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Mezinárodní spory ČR

Výdaje ČR v  arbitrážních sporech 2010  (rozpočtové položky 5166, 5163 a 5192) 

Forminster Enterprises Ltd. v. ČR
- spor zahájila kyperská společnost Forminster Enterprises Limited podle Dohody mezi ČR a Kyperskou 
republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic v říjnu 2009 v souvislosti s podíly v OD KOTVA. 
Zahraniční investor předběžně vyčíslil škodu ve výši 995 007 869,96 Kč. 
Dopad na státní rozpočet v roce 2010 byl 990 tis. Kč. 

Pren Nreka v. ČR ve věci spol. ZIPimex (Pren Nreka II.)
- spor zahájil chorvatský občan Pren Nreka podle Dohody mezi ČR a Chorvatskou republikou o podpoře 
a vzájemné ochraně investic. V souvislosti se sporem hodlá pan Nreka uplatňovat na českém státu 
náhradu škody min. ve výši 22 866 021 Kč spolu s úroky, jež k datu 4.6.2009 činí 6 099 236 Kč. 
Současně pan Nreka nabízí uzavření smíru spočívající v zaplacení částky ve výši 14 926 958 Kč. 
Vzhledem k tomu, že ČR prohrála soud v Paříži ohledně zrušení vydaného arbitrážního nálezu ve věci 
Pren Nreka I., budou obě strany jednat o možnosti smírného urovnání sporu. Pan Nreka požaduje 
prozatím výše uvedenou částku 14 926 958 Kč, přičemž ČR bude prosazovat částku nižší.  
V roce 2010 byl státní rozpočet zatížen částkou 3 271 tis. Kč. 

Rupert Joseph Binder v. ČR 
- spor zahájil jako německý investor pan R. J. Binder podle Dohody mezi ČSFR a Spolkovou republikou 
Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic. Pro údajné porušení Dohody Českou republikou se pan 
Binder domáhá náhrady škody ve výši 2,3 mld. Kč. 
Skutečné čerpání představuje částku 2 817 tis. Kč.

Czechoslonor
- dne 2. května 2006 obdrželo MF financí dopis právního zástupce norské společnosti CZECHOSLONOR 
AS, která se domáhá náhrady škody ve výši 240 391 000 Kč, jež společnosti údajně vznikla porušením 
Dohody mezi ČSFR a Královstvím Norska o ochraně a podpoře investic z roku 1992. 
Lhůta pro smírné řešení sporu uplynula dne 2. srpna 2006. Společnost CZECHOSLONOR AS je tudíž 
oprávněna kdykoli proti ČR zahájit arbitrážní řízení. Nyní probíhá trestní řízení týkající se privatizace 
podniku Rybena Žalhostice, s. p., v němž MF bylo dožádáno k podání informací k průběhu realizace 
privatizačního projektu. Odpověď a dostupné dokumenty byly předány dne 30. dubna 2009 v Ústí nad 
Labem Policii ČR.
Čerpání státního rozpočtu v roce 2010 bylo ve výši 11,7 tis. Kč.

Phoenix
- spor zahájila izraelská společnost Phoenix Action Ltd. oznámením ze dne 2. března 2003, kterým 
požadovala na českém státě náhradu škody ve výši 41 miliónů USD, jež byla údajně způsobena 
nečinností českých policejních a soudních orgánů. Konečné rozhodnutí arbitrážního tribunálu ze dne 
16. dubna 2009 bylo zcela ve prospěch ČR. Společnosti Phoenix Action Ltd. byla uložena povinnost 
uhradit ČR veškeré náklady řízení a náklady na její právní zastoupení (21 417 199,13 Kč a 196 000 
USD). Investor nejprve výše uvedenou částku neuhradil, proto byly ze strany právního zástupce ČR 
podniknuty kroky k zahájení vykonávacího řízení. Na základě výzvy právních zástupců ČR společnost 
Phoenix v listopadu 2009 uhradila částku ve prospěch ČR.
Státní rozpočet byl  v roce 2010 čerpán ve výši 144 tis. Kč.

EMV
- dne 17. února 2003 bylo na MF doručeno Oznámení lucemburské společnosti European Media 
Ventures, S.A. („EMV“), která tvrdí, že ČR prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(„Rada“), připravila společnost EMV o její investici do společnosti TV3. Dne 22. srpna 2005 zahájila 
společnost EMV proti ČR arbitrážní řízení. EMV požaduje od českého státu odškodnění ve výši 45 
miliónů USD, tj. přes 1 miliardu Kč.  



Dne 8. července 2009 byl tribunálem vydán rozhodčí nález ve prospěch České republiky, podle kterého 
mělo mj. EMV uhradit ČR její náklady na řízení a právní zastupování ve výši 434 657,59 GBP (cca 1/3 
nákladů). V současné době ČR stále podniká kroky k vymáhání zbývající dlužné částky.
Čerpání státního rozpočtu v roce 2010 bylo ve výši 531 tis. Kč.

Frontier Petroleum Services Ltd. v. ČR
– spor zahájil kanadský investor podle Dohody o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a Kanadou. 
Investor se v souvislosti se sporem domáhá částky přesahující 20 mil. USD. Hlavní jednání ve sporu se 
konalo počátkem října 2009. V současné době se očekává vydání rozhodčího nálezu.
Státní  rozpočet byl v roce 2010 zatížen částkou ve výši 3 961 tis. Kč.

ČSOB v ČR
-  spor byl zahájen v červnu 2009 a je veden z důvodu údajného porušení Smlouvy  a státní záruky 
uzavřené mezi ČSOB a ČR. ČSOB žaluje  stát o náhradu škody ve výši 112 mil Kč + úroky.  
Státní  rozpočet  byl  v  roce 2010  zatížen  částkou  37 861 tis. Kč. 

InterTrade Holding v. ČR ve věci CE WOOD 
- spor zahájil německý investor InterTrade Holding GmbH podle Dohody mezi ČSFR a Spolkovou 
republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic. Německá společnost podala arbitrážní 
žalobu 18. 9. 2009, v níž vyčíslila svůj nárok na náhradu škody ve výši 133 844 mil. EUR + úroky.
Skutečné čerpání v roce 2010 je 39 100 tis. Kč. 

Georg Nepolský 
- dne 31. března 2008 bylo MF ČR postoupeno podání právního zástupce p. Nepolského, který uplatňoval 
náhradu škody ve výši 970 mil. Kč (posléze byla škoda investorem vyčíslena na  cca 1,6 mld. Kč), která 
mu údajně vznikla nesprávným postupem českých správních úřadů. 
Dne 12. října 2009 oznámil právní zástupce investora zpětvzetí žaloby z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro pokračování v arbitráži. Tribunál vydal konečné rozhodnutí o ukončení sporu dne 5. února 
2010 vč. vyčíslení nákladů, podle kterého má ČR nárok na úhradu 50 % svých nákladů na právní 
zastoupení a nákladů arbitráže ve výši 156 599 EUR. V současné době vymáhá ČR svůj nárok přiznaný 
tribunálem cestou exekuce.
Čerpání státního rozpočtu v roce 2010 bylo ve výši cca 749,7 tis. Kč.

Peter Franz Vőcklinghaus v. ČR ve věci Golfové hřiště Cihelny
– spor zahájil německý investor pan P. F. Vöcklinghaus podle Dohody mezi ČSFR a Spolkovou 
republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic. Investor se v souvislosti se sporem domáhá 
náhrady  škody až  ve výši 1 miliardy Kč.  
Státní  rozpočet  byl  v  roce 2010  zatížen  částkou  43 334 tis. Kč. 

ECE v. ČR ve věci Galerie Liberec
- spor zahájila jako německý investor developerská skupina ECE podle Dohody mezi ČSFR a Spolkovou 
republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic. Investor se domáhá náhrady škody ve výši 
až 70,289 mil. EUR. 
Skutečné čerpání představuje částku 28 460 tis. Kč.

Konsortium Oeconomismus v. ČR 
– spor zahájilo jako švýcarský investor blíže nespecifikované Consorcium Oeconomismus, zastoupené 
panem Pavlem Traistou, podle Dohody mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné 
ochraně investic. Nárok na náhradu škody uplatňuje investor ze smlouvy o půjčce na částku 710 mil. Kč 
s 6,5 % p.a., tj. k dnešnímu dni cca 5 mld. Kč. 
Skutečné čerpání představuje částku 4 462 tis. Kč.




