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Mezinárodní dohody

• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (č. 213/1998 Sb.)

• Smlouva o zamezení dvojího zdanění (č. 31/1998 Sb.)

• Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží (č. 160/1991 Sb.)

• Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic (č. 420/1992 Sb.)

• Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (č. 74/1959 
Sb.)

• Smlouva mezi ČSSR a SSSR o právní pomoci a právních vztazích ve věcech 
občanských, rodinných a trestních (č. 95/1983 Sb.)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o 
spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách (23/2007 Sb.)

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o 
hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci (103/2009 Sb.)



Vnitrostátní předpisy upravující 
mezinárodní obchod

• Zákon České republiky o mezinárodním právu 
soukromém (č. 91/2012 Sb.)



Dohoda o podpoře a vzájemné 
ochraně investic

• č. 213/1998 Sb.

• pojem „investice“ – každá majetková hodnota 
investovaná … investorem jedné smluvní strany na území 
druhé smluvní strany v souladu s příslušným právním řádem 
(např. movitý či nemovitý majetek, účast na společnostech 
(akcie, obligace), pohledávky související s investicí, IP práva, 
jiná práva (licence, povolení k průzkumu, těžbě atd.);

• pojem „investor“ – jakákoliv právnická nebo fyzická osoba 
jedné smluvní strany investující na území druhé smluvní 
strany



Dohoda o podpoře a vzájemné 
ochraně investic

• Podpora a ochrana investic 

 podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory

 řádné a spravedlivé zacházení

• Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

 zacházení, které není méně příznivé než investicím a 
investorům jakéhokoliv třetího státu, je-li výhodnější

 zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně 
příznivé než poskytované vlastním investorům



Dohoda o podpoře a vzájemné 
ochraně investic

• Náhrada za škodu utrpěnou následkem války, 
ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, povstání, 
vzpoury nebo jiných podobných událostí 

• Náhrada za škodu v případě zabavení  či zničení majetku 
ozbrojenými silami nebo úředními orgány (bez ohledu na 
výše uvedené)

• Zákaz vyvlastnění, znárodnění, opatření s podobným 
účinkem – výjimka – veřejný zájem, bez diskriminace a za 
náhradu



Dohoda o podpoře a vzájemné 
ochraně investic

• Zajištění neomezeného převodu plateb spojených s 
investicemi a výnosy

• Bez zbytečného prodlení ve volně směnitelné měně

• Lhůta maximálně 3 měsíce

• Zisky, úroky, dividendy, licenční a jiné poplatky, výnosy z 
prodeje či likvidace investice, atd.



Dohoda o podpoře a vzájemné 
ochraně investic

• Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a 
investorem druhé smluvní strany na základě vzájemného 
jednání

• Pokud nedojde k urovnání do 6 měsíců: 

 Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) –
Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany 
jiných států (Washington D.C. 18.3. 1965)

 Rozhodci nebo rozhodčí soud zřízený ad hoc podle 
rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní právo 
obchodní (UNCITRAL)

 Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany



Smlouva o právní pomoci

• Smlouva mezi Československou socialistickou republikou
a Svazem sovětských socialistických republik o právní
pomoci a právních vztazích ve věcech občanských,
rodinných a trestních (Moskva, 12. srpna 1982),
vyhlášená pod č. 95/1983 Sb.



Smlouva o právní pomoci

• Čl.11 - Platnost listin
• (1) Listiny, které byly na území jedné smluvní strany vyhotoveny nebo 

ověřeny justičním nebo jiným orgánem nebo zvlášť k tomu zmocněnou 
osobou v rámci jejich pravomoci a v předepsané formě a byly opatřeny 
otiskem úředního razítka, se na území druhé smluvní strany používají bez 
dalšího ověření. To se vztahuje také na listiny občanů, jejichž podpis je 
ověřen podle předpisů platných na území příslušné smluvní strany.

• (2) Listiny, které jsou na území jedné smluvní strany považovány za 
veřejné, mají důkazní moc veřejných listin také na území druhé smluvní 
strany.

Kromě toho obě země jsou signatáři Haagské konvence o apostille.



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

• č. 160/1991 Sb.

• Upravuje smlouvy o koupi zboží mezi stranami, které 
mají místa podnikání v různých státech, jestliže

 tyto státy jsou smluvními státy Úmluvy, nebo

 jestliže podle ustanovení mezinárodního práva 
soukromého se má použít právního řádu některého 
smluvního státu (ALE! Prohlášení Č(SF)R, že se tímto 
ustanovením necítí vázána)



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

• Úmluva se nepoužije na koupě zboží: 

 pro osobní potřebu, potřebu rodiny nebo domácnosti, 
ledaže prodávající před uzavřením (nebo při uzavření) 
smlouvy nevěděl a ani neměl vědět, že zboží je kupováno 
k takovému účelu,

 na dražbách,

 při výkonu rozhodnutí nebo podle rozhodnutí soudu,

 cenných papírů nebo peněz,

 lodí, člunů, vznášedel nebo letadel, 

 elektrické energie.



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

• Smlouvy o dodávce zboží, které má být vyrobeno nebo 
vyhotoveno, se považují za smlouvy o koupi zboží, ledaže 
strana, která zboží objednává, se zavazuje dodat 
podstatnou část věcí nutných pro jejich výrobu nebo 
zhotovení

• Úmluva se nepoužije na smlouvy, v nichž převažující část 
závazků strany, která dodává zboží, spočívá ve vykonání 
prací nebo poskytování služeb



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

• Úmluva upravuje pouze uzavírání smlouvy o koupi a 
práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z takové 
smlouvy, 

• Nedotýká se: 

 platnosti smlouvy

 účinku smlouvy na vlastnické právo k prodávanému 
zboží. 

• Smlouva nemusí být uzavřena nebo prokazována 
písemně – dle prohlášení Běloruska se však tento princip 
neaplikuje, jestliže jedna ze stran má místo podnikání v 
Bělorusku



Úmluva OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží

• Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží (č. 
123/1988 Sb.)

 Promlčecí lhůta – 4 roky

 Promlčecí lhůta začíná běžet dnem, kdy právo lze uplatnit 
v právním řízení

 Přihlíží se jen k námitce účastníka (oslabení práva, nikoliv 
zánik)

 Stavení a přerušení promlčecí lhůty

 Prodloužení promlčecí lhůty



Úmluva o uznání a výkonu cizích 
rozhodčích nálezů 

• č. 74/1959 Sb. 

• Vztahuje se na uznání a výkon rozhodčích nálezů, 
vyplývajících ze sporů mezi osobami fyzickými nebo 
právnickými a vydanými na území jiného státu než toho, 
v němž je žádáno o jejich uznání a výkon

• Pro uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů nesmí být 
stanoveny podstatně tíživější podmínky nebo vyšší 
soudní poplatky než pro uznání a výkon místních 
(národních) rozhodčích nálezů



Úmluva o uznání a výkonu cizích 
rozhodčích nálezů 

• Odepření uznání a výkonu jen za stanovených podmínek: 

 Vady v rozhodčí doložce, v ustanovení rozhodce či 
rozhodčího soudu, vnitrostátní zrušení rozhodčího nálezu, 
atd.

 Předmět sporu nemůže být předmětem rozhodčího řízení 
podle práva dotčené země, 

 Rozpor s veřejným pořádkem



Mezinárodní právo soukromé –
vnitrostátní předpisy

• Zákon České republiky o mezinárodním právu 
soukromém č. 91/2012 Sb.

• Upravuje poměry s mezinárodním prvkem

• Nutně použitelná ustanovení právních předpisů

• Výhrada veřejného pořádku

• Národní zacházení

• Mezinárodní právo procesní - Pravidla pro uznání a výkon 
cizích rozhodnutí

• Předpisy EU



Mezinárodní právo soukromé –
vnitrostátní předpisy

• Právnické osoby – právní osobnost a způsobilost k 
jednání se řídí právním řádem státu, podle něhož vznikla

• Závazkové právo – nejužší souvislost, pokud nebyla 
provedena volba práva

• Možnost ujednat pravomoc českých soudů (věcnou 
příslušnost nelze měnit)



Děkuji Vám za pozornost

hoskova@peterkapartners.cz
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