
1. Historie ochrany investic - od diplomatické ochrany 
po dvoustranné smlouvy o ochraně investic 
1.1 Diplomatická ochrana 

1.1.1 Vyčerpání všech dostupných domácích právních prostředků. 
1.1.2 Relevantní státní příslušnost 

1.2 Dvou a vícestranné smlouvy o ochraně investic (BITs a MITs) 
1.2.1 Historie zrodu BITs a MITs 

1.3 ICSID a diplomatická ochrana 
1.3.1 ICSID řízení dle Washingtonské smlouvy 

a vyloučeni diplomatické ochrany 
1.3.2 Tzv. adiditional facility 
1.3.3 ICSID a dvou a vícestranné smlouvy o ochraně investic 

1.4 Nad otázkou partikularity režimů BITs a MITs a práva žalobců. . . . 

2. Státní příslušnost a ochrana investic 
2.1 Státní příslušnost fyzických osob a mezinárodní právo 

2.1.1 Pozitivní definice státní příslušnosti 
2.1.2 Negativní definice státní příslušnosti 
2.1.3 Hlavní doktríny pro určování státní příslušnosti 

v národních právních řádech 
2.1.3.1 Ius sanguinis 
2.1.3.2 Ius soli 

2.1.4 Mezinárodní právo a jeho korektivy volnosti určení 
státní příslušnosti fyzických osob v národních 
právních řádech 

2.1.5 Případ Nottebohm (Furstentum Lichtenštejn 
v. República de Guatemala) 

2.1.6 Princip efektivní státní příslušnost v soudobém 
mezinárodním právu - trvající diskuze 

2.1.7 Iran-US Claims Tribunal a doktrína efektivní 
státní příslušnosti 



2.1.8 Miculav v. Rumunsko (a další omezení doktríny 
efektivní státní státní příslušnosti) 

2.1.9 Judikatura ESD a mezinárodněprávní teorie 
efektivní státní příslušnosti 

2.2. Státní příslušnost právnických osob 
2.2.1 Mezinárodní právo, právnické osoby a pravidla 

určování jejich státní příslušnosti 
2.2.1.1 Princip Siěge Social 
2.2.1.2 Princip kontroly 
2.2.1.3 Princip inkorporační 

2.2.2 Pravidlo efektivní státní příslušnosti a právnické osoby: 
Od případu Nottebohm po Barcelona Traction 

2.2.3 Soudobá definice korporátní státní příslušnosti 
2.3 V čase trvající státní příslušnost 
2.4 Státní příslušnost dalších objektů práva: lodě, letadla, 

vesmírné objekty 
2.4.1 Státní příslušnost lodí 
2.4.2 Státní příslušnost letadel 
2.4.3 Státní příslušnost vesmírných objektů 

3. Holdingové struktury: Koncern, Holding a Corporate Group 
3.1 Koncernové právo 
3.2 Koncern v. holding 

3.2.1 Koncern 
3.2.1.1 Koncern a nepodnikatel jako jeho 

ovládající subjekt 
3.2.1.2 Koncern a začlenění 

3.2.2 Holding 
3.2.3 Poznámka k vymezení holdingové struktury 

pro účel této publikace 

4. Institut corporate veil, národní právní řády a mezinárodní právo. 
4.1 Institut corporate veil jakožto základ právní identity 

a samostatnosti novověké korporace 
4.2 Piercing the corporate veil - od samostatnosti zpět 



4.3 Corporate veil a její piercing v některých národních 
právních řádech 
4.3.1 USA (průřez v rámci desítek právních řádů a federace) . . . 

4.3.1.1 Piercing the veil v USA - fraud or injustice 
jako obecná kvalifikační podmínka 

4.3.1.2 Kategorie - zvláštní důvody - pro piercing 
the corporate veil 

4.3.2 Anglie a Wales 
4.3.2.1 Piercing the corporate veil v judikatuře 

(common law and equity) 
4.3.2.2 Statutární piercing the corporate veil 

4.3.3 Německo 
4.3.3.1 De facto fraud v německém právu: bona fides 

a dobré mravy - nach Treu und Glauben 
4.3.3.2 Doktrína Vermógensmischung (analogie 

angloamerické doktríny identity?) 
4.3.3.3 Doktrína podfinancování 
4.3.3.4 Doktrína osobní odpovědnosti společníka 

GmbH za přivedení společnosti do úpadku 
4.3.3.5 Souhrn 

4.3.4 Francie 
4.3.4.1 Řízení pro zneužití manažerského postavení 
4.3.4.2 Société fictive a doktrína confusion 

des patrimoines 
4.3.4.3 Souhrn 

4.4 Piercing the corporate veil jako obecná zásada právní -
překryv národních doktrín? 

4.5 Piercing the corporate veil a mezinárodní právo 
4.5.1 Corporate veil, její piercing a mezinárodní právo 

5. Investor v holdingu a jeho ochrana v arbitrážní judikatuře 
5.1 Investor a investice 

5.1.1 Investoři dle BITs 
5.1.1.1 Investoři - fyzické osoby - dle BITs 
5.1.1.2 Investoři - právnické osoby - dle různých BITs . . . 
5.1.1.3 Investor (právnická osoba) 

se subjektivitou i bez ní? 



5.1.2 Investor přímý a nepřímý 
5.1.2.1 Investor přímý a nepřímý, paralelní žaloby 

a tzv. Barcelona Traction clause 
5.1.3 Investor dle BITs a ICSID 
5.1.4 Investor v holdingu dle Konvence ICSID: 

nález v případu Amco v. Indonésie 
5.1.5 Investice 

5.2 Investor a corporate veil 
5.2.1 Piercing the corporate veil - neexistující, 

ale diskutovaná instituce mezinárodního práva 
5.2.2 Corporate veil v holdingu a násobné pokusy o domáhání se 

arbitrážní ochrany investic: vyloučení překážek litis pendens 
a res iudicata/judicata 

5.2.3 Corporate veil v holdingu a investor dle konkrétní B I T . . . . 
5.2.4 Corporate veil v holdingu a volba fóra ve smlouvě 

s tzv. investment vehicle 

6. Využití mezinárodní holdingové struktury k ochraně majetku 
před domácím státem ovládajícího subjektu ve světle arbitrážní 
judikatury 
6.1 Podmínky využití mezinárodní holdingové struktury 

k ochraně majetku před domácím státem 


