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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane magistře, 

Ministerstvu financí byla dne 20. srpna 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:  

(V)e smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  

1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou 
republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, 
G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“). 

2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích 
rozhodnutí (partial award).  

3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 
vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí 
(partial award).  

4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci 
rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího 
soudu v Haagu.  

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland 
Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l., v současné době 
probíhá jedno rozhodčí řízení. Jedná se o rozhodčí řízení podle Dohody 
o energetické chartě a dvoustranných dohod o ochraně investic mezi Českou 
republikou a Nizozemským královstvím, Českou republikou a Kyprem a Českou 
republikou a Belgicko-lucemburskou ekonomickou unií. Příslušné rozhodčí řízení je 
vedeno Stálým rozhodčím soudem v Haagu pod spisovou značkou PCA Case 
No. 2013-35 (https://pca-cpa.org/en/cases/155/). 

Řízení ve věci PCA Case No. 2013-35 stále probíhá a doposud byl vydán toliko 
jeden rozhodčí nález – konkrétně mezitímní rozhodčí nález ze dne 20. prosince 
2017. Body 2. – 4. Vaší žádosti tudíž směřují k poskytnutí téhož dokumentu. 
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Ve vztahu k požadavku na poskytnutí mezitímního rozhodčího nálezu ze dne  
20. prosince 2017 (tedy ve vztahu k bodům 2. – 4. Vaší žádosti) bylo vydáno 
rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti – č. j. MF-23239/2020/48-6. 
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