
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE 

Pravomoc tribunálu a přípustnost nároků ve dvoustranných dohodách na ochranu a 

podporu investic uzavřených Českou republikou 

Cílem práce je zjistit, zda vysoký počet mezinárodních investičních arbitráží, kterým musela 

v minulosti Česká republika čelit, je částečně zapříčiněn formulací českých BIT. Práce se 

zaměřuje na otázku pravomoci tribunálu případ rozhodnout a na otázku přípustnosti nároku, 

neboť tyto dvě otázky jsou v rozhodčím řízení kladeny jako první. 

Práce se skládá ze šesti částí. První část je úvodní. Druhá část vysvětluje pojem jurisdikce 

tribunálu a přípustnost nároku a jejich ýásouvislost s BIT. 

Třetí část práce se zabývá fenoménem označovaným anglickým názvem „treaty shopping“. 

Nejprve zkoumá případy, ve kterých byl investor z této činnosti obviněn a dále zkoumá 

argumentaci a ustanovení, která byla v případech použita. Následně zjišťuje, zda jsou 

podobné doložky obsaženy i v dalších BIT uzavřených Českou republikou, a zda by se jejich 

znění měla upravit, aby byla ustanovení proti „treaty shopping“ účinnější.   

Čtvrtá část práce zkoumá případy paralelních rozhodčích řízení. Ve struktuře obdobné jako 

v předchozí kapitole zjišťuje, jaké argumenty a ustanovení byly tribunálu předloženy, jak se 

s nimi tribunál vypořádal, a zda jsou podobné doložky k nalezení i v ostatních BIT. Dále 

navrhuje, jak BIT upravit, aby se v budoucnu problému lépe zamezilo. 

Pátá kapitola se soustředí na zacházení podle doložky nejvyšších výhod a hledá odpověď na 

otázku, zda se vztahují také na pravomoc tribunálu. Tribunál, u kterého byla tato otázka 

vznesena, se tématem nezabýval. Práce se proto obrací na rozhodnutí jiných tribunálů. 

V poslední části kapitoly se zjišťuje, jak nejlépe zamezit tomu, aby tribunály založily svou 

jurisdikci na zacházení podle doložky nejvyšších výhod. 

Šestá kapitola práci uzavírá shrnutím, že k vysokému počtu rozhodčích řízení proti České 

republice mohlo přispět znění českých BIT. V určitých případech investoři využili někdy 

příliš širokých a někdy naopak příliš úzce formulovaných ustanovení a založili na nich svůj 

nárok. Podobná ustanovení jsou obsažena i řadě dalších českých BIT; pokud nebudou 

upravena, investoři jich mohou v budoucnu využít znovu. 

 


