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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 19. července 2019 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: 

„V článku internetového magazínu Echo24 Wall Street Journal varuje před 
investicemi ve východní Evropě, upozorňuje na arbitráže ze dne 9. dubna 2019, 
dostupného z: 
https:www.echo24.cz/a/SAaBX/wall-street-journal-varuje-pred-investicemi-ve-
vychodni-evrope-upozornuje-na-arbitraze. 
 
V originálním znění, dostupném z https://www.wsj.com/articles/for-private-investors-
eastern-europe-can-be-a-risky-play-11554728400 “decided in accordance with the 
applicable internal procedure that there are no sufficient grounds to settle the case.“ 
 
Tímto si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí informací, zda existuje „vnitřní postup“ 
pro smírné řešení sporů z dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic. 
 
Dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí všech informací o tomto vnitřním postupu  
a jeho písemnou podobu.“ 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Vnitřní postup  
pro smírné řešení sporů z dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic (dále 
jen „vnitřní postup“) existuje, avšak nemá podobu interního předpisu či jinak písemně 
zaznamenaného výčtu kroků. Vnitřní postup Ministerstva financí se kromě 
samotných dohod o podpoře a ochraně investic řídí osvědčenými postupy oddělení 
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Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic a specifickými okolnostmi 
konkrétního případu. Vnitřní postup zahrnuje zejména písemnou nebo osobní 
komunikaci s protistranou a shromažďování informací dokumentujících tvrzení 
protistrany. 

 
Na základě těchto zjištění je následně protistrana písemně informována o rozhodnutí 
v otázce možného smírného řešení. 
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