MINISTERSTVO FINANCÍ

PID: MFCRAXGEBH
Č. j.: MF-12527/2020/48-6

Praha 18. 5. 2020
Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
Ministerstvu financí byla dne 3. května 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:
(R)ád bych Vás požádal o informace týkajících se aktuálně vedených arbitráží se
zahraničními investory.
Dotaz činím z pedagogických důvodů a proto bych Vás rád požádal u každého řízení
o alespoň rámcovou informaci,
a) čeho se investor domáhá,
b) v čem spatřuje pochybení ČR (tedy co žaluje, co je předmětem žaloby),
c) jaká je protiargumentace ČR,
d) v jaké fázi proces je.

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:
Ke dni podání Vaší žádosti bylo vedeno celkem 9 investičních arbitráží, nicméně
v následujících dnech došlo k ukončení rozhodčích řízení u dvou těchto sporů
(https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-zvitezilove-dvou-a-38447).
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V současné době je proto vedeno celkem 7 investičních arbitráží, jedná se o tyto
spory:
Žalobce

V čem žalobce spatřuje porušení závazků
ČR

Žalovaná
částka*

Natland Investment Group
N.V., Natland Group
Limited, G.I.H.G. Limited,
Radiance Energy Holding
S.à.r.l.

legislativní změny v oblasti obnovitelných
zdrojů energie

cca 3 mld.
Kč

WCV Capital Ventures
Cyprus Limited, Channel
Crossings Limited

rušení některých povolení k provozování
videoloterijních terminálů

cca 1 mld.
Kč

Pawlowski AG a Projekt
Sever s.r.o.

údajné zmaření developerského projektu

3,13 mld.
Kč

Fynerdale Holding

údajné pochybení ČR vůči společnosti
Fynerdale v souvislosti s trestním stíháním
v kauze obchodu s potravinářským mákem

cca 2,38
mld. Kč

Diag Human SE a pan
Josef Šťáva

údajné pochybení Ministerstva
zdravotnictví v průběhu zadávání
veřejných zakázek na zpracovatele krevní
plazmy a v průběhu rozhodčího řízení

cca 52 mld.
Kč**

Alcor

údajné bezdůvodné obohacení státu
z využívání pozemků pod pozemními
komunikacemi

cca 483 mil.
Kč

Václav Fischer

údajný nezákonný konkurz, kterým mělo
dojít ke znehodnocení investice

21 mil.
EUR

* Žalovaná částka je uvedena ve výši, ve které byla žalobcem vyčíslena v oznámení o zahájení sporu.
** Žalovaná částka vychází z vyjádření žalobce z prosince roku 2019.

Co se týče protiargumentace ČR v jednotlivých řízeních, ve všech arbitrážních
sporech ČR popírá tvrzení žalobců, že ČR porušila jí přičitatelným jednáním
povinnosti, které vyplývají z příslušných dohod o podpoře a ochraně investic, jako
nepodložená. U arbitrážních sporů zahájených na základě dohod o podpoře
a ochraně investic se státy, které jsou členy Evropské unie, ČR popírá již samotnou
příslušnost rozhodčího tribunálu z důvodu, že rozhodčí doložky obsažené v těchto
dohodách jsou v rozporu s právem Evropské unie, jak vyplývá i z rozsudku Soudního
dvora Evropské unie ve věci C-284/16 Achmea ze dne 6. března 2018.
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Co se týče stavu aktuálně probíhajících arbitrážních řízení, Ministerstvo financí uvádí
následující:
− Řízení se společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited,
G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding S.à.r.l. je v pokročilé fázi; v současné
době dojde k výběru nového předsedajícího rozhodce ve sporu (dosavadní
předsedající rozhodce na svou funkci rezignoval).
− Řízení se společnostmi WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel
Crossings Limited je v jurisdikční fázi; rozhodnutí rozhodčího tribunálu v otázce
jurisdikce se očekává v následujících měsících.
− Řízení se společností Fynerdale Holding je v jurisdikční fázi před ústním
jednáním o jurisdikci rozhodčího tribunálu.
− Řízení ve věci Pawlowski AG je v pokročilé fázi po ústním slyšení stran sporu.
− Řízení ve věci Diag Human SE a pana Josefa Štávy a ve věci Alcor jsou
v pokročilé fázi – již došlo k výměně vyjádření stran ve věci.
− Spor s panem Václavem Fischerem, který byl zahájen v prosinci roku 2018, je
v prvotní fázi – již došlo ke konstituování rozhodčího tribunálu.
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