
 
 
1) Kolikrát byla Česká republika žalována s využitím mechanismu investičních arbitráží skrze 
platné bilaterální a investiční úmluvy. Kolika takových arbitrážních řízení se Česká republika 
zúčastnila. Dále žádám o co nejúplnější informace ke každé z těchto žalob a řízení, především: 
jméno/název žalobce (investora), žalovaná částka, žalobní důvod, rozhodčí nález (rozhodnutí), 
výsledek sporu, datum žaloby a datum rozhodnutí ve věci. Skrze které bilaterální investiční 
dohody a kolikrát (pro jednotlivé BITs) byla žalována. 
2) Kolik Česká republika zaplatila na odškodněních investorům na základě rozhodnutí 
investičních arbitrážních tribunálů. Dále žádám o rozpis výše odškodnění podle jednotlivých 
případů a žalobců (investorů). To samé žádám pro mimosoudní (smírná) vyrovnání, jež byla s 
investory uzavřena. 
3) Kolik Česká republika zaplatila na poplatcích a dalších výlohách spojených s investičními 
arbitrážemi a kolik zaplatila na právních službách v souvislosti s proti ní vedenými investičními 
arbitrážemi. Všechny dotazy se vztahují na období od 1. 1. 1993 do dne obdržení této infožádosti. 
Všechny dotazy se vztahují na investiční arbitráže (ISDS) na základě bilaterálních 
investičních dohod, jimiž je nebo byla Česká republika vázána. Pod pojmem Česká republika se 
rozumí i organizační jednotky státu. 
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 V Praze dne 16.12. 2015 

 
 Č. j.: MF-54326/2015/10-4/2286 IK 
  

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 1. prosince  2015 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 následujících informací: 
 
"1) Kolikrát byla Česká republika žalována s využitím mechanismu investičních arbitráží 
skrze platné bilaterální a investiční úmluvy. Kolika takových arbitrážních řízení se Česká 
republika zúčastnila. Dále žádám o co nejúplnější informace ke každé z těchto žalob a řízení, 
především: jméno/název žalobce (investora), žalovaná částka, žalobní důvod, rozhodčí nález 
(rozhodnutí), výsledek sporu, datum žaloby a datum rozhodnutí ve věci. Skrze které bilaterální 
investiční dohody a kolikrát (pro jednotlivé BITs) byla žalována. 
2) Kolik Česká republika zaplatila na odškodněních investorům na základě rozhodnutí 
investičních arbitrážních tribunálů. Dále žádám o rozpis výše odškodnění podle jednotlivých 
případů a žalobců (investorů). To samé žádám pro mimosoudní (smírná) vyrovnání, jež byla s 
investory uzavřena. 
3) Kolik Česká republika zaplatila na poplatcích a dalších výlohách spojených s investičními 
arbitrážemi a kolik zaplatila na právních službách v souvislosti s proti ní vedenými 
investičními arbitrážemi. Všechny dotazy se vztahují na období od 1. 1. 1993 do dne obdržení 
této infožádosti. Všechny dotazy se vztahují na investiční arbitráže (ISDS) na základě 
bilaterálních 
investičních dohod, jimiž je nebo byla Česká republika vázána. Pod pojmem Česká republika 
se rozumí i organizační jednotky státu." 
 
 K tomu Vám povinný subjekt sděluje následující. Vámi požadované informace  
se nachází na internetových stránkách Ministerstva financí, konkrétně na 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze. 
 
 K  otázce č. 1 dodává, že informace se nachází přímo ve zveřejněných nálezech,  
a že ve výše uvedeném rozhraní se nachází i stručné informace o jednotlivých řízeních 
v záložce 
 http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich zajmu/arbitraze/prehled-
arbitraznich-sporu-vedenych-prot , 
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a to o všech mezinárodních investičních arbitrážích proti České republice od roku 1.1.1993. 
První rozhodčí nález v mezinárodní investiční arbitráží proti České republice byl vydán  
dne 3. září 2001 ve věci Lauder proti České republice. 
 
 K otázce č. 2 povinný sbujekt sděluje, že výše odškodnění, které Česká republika 
musela zaplatit žalobcům v prohraných mezinárodních arbitrážních sporech, se rovněž 
nachází ve zveřejněných nálezech. Co se týče výše odškodnění, které Česká republika 
zaplatila v rámci mimosoudního narovnání, v případu Saluka proti České republice výše 
odškodnění představovala částku 3,6 miliard korun. Tato částka byla Českou republikou 
vyplacena v souvislosti s narovnáním několika paralelně běžících sporů se skupinou Nomura.  
 
 K  otázce č. 3 pak povinný subjekt uvádí, že přehled nákladů České republiky na 
právní zastoupení v mezinárodních investičních sporech se nachází na 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-
nakladu-za-pravni-sluzby .   
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