
žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České 
republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím  
o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy 
americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. 
 
Ad (i) 
 
V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o 
podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o sdělení: 
 
1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě této zmíněné dohody a u ukončených 
arbitrážních řízení: 
a. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora 
b. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky 
 
c. Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky 
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční 
částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit 
 
2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody 
 
Ad (ii) 
 
V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o 
podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o obdobná sdělení, jako v prvním případě, tj.: 
 
1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě výše zmíněné dohody a u ukončených 
arbitrážních řízení: 
a.  Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora 
b.  Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky 
c.  Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky 
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční 
částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit 
2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 9. června 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění: 
 
"žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České 
republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím  
o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými 
státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic. 
 
Ad (i) 
 
V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o 
podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o sdělení: 
 
1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě této zmíněné dohody a u ukončených 
arbitrážních řízení: 
a. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora 
b. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky 
 
c. Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky 
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční 
částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit 
 
2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody 
 
Ad (ii) 
 
V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o 
podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o obdobná sdělení, jako v prvním případě, tj.: 
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1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě výše zmíněné dohody a u ukončených 
arbitrážních řízení: 
a.  Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora 
b.  Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky 
c.  Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky 
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční 
částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit 
2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody" 
 
 Ministerstvo financí Vám veškeré požadované informace poskytuje v níže uvedených 
tabulkách: 
 
 
1. Přehled řízení vedených proti České republice, na základě Dohody mezi Českou 

republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic  
 

žalobce  výsledek částka  
CME prohra České 

republiky  
 

Eastern Sugar B. V. prohra České 
republiky 

 

Invesmart B. V. výhra České 
republiky  

 

Saluka B. V. narovnání 3,6 miliard Kč 
K+ Venture Partners 
 

narovnání 
 

41 milionů Kč   

Mittal 
 

narovnání  
 

0 Kč, v rámci narovnání stát 
prodal akcie 
společnosti  ArcelorMittal  Ostrava  
za 6,8 mld. Kč 

Natland Investment Group 
N.V. 

probíhající spor   

 
 
 
 
 
2. Přehled řízení vedených proti České republice, na základě Dohody mezi Českou 

republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic  
 

žalobce výsledek 
Lauder výhra České republiky  
 
  
 


