
Veřejná konzultace o ochraně investic a urovnávání sporů mezi
investory a státem (ISDS) v rámci transatlantického obchodního a

investičního partnerství (TTIP)

1. ÚDAJE O RESPONDENTOVI

1.1. Respondent: -volba jedné možnosti z nabídky-

(povinné)
Odpovídám v této konzultaci za společnosti/organizaci
 

Vaše údaje – společnosti/organizace
1.1.1. Dávám svolení k tomu, aby byl spolu
se mými odpověďmi zveřejněn název
společnosti/organizace. -volba jedné možnosti z

nabídky-(povinné)

Ano
 

1.1.2. Název společnosti/organizace: -otevřená

odpověď-(povinné)

Iuridicum Remedium, o.s. 

1.1.3. Kontaktní osoby — není určeno ke
zveřejnění -otevřená odpověď-(povinné)

Helena Svatošová 

1.1.4. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail) — není určeno ke zveřejnění:
-otevřená odpověď-(povinné)

Iuridicum Remedium, o.s. Vírská 14/278 198 00 Praha 14 Czech Republic +420776890170 svatosova@iure.org iure@iure.org 

1.1.5 Do které kategorie spadáte? -volba jedné

možnosti z nabídky-(povinné)
nevládní organizace
 

1.1.5.2. Pokud jste nevládní organizace, kolik
členů má? -volba jedné možnosti z nabídky-(povinné)

1–25
 

1.1.6. Ve které zemi se nachází sídlo vaší
společnosti/organizace? -volba jedné možnosti z

nabídky-(povinné)

v některém z 28 členských států EU
 

1.1.6.1. Uveďte prosím členský stát: -volba jedné

možnosti z nabídky-(povinné)
Česká republika
 

1.2. Váš příspěvek
Souhlasím s tím, aby byl můj příspěvek
zveřejněn na internetových stránkách Evropská
komise -volba jedné možnosti z nabídky-(povinné)

Ano
 

1.3. Jaká je vaše hlavní oblast aktivity / odvětví / zájem? -otevřená odpověď-(povinné)

Data protection, Access to Justice, Civil Rights in general. 

1.4. Registrace: Jste zapsáni v Rejstříku
transparentnosti EU? -volba jedné možnosti z nabídky-

(povinné)

Ne
 

1.5. Investovali jste již v USA? -volba jedné možnosti

z nabídky-(povinné)
Ne
 

A. Hmotněprávní ustanovení o ochraně investic



Otázka č. 1: Působnost hmotněprávních ustanovení o ochraně investic

Otázka:
Jaký je – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – váš názor na cíle a
přístup, pokud jde o působnost hmotněprávních ustanovení o ochraně investic v rámci TTIP?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Ustanovení na ochranu investic diskriminují domácí firmy oproti zahraničním. Smlouvy na ochranu investic jsou tradičně třeba mezi státy
s rozdílnou úrovní právního systému a ochrany, což u vztahu USA a EU (ev. Kanady a EU) neplatí. Národní zákony členských zemí EU i
v USA už zajišťují ochranu investic pro tuzemské i zahraniční subjekty. Ochrana vlastnictví i přístup k justici jsou zakotveny v USA i EU
na ústavní úrovni a v praxi realizovány. Nesouhlasíme s navrženým rozsahem ochrany investic v TTIP, protože: - Chrání i spekulativní
investice, které jsou zdrojem ekonomických nestabilit i na nadnárodní úrovni. - Ustanovení jsou znežiltelná silnými ekonomickými hráči –
s podstatnými dopady na veřejné rozpočty. - Vpodstatě chybí i závazky investorů, jednostranně se jim přiznávají jen práva, přitom jejich
činnost má zásadní dopady na řadu základních prav osob. - Revidovaný návrh svěřuje interpretaci definic a ustanovení do rukou tří
nikomu neodpovědných komerčních arbitrů, aniž by bylo možné se proti jejich verdiktu odvolat. Toto obcházení justiční větvě státní moci
je nepřijatelné, i vzhledem k dalekosáhlým dopadům interpretace. Žádáme: 1. nezařazovat tato ustanovení do TTIP; 2. aby TTIP zároveň
nahradila současnou Dohodu o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČSFR a USA z roku 1991, a odstranila tak arbitrážní klauzule
ze smluvních vztahů mezi USA a Českou republikou.  

: Nediskriminační zacházení s investoryOtázka č. 2

Otázka:
Jaký je – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – váš názor na přístup EU,
pokud jde o nediskriminaci v rámci TTIP? Vysvětlete, prosím.

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Nesouhlasíme s návrhem Komise a jeho zařazením do TTIP, protože současná formulace navržená Komisí nepředchází "importu
standardů" z jiných procedurálních nebo hmotněprávních ustanovení existujících dohod o ochraně investic. Text tedy nebráni investorům,
aby používali ISDS k vybírání vhodných klauzulí z jiných dohod, které jsou pro ně výhodnější, a tudíž neplní cíl zajistit větší právní jistotu. 
 

Otázka č. 3: Spravedlivé a rovné zacházení

Otázka:
Jaký je – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – váš názor na přístup,
pokud jde o spravedlivé a rovné zacházení s investory a investicemi v rámci TTIP?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Nesouhlasíme se zařazením klauzule o spravedlivém a rovném zacházení do TTIP, protože zahraniční investoři a jejich práva jsou před
arbitrálním, nespravedlivým nebo jinak nepřijatelným zacházením dostatečně chráněni současným právem USA i EU a členských států
stejně jako domácí investoři. Judikatura ESD je v tomto velmi propracovaná. Klauzulí o spravedlivém a rovném zacházení státy prakticky
vstoupí do tzv. stabilizačního závazku vůči investorům, tj. že nebudou vytvářet žádná opatření, jež by je ekonomicky znevýhodnila, pokud
nechtějí riskovat právní spor.  

Otázka č. 4: Vyvlastnění

Otázka:
Jaký je – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – váš názor na přístup k
vyvlastnění rámci TTIP? Vysvětlete, prosím.



Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Tento institut by dával zahraničním investorům práva vyšší než domácím, je tedy diskriminační. Americké i evropské právo –vázané
ochranou vlastnictví- zajišťují kompenzace v případě vyvlastnění. Nepřijatelné, je aby privátních arbitři určovali, zda je opatření veřejné
politiky evidentně nadměrné, nebo jestli slouží k ochraně legitimních veřejných zájmů, jako je zdraví, bezpečnost a životní prostředí, tj. je
přijato za oprávněným veřejným účelem. Svěření soudních pravomocí privátním arbitrům by bylo demontáží tradiční legitimity státní moci
v justiční větvi.  

Otázka č. 5: Garance práva regulovat a ochrana investic
Otázka:
S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a referenčnímu textu v příloze, jaký je váš názor na způsob, jakým se k právu
regulovat staví EU vTTIP?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Není možné, aby ochrana investic byla potenciálně nadřazena suverénnímu právu regulovat. Regulace daná výkonem suverénního
práva lidu přes jeho zástupce reflektuje veřejný zájem i demokratickou vůli a musí mít větší váhu než partikulární zájmy soukromého
sektoru. Konkrétně v návrhu nesouhlasíme s: - Právo státu regulovat je pouze v preambuli, a nezávazně. Elementární konstituční
pořádek a svoboda zákonodárců jsou v důsledku omezovány, což podstatně limituje schopnost státu adekvátně čelit budoucím
společenským výzvám. - Výjimky jsou formulovány nejednoznačně, umožňují aby byl státu nucen platit finanční kompenzaci, i když díky
výjimkám nebude nucen zrušit opatření. Cíle veřejného zájmu nejsou explicitně vyloučeny z rozsahu ustanovení na ochranu investic a
není zařazena žádná konkrétní klauzule, která by tento problém řešila. - Cíle veřejného zájmu, které Komise zmiňuje, jsou příliš úzce
definovány a nezahrnují například práva zaměstnanců, sociální práva, lidská práva, vzdělávání, sociální péči, regulaci finančních trhů,
regionální a průmyslovou politiku nebo daňovou politiku. Tím je rovněž ohroženo právo regulovat.  

B. Urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS)

Otázka č. 6: Transparentnost ISDS

Otázka:
Přispívá podle vás – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – tento přístup
k cíli EU zvýšit transparentnost a otevřenost systému ISDS v rámci TTIP? Uvítáme jakékoli další návrhy.  

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Máme principiální výhrady proti zařazení mechanismu urovnávání sporů mezi investorem a státem, protože: - Zahraniční investoři by
neměli mít privilegovaná práva nad vnitrostátními. - Soudy, nikoli privátní, ad hoc vybraní rozhodci, jsou jedině legitimně povolány k
řešení sporů. Proces musí být veřejný. - Urovnávání sporů mezi investorem a státem umožňuje zahraničním investorům, aby svá
investiční rizika přenášeli na daňové poplatníky.  

Otázka č. 7: Paralelně uplatňované nároky a vztah vůči vnitrostátním soudům 

Otázka:
S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a referenčnímu textu v příloze, sdělte nám svůj názor na účinnost tohoto
přístupu ve vztahu TTIP ohledně zajištění rovnováhy přístupu k ISDS a k vnitrostátním soudům a ohledně zabránění
konfliktům mezi vnitrostátními opravnými prostředky a ISDS . Uveďte jakákoli další opatření, která navrhujete. Jaký je váš
názor na užitečnost mediace jako prostředku urovnání sporů? 

Pokud na tuto otázku nechcete odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Považujeme za nepřijatelné potvrzení privatizace právního systému ve formě ISDS ve prospěch privilegované skupiny zahraničních
investorů, protože: - Zahraniční investoři v rozvinutých demokraciích a ústavním zřízení podléhají rovnému zacházení. - Privátní, ad hoc



  arbitrážní proces ruší shodné podmínky pro domácí a zahraniční investory. - Navrhovaná pravidla nemotivují firmy, aby používaly
nejprve domácí soudnictví, namísto aby se obracely rovnou na privátní rozhodce. Urovnávání sporů mezi investory a státem dává
zahraničním investorům privilegovaná práva, kterých samozřejmě používají. - Systém privátních arbitráží, do kterého ČSFR v případě
vztahů s USA vstoupila v roce 1991, se v posledních letech vymyká kontrole. Nelze jej regulovat pouhými doporučeními. Vznikající vlna
arbitráží proti legitimním regulacím představuje vážný problém. Návrhy na mediaci neodrazují od používání ISDS, protože investoři
nemají žádnou povinnost použít mediaci předtím, než přistoupí na arbitraci.  

Otázka č. 8: Etické zásady soudců, chování a kvalifikace

Otázka:
S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a referenčnímu textu v příloze, jaký je váš názor na tyto postupy a zejména
na kodex chování a na požadavky na kvalifikaci rozhodců ve vztahu k dohodě TTIP? Zlepšují stávající systém? Existují jiné
způsoby zlepšení ?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Jiné způsoby zlepšení jsou vypuštění ISDS mechanismu z Dohody. Aktuální návrhy v tomto směru jsou jen iluzí řešení, mj. proto, že -
Text navržený Komisí pouze zmiňuje plány na zavedení etického kodexu. Dokud není takový kodex vytvořen a předložen, nelze jej
připomínkovat. - Rovněž reformy etických pravidel a kvalifikací rozhodců, které Komise navrhuje, jsou pouhá doporučení, bez závazných
regulí, kterými by se žalující strany nebo arbitři museli řídit. - Stávající systém lze sotva reformovat, protože trpí principiálními nedostatky:
jednostrannou orientací na ochranu práv investorů a skutečností, že spočívá v práci komerčních rozhodců placených od hodiny, kteří se
mohou dostávat do konfliktu zájmů.  

Otázka č. 9: Snížení rizika bezdůvodných a neopodstatněných nároků
Otázka:
S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a referenčnímu textu v příloze – jaký je váš názor na tento mechanismus
zamezení neopodstatněným nárokům a na odstranění motivace k zahájení ISDS v rámci TTIP? Sdělte nám rovněž jiné
způsoby, kterými by podle vás bylo možné neopodstatněné nebo nepodložené nároky omezit. 

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Z povahy věci samotný institut ISDS neopodstatněné nároky podporuje, již jen díky nátlakové povaze jakékoli žaloby (objem nároků na
veřejné rozpočty). Jediná možnost snížení rizika je vypuštění ISDS z Dohody. Ostatně skutečnost, že se EU musí bránit bezdůvodným a
neopodstatněným nárokům, poukazuje na nedostatečnost stávajícího systému: - Stát nemá, co by z nároků získal, a přesto musí hájit
své demokraticky legitimní akce ve veřejném zájmu před individuálními rozhodci. - Náklady na arbitrážní proces jsou neadekvátně
vysoké - v průměru 6-8 milionů dolarů -, a podávání žalob se tak mění v lukrativní praxi právních firem, kterou musí hradit daňoví
poplatníci.  

Otázka č. 10: Filtr – Umožnění dalšího prosazování nároku

Otázka:
Některé investiční dohody zahrnují filtrovací mechanismy, jež smluvním stranám dohody (zde EU a USA) umožňují zasahovat v
případech ISDS, kdy investor napadá opatření přijatá podle pravidel obezřetnosti v zájmu finanční stability. V takových případech se
mohou smluvní strany dohodnout, že nároky nebudou dále prosazovány. S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlenía
referenčnímu textu v příloze – jaký je váš názor na využití a rozsah takových filtrovacích mechanismů v rámci TTIP?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

ISDS by neměl být zařazen do TTIP. Filtrovací mechanismy jsou tak jako tak nedostatečné, protože: - Nezajišťují adekvátní regulaci
finančních trhů. - Současné nároky, vznesené zejména vůči Kypru a Řecku, potvrzují, jak jsou ustanovení na ochranu investic
zneužívána finančními spekulanty na úkor veřejnosti, takže v důsledku ohrožují finanční a ekonomickou stabilitu celé EU.  

Otázka č. 11: Pokyny stran (EU a USA) ohledně výkladu dohody  



Otázka:
S přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a referenčním textu v příloze – jaký je váš názor na tento přístup, jež má zajistit
jednotnost a předvídatelnost výkladu dohody s cílem nastolit rovnováhu? Jsou tyto prvky žádoucí? Pokud ano, myslíte si, že
jsou dostatečné?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Tak obrovská rizika pro veřejné zájmy, které ISDS představují, by měla být eliminována vynětím institutu ISDS z TTIP - a potažmo ze
smluvních vztahů mezi Českou republikou a USA -, protože rizika nelze řešit dodatečnými výklady. Praktické zkušenosti s arbitrážními
procedurami ukazují, že tyto výklady nejsou závazné pro ad hoc utvářené privátní rozhodčí tribunály.  

Otázka č. 12: Odvolací mechanismus a jednotnost rozhodnutí
Otázka:
Jaký podle vás – s přihlédnutím k výše uvedenému vysvětlení a k referenčnímu textu uvedenému v příloze – názor na
vytvoření odvolacího mechanismu v rámci TTP jakožto způsobu zajištění uniformity a předvídatelnosti interpretace dohody?

Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, napište „Bez připomínek“.
-otevřená odpověď-(povinné)

Považujeme obcházení legitimní justice, které ISDS představuje, za principiálně nesprávnou; proto nepovažujeme za nezbytné
diskutovat odvolací mechanismus.  

C. Celkové hodnocení

Jak celkově hodnotíte navrhovaný přístup hmotněprávních norem ochrany a ISDS jako základu pro jednání o investicích mezi
EU a USA?
 
Navrhujete jiné způsoby, jak by EU mohla systém ochrany investic zdokonalit?  
 
Zde můžete připojit jakékoli další připomínky související s tématy obsaženými v dotazníku.

Pokud nechcete na tyto otázky odpovídat, napište „Bez připomínek“. 
-otevřená odpověď-(povinné)

Urovnávání sporů mezi státem a investory je nepřijatelně nedemokratický mechanismus, který dává zahraničním investorům privilegia
nedostupná pro jiné části společnosti, aniž by po nich požadoval adekvátní odpovědnost. Umožňuje investorům obcházet soudnictví.
Podkopává také právo států regulovat, protože pouhou hrozbou, že budou požadovat masivní kompenzace, soukromé firmy mohou
oddálit, oslabit nebo úplně odvrátit nové regulace ve veřejném zájmu. Reformy, které Komise navrhuje v této konzultaci, nejsou
adekvátním řešením. ISDS obzvláště není nezbytný v kontextu TTIP, smlouvy mezi dvěma vyspělými liberálními demokraciemi.ISDS
mechanismus je tak potažmo v kolizi s řadou práv v Chartě základních práv EU. Nesouhlasíme s privatizací justice a soudíme, že ISDS
by měl být vyřazen z TTIP. Investoři mohou a měli by postupovat prostřednictvím národního soudnictví, tak jako to činí každý jiný. Kvůli
konzistenci a převidatelnosti by ISDS měl být vyřazen také z chystané dohody mezi EU a Kanadou. Nezbytné je, aby ISDS nejen nebyl
součástí TTIP, ale aby smlouva rovněž explicitně plně nahradila stávající dohody o ochraně investic mezi členskými státy EU a USA.
Zajistí se tak, aby ISDS přestal být součástí právních vztahů mezi USA a Českou republikou. Rozhodnutí v rámci ISDS byla prokázána
jako vymezená jen úzké skupině ekonomicky nejsilnějších subjektů (jsou vysoce nákladné), destruktivní jak na veřejné rozpočty, tak na
veřejné zájmy a bez jakékoli pojistky proti zvůli, korupci, omylu v rozhodnutí. Klíčový požadavek nezávislosti soudce není v ISDS
mechanismu nijak přítomen.  


