Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol
mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou
republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne
25. listopadu 2010 v Astaně

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi Českou
republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a
Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaného dne 25. listopadu
2010 v Astaně.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Dne 25. listopadu 2010 byl v Astaně podepsán Protokol mezi Českou republikou
a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou
a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října
1996 v Praze. Za českou stranu Protokol podepsal mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec České republiky s akreditací pro Republiku Kazachstán a Kyrgyzskou
republiku pan Bedřich Kopecký, za kazašskou stranu náměstek ministra průmyslu
a nových technologií Republiky Kazachstán pan Dujsenbaj Nurbajevič Turganov. Vláda
České republiky vyslovila souhlas se sjednáním Protokolu usnesením č. 1230 ze dne
21. září 2009.
I.
Na základě článku 307 Smlouvy o založení ES (SES) je Česká republika povinna uvést
všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU,
do souladu s komunitárním právem. S ohledem na tento závazek konzultovala Česká
republika s Evropskou komisí, v rámci přípravy svého vstupu do Evropské unie, otázku
kompatibility dohod o ochraně investic s třetími státy s komunitárním právem, přičemž tyto
konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do Evropské unie.
Při konzultacích označila Evropská komise za nekompatibilní ty dohody o ochraně investic,
které neumožňují v souladu s články 57, 59 a 60 Smlouvy o založení ES aplikovat rozhodnutí
Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí,
pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie. Kromě toho nejsou
v souladu s komunitárním právem také ty dohody o ochraně investic, které neumožňují
přijmout na základě článků 60 a 301 SES opatření na ochranu základních bezpečnostních
zájmů, mezi které patří rovněž zájmy vyplývající z členství smluvní strany v celní,
hospodářské nebo měnové unii; v případě ČR se jedná o zájmy Evropské unie.
Dohody o ochraně investic uzavřené Českou republikou dále obsahují v zásadě příliš široký
závazek poskytovat investorům druhé smluvní strany národní zacházení a doložku nejvyšších
výhod, aniž by byl tento závazek doprovázen výjimkami ze zvýhodněného zacházení, které se
poskytuje v rámci zemí EU nebo zacházení, které ES poskytuje třetím zemím na základě
mezinárodních smluv. Evropská komise v této souvislosti při konzultacích potvrdila nový
text tzv. REIO klauzule, která zahrnuje shora uvedené výhody a jež by měla nahradit
dosavadní, příliš úzká ustanovení o výjimkách z národního zacházení a doložky nejvyšších
výhod.
Výsledkem výše uvedených bilaterálních konzultací s Evropskou komisí je návrh několika
harmonizačních klauzulí, které by měly být doplněny do dohod o ochraně investic uzavřených
s nečlenskými státy EU s cílem dosáhnout jejich slučitelnosti s komunitárním právem. V této
souvislosti byly v roce 2005 zaslány dotčeným státům nóty s návrhy na úpravu příslušných
dohod o ochraně investic.

Pokud by Česká republika nedodržela závazek vyplývající z článku 307 SES a neuvedla svoje
mezinárodně právní závazky do souladu se Smlouvou o založení ES, vystavila by se hrozbě
tzv. infringement procedure - řízení pro porušení závazků z komunitárního práva podle článku
226 SES. Nevyhoví-li členský stát povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o založení ES,
může Evropská komise předložit věc Soudnímu dvoru, který je oprávněn dotčenému státu,
pokud by nesplnil rozhodnutí soudu dobrovolně, uložit pokutu nabíhající za každý den a to až
do dne, kdy dojde k odstranění vytýkaného nedostatku.
II.
Od roku 2007 probíhala mezi Českou republikou a Kazašskou republikou písemná výměna
stanovisek k návrhu České republiky na změnu Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou
republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která byla podepsána dne 8. října 1996 v
Praze. Vzhledem k tomu, že se touto cestou nedařilo dosáhnout shody ohledně předložených
návrhů, uskutečnilo se na pozvání kazašské strany v listopadu 2008 v Astaně jednání expertů
obou stran. Na základě výsledků tohoto jednání a následující korespondence k dosud
otevřeným otázkám Kazachstán všechny návrhy České republiky na úpravu dvoustranné
investiční dohody věcně akceptoval a vyslovil souhlas s tím, aby změna Dohody byla
sjednána ve formě Protokolu.
Předložený Protokol obsahuje, v souladu s harmonizačními klauzulemi odsouhlasenými
Evropskou komisí, následující změny Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou
republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic:
1) Článek 3 - Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod
Dohody o ochraně a podpoře investic musí obsahovat dostatečně širokou výjimku ze závazku
národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, tzv. REIO klauzuli, na jejímž základě
Česká republika nebude povinna poskytovat investicím a investorům druhé smluvní strany,
v tomto případě Kazachstánu, výhodnější zacházení, než které na základě svého členství
v Evropské unii poskytuje subjektům pocházejícím z ostatních členských států EU a dále
subjektům ze třetích zemí, kterým je výhodnější zacházení poskytováno na základě
mezinárodních smluv uzavřených ES se třetími státy.
Na základě harmonizační klauzule navržené Českou republikou se obě smluvní strany
v článku 1 Protokolu dohodly změnit znění odstavce 3 článku 3 Dohody a současně do
uvedeného článku Dohody vložit nové odstavce 4 a 5:
„3. Ustanovení o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod podle tohoto článku se
nebude vztahovat na výhody, které poskytuje smluvní strana na základě svých závazků
vyplývajících z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo
zóny volného obchodu.
4. Každá smluvní strana souhlasí s tím, že závazky druhé smluvní strany - člena celní,
hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu - zahrnují
závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové
unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.
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5. Ustanovení této dohody nemohou být vykládány jako závazek jedné smluvní strany
poskytnout investorům druhé smluvní strany, jejich investicím či výnosům takové výhody,
upřednostnění nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě dohody o
zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a kapitálu, nebo
na základě jiných mezinárodních dohod týkajících se zdanění.“.
2) Článek 6 – Převody plateb
Česká republika navrhla upravit článek 6 Dohody způsobem, který by České republice
umožnil provádět, v souladu s články 57.2, 59 a 60 Smlouvy o založení Evropského
společenství, opatření přijatá Radou EU a omezit volný převod kapitálu ve vztahu
k investorům druhé smluvní strany, aniž by však zároveň ČR porušovala závazky vyplývající
z dohody o ochraně investic.
Česká republika původně navrhla kazašské straně vložit na úvod odstavce 1 článku 6
následující klauzuli: „Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropským společenstvím….“, která
v obecné rovině pokrývá opatření Evropské unie v oblasti volného pohybu kapitálu.
Kazachstán s návrhem na harmonizaci Dohody v oblasti převodů plateb vyslovil souhlas,
současně však navrhnul upravit první větu odstavce 1 článku 6 Dohody tak, aby smluvní
strana byla oprávněna umožnit investorovi volný převod plateb až po splnění všech jeho
daňových povinností. Vzhledem k tomu, že tento návrh výslovně potvrzuje již existující praxi,
Česká republika proti nově navržené formulaci odstavce 1 neměla námitek.
Na základě shora naznačené dohody obou stran se první věta odstavce 1 článku 6 Dohody
mění následujícím způsobem:
„Aniž jsou dotčena opatření přijatá Evropskou unií, každá ze smluvních stran, na jejímž
území investoři druhé smluvní strany umístili své investice, umožní těmto investorům, po
splnění všech jejich daňových povinností, volný převod plateb spojených s těmito investicemi
ve volně převoditelné měně, bez překážek a zbytečného odkladu, zvláště, nikoli však
výlučně:“.
3) Článek 11 - Základní bezpečnostní zájmy
Požadavek na včlenění článku o základních bezpečnostních zájmech vychází z článku 60
SES, který umožňuje státům EU v případech předvídaných v článku 301 SES a postupem zde
uvedeným učinit nezbytná naléhavá opatření vůči příslušným třetím zemím. Jedná se o postup
Společenství, pokud je předpokládán ve společných postojích nebo společných akcích
přijatých podle Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečností politice, který
směřuje k pozastavení, omezení nebo úplnému přerušení hospodářských vztahů se třetími
zeměmi. Dle článku 60 SES může Rada také přijmout opatření týkající se pohybu kapitálu a
plateb. Česká republika je sice z mezinárodně právního hlediska oprávněna přijímat opatření
na ochranu své bezpečnosti, veřejného pořádku a mezinárodního míru, bezpečnostní zájmy
však v případě České republiky musí zahrnovat rovněž zájmy, které vyplývají z jejího členství
v Evropské unii. Do dohod o ochraně investic je proto nezbytné vložit nové ustanovení, na
jehož základě bude moci ČR přijímat opatření na ochranu svých bezpečnostních zájmů, které
zahrnují rovněž zájmy plynoucí z členství ČR v EU, přičemž tímto jednáním nebude ČR
porušovat závazky vyplývající z dohod o ochraně investic.
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Za článek 10 Dohody se proto vkládá nový článek 11 – Základní bezpečnostní zájmy
upravující, v souladu s harmonizačními klauzulemi odsouhlasenými Evropskou komisí,
ochranu základních bezpečnostních zájmů, a to následujícím způsobem:
„1. Žádné z ustanovení v této dohodě nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních
stran přijmout opatření, která považuje za nezbytná na ochranu svých základních
bezpečnostních zájmů:
a) týkající se trestných činů;
b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskou technikou a operací s jiným
zbožím, materiálem, službami a technologiemi, které jsou prováděny s cílem zásobovat
vojenské nebo jiné bezpečnostní síly;
c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích;
d) vztahující se k provádění národní politiky nebo mezinárodních smluv týkajících se
zákazu rozšiřování jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, nebo
e) v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a
bezpečnosti.
2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat zájmy vyplývající z jejího
členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu nebo zóně volného
obchodu.“.
4) Článek 8 - Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní
strany
Jednání o harmonizaci Dohody o ochraně investic s Kazachstánem smluvní strany rovněž
využily k modifikaci článku 8 Dohody, který upravuje způsob řešení sporů mezi investorem a
hostitelskou smluvní stranou.
Úvodní věta odstavce 2 článku 8 Dohody se na návrh české strany mění tak, že oznámení,
kterým investor oznamuje druhé smluvní straně existenci sporu, musí mít písemnou formu.
Na návrh kazašské strany bylo dále upřesněno, že příslušná šestiměsíční lhůta se počítá od
okamžiku doručení příslušného oznámení. Toto doplnění jen konkretizuje počátek běhu lhůty
tak, aby nedocházelo k nejasnostem a sporům, proto česká strana neměla proti takovémuto
znění úvodní věty námitky.
Dále se do daného ustanovení na žádost kazašské strany vkládá písmeno a), podle kterého
může investor předložit investiční spor příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území
byly investice realizovány. Vzhledem k tomu, že toto právo obecně vyplývá z vnitrostátního
zákonodárství každého státu, a tudíž se jedná jen o potvrzení již existujícího oprávnění
investora, neměla Česká republika proti vložení písmena a) námitek.
Poslední úprava článku 8 se týká odstavce 2 písmena b), ve kterém bylo na žádost kazašské
strany doplněno, že rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany sporu, pokud
příslušná rozhodčí pravidla nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Tato úprava po věcné
stránce nemění Dohodu z roku 1996, ale pouze explicitně deklaruje již existující stav, kdy
rozhodčí nález lze, za podmínek daných rozhodčími pravidly nebo mezinárodní smlouvou,
napadnout u příslušných civilních soudů. Důvodem může být kupř. námitka podjatosti
tribunálu, překročení pravomocí tribunálu nebo porušení procesních pravidel.
4

Odstavec 2 článku 8 byl tedy změněn následujícím způsobem:
„2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto
urovnán během 6 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vzniklém sporu, je investor
oprávněn, podle svého uvážení, předložit spor k rozhodnutí buď:
a) příslušnému soudu smluvní strany, na jejímž území byly investice realizovány, nebo
b) Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím
k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany
jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. dne 18. března 1965 v případě,
že obě smluvní strany jsou stranami této úmluvy, nebo
c) rozhodci nebo mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc podle rozhodčích
pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní
(UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou písemně dohodnout na změnách těchto
pravidel. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě strany sporu, pokud
arbitrážní pravidla nebo mezinárodní smlouvy, jejichž účastníky jsou obě smluvní
strany, nepředpokládají něco jiného.“.
Protokol byl sjednán v jazyce českém, kazašském a ruském, přičemž všechna znění jsou
stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující ruské znění. Protokol vstoupí
v platnost šedesátým dnem od data pozdější notifikace informující o splnění vnitrostátních
požadavků nezbytných pro vstup Protokolu v platnost.
III.
Předložený návrh na ratifikaci Protokolu o změnách a doplnění Dohody mezi Českou
republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic je v souladu
s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky
vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci
jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.
Protokol náleží, stejně jako původní Dohoda, do kategorie prezidentských smluv. V souladu
s článkem 49 Ústavy České republiky se proto Protokol po svém podpisu předkládá
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu a poté podle článku 63 Ústavy k ratifikaci
prezidentu České republiky.
Uzavření a provádění Protokolu nebude mít dopad na státní rozpočet.

V Praze dne

2010

Předseda vlády
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