 

v této etapě nebyla umbrella clause a její implikace podrobeny ani zdaleka takovému 

zkoumání, jako poté, co s ní začaly pracovat arbitrážní tribunály. V tomto smyslu lze 

vývoj této doložky rozdělit na etapu historickou, která vymezila její základní smysl, a 

etapu arbitrážní, která se detailně ponořila do jejího výkladu, mnohdy za hranicemi 

textového znění. 

Větší pozornosti se umbrella clause v rámci mezinárodní investiční arbitráže 

začíná dostávat až na přelomu tisíciletí. Časová prodleva, po kterou byla doložka v 

zásadě latentní, je však pochopitelná, neboť zejména ICSID zaznamenává 

exponenciální nárůst uplatňovaných nároků založených na porušení BIT až začátkem 

90.let 20. století, zejména pak od roku 1996.
315

 První konkrétnější zmínku o umbrella 

clause lze v arbitrážním nálezu vystopovat do roku 1998, kdy byla doložka 

aplikována ve věci Fedax v. Venezuela. Rozhodnutí však není z hlediska výkladového 

přístupu nijak zajímavé, neboť tribunál klauzuli blíže nezkoumal a v souladu s jejím 

historickým pojetím ji bez zaváhání aplikoval. 

Zásadní význam však pro zkoumanou problematiku měla až rozhodnutí SGS v. 

Pakistan a SGS v. Philippines, vydaná v letech 2003 a 2004. Obě rozhodnutí od sebe 

dělilo necelých šest měsíců. Příslušné tribunály představily dva detailní, diametrálně 

odlišné výklady umbrella clause. Bylo tak poprvé konfrontováno velké množství 

otázek souvisejících s tímto fenoménem. Obě SGS rozhodnutí ve své vzájemné 

souvislosti však vytvářejí určitý paradox. Ačkoliv se tribunály ve svých výkladech 

značně odlišovaly, ani v jednom případě nebylo o nároku z umbrella clause nakonec 

rozhodnuto. Druhý SGS tribunál totiž sice extrémně restriktivní výklad prvního SGS 

tribunálu důrazně odmítl, sám však uzavřel, že by měla být věc primárně řešena dle 
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rozhodčího mechanismu v investičním kontraktu, jehož porušení je prostřednictvím 

umbrella clause uplatňováno. 

Z rozhodnutí SGS v. Pakistan a SGS v. Philippines tedy plyne pro řešenou 

problematiku zásadní poznatek. Není důležité pouze zkoumat, zdali je umbrella 

clause schopna „povýšit“ nároky z porušení závazku hostitelského státu vůči 

investorovi na úroveň BIT, tedy zdali vyvolá zastřešovací efekt a v jakém rozsahu, ale 

je nutno se zabývat i tím, zdali je vždy přípustné o takto uplatňovaném nároku 

meritorně rozhodnout. Těmto otázkám byla věnována pozornost v rámci analytické 

část práce. 

V první řadě bylo zkoumáno jakými způsoby rozhodčí tribunály pojímají efekt 

a působnost zastřešovací doložky. Na základě analýzy lze vytyčit dva základní 

interpretační směry, jejichž prostřednictvím tribunály danou problematiku 

konfrontují. 

První z těchto směrů doložce kýžený efekt kompletně upírá. Takto restriktivní 

postoj byl k otázce základního smyslu umbrella clause zaujat v rozhodnutích SGS v. 

Pakistan a Joy Mining v. Egypt. Rozhodci obou tribunálů se zejména obávali 

dalekosáhlých konsekvencí, které by aprobace zastřešovacího efektu přinášela. Jinými 

slovy, v rámci tohoto směru není sporována široká působnost, kterou by doložka na 

základě svého textového znění měla mít, nýbrž její samotný význam. Popření 

významu umbrella clause tedy v tomto pojetí funguje jako obrana před její širokou 

působností. Arbitrážní praxe i doktrína však ukazují, že je tento přístup neudržitelný. 

Hlavním problémem je skutečnost, že se pod vlivem tohoto výkladu stává doložka 

neúčinným ustanovením, tedy jakousi prázdnou skořápkou. Argumenty tribunálů 

spočívající zejména ve sporování úmyslu států přiznat doložce tak rozsáhlé účinky se 

zdají být nedostatečné. Z analýzy nevyplývá, že by byl tento směr navazující 

arbitrážní judikaturou následován, a proto ho lze označit za minoritní. 

Druhý interpretační směr zastřešovací efekt uznává a umbrella clause považuje 

za účinné ustanovení, jehož prostřednictvím má investor možnost uplatnit nárok 

založený na porušení závazku hostitelským státem dle mechanismu řešení sporů v 

BIT. 

Takto komplexní a rezolutní vymezení druhého interpretačního směru je však 

problematické. Nejeden tribunál totiž sdílel obavy definované v rámci rozhodnutích 

zastávajících plně restriktivní postoj a snažil se výkladem omezit působnost 

zastřešovací doložky. Pouze tři z analyzovaných rozhodnutí vykládala klauzuli čistě 
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jazykově a v zásadě odmítla jakákoliv omezení jejích dopadů. Takto k problematice 

přistupovaly tribunály ve věcech Noble Ventures v. Romania, LG&E v. Argentine a 

SGS v. Paraguay. Ostatní tribunály však byly ve větší či menší míře zdrženlivější a 

projevily snahy na první pohled rozsáhlou působnost klauzule zužovat. Analýza 

ukazuje, že lze vymezit dvě hlavní výkladová omezení sloužící k tomuto účelu. 

Prvním z nich je restriktivní výklad pojmu „závazky“, druhým pak striktní pojímání 

stran závazku, jehož porušení se na základě umbrella clause namítá. Obě omezení pak 

lze dále rozvést.  

Z hlediska výkladu pojmu „závazky“ se některé tribunály zabývají jejich 

druhem, jiné pak jejich charakterem. S ohledem na druh závazků, které by měly být 

„zastřešeny“, tribunály řeší, zdali se doložka vztahuje jak na závazky dvoustranné, tak 

jednostranné, popřípadě i závazky plynoucí z legislativních a jiných opatření 

hostitelského státu. V této souvislosti lze na základě analýzy učinit dva závěry. 

Prvním z nich je skutečnost, že drobné nuance ve formulaci zastřešovacích doložek 

nemají zásadně vliv na to, jakým druhům závazků bude poskytnuta ochrana. Druhý 

závěr spočívá v tom, že lze patrně určit převažující trend, který pomyslný deštník 

nezavírá nad závazky jednostranného charakteru, z ochrany však vylučuje závazky 

plynoucí z legislativních opatření. Co se charakteru závazků, jež mají být chráněny, 

týče, je možné zaznamenat snahy aplikovat doložku pouze v případech, kdy je 

porušen investiční kontrakt stricto sensu. Tím je míněna situace, kdy hostitelský stát 

vstoupí do závazku z pozice suveréna, nikoliv jako rovnocenný obchodník. Po 

konfrontaci tohoto přístupu s dodatečnou arbitrážní judikaturou a doktrínou lze 

nicméně určit, že se pravděpodobně nejedná o výklad, který by měl širší podporu. 

V souvislosti s druhým hlavním výkladovým omezením, tedy striktním 

pojímáním stran závazku, je řešeno, zdali má být ochrana poskytnuta i závazkům, 

jejichž stranami nejsou výhradně hostitelský stát či investor. Analýza ukazuje, že 

v této otázce jsou rozhodovací praxe i doktrína rozpolceny a nelze vymezit 

převažující přístup. Snad jen v kontextu investora, jako strany závazku, by bylo 

možné za jakési vodítko považovat rozdílná znění jednotlivých zastřešovacích 

doložek a rozlišovat, kdy umbrella clause státům předepisuje „dodržovat závazky 

související s investicí investora“ a kde pouze stanoví „dodržovat závazky související s 

investicí“. V pořadí druhá formulace by pak umožnila nárokovat i porušení závazků, 

jejichž stranou investor přímo nebyl. Je však třeba podotknout, že se zatím arbitři na 

tomto výkladu výrazněji nesjednotili. 
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Pokud se tedy komplexněji ohlédneme za výkladovým pojetím, které uznává 

funkčnost umbrella clause, lze ho jistě označit za převažující. Je ale nutno věnovat 

pozornost silnému restriktivnímu trendu, v rámci kterého se arbitrážní tribunály snaží 

hledat způsoby, jak omezit okruh závazků, na které se doložka použije. V dnešní době 

tedy již problém v zásadě není spatřován v samotné funkčnosti doložky, nýbrž 

v rozsahu jejího uplatnění. 

V rámci analýzy nebyly zkoumány pouze přístupy k pojetí efektu a působnosti 

klauzule, nýbrž i otázka, zdali je o nároku založeném na umbrella clause přípustné 

meritorně rozhodnout za existence speciální volby fóra, dle které by se měl porušený 

závazek primárně řešit. Tato problematika je významná, neboť v zásadě představuje 

další překážku využívání ochrany dle tohoto ustanovení. 

Ze souboru detailněji analyzovaných rozhodnutí se pro nepřípustnost takto 

konstruovaného nároku vyslovily tribunály ve věcech SGS v. Philippines a BIVAC v. 

Paraguay. V opozici stálo rozhodnutí SGS v. Paraguay, okrajově též Salini v. Jordan 

a El Paso v. Argentine. Z konfrontace dodatečné arbitrážní judikatury a doktríny 

vyplývá, že hlavním argumentem názorové skupiny obhajující přednost kontraktuální 

volby fóra je důsledné vnímání podstaty uplatňovaného nároku. V tomto smyslu je 

tvrzeno, že fundamentální podstata nároku uplatňovaného před tribunálem 

prostřednictvím umbrella clause tkví čistě v porušení smluvního závazku, typicky 

investičního kontraktu. Vzhledem k tomu, že smyslem zastřešovací doložky není 

nijak internacionalizovat samotný obsah závazků sjednaných mezi investorem a 

státem, měl by být investor i ze své strany s takovým závazkem plně konformní. To 

znamená, že by jeho porušení měl uplatňovat především prostřednictvím speciálně 

smluvené rozhodčí doložky, pokud taková existuje. Oponenti tohoto přístupu však 

argumentují tím, že ona fundamentální podstata uplatňovaného nároku je irelevantní, 

neboť porušením závazku mezi investorem a státem je automaticky porušen i 

mezinárodněprávní závazek na úrovni BIT, tedy umbrella clause. Vzniká tak nárok z 

BIT nezávislý na původním nároku. Oba nároky vedle sebe koexistují a každý je 

možno vymáhat dle příslušného mechanismu. 

V této situaci jde jen těžko hledat nějaký kompromis. Argumentace obou 

názorových skupin totiž patrně spočívá na zcela odlišných základech vnímání smyslu 

a účelu ochrany poskytované BITs, potažmo mezinárodní investiční arbitráží. 

Z analýzy nelze zřetelně vyvodit, jaký trend v rámci rozhodovací praxe převažuje. 

Zajímavé však je, že čistě z hlediska doktríny se situace zdá být jednoznačnější. 
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Ačkoliv má teze o přednosti volby fóra zastání například u profesora Crawforda, který 

je nesporně významnou osobností na poli mezinárodního investičního práva, mnoho 

ostatních tento přístup vedoucí k faktické paralyzaci umbrella clause odmítá. 

Za účelem větší právní jistoty všech účastníků investičních sporů se 

předkládaná práce snaží v kapitole 4.2.3 s tímto problémem vypořádat. Navrhovaným 

řešením je do budoucna umbrella clause z BITs vypustit a implementovat specificky 

formulovanou rozhodčí doložku rozšiřující jurisdikci tribunálů výslovně na spory z 

investičních kontraktů. Takto strukturovaná rozhodčí doložka v BIT je též někdy 

nazývána „skrytou“ umbrella clause (hidden umbrella clause). Touto záměnou by 

mohly být odbourány spory o fundamentální podstatě nároku uplatňovaného před 

rozhodčím tribunálem. Určitou tendenci k takovému řešení lze teoreticky sledovat ve 

vývoji amerického modelu BIT. 

V souvislosti se „skrytou“ umbrella clause však vyvstává jedna zajímavá 

otázka, a sice zdali by tento koncept neřešil i jiné výkladové problémy se zastřešovací 

doložkou spojené. Mohla by být implementace specificky a jasně formulované 

rozhodčí doložky jakýmsi univerzálním řešením? Pravděpodobně z části ano. Pokud 

se ohlédneme za výkladovými spory, které byly na základě analýzy identifikovány, je 

teoreticky možné k takovému závěru dojít. Rozhodčí doložka v BIT vztahující 

jurisdikci tribunálu i na spory vzniklé čistě z porušení investičních kontraktů by 

mohla vyřešit i otázky související s druhem, charakterem a stranami chráněných 

závazků. Bylo by totiž obtížné například rozšířit chráněné závazky mimo rámec 

závazků dvoustranných. Zároveň by se takové řešení přiklonilo na stranu komentátorů 

a arbitrů, kteří prosazují ochranu BIT pouze pro závazky s určitým veřejnoprávním 

nádechem. V neposlední řadě by mohly být odstraněny i spory o pojetí stran 

chráněného závazku. 

Validace hypotézy o „skryté“ umbrella clause by si však žádala ještě detailnější 

zkoumání problematiky, která již přesahuje rámec této práce. Především by musely 

být podrobněji analyzovány otázky spojené s uplatňováním čistě kontraktuálních 

nároků, které nedosahují porušení BIT. Dále by bylo nutné zabývat se blíže podstatou 

a charakterem investičních kontraktů a především definovat hranici jaký dokument za 

investiční kontrakt ještě považovat lze, a jaký už nikoliv. 

V obecné rovině si nelze nevšimnout, že předkládané řešení vcelku jednoznačně 

sympatizuje s restriktivními tendencemi výkladu zastřešovací doložky. Pro všechny 

účastníky investičních sporů sice představuje zvýšení právní jistoty, konkrétně pro 

Skrytá#_
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investory však v porovnání se současným stavem znamená také podstatné snížení 

míry ochrany. Ačkoliv si investor v současné době nemůže být jistý, zdali s nárokem 

založeným na umbrella clause uspěje, může se mu dostat zadostiučinění i v 

případech, ve kterých by v rámci konceptu „skryté“ umbrella clause úspěch určitě 

očekávat nemohl. Otázka jakým způsobem a do jaké míry investory chránit by 

nicméně měla být zodpovězena samotnými státy, které v rámci vzájemných 

vyjednávání této ochraně samy vymezují mantinely. 

Na závěr zbývá podotknout, že ačkoliv v určitých aspektech výkladu této 

doložky lze sledovat převažující interpretační trendy, nelze patrně uzavřít, že by 

rozhodovací praxe směřovala k výraznějšímu sjednocení. S problematikou by měly 

předně začít více pracovat samy státy již na úrovni tvorby BITs a nenechávat osud 

investorů, a případně i ten svůj, na nekonzistentním výkladu arbitrážních tribunálů. 

Implementace „skryté“ umbrella clause místo té klasické je jen jedním z více 

možných řešení. Doložka by v BITs mohla zůstat, ale její text by měl být precizován 

tak, aby se co nejvíce zmenšil prostor pro nepředvídatelný výklad tribunálů. Státy 

v tomto ohledu nemusí být ani výrazně inovativní, příklady pro vhodnější formulace 

lze najít již v dnešních BITs. Z komparace českých BITs v kapitole 2.3.2 vyplývá, že 

takovým vzorem by mohla být například i česko-britská BIT. Při jejím sjednávání se 

totiž státy rozhodly poskytnout ochranu pouze tzv. „zvláštním dohodám“, a tak 

odbouraly případné debaty zejména o tom, zdali pod ustanovení spadají i závazky 

jednostranného charakteru. 

V obecné rovině je možné uzavřít, že spousta otázek souvisejících s  umbrella 

clause není v současnosti uspokojivě zodpovězena a je tedy nutné sledovat další 

vývoj této problematiky, a to jak v rámci rozhodovací praxe, tak v procesu tvorby 

BITs.  
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Seznam zkratek 

Abs-Shawcross návrh  Abs-Shawcrossův návrh ochrany zahraničních investic 

AOIC    Anglo-Iranian Oil Company 

BIT(s)    Dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic 

CSR    Combinatul Siderugic Resita 

FCN smlouvy   Smlouvy o přátelství, obchodu a plavbě 

GCB    Ghana Cocoa Board 

ICSID    Mezinárodní středisko pro urovnávání investičních sporů 

ICSID úmluva   Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 

IMC    Egyptská státní organizace pro průmyslové a těžební projekty 

MAI návrh   Mnohostranná dohoda o investicích (návrh) 

Návrh článků   Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodněprotiprávní chování 

OECD návrh   Návrh dohody o ochraně cizího majetku 

TGN    Transportadora de Gas del Norte 

UNCTAD   Konference OSN o obchodu a rozvoji  

WAMCO   West African Mills Company 
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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
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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 Čl. 2 odst. 3 Investoři jedné Investors of one 
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Velké Británie a 

Severního Irska 

smluvní strany 

mohou uzavřít s 

druhou smluvní 

stranou zvláštní 

dohody, jejichž 

ustanovení a 

účinek, 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. 

Contracting Party 

may conclude with 

the other 

Contracting Party 

specific 

agreements, the 

provisions and 

effect 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 

Either Contracting 

Party shall 

constantly 

guarentee the 

observance of 
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investicím 

investorů druhé 

smluvní strany, 

které převzala. 

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 

vzhledem k 

investicím 

investorů druhé 

smluvní strany. 

Each Contracting 

Party shall observe 

any obligation, 

additional to those 

specified in this 

Agreement, into 

which it may have 

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
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Abstrakt 

“Umbrella Clause” v investičních sporech 

Diplomová práce se zabývá tématem výkladu tzv. umbrella clause, doložky se 

kterou se lze často setkat ve dvoustranných dohodách o ochraně a podpoře investic. 

Cílem práce je identifikovat a zhodnotit jednotlivé výkladové problémy, kterým 

rozhodčí tribunály při aplikaci tohoto ustanovení čelí. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretické a analytické. Každá část je 

dále členěna do dvou samostatných kapitol. 

První kapitola seznamuje čtenáře se základními instrumenty mezinárodního 

investičního práva, a sice s dvoustrannými dohodami o ochraně a podpoře investic a 

investičními kontrakty. S problematikou umbrella clause je úzce spojeno téma 

internacionalizace investičního kontraktu, které je v rámci kapitoly též diskutováno. 

Obecné seznámení se zkoumaným institutem poskytuje druhá kapitola. Kromě 

vymezení charakteristických rysů umbrella clause a základních variant její formulace, 

je pozornost věnována i výskytu tohoto ustanovení v současných pramenech 

mezinárodního investičního práva. V tomto ohledu jsou podrobněji analyzovány a 

komparovány české dvoustranné dohody o ochraně a podpoře investic. V neposlední 

řadě je pozornost věnována historickému kontextu problematiky. 

Ve třetí kapitole je provedena analýza rozhodovací praxe tribunálů 

Mezinárodního střediska pro urovnávání investičních sporů. Zvýšená pozornost je 

věnována prvním rozhodnutím, která otázku výkladu umbrella clause konfrontovala. 

Navazující arbitrážní judikatura je však také velmi důležitá, neboť se v jejím rámci 

začaly formovat další přístupy k výkladu předmětné doložky. 

Poznatky z analýzy jsou shrnuty a zhodnoceny ve čtvrté kapitole. V této části 

práce jsou tedy identifikovány a za podpory dalších arbitrážních rozhodnutí a doktríny 

dále zkoumány jednotlivé výkladové problémy, se kterými se rozhodovací praxe 

v současnosti potýká. Práce se zároveň na tomto místě snaží předložit částečné řešení 

problému spočívající v implementaci specificky formulovaných rozhodčích doložek 

do dvoustranných dohod o ochraně a podpoře investic namísto problematických 

umbrella clauses.  
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Abstract 

“Umbrella Clause” in investment disputes 

The diploma thesis deals with the topic of the so-called umbrella clause, a 

provision that can be often encountered in the bilateral investment treaties. The aim of 

the thesis is to identify and assess individual interpretation issues that are faced by the 

arbitration tribunals when applying this provision. 

The thesis is composed from two main parts, theoretical one and analytical one. 

Each part is further divided into two separate chapters. 

First chapter familiarizes a reader with the basic instruments of international 

investment law, the bilateral investment treaties and investment contracts. The 

umbrella clause issue is closely intertwined with the topic of internationalization of 

investment contract, which is also discussed within this chapter. 

The second chapter provides basic introduction to the examined legal 

institution. Besides determining characteristic features of the umbrella clause and 

basic variations of its wording, the chapter also focuses on presence of this provision 

in contemporary sources of international investment law. In this regard, detailed 

analysis of the Czech bilateral investment treaties is presented. Last but not least, the 

attention is paid to the historical context of the issue. 

The detailed analysis of the International Center for Settlement of Investment 

Disputes tribunals decision-making practice is conducted in the third chapter. 

Increased attention is paid to the first decisions that confronted the question of 

umbrella clause interpretation. However, subsequent case law is also very important 

as it forms additional approaches to the reading of the clause. 

The findings of the analysis are summarized and assessed in the fourth chapter. 

Thus, in this part of the thesis individual interpretation issues that are faced by current 

decision-making practice are identified and further examined with support from 

additional arbitration decisions and doctrine. At this point, the thesis also tries to 

propose that the possible partial solution to the issue could be a replacement of the 

umbrella clauses with the specifically worded arbitration clauses within the bilateral 

investment treaties. 
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