Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol
mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a
Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze

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 Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou
republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 8. června 2010 v Praze.

Předkládací

zpráva

pro Parlament ČR

Dne 8. června 2010 byl v Praze podepsán Protokol mezi Českou republikou a Indickou
republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a
ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze. Usnesením č. 408 ze dne 24.
května 2010 vyslovila vláda České republiky souhlas s jeho uzavřením.

I.
Na základě článku 351 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 307 Smlouvy o
založení Evropského společenství) je Česká republika povinna uvést všechny své
mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu
s právem EU. 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 právem EU, přičemž tyto konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do
Evropské unie.
V případě, že by Česká republika nedodržela závazek vyplývající z článku 351 Smlouvy o
fungování Evropské unie (SFEU) a neuvedla svoje mezinárodně právní závazky, do kterých
vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie,
vystavila by se hrozbě "infringement procedure" – řízení pro porušení závazků z práva EU,
na jehož konci může být dotčenému státu uložena paušální částka nebo pokuta nabíhající
každý den a to až do dne, kdy dojde k odstranění vytýkaného nedostatku.
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 Evropského společenství
(dnes články 64, 66 a 75 SFEU) aplikovat rozhodnutí Rady EU přijmout ochranná opatření
omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování
hospodářské a měnové unie. Kromě toho jsou v nesouladu s právem EU také ty dohody o
ochraně investic, které neumožňují přijmout na základě článku 75 SFEU (býv. čl. 60 Smlouvy
o založení Evropského společenství) opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů,
mezi které patří rovněž opatření k ochraně zájmů vyplývajících z členství smluvní strany
v celní, hospodářské nebo měnové unii.
Dohody o ochraně investic uzavřené Českou republikou dále obsahují příliš široký závazek
poskytovat národní zacházení a doložku nejvyšších výhod, aniž by byl tento závazek
doprovázen výjimkami ze zvýhodněného zacházení, které Česká republika poskytuje
investorům ze zemí EU, nebo zacházení, které EU poskytuje třetím zemím na základě
mezinárodních smluv. Evropská komise v této souvislosti při konzultacích potvrdila nový text
tzv. REIO klauzule, která pokrývá shora uvedené výhody, a která by měla nahradit dosavadní,
příliš úzká, ustanovení o výjimkách z národního zacházení a doložky nejvyšších výhod.
Výsledkem výše uvedených bilaterálních konzultací s Evropskou komisí byl návrh několika
harmonizačních klauzulí, které by měly být do dohod o ochraně investic s nečlenskými státy
EU doplněny s cílem dosáhnout jejich slučitelnosti s právem EU. Následně byly návrhy na
1

úpravu dohod o ochraně investic zaslány jednotlivým nečlenským státům – smluvním stranám
příslušných dohod o ochraně a podpoře investic.
II.
S ohledem na výše uvedené zaslala Česká republika v roce 2005 prostřednictvím Ministerstva
zahraničních věcí Indii nótu, která obsahovala žádost o renegociaci Dohody mezi Českou
republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic. První kolo expertního jednání
se uskutečnilo v Novém Dillí v květnu 2008. Následně probíhala další vyjednávání
korespondenční cestou. Dokončení celého procesu změn původní Dohody formou Protokolu
bylo dosaženo v rámci druhého kola expertních jednání, které se konalo v březnu 2010
v Praze.
Předložený Protokol obsahuje, v souladu s harmonizačními klauzulemi odsouhlasenými
Evropskou komisí, následující změny Dohody mezi v Českou republikou a Indickou
republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze:
1) Článek 3 - Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod
Dohoda 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 Indie, 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, jímž je výhodnější zacházení poskytováno na základě mezinárodních smluv
uzavřených EU se třetími státy.
Na základě harmonizační klauzule navržené Českou republikou se obě smluvní strany
v článku 1 Protokolu dohodly vypustit odstavec 3 z článku 3 Dohody a nahradit jej novými
odstavci 3 až 5:
„ (3) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, které
poskytuje smluvní strana na základě svých závazků jako člena jakékoli existující či budoucí
celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu.
(4) Závazky smluvní strany jako člena celní, hospodářské nebo měnové unie, společného
trhu nebo zóny volného obchodu také zahrnují závazky vyplývající z mezinárodní smlouvy
nebo vzájemné smlouvy týkající se této celní, hospodářské nebo měnové unie, společného trhu
nebo zóny volného obchodu.
(5) Ustanovení odstavců (1) a (2) tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní
stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany nebo jejich investicím či výnosům takové
výhody, upřednostnění nebo výsady, které může první smluvní strana poskytovat na základě
jakékoli mezinárodní smlouvy nebo ujednání týkající se zcela nebo převážně zdanění.“
2) Článek 6 – Převody
Česká republika navrhla upravit čl. 6 Dohody způsobem, který by České republice umožnil
provádět, v souladu s články 57.2, 59 a 60.1 Smlouvy o založení Evropského společenství
(dnes články 64.2, 64.3, 66 a 75 SFEU), 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 navrhla indické straně
vložit do článku 6 původní Dohody jako odstavec 4 následující klauzuli:
„Nic v této dohodě nebude bránit kterékoli ze smluvních stran přijmout nebo zachovávat
v dobré víře a spravedlivým a nediskriminačním způsobem bezpečnostní opatření, po
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omezenou dobu trvání, které mohou být přijaty za výjimečných okolností vážných
makroekonomických potíží nebo vážných potíží s platební bilancí nebo při jejich hrozbě vůči
této smluvní straně nebo vůči jakékoli celní, hospodářské nebo měnové unii, společnému
trhu, zóně volného obchodu nebo regionální hospodářské organizaci, jichž je nebo se může
smluvní strana stát členem“, která v obecné rovině pokrývá opatření Evropské unie v oblasti
volného pohybu kapitálu. Na tento návrh Indie přistoupila.
3) Článek 12 - Základní bezpečnostní zájmy
Požadavek na včlenění článku o základních bezpečnostních zájmech vychází z článku 75
SFEU, který umožňuje státům EU v případech předvídaných v článku 215 SFEU 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 75 SFEU 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.
S ohledem na výše uvedené byl na návrh České republiky článek 12 původní Dohody
nahrazen novým článkem 12, jehož text je následující:
„Základní bezpečnostní zájmy
Žádné ustanovené této dohody nelze vykládat tak, že je bráněno kterékoli ze smluvních stran
přijmout v dobré víře kroky, které považuje za nezbytné na ochranu svých základních
bezpečnostních zájmů, nebo že je bráněno v přijetí opatření vyplývajících z členství smluvní
strany v jakékoli existující či budoucí celní, hospodářské nebo měnové unii, společném trhu
nebo zóně volného obchodu. Tyto kroky nebo opatření mohou zahrnovat zejména, ne však
výlučně, taková:
(a) týkající se trestných činů;
(b) týkající se obchodu se zbraněmi, střelivem a vojenskými prostředky a obchodu s jiným
zbožím, materiálem, službami a technologiemi, který je prováděn přímo či nepřímo s cílem
zásobovat vojenské síly;nebo
(c) učiněné v době války nebo v době mimořádných událostí v mezinárodních vztazích, nebo
(d) přijaté v souladu se svými závazky podle Charty OSN k zachování mezinárodního míru a
bezpečnosti. „
4) Článek 14 bis - Vzájemné konzultace
Indická strana navrhla vložit do textu Dohody nový článek 14 bis, který upravuje možnost
změnit Dohodu formou vzájemných konzultací obou smluvních stran. Česká strana na tento
návrh přistoupila. Text nového ustanovení zní následovně:
„Vzájemné konzultace
Smluvní strany mohou v případě nezbytnosti vzájemně konzultovat záležitosti týkající se
jakékoli změny této Dohody. Změny budou provedeny po dohodě a vstoupí v platnost v den
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přijetí poslední notifikace, kterou si smluvní strany oznámily, že jejich vnitrostátní postupy
pro vstup těchto změn v platnost byly ukončeny a zůstanou v platnosti po dobu platnosti
Dohody.“.
Protokol byl sjednán v českém, hindském a anglickém jazyce, přičemž všechna tři znění jsou
stejně autentická. V případě rozporů ve výkladu je rozhodující anglické znění. Protokol
vstoupí v platnost třicátým dnem po datu pozdější notifikace, potvrzující splnění příslušných
vnitrostátních procedur pro vstup Protokolu v platnost
III.
Předložený Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi
Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11.
října 1996 v Praze 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, podobně jako původní Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o
podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. října 1996 v Praze, patří do kategorie smluv
prezidentských ve smyslu článku 49, písm. e) Ústavy České republiky. K jeho vstupu
v platnost je tedy nutné schválení Parlamentem ČR a ratifikace prezidentem republiky.
Uzavření a provádění Protokolu o změně Dohody nebude mít dopad na státní rozpočet.

V Praze dne 23.6. 2010
Předseda vlády
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