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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí byla dne 14. ledna 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Vaše žádost je formulována takto: 

žádám tímto o poskytnutí informace, v kolika sporech mezi německým investorem 
proti České republice byl na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou 
republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 02.10.1990, 
platné od 02.08.1992, ustaven podle této dohody rozhodčí senát (soud) a jaký byl 
předmět těchto sporů (stačí vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově). 

Případně žádám o sdělení, zda za doby platnosti výše uvedené dohody proběhly 
mezi německými investory a Českou republikou spory před jiným orgánem, před 
jakým a jaký byl předmět těchto sporů (stačí opět vyjádření v peněžní částce, není 
třeba skutkově). 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že rozhodčí tribunál byl ve Vámi specifikované věci 
ustanoven v celkem devíti případech. V níže uvedené tabulce je obsažen přehled 
jednotlivých žalobců spolu s finanční částkou nárokovanou žalobcem. Dodáváme, že 
bližší informace, které se týkají těchto arbitrážních sporů (např. v čem dle investora 
spočívalo porušení závazku České republiky), můžete nalézt na webových stránkách 
Ministerstva financí, konkrétně na adrese: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-
sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot. 
Prostřednictvím uvedené internetové stránky můžete získat přístup i k rozhodčím 
nálezům z příslušných řízení. Podotýkáme, že Ministerstvu financí nejsou známy 
informace o případných sporech, které proběhly před jiným orgánem.  

 

žalobce částka nárokovaná žalobce 

Antaris Solar, Michael Göde 338 mil. Kč 

R. J. Binder 2,3 mld. Kč 
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ECE Projektmanagement International 
GmbH  a  Kommanditgesellschaft  
PANTA Achtundsechzigste  
Grundstückgesellchaft  mbH & Co 

1,8 mld. Kč 

Jürgen Wirtgen, Stefan Wirtgen,JSW 
Solar (zwei) GmbH & Co.KG 514 mil. Kč 

George Nepolsky  1,6 mld. Kč 

P. Vöcklinghaus 983 mil. Kč 

Voltaic Network 240 mil. Kč 

Photovoltaik Knopf Betriebs 45 mil. Kč 

A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer 
GmbH & Co. KG 2,8 mld. Kč 
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