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Dohoda
aezt
vl6dou Rusk~ federace
o

podpoře

a vz6jeané

V16da Rusk~ federace
·saluvnl S~rany•>,
vedeny
spolupr6ct ,

př4nla

v16dou Česk4 republiky

a

a

ochraně

vl6da

České

vz6jeaně

rozvije~

tnves~tc

republiky <d6le jen

výhodnou

hospod~kou

hodlajíce vy~vořt~ přizntv4 podatnky pro tnves~tce tnves~ord
jedné Saluvnf S~rany'na ázeat druhé Saluvnt S~rany,
vědoay

si, ~e

podpora

a

vz6jean6 ochrana inves~tc budou
v ~é~o oblas~t.

podněcova~ podntka~elskou tntcta~tvu

se dohodly na n4sledujfcfa:

-

Článek

1

Definice
Pro

účely ~'~o

1. Pojea

Dohody:

•inves~or•

označuje

a) jakoukoli fyzickou osobu aajfcf s~á~nf občans~vf
ze Smluvnich S~ran v souladu s jejia právnia řádea;

c

b) jakoukoli právnickou osobu zareqis~rovanou a
v souladu s právnťa řádea n6k~er' ze Saluvnfch S~ran,
~rvalé sidlo na úzeaf ~oho~o s~á~u.

n6k~eré

pOsobťc{
k~erá má

J

s podatnkou, ~· !yztcká nebo právnická osoba aajf v souladu
s právnta řádea sv~ho s~á~u oprávněni inves~ova~ na ÚZeaf druhého
s~á~u.

•tnves~ice•
označuje
v§echny druhy aaje~kových
hodno~.
k~eré inves~oři
jedn~
ze Saluvnfch S~ran vkládajť na
úzea1 druhé Saluvnf S~rany v souladu s jejia právnfa řádea při
usku~ečňovánf podnika~elské nebo jiné činnos~t za účelea dosa~enf
zisku a zahrnuje zejaéna, nikoli v§ak výlučně:

2.

Pojea

a)

aovi~~

a

b) akcie,
a podntcfch;

neaovi~~ aaje~ek

a

vklady

foray

a

jiné

c> práva
z pen6~nfch
ekonoatckou hodno~u;

odpovťdajicf

pohledávek

áčas~i

nebo

aaje~ková

ve

práva;

společnos~ech

závazkO

aajicf

d) práva z . oblastt duaevnfho vlastntctvt vče~n6 au~ors~ch
práv, práva z vynálezO, prO.yslových vzord, výrobnfch značek,
fireanfch jaen
a ~aké ~echnoloqlf
knov-hov, obchodntch
tajeas~vf a qoodvtll;
práva na prováděni podntka~elské nebo jiné
na základě zákond nebo saluv, zahrnujte!
zejaéna práva na prdzkua, t6~u a v~t~t přtrodnich zdrojQ.
e>

činnosti,

jakákoli

posky~ovaná

2

Žádná
inves~ovány,

změna
formy.
ve kter~
jsou majetkov~ hodnoty
nebude mít vliv na jejich postavení jako investice.

3. Pojem "výnosy" oznacuJe částky plynoucí z investice
a zahrnuje zejm~na. ne však výlučně. zisky, dividendy,
úroky,
pťíjmy, vznikající
na základě nárQstu hodnoty majetku. licenční
a 1in~ odměny.
4. Pojem " území" znamená území Ruské federace nebo území
republikY a ve vztahu k Ruské federaci t~ž výlučnou
ekonomickou zónu a kontinentální
šelf. kde Ruská federace
v souladu s
mezinárodním právem uplatňuje
suverénní práva
a pravomoc za účelem prQzkumu,
těžby
a zachování přírodních
zdroj ll.
České

o
o

Článek 2

Podpora a ochrana investic
Každá ze Smluvních Stran bude podporovat a vytvářet
podmínky pro investory
druhé Smluvní Strany. aby
investovali na jejím území a bude v souladu se svým právním řádem
takové investice připouštět .
1.

příznivé

o
o

2. Každá ze Smluvních Stran zaručuje v souladu s právním
svého
státu úplnou a
bezpodmínečnou
právní ochranu
investicím investora druhé Smluvní Strany.

řádem

3. Každá ze Smluvních Stran bude zajiš~ovat na území sv~ho
státu investicím investorQ druhé Smluvní Strany spravedlivý
a rovnoprávný režim a bude se zdržovat přijetí neopodstatněných
nebo diskriminačních opatření. která by mohla překážet správě,
užíván{. vlastnictví a disponování investicemi.

Článek 3

Režim ivestic
1. Každá ze Smluvních Stran poskytne na území svého státu
investicím.
výnosťlm
a
činnosti
související
s
investicemi
investorO druhé Smluvní Strany
zacházení. které není m~ně
přízniyé než
jaké poskytuje vlastním investorOm nebo investorOm
jakéhokoli třetího státu.

3

2.

Každý ze státO Smluvních Stran si vyhrazuje právo
určovat.
na základ~ svého
právního fádu. odv~tví a sféry
činnosti. v nichž je
vyloučena nebo omezena činnost zahraničn~ch
investorQ. Jakákoli nová výjimka nebo omezení. stanovená státem
Smluvní Strany. nebude uplat~ována
ve vztahu k investicím
uskutečněným na
jeho území investory druhé Smluvní Strany před
vstupem této výjimky v platnost .

3. Doložka nejvyšších výhod. poskytnutá v souladu
s odst. 1 tohoto článku. se nebude vztahovat k výhodám . které
Smluvní Strana poskytuje nebo bude poskytovat v budoucnosti=
a) v souvislosti s její účastí v
nebo hospodářské unii nebo dohodě
spolupráci:

dříve

zóně

o

volného obchodu, celní
regionální hospodářské

b> v dOsledku dohod mezi Ruskou federací a státy, které byly
součástí Svazu sov~tských socialistických republik:

c) na základě dohody o zamezení dvojího
úmluv týkajících se zdanění.

)

zdanění

nebo jiných

Článek 4

Náhrada za škodu

Smluvní Strana. na jejímž území utrpí škody investice
investorQ druhé Smluvní Strany následkem války. ozbrojeného
konfliktu. občanských nepokojQ. zavedení výjimečného stavu nebo
následkem jtných podobných událostí. poskytne těmto investorQm.
pokud jde o restituci majetku. vyrovnání nebo jiné vypořádání.
zacházení ne méně příznivé. než jaké poskytne tato Smluvní Strana
svým vlastním tnvestordm nebo investordm jakéhokoli třetího
státu. Platby s tímto související musí být uskuteč5ovány bez
zbytečného prodlení.

4

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investord jedné ze Smluvních Stran nebudou na
území státu druhé Smluvní Strany vyvlastněny, znárodněny nebo
podrobeny jin~m opatřením. majícím podobné následky Cdále jen
"vyvlastnění">
s v9jimkou případO.
kdy se taková opatření
provádějí ve veřejném zájmu. v
souladu s dan9m právním řádem. na
nediskriminačním základě a
jsou doprovázena vyplacením přiměřené
a efektivní náhrady. Vyplacení náhrady musí b9t uskutečněno bez
zbytečného prodlení. Taková náhrada
musí odpovídat tržní hodnotě
vyvlastněn~ch investic bezprostředně
před vyvlastněním nebo před
tím. než se zam9šlené vyvlastnění stalo veřejně známým. Až do
okamžiku vyplacení náhrady budou k hodnotě náhrady připisovány
úroky v souladu s úrokovou sazbou stanovenou na tržním základě
a platnou na území státu Smluvní Strany. kde byly investice
uskutečněny.

2.
Investor.
jehož investice byly vyvlastněny. má právo
požádat o neodkladné přezkoumání svého případu soudním nebo iiným
nezávislým orgánem. pOsobícím v souladu s právním řádem státu té
Smluvní Strany. na jehož území bylo vyvlastnění provedeno. a také
na ohodnocení své investice v souladu s principy obsažen9mi
v odst. 1 tohoto článku.

Článek 6
Převody

plateb spojen9ch s investicemi

1. Každá ze Smluvních Stran zajistí investorOm druhé Smluvní
Strany. po zaplacení stanoven9ch daní a poplatkO. volný převod
plateb spojených s investicemi. Takové převody zahrnují zejména.
nikoliv však výlučně:
a) kapitál
investice;

a

dodatečné

částky

b) výnosy. jak je uvedeno v odst. 3

k

udržení
čl.

nebo

zvětšení

1 této Dohody;

c> částky na splacení p01ček. majících vztah k investicím;
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d) částky obdr~ené investory z
nebo prodeje investice;
e> náhrady,

jak je uvedeno v

částečné

čl.

nebo úplné likvidace

4 a 5 této Dohody;

í)
mzdy a jiné odměnY občanO státu druhé Smluvní
v souladu s pr~vnta řádea státu té Saluvnt Strany, na
úzeaf byly uskutečněny investice.

2.

jejím~

plateb, uvedených v toato článku, bude prov~děn ve
aěně. Při převodu plateb bude po~it přepočttact
kurs platný k datu převodu, v souladu s devtzovýal předpisy státu
té Saluvnf Strany, na jejta~ úzeat byly uskutečněny investice.
volně

.I

Strany

Převod

směnitelné

I

Postoupeni práv

)

t. 3estl1~e jedna Saluvnt Strana nebo jl zaocniná agentura
provedou platbu svéau vlastntau investorovi z dOvodu z&ruky,
která byla poskytnuta ve vztahu k investici na úzeat státu druhé
Saluvnt Strany,
uzná druhá Saluvnf Strana postoupeni ka~dého
práva nebo nároku Investora, kter•au byla v souladu se zárukou
vyplacena náhrada,
na tuto Saluvnt Stranu nebo ji zaocněnou
agenturu .

2. Saluvnf Strana nebo 1f zaocn•ná a9entura ztskává právo
jakákoli práva a nároky ve stejn•• rozsahu, v jakém by
bylo toto pr•vo ud6leno Investorovi.
uplatňovat
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Článek
Ře~eni

8

sporO z investic aezt Saluvni Stranou
a investore• druh~ Saluvni Strany

1. Spory mezi jednou ze Saluvnich Stran a investorem druhé
Saluvni Strany, vzniklé v souvislosti s uskutečninia investic ,
včetni sporO souvisejicich s
rozsahea,
podainkaai a zpOsobea
vypláceni náhrady, budou řeěeny, pokud to bude ao~n~. formou
jednáni.

I

2 . 3estli~e takové spory neaohou bý~ urovn•ny cestou jednáni
v prdbihu ěesti aisfcO od data podáni odpovidajfcf pfseané
~•dos~l investora jedné Saluvni S~rany
druhé Saluvni Strani , je
investor opr•vnin předlo~it spor bu«:

a) koapetentnfau soudu nebo rozhodčfau soudu státu t~ Saluvni
Strany, na jeho~ úzeai byly uskutečniny inves~tcel

)

b> Mezinárodniau stfedisku pro řeěeni sporO z investic
< Středisko > jestll~e Rusk4 federace a Česk• republika jsou
účas~niky Úaluvy o řeěenf spord z investic aezi státy a fyzickýal
a pr4vntckýai osobaai jiných st4t0, podepsané ve W~shlng~onu
D.C. 18.března 1965 < Úaluva> nebo cestou v~itl Dodatečn~
procedury Stfediska, jestli~• Rusk4 federace nebo Ceská republika
nejsou účastnfky Úaluvy;

i '

'
l

I

'
'

c> rozhod~tau soudu zřlzen~au • ad hoc•, podle rozhodčfch
pravidel Koatse Organizace spojených n4rodd pro aezin•rodnl právo
obchodnf (UHCITRAL).
3 . Rozhod~t nález k plnini bude pro strany ve sporu konečnýa
a z4vaznýa .
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Článek 9

Konzultace

Smluvní Strany mohou. na základě návrhu jedné z nich.
konzultace o otázkách týkajících se výkladu nebo použití
této Dohody.
provádět

I
)

Článek
Řešení

10

sporO mezi Smluvními Stranami

1. Spory mezi Smluvními Stranami. týkající se výkladu nebo
použití této Dohody. budou řešeny jednáními . Pokud spor nebude
takto vyřešen ve IhOtě šesti měsťcd. bude na žádost jedné ze
Smluvních Stran předložen rozhodčímu soudu .
2.

•

soud bude ustanoven zvláš~ pro každý konkrétní
případ. Smluvní strany určí
jednoho člena soudu. Určení rozhodci
pak vyberou občana třetího státu. který bude se souhlasem obou
Smluvních Stran jmenován předsedou soudu. Členové soudu musí být
jmenováni ve lhOtě dvou měsícd od data. kdy jedna ze Smluvních
Stran zašle druhé Smluvní Straně písemné sdělení o úmyslu předat
spor k rozhodnutí rozhodčímu soudu. Předseda bude jmenován do tří
m~sícQ ode dne jmenování obou rozhodcd.
Rozhodčí

3.

Pokud v některé ze lhdt uvedených v odstavci 2 tohoto
nebudou provedena nezbytná jmenování. mOže každá ze
Smluvních Stran
jestliže neexistuje jiná dohoda. požádat
předsedu
Mezinárodního soudního dvora. aby provedl nezbytná
jmenování. Je-11 předseda občanem státu některé Smluvní Strany
nebo z
jiného ddvodu nemftže vykonat
toto pověření. bude
o nezbytné jmenování požádán místopředseda Mezinárodního soudního
dvora . Je-11 také místopředseda občanem státu některé Smluvní
Strany nebo nemOže vykonat toto pověření. bude o provedení
nezbytného
jmenování
požádán
následující
nejstarší
člen
Mezinárodního soudního dvora. který není občanem státu žádné
Smluvní Strany . .
článku

Rozhodčí
soud přijímá rozhodnutí. které je závazné.
hlasd. Každá ze Smluvních Stran uhradí náklady spojené
s činností svého rozhodce. Náklady spojené s činností předsedY

4.

většinou

8
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soudu a ostatní náklady budou hrazeny
dílem. Pokud se jedná o další otázky,
jednací pravidla.

Smluvními Stranami rovn~m
rozhodčí soud vlastní

určí

flánek 11
Použití jin9ch pfedpisO

V případě, že ustanovení jiné mezinárodní dohody, jejímiž
stranami jsou nebo budou Ruská federace a Česká republika nebo
jestliže jejich právní řády stanoví zacházení příznivější než to,
které je obsaženo v této Dohodě. bude uplatněno příznivější
zacházení .

Člártek · 12

Použitelnost této Dohody
Tato Dohoda se bude vztahovat na investice uskutečněné investory
jedné Smluvní Strany na území státu druhé Smluvní Strany počínaje
1. lednem 1988 .

Článek 13

Vstup v platnost, trvání a
platnosti Dohody

ukončení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem posledního písemného
oznámení o
splnění
ústavních požadavkQ
Smluvními · Stranami
nezbytných pro vstup Do~ody v platnost.

2 . Tato Dohoda se uzavírá na dobu 10 let a po této IhOtě
bude její platnost pokračovat do uplynutí dvanácti měsícO ode dne
doručení
písemného oznámení jedné Smluvní Strany druhé Smluvní
Straně o svém úmyslu ukončit platnost Dohody.
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dubna 1994 ve dvojia vyhot.oven1
Dáno v 11oskv• dne
českéa,
p~tčea~
ob• zn6nf majf stejnou
v ja2yce ruskéa a
plat.nost..

Za vládu České

