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1. ÚVOD  

Mezinárodní právo veřejné patřilo mezi jeden z mých nejoblíbenějších předmětů při studiu 

práv, a proto bylo jen logické, že jsem primárně  vybírala téma z tohoto oboru. Na mém 

studijním pobytu na Université des Alpes v Grenoblu1, který jsem absolvovala v rámci 

programu ERASMUS+2, mi učarovala Mezinárodní arbitráž a rozhodla jsem se tedy tomuto 

tématu věnovat svoji Diplomovou práci, se speciálním zaměřením na fungování Stálého 

rozhodčího soudu3 a Investiční arbitráže ve kterých byla na straně žalovaného Česká 

republika4.  

Jak mezinárodní rozhodčí řízení, tak Stálý rozhodčí jsou vázány na mezinárodní spory, bez 

kterých by tyto instituce nikdy nespatřily světlo světa.  

Už od počátků historicky prvních států jsou mezi nimi doložené také spory. Tyto neshody 

byly řešeny různě, od vypuknutí válečných konfliktů, které sebou vždy nesly velké ztráty na 

životech spolu s obrovskými náklady, ze kterých se země zasažené konfliktem 

vzpamatovávaly někdy i desítky let,  až po řešení klidnější, nenásilné a mírové. Mírové řešení 

sporů se postupem času stalo všeobecně preferovanější volbou, ať už v podobě smírčího 

řízení, či arbitráže.  

V současnosti dělíme prostředky mírového urovnání mezistátních sporů  na dvě kategorie, (i) 

na ty, které jdou cestou diplomatických jednání a (ii) na ty, které jdou soudní cestou5. Do 

kategorie diplomatických jednání patří: jednání, Dobré služby, zprostředkování, vyšetřování a 

smírčí řízení, zatímco do početně podstatně menší kategorie soudní cesty řadíme pouze 

rozhodčí řízení a klasické soudní řízení před Mezinárodním soudním dvorem6.  

Zajímavostí je, že ačkoliv je rozhodčí řízení, neboli arbitráž velkou částí světové populace 

považováno za výdobytek moderní doby a poměrně novodobý institut, jeho kořeny můžeme 

nalézt již  až v období antiky. Jak uvádím ve své práci  dále, tehdejší „rozhodčí řízení“ se 

samozřejmě jen málo podobalo tomu dnešnímu, avšak základní prvky, jako, že sporné strany 

svěřovaly na základě vzájemné dohody spor vybranému rozhodci k posouzení a obcházely 

tak státní instituty (zpravidla soudy), byly stejné.  

                                                           
1 Internetové stránky Université Grenoble Alpes, dostupné z https://www.univ-grenoble-alpes.fr/  
2 Internetové stránky ERASMUS+, dostupné z http://www.naerasmusplus.cz/  
3 Internetové stránky Stálého Rozhodčího Soudu, dostupné z https://pca-cpa.org/fr/home/  
4 Internetové stránky Ministerstva financí, dostupné z https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-
financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot  
  
5 Webový právnický portál JURISTIC, dostupné z http://mezinarodni.juristic.cz/30478/clanek/mpv1.html  
6 Internetové stránky Mezinárodního soudního dvora, dostupné z http://www.icj-cij.org/en  

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.naerasmusplus.cz/
https://pca-cpa.org/fr/home/
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/arbitraze/prehled-arbitraznich-sporu-vedenych-prot
http://mezinarodni.juristic.cz/30478/clanek/mpv1.html
http://www.icj-cij.org/en
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Nejdříve ve své práci představím pojem Mezinárodního rozhodčího řízení v obecné rovině a 

v kontextu s jinými způsoby mírového řešení mezinárodních sporů, poté se budu věnovat 

jeho historickému vývoji a změnám podob mezinárodního rozhodčího řízení v průběhu 

staletí, kde přiblížím první dochovanou mezistátní arbitráž, Rozhodčí řízení ve Starověkém 

Řecku, Mírový projekt Jiřího z Poděbrad, Smlouvu z Jay (Jay Treaty) a Spor Alabama, který je 

považovaný za bod zrození moderní podoby Mezinárodního rozhodčího řízení.  

Dále se detailně zaměřím na Stálý Rozhodčí soud, jeho složení, průběh procesu před ním, 

případům, kdy se Stálým Rozhodčím soudem měla co dočinění Česká republika. 

A nakonec také řeknu několik slov ohledně investičních arbitráží a pravidel UNCITRAL, se 

kterými má Česká republika bohaté zkušenosti.  
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2. POJMY 

 

Rozhodčí řízení, neboli arbitráž Dnes používaná forma se ustálila koncem 
18.stol 

Jednání  Sporné strany si vzájemně přímo předkládají 
své požadavky a snaží se nalézt vzájemně 
přijatelný způsob urovnání sporu  

Dobré služby Třetí státy nebo jiní třetí činitelé vystupující 
coby zprostředkovatelé, na sporu přímo 
nezúčastněni, napomáhají se souhlasem 
sporných stran zahájení a kladnému 
průběhu jednání mezi stranami o sporné 
věci - poskytují jim věcné a osobní služby, 
avšak samy se neúčastní vlastního jednání 

Zprostředkování  Podobné předchozímu, ale prostředník 
se účastní vlastního jednání, snaží se najít 
a předložit návrh přijatelného řešení - je 
účastníkem jednání, aniž by byl stranou 
ve sporu 

Vyšetřování  Ve sporech vyvolaných rozdílnými názory na 
skutkové okolnosti, zainteresované státy se 
mohou nejprve dohodnout na vyšetření a 
zjištění právě těchto okolností, a to jako 
předpokladu případného určení 
odpovědnosti za porušení určitého 
mezinárodního závazku a nápravy tohoto 
porušení. 

Smírčí řízení Novodobá forma, ustálila se až po 2. sv. 
válce 
v rukou nezávislých osob, které vytvářejí 
konciliační komisi (zpravidla 5 členů, každá 
ze sporných stran 2 soudce, pátý jako 
předseda komise je určen dohodou stran 
nebo ho určí konciliáři) 

Soudní řízení  Řízení u  Mezinárodního soudního dvoru 
v Haagu  

Alternativní řešení sporů  Jakýkoliv způsob řešení sporu mimo klasické 
soudní řízení, je jím například smírčí řízení, 
mediace etc.  

Legui Jednotka vzdálenosti užívaná historicky 
zejména v Portugalsku viz. Smlouva z 
Tordesillas 

Jay Treaty Smlouva z Jay  
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3. MEZINÁRODNÍ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 

Jako jedno z takzvaných alternativních řešení sporů je arbitráž využívána čím dál tím více. A 

to zejména z důvodu šetření času a mnohdy i výrazně menší publicity, která je pro účastníky 

v rámci některých typů sporů, jako jsou například investiční arbitráže, vysoce nežádoucí. 

Rozhodčí řízení je možné dělit hned několika způsoby, nejčastěji je však primárně 

rozdělujeme na mezinárodní a vnitrostátní anebo na veřejné a soukromé.  

Pro účely obecného členění vnitrostátního a mezinárodního rozhodčího řízení můžeme 

použít vymezení, jež za mezinárodní rozhodčí řízení označuje rozhodčí řízení, ve kterém jde o 

vztah s mezinárodním prvkem. Vnitrostátním rozhodčím řízením je pak takové rozhodčí 

řízení, ve kterém jde o vztah, kde mezinárodní prvek přítomen není. 

Mezinárodním prvkem pak může být dán zejména u:  

 účastníků řízení, 

 strany sporu (subjekt rozhodčího řízení), nebo 

 předmětu posuzovaného právního vztahu (objekt rozhodčího řízení),  

 jiné právně významné skutečnosti právního vztahu, 

pokud je u nich dán právně významný vztah k zahraničí.  

Mezinárodní prvek může být dán objektivně (tj. nezávisle na vůli stran) anebo subjektivně, 

kdy strany sporu přenesou jinak čistě vnitrostátní sporu do zahraničí. 

Hlavní zásady Mezinárodního rozhodčího řízení jsou kodifikovány v Haagské úmluvě o 

pokojném vyřizování mezinárodních sporů z roku 1907. Pojmem Mezinárodního rozhodčího 

řízení se rozumí proces urovnávání sporů mezi státy a mezi mezinárodními organizacemi 

prostřednictvím rozhodců, které si strany zvolí a podle dohodnutého práva mezi stranami. 

Rozhodci jsou vybíráni z oficiálně vedeného seznamu dané instituce zajištující rozhodčí 

řízení. Příslušnost rozhodčího soudu vzniká jen souhlasem sporných stran, kterého je však 

možno dosáhnout několika způsoby a to:  (i) dohodou ad hoc (ii) arbitrážní dohodou (iii) 

kompromisní doložkou obsaženou v jiné smlouvě (iv) konkludentně (neuplatněním námitky 

nepříslušnosti rozhodčího soudu).  

Podle obecného mezinárodního práva veřejného je výrok rozhodčího řízení konečný. 

At už vnitrostátní, nebo mezinárodní, soukromé, nebo veřejné, Rozhodčí řízení sebou nese 

nesporné výhody, díky kterým se stává čím dál častější volbou oproti klasickému soudnímu 

řízení7. Mezi ty největší výhody bezpochyby patří:  

 jednoinstanční řízení  

 podstatně větší rychlost než u klasického soudního řízení 

 jednoduchost procesních pravidel  

 využití odborníků ve vztahu k předmětu sporu 

 jednodušší uznání a výkon rozhodnutí 

                                                           
7 Sedláček D., Dubovský J.: Soudní řízení, nebo arbitráž? [online] [cit. 18.3.2016], dostupné z 
https://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-nebo-arbitraz-100852.html  

https://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-nebo-arbitraz-100852.html
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 řízení bez veřejnosti  

 podstatně širší autonomie stran  

 kontinuita v rozhodování  

 výrazně menší publicita řízení.  

 

Na druhou stranu, sebou Rozhodčí řízení nese i některé stinné stránky, asi největší z nich je 

nedostatek donucovací pravomoci rozhodců tam, kde strany anebo strana sporu, 

nespolupracují, pak nezbývá, než obrátit se na příslušný orgán státní moci. 

Zatímco v soukromé sféře nalezneme poměrně velký počet různých Rozhodčích soudů, jak 

mezinárodních, tak vnitrostátních, jako například:  

 

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky 

 Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha a.s. 

 Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno 

 Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži  

 Mezinárodní středisko pro řešení sporů WIPO  

 atd.  

 

v mezinárodním právu veřejném jsou k dnešnímu dni (červenec 2018) Rozhodčí soudy pouze 

tři, a to:  

 

 Stálý rozhodčí soud v Haagu, který však není stálým orgánem a je příslušný pouze pro 

spory předložené mu státy s jejich souhlasem 

 Rozhodčí tribunál pro mořské právo a 

 Zvláštní rozhodčí tribunál 

 

Oba posledně uvedené Rozhodčí tribunály jsou určené pro mořské právo a zabývají se spory 

o výklad a aplikaci mořského práva. 
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4. PRVNÍ POČÁTKY MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽE  

 

4.1  Starověká Indie 

 

Jak už jsem předestřela v úvodu této práce, alternativní řešení sporů, ke kterému rozhodčí 

řízení patří,  není novinkou posledních několika desítek let, ale vyvíjí se již mnoho staletí. 

Civilizace po celém světě se vždy snažily v případě možnosti vyhnout se drahým a krvavým 

válečným konfliktům a  preferovaly  mírové řešení sporů mezi nimi. Nejstarší proces 

mírového řešení sporu s prvky dnešního rozhodčího řízení datujeme do Starověké Indie8. 

Rozhodčí řízení zde mělo dokonce několik různých stupňů. Jedním stupněm rozhodčího 

řízení byla tvz. Puga, neboli rada osob, které patřily do různých sekt a kmenů, ale žily ve 

stejné lokalitě. Dalším typem rozhodčího řízení pak bylo tvz. Sreni, neboli  shromáždění 

řemeslníků a umělců opět patřících do různých kmenů, které mezi sebou však byly nějakým 

způsobem propojeny a dále tvz. Kula neboli skupina osob svázaných rodinnými vazbami a 

v neposlední řadě tvz. Panchayatové, jejichž rozhodnutí byla od počátku přijímána jako 

závazná9. Rozhodnutí Kuly bylo předmětem revize Sreni, jehož rozhodnutí mohlo být pro 

změnu revidováno Pugou. Hiearchie tedy byla následující: nejnižší stupeň Kula, vyšší stupeň 

Sreni a nejvyšším stupněm byla Puga10. 

Rozhodčí řízení bylo zejména hojně užívaným způsobem řešení sporů mezi jednotlivými 

příslušníky obchodních cechů z odlišných území. Cechy zaujímaly ve čtvrtém a třetím století 

před naším letopočtem ve Starověké Indii prominentní postavení a bylo jim proto svěřeno 

rozhodování sporů mezi jejich vlastními členy. 11 

  

                                                           
8 Historical Background of the ADR systém in India, dostupné z 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/10373/8/08_chapter%202.pdf  
9 Thilagraj R., Restorative Justice in India, Chapter 1.2 Dispute resolution Practices in Ancient India, Springler, 
2017   
10 Barret J., A History of alternative dispute resolution [online], dostupné z 
https://www.adr.gov/events/2009/may7-2009-materials-history.pdf  
11 Www.shodhganga.inflibnet.ac.in, str. 46 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/10373/8/08_chapter%202.pdf
https://www.adr.gov/events/2009/may7-2009-materials-history.pdf
http://www.shodhganga.inflibnet.ac.in/
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4.2 Starověké Řecko  

 

Zatímco ve starověké Indii měl institut arbitrážního řízení poměrně značně omezenou 

působnost (alespoň podle dostupných historických pramenů), ve Starověkém Řecku byl 

tento typ řízení již v celku dobře zaběhlý, což dokládá poměrně velké množství případů, které 

se dochovaly až do dnešní doby. Z tohoto důvodu je Starověké Řecko považováno za kolébku 

mezinárodní arbitráže.  

Mezinárodní arbitráže zažívaly v Řecku svůj zlatý věk od poloviny osmého století před naším 

letopočtem, kdy se staly velmi často využívaným způsobem  řešení sporů. V této době již 

pominula velká migrační vlna, kdy v rámci hledání nové orné půdy Řecká města kolonizovala 

především oblasti jižní Galie (dnešní Marseille a okolí) z důvodu velkého nárůstu počtu 

obyvatelstva, kterým hornatá půda Řecka nebyla schopna poskytnout náležitou obživu. 

Jednotlivé městské státy v té době již začaly fungovat samostatně a snažily se vymanit z 

ekonomické izolace. Ruku v ruce s mezistátními obchodními vztahy bylo nutné najít i mírový 

prostředek řešení z těchto vztahů nastalých sporů, který by zamezil válečnému konfliktu a 

byl nezávislý na jakýchkoliv mocnostech. A to zejména proto, že žádný z nově vzniklých států 

ještě nebyl dostatečně vyspělý, aby si mohl dovolit vojensky zaútočit na jiný stát.  

Vhodným prostředkem řešení těchto sporů se ukázalo právě rozhodčí řízení.   

V roce 445 před naším letopočtem uzavřely mezi sebou městské státy Athény a Sparta 

dohodu o třicetiletém míru12, která obsahovala ustanovení o řešení potenciálních sporů 

prostřednictví rozhodčího řízení. Obdobné ustanovení obsahovala i dohoda o míru z Niciáse, 

která byla uzavřena roku 421 před naším letopočtem13. Přestože ani jedna z těchto dohod 

nezabránila Pelopénské válce a obě byly porušeny, jsou podstatné, neboť jako jedny z 

prvních upravovaly povinné užití rozhodčího řízení přímo ve smlouvě mezi oběma stranami.  

 

 

První arbitráž 

První dochovaná zmínka o proběhlém rozhodčím řízení pochází od Pausaniána, nicméně 

podle řady odborníků je velmi pravděpodobné, že text je uměle vykonstruovaný a ukazuje 

spíše autorovy představy a přání, než skutečný proces rozhodčího řízení Starověkého Řecka v 

osmém století před naším letopočtem.  

Obecně je tedy v akademických kruzích za první skutečný dochovaný případ, řešený pomocí 

rozhodčího řízení, považován spor mezi Androsem a Chalcisem o vlastnictví města Acanthus, 

z roku 650 před naším letopočtem14. Rozhodnutí tohoto sporu bylo podle všeho svěřeno 

                                                           
12 Westermann W.L., Interstate Arbitration in Antiquity, The Classical Journal, Vol. 2, No. 5 (Mar., 1907), pp. 
197-211 [online], dostupné z 
https://www.jstor.org/stable/pdf/3287241.pdf?refreqid=excelsior%3A27186ccae464ceebf49b82aa5af66e7f  
13 Westermann, Interstate Arbitration in Antiquity, The Classical Journal II, str.201 
14 Fraser H.S., Cornell Law Review, Sketch of the History of International Arbitration, Volume 11, 1926, [online], 
dostupné z https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=clr  

https://www.jstor.org/stable/pdf/3287241.pdf?refreqid=excelsior%3A27186ccae464ceebf49b82aa5af66e7f
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1236&context=clr
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Parisánům, Samiánům a Erythraeánům. Přestože je toto první dochovaný případ řešený 

pomocí rozhodčího řízení, nejčastěji je v souvislosti s rozhodčím řízením ve Starověkém 

Řecku skloňovaný jiný případ a to případ Filipa Makedonského (otce Alexandra Velikého), 

který využil rozhodčího řízení pro urovnání územního sporu, pocházejícího z mírové smlouvy, 

kterou uzavřel s řeckými státy na jihu v roce 337 před naším letopočtem.  

 

 

 

Athénská demokracie 

Pravděpodobně nejvíce byl institut rozhodčího řízení ve Starověkém Řecku rozšířen v 

městském státu Athény, což dokládá zákonem stanovená povinnost přijmout funkci 

rozhodce.  

Muži staří šedesáti let byli povinni funkci rozhodce přijmout, viz. „Každý občan starší šedesáti 

let, byl pod ztrátou cti povinen přijmout funkci státem autorizovaného rozhodce.“ 15 

V Athénské demokracii bylo tedy rozhodčí řízení pravidelnou, státem schválenou a 

autorizovanou formou řešení sporů, avšak primárně pouze při řešení občanskoprávních 

sporů. 

Díky zákonem stanovené povinnosti přijmout funkci rozhodce dostalo rozhodčí řízení 

autoritativní rámec a navíc bylo zamezeno průtahům, které sebou přináší zvolení rozhodce. 

Shoda sporných stran o osobě rozhodce byla dostačující pro postoupení sporu danému 

rozhodci.  

Jak už jsem zmínila výše, obyvatelé Athén využívali rozhodčí řízení primárně při řešení 

občanskoprávních majetkových sporů viz. „V občanskoprávních sporech se občané obraceli 

zpravidla nikoliv na soud, ale na rozhodce“16. Na rozhraní 5. až 4. století před naším 

letopočtem bylo pro tento typ sporů dokonce rozhodčí řízení zavedené jako povinný způsob 

řešení a sporné strany neměly možnost využít jiných prostředků pro řešení jejich sporu.  

Proti rozhodnutí rozhodce ovšem ale bylo v Athénách přípustné odvolání, a to jak k soudu, 

tak k jinému soukromému rozhodci. 

Desetiletí mezi koncem Peloponéské války a bitvou u Chairóneie (338 před naším 

letopočtem) byla příznivá pro nárůst užití rozhodčího řízení zejména díky významnému 

ekonomickému oslabení Athén a Sparty, které se v důsledku dlouhotrvajícího konfliktu 

posunuly více naroveň s ostatními městskými státy. Ani pozdější drobný ekonomický vzestup 

Sparty, kterou následovaly v těsném závěsu Théby, nebyl překážkou několika dochovaným 

rozhodčím nálezům z té doby. Jedním z nejznámějších příkladů je případ Athény vs. Delos, 

týkající se práv k Apollovu chrámu v Delosu.  

                                                           
15 Kolektiv autorů, Právní dějiny, Praha, Eurolex Bohemia 2005, str. 102 
16 Kolektiv autorů, Právní dějiny, Praha, Eurolex Bohemia 2005, str. 102 
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Na druhou stranu bylo ale rozhodčí řízení i často odmítáno, jako například, když Athény 

odmítly návrh Filipa Makedonského, aby prostřednictvím rozhodčího řízení bylo rozhodnuto 

o vlastnictví Halonesusu (ostrova ne severu Egejského moře, který byl častým cílem 

pirátských nájezdů) cca. 340 před naším letopočtem. 
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4.3 Starověký Řím  

 

Přestože v období římské vlády proces rozhodčího řízení během staletí postupně ustoupil do 

pozadí, v klasické éře římského práva můžeme ještě stále rozeznat určitou formu rozhodčího 

řízení, které bylo poměrně často užívaným nástrojem pro řešení soukromých sporů mezi 

římskými občany.  

Za éry Římské republiky byl civilní proces rozdělen na dvě části, a to in iure stadium a 

iudicium (jinak také stadium apud iudicem)17.  

Stadium in iure bylo charakteristické tím, že strany předstupovaly před speciálního soudního 

úředníka (praetora) a ten byl povinen posoudit právní a ostatní poměry každé strany zvlášť. 

Pokud to bylo dle jeho soudu možné, praetor měl za úkol pokusit se o zprostředkování 

dohody mezi znesvářenými stranami a pokud to možné nebylo, zajistit alespoň shodu stran 

na osobě rozhodce, v případě, že se strany nedokázaly dohodnout, koho jako rozhodce zvolit 

a následně proces postupoval do dalšího stadia.  

Na rozdíl od výše zmíněného stadia in iure, v případě iudicia nerozhodoval již státní úředník, 

nýbrž takzvaný iudex privatus, osoba, která představovala soukromého rozhodce a od státu 

obdržela zmocnění pro rozhodování sporů. 

Takové osoby (rozhodci) byli povinně vedené ve speciálním seznamu rozhodců, který 

uchovával u sebe právě praetor, tedy představitel státní moci. Sporné strany poté z tohoto 

seznamu vybíraly rozhodce, který jim nejlépe vyhovoval a na kterém se byly schopny 

shodnout. V případě neschopnosti stran se dohodnout, pak z toho seznamu vybíral sám 

praetor a rozhodce pro daný případ jmenoval. Jedná se o nejstarší dochovaný důkaz o 

procesu ustanovení rozhodce třetí stranou, v případě, že nedošlo ke shodě sporných stran. 

Rozhodce byl oprávněn k vyřešení sporu a následnému vyhlášení svého rozhodnutí v rámci 

iudicia. K tomuto úkonu měl rozhodce v případě potřeby možnost povolat jiné kvalifikované 

experty pro danou otázku, které se spor týkal, jestliže rozhodce sám neměl kvalifikaci na 

dostatečné úrovni k posouzení předmětu sporu, aby mohl spor fundovaně rozhodnout.  

Římské právo rovněž umožňovalo ustavení poroty, takzvaného arbitrum, které bylo tvořeno 

třemi rozhodci, jestliže byl případ více složitý a jeden rozhodce by na rozhodnutí případu 

nestačil. Výjimečně mohl být zřízen i vícečlenný tribunál, pokud se jednalo o opravdu složitý 

případ. Rozhodovací proces ve starověkém Římě představoval smíšenou formu rozhodování. 

Přestože byl rozhodce soukromou osobou, jeho mandát pro rozhodnutí sporu byl dán jeho 

uvedením v značně omezené listině rozhodců, kterou vedl nejvyšší státní soudní orgán. Stát 

si tím tak udržoval alespoň částečnou kontrolu nad soukromým řešením sporů. 

Zajímavé je, že sám Řím, jako republika, se nikdy nestal stranou žádného rozhodčího řízení. 

Podrobené provincie uspokojené a plně respektující pax Romana nikdy po celou dobu 

                                                           
17 Kincl, Skřejpek, Římské právo, Praha, C. H. Beck, 1995 
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existence Římského impéria nepocítily potřebu využít rozhodčího řízení a postavit se tak na 

roveň svému podrobiteli, což rozhodčí řízení jako jediné v té době umožňovalo.  

Využívání rozhodčího řízení v Římě definitivně skončilo s nástupem císaře Diokleciána na trůn 

na přelomu třetího století našeho letopočtu, který zrušil do té doby užívané klasické dělení 

římského procesu.   

Do té doby využívané rozhodčí řízení bylo nahrazeno autoritativními úředními 

rozhodováními pod taktovkou státní moci. V některých oblastech původního Římského 

impéria, jako například v Byzantské říši, se rozhodčí proces alespoň částečně zachoval, ale i 

tak ztratil svou původní důležitost a přestal být obligatorním a často využívaným prvkem 

civilního procesu. 
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5. STŘEDOVĚK 

 

5.1 Obecné shrnutí  

 

S nástupem středověku a individualizací jednotlivých států přišel konec rozhodčího řízení a 

arbitráž upadla na dlouho dobu v zapomnění. Byly to až městské trhy především v 

německých městech, které znovu přivedly rozhodčí řízení k životu a díky nim můžeme 

zejména v pozdější době středověku pozorovat a mapovat jeho postupný návrat. Městské 

trhy, na kterých se v té době potkávali obchodníci a cestovatelé nejen z ostatních měst ale i 

z různých oblastí a zemí, zoufale prahly po flexibilním mechanismu, který by umožnil 

znesvářeným stranám vyřešit vzniklý spor přímo na místě, bez nutnosti řízení před soudy, 

které bylo s ohledem na mnohdy odlišné národnosti stran problematické, drahé a příliš 

zdlouhavé.  

Přestože podle glos francouzských a italských glosátorů bylo toto výše popsané řízení svým 

průběhem přeci jen bližší mediaci, nebo konciliaci, pro rozhodčí řízení, které bylo to té doby 

zapomenuto v propadlišti dějin, to znamenalo zásadní přelom.  

První hrubá idea o řešení mezinárodních sporů prostřednictvím rozhodčího řízení ale pochází 

už z počátku čtrnáctého století, přesněji z doby kolem roku 1306, od právníka Pierra 

Duboise18 z Normandie, který napsal pamflet, ve kterém představil detailní plán na znovu 

získání Svaté země.  

Za detailněji propracovanou vlaštovku mezinárodní arbitráže, jak ji známe dnes, lze ale spíše 

považovat nakonec nerealizovaný mírový návrh českého krále Jiřího z Poděbrad z poloviny 

60. let    15. století19, na základě kterého měl být zřízen mezinárodní rozhodčí soud, který by 

byl příslušný k řešení všech sporů mezi členskými státy, které by mezi sebou uzavřely pakt, 

jež by zahrnoval mimo jiné i ustavení takové mezinárodní entity. To, že pakt podobného 

rozsahu (včetně zřízení stálého rozhodčího soudu) byl realizován až při jednáních v Haagu o 

450 let později, vypovídá více než dostatečně o výjimečnosti, jedinečnosti a myšlenkové 

pokrokovosti myšlenky českého krále, která bohužel předběhla svou dobu. 

Rozhodčí řízení si tedy svou dřívější důležitost vydobývalo pomalu, ale za to jistě. Dokonce 

sám „otec mezinárodního práva“ jak je Hugo Grotius20 často nazýván, ve svém nejslavnějším 

díle De Jure Belli et Pacis21 (publikovaném v roce 1625), které je považováno za bibli 

mezinárodního práva, věnoval několik vět historii a možnému budoucímu přínosu 

mezinárodního rozhodčího řízení.  

 

                                                           
18 Základní životopis dostupný online na  https://www.britannica.com/biography/Pierre-Dubois  
19 Tractatus pacis toti Christianitati fiendae (Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu) [online], dostupné z 
http://www.payne.cz/3xS43787/MirovaSmlouva.htm  
20 Životopis a základní informace o jeho práci dostupné na https://plato.stanford.edu/entries/grotius/  
21 Překlad „O právu míru a války“ 

https://www.britannica.com/biography/Pierre-Dubois
http://www.payne.cz/3xS43787/MirovaSmlouva.htm
https://plato.stanford.edu/entries/grotius/
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5.2 Mírový projekt Jiřího z Poděbrad  

Jiří z Poděbrad byl mezi prvními vladaři křesťanské Evropy, kteří se snažili bojovat s tehdy 

všudypřítomným papežským universalismem a budovat jejich státy na světských základech s 

důrazem na národní principy specifické pro každou zemi a nikoliv na univerzálních církevních 

základech.  

Z dostupných historických pramenů mapujících život Jiřího z Poděbrad můžeme dovodit, že 

jeho mírový projekt se ve skutečnosti skládal ze dvou částí, přičemž první idea, na které se 

začalo pracovat v roce 1461 (téhož roku byl vytvořen návrh Všeobecné mírové organizace)  

vůbec nepočítala se vznikem další mezinárodní entity, která by nahradila papeže. Počítalo se 

v ní pouze s vytvořením aliance, která by bránila křesťanský svět proti tatarským 

nájezdníkům a sílícímu muslimskému ohrožení. Cílem této dohody byla primárně ochrana 

Evropského kontinentu před Osmanskou říší prostřednictvím propojení jednotlivých 

evropských armád pod vedením českého krále. Takto vzniklé vojsko křesťanského světa mělo 

následně Osmanskou říši zničit a získat zpět do svých rukou Cařihrad. Tento návrh počítal i se 

vznikem jakéhosi mezinárodního dvora, jehož úkolem bylo zamezit vzniku válečných sporů 

mezi účastníky této křesťanské aliance.  

Tento první návrh byl dílem poradce Jiřího z Poděbrad Francouze Antonia Mariniho z 

Grenoblu, který byl v té době mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti hospodářství a 

mezinárodních vztahů.  

Druhá část, kterou z dnešního pohledu považujeme jako zásadní moment pro celý mírový 

projekt, byla zahájena v druhé polovině roku 1642. Návrh Antonia Mariniho v této době 

získává zcela novou podobu. 

Jako jeden z hlavních důvodů pro kompletní změnu původního konceptu mezinárodní 

organizace je uváděn rostoucí rozpor českého království a papežského stolce (v té době 

reprezentovaného papežem Piem II.) zejména poté, co 31. března 1462 došlo ke zrušení 

Basilejských kompaktát, což postavilo české Husity a tím i celé České království do 

nezáviděníhodné pozice. Situace se dokonce vyostřila natolik, že Jiří z Poděbrad byl papežem 

vyzván, aby se dostavil k církevnímu soudu.  

Podle řady historiků začala realizace druhého návrhu pravděpodobně po zářijovém Zemském 

sněmu, kde se Jiří z Poděbrad postavil za zachování Basilejských kompaktát jako jednoho z 

pilířů Zemské Ústavy. Pravděpodobně ve stejném období začal papež pracovat na vlastním 

návrhu protiturecké koalice. Aby se vyhnul mezinárodní izolaci, která díky zrušení 

Basilejských kompaktát Českému království vážně hrozila, byl Jiří z Poděbrad donucen k 

vytvoření stínového návrhu organizace, jež měla nově za cíl nahradit tehdejší teokratickou 

monarchii za mezinárodní organizaci nezávislých států a jejímž hlavním úkolem by bylo 

zamezit válečným konfliktům a postavit jakékoliv válečné snahy mimo zákon a tak 

dlouhodobě a trvale udržovat mír ve všech zemích křesťanské Evropy.  
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Všeobecná mírová organizace, představující mezinárodní mocensko-politicky ́útvar, který 

měl na základě tohoto návrhu vzniknout, ale nikdy neměla získat podobu státního útvaru. 

Samotný návrh Charty22 toto seskupení zmiňoval jako “Unio”23.  

V dalším textu Charty se kromě tohoto označení uniei dostává i dalších, funkci zachycujících 

výrazů, jako je pax24, connexio25, collegium26 nebo fraternitas27 et concordia28. Přeloženo do 

současného jazyka se dá o tomto útvaru hovořit jako o unii, svazu nebo organizaci, tedy jako 

o samostatné mezinárodní právnické osobě. Podle cľańku 16 Charty měla, vzniklá 

mezinárodní organizace získat svůj znak (arma), pečeť (sigillum), vlastni ́společnou pokladnu 

(archam communem), syndika (sindicus), úrědnicky ́aparát a další společné orgány.  

Zakládající členské státy a posléze i další prǐstupujići ́státy se do organizace měly zapojit 

písemným závazkem, zě budou bedlivě dodržovat všechna ustanoveni ́obsažená v Chartě. 

Prǐstupujići ́(zakládající) státy by se zavazovaly ve prospěch nově vznikajícího mezinárodního 

útvaru, a to zejména v otázkách válecňyćh konfliktů a míru, v oblasti soudní, finanční a 

ekonomické a tedy i v oblasti vznikajícího mezinárodního prav́a, kde měla mít nově vzniklá 

organizace právo vydávat pro své členy obecně závazné právní normy. Bylo výslovně 

uvedeno, zě mezi cľenskyḿi státy platí jejich vzájemná rovnost, což bylo v ostrém rozporu s 

dosavadním hierarchickým usporǎ́dańiḿ křesťanské Evropy a tyto body představovaly hlavni ́

zdroj kritiky a obav ze strany papeže a císaře, kteří ́ztělesňovali toto hierarchické usporǎd́áni.́ 

Císař měl (pokud by se stal cľenem organizace), vystupovat pouze jako jeden ze vzájemně si 

rovných členů a zdá se, zě s cľenstviḿ papeže a ostatních církevních knížat tento druhý 

projekt už vůbec nepočítal, ačkoliv osoba papeže měla původně vystupovat při organizaci 

protitureckého tažení. V původním návrhu měla osoba papeže apelovat na krěstǎnské státy k 

mobilizaci a Jirǐ ́z Poděbrad hodlal papeži přidělit opatrovnictví a organizaci naḿorňićh sil 

proti Turkům. Členské státy se dle cľańku 22 Charty měly zavázat ke společnému postupu 

proti tomu cľenu, který by vystupoval v rozporu s Chartou a nedodržoval její ustanoveni.́ V 

prǐṕadě úmrtí panovníka jednoho ze členských státních útvarů mělo být zamezeno jeho 

nástupci, aby se ujal moci v zemi, dokud by nepotvrdili závazky plynoucí z Charty pro jeho 

zemi. O přístupu nového cľena měl rozhodovat stálý kongres delegátů (Congregatio) a 

podmínkou pro přistoupení bylo mimo jiné  písemné přijetí závazku k dodržování Charty. 

  

                                                           
22 Zakládající statut mezinárodní organizace, který stanovuje fungování, cíle a zásady dané organizace  
23 překlad „Unie“ 
24 Překl. „mír“ 
25 Překl. „spojení“ 
26 Překl. „kolegium“ 
27 Překl. „bratrství“ 
28 Překl. „konkordát“ 
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5.3 Papež jako rozhodce  

Papežská arbitráž byla jedním z aspektů nenápadného procesu, kterým se římskokatolická 

církev v Západní Evropě stala ve středověku v některých směrech plnohodnotným dědicem 

Římské říše. Tento proces již začal v deuterokanonickém období (čas mezi obdobím, na které 

se vztahuje hebrejská Bible, a dobou, na kterou se vztahuje křesťanský Nový zákon, tradičně 

pokrývá zhruba čtyři sta let), kdy byli členové církve vyzýváni, aby se snažili řešit své rozdíly 

bez použití pohanských soudů. Mezi výsady, které biskupům přikládal Konstantinský mír, 

bylo i imperiální uznání29 o platnosti a účinnosti rozhodnutí, které vydal biskup v soudcovské 

nebo rozhodčí funkci a povinnost státu exekuovat taková rozhodnutí vydaná církevní 

entitou.  

A tak, nejenže s postupným rozpadem Římského impéria získali kněží větší administrativní a 

judiciální povinnosti ale stali se rovněž, s výjimkou Konstantinopole, stínovými prokonzuly.  

Papeži dvanáctého a třináctého století byli ve velké většině učení znalci tehdejšího platného 

práva a to jak kanonického, tak říšského. Od 13. století byl papež, který se mezitím stal 

silným hráčem na poli západoevropské politiky, stále častěji povoláván do role rozhodce 

sporů mezi západoevropskými feudálními mocnostmi. K nejznámějším sporům, které byly 

rozhodnuty za účasti papeže, jako rozhodce, bezesporu patří spor mezi Filipem IV. Sličným a 

Edwardem I., který byl rozhodnut v roce 1297 papežem Bonifácem VIII., dále pak spor mezi 

Portugalskem a Španělskem, který v roce 1493 rozhodl papež Alexandr VI. a v neposlední 

řadě pak spor mezi Polskem a Ruskem v letech 1572 až 1583, který byl nakonec rozhodnut 

papežem Gregoriem XIII.  

Je důležité podotknout, že nejenže papežové působili v pozici rozhodce ve světských sporech 

dalších stran, ale že poměrně často využívali rozhodčího řízení, pokud se jednalo o spory, kde 

církev byla jednou ze sporných stran, například s Italskými městskými státy a jinými státními 

útvary.  

V pozdějších letech však jen zřídkakdy sekulární vládci služeb kanceláře Svatého stolce v 

arbitráži využili. V roce 1885 byl zvolen papež Lev XIII., aby rozhodl o nárocích Německé říše 

a Španělska na Karolínských ostrovech. Avšak například návrhy papeže Benedikta XV. (ze dne 

28. července 1915 a zvláště pak ze dne 1. srpna 1917) aby působil, jako mediátor mezi 

znesvářenými válčícími stranami První Světové války, se nesetkaly s úspěchem a jeho snaha 

stát se mírotvorcem nedošla svého naplnění.  

Náboženské a politické otřesy 16. a 17. století omezily možnosti využití rozhodčího řízení, ale 

v žádném případě nesnížily jeho potřebu. S definicí suverenity od Jeana Bodina30 a s růstem 

moderního státu a  s jeho velkou a absolutní autoritou začali právní teoretici civilizovaných 

národů hledat právní mechanismy na podporu míru; a u některých spisovatelů, jako je Hugo 

Grotius a jeho dílo De Iure Belli Ac Pacis, které jsem zmínila výše, najdeme rekurz k římské 

                                                           
29 Codex Theodosianus, vyd. T. Mommsen a P. Meyer, 2 v. 3 Berlin 1905 1: 27.1 
30 Životopis a učení dostupný online na https://www.mises.cz/clanky/dejiny-6-9-jean-bodin-vrchol-
absolutistickeho-mysleni-ve-francii-1066.aspx  

https://www.mises.cz/clanky/dejiny-6-9-jean-bodin-vrchol-absolutistickeho-mysleni-ve-francii-1066.aspx
https://www.mises.cz/clanky/dejiny-6-9-jean-bodin-vrchol-absolutistickeho-mysleni-ve-francii-1066.aspx
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právní doktríně rozhodčího řízení31. Kongresový systém vytváření a udržování míru, který 

započal v 18. století a  dále se rozvíjel, vedl k uznání arbitráže a nakonec založení v Haagu 

skupiny právníků, kteří měli být zaměstnáni pro rozhodování sporných nároků.  

Lze konstatovat, že převládající etický standard evropské společnosti byl v raných letech 

středověku měřen prostřednictvím papežské arbitráže. Církev si zachovala pravidla 

rozhodčího řízení podle Římského práva a papežové šířili tuto spravedlivou formu. Vzhledem 

k tomu, že sekulární vlády začaly nahrazovat římsko-kanonické metody, hledaly zejména od 

17. století možnosti jak navrhnout všeobecně přijatelné systémy rozhodčího řízení.  

 

 

Francie vs. Anglie (spor mezi Filipem IV Sličným a Edwardem I.) 

Ve 13. století a především v době pontifikátu Bonifáce VIII. byla Francie spolu s rodem 

Kapetovců, který stál v jejím čele na vrcholu moci v Západní Evropě. Filip IV. Sličný32 se v té 

době rozhodl získat zpět francouzská území, které v té době náležela Anglii (tj. Gaskoňsko, 

Bordeaux a Cayenne). Vzhledem k tomu, že další válečný střet by citelně zasáhl celou Evropu, 

rozhodl se do sporu vstoupit tehdejší papež Bonifác VIII. Filip VI. Sličný však byl pevně 

rozhodnut pro válečné tažení a odmítl jednat nejen s anglickou stranou ale i se samotným 

papežem. Papež Bonifác VIII.33 se tak díly neochotě francouzského krále ocitl v nepříjemné 

situaci, neboť ho v té době mocensky ohrožovali nepřátelé v Itálii a většina kardinálů Svatého 

stolce byla Francouzských. Papež si tedy nemohl dovolit znepřátelit si francouzského krále, 

nicméně ve snaze o mírové řešení pokračoval. Po složitých jednáních nakonec bylo míru mezi 

Francií a Anglií dosaženo dne 13. srpna 129634.  

 

 

Portugalsko vs. Španělsko (Tordesillaská smlouva) 

Po objevení Ameriky a s tím spojeným rozmachem kolonizačních výprav začaly se mezi 

dvěma největšími kolonizačními mocnostmi stupňovat i spory o nově objevená území v 

Atlantickém oceánu.  

Řešením tohoto problému se měla stát právě Tordesillaská smlouva35 mezi Španělskem a 

Portugalskem o rozdělení sfér vlivu na západní polokouli podepsaná v Tordesillas dne 7. 

června 149436, jejímž zprostředkovatelem se stal papež Alexandr VI. Smlouva stanovovala 

                                                           
31 Scott B. J., The Classics of international law, Clarendon Press, 1925, dostupné online na 
http://scans.library.utoronto.ca/pdf/7/12/hugonisgrottiide21grot/hugonisgrottiide21grot.pdf  
32 Bordonove G., Filip IV. Sličný, Brána, 2007 
33 Životopis dostupný online na http://monarchizmus.blogspot.com/2011/04/bonifac-viii-papez-
kral.html?_sm_au_=iVVk5F6n0LNhrHSF  
34 Dostupné online z http://www.wikiwand.com/cs/Bonif%C3%A1c_VIII.  
35Dostupné z  https://www.guampedia.com/treaty-of-tordesillas/  
36 Dostupné online z http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e2088  

http://scans.library.utoronto.ca/pdf/7/12/hugonisgrottiide21grot/hugonisgrottiide21grot.pdf
http://monarchizmus.blogspot.com/2011/04/bonifac-viii-papez-kral.html?_sm_au_=iVVk5F6n0LNhrHSF
http://monarchizmus.blogspot.com/2011/04/bonifac-viii-papez-kral.html?_sm_au_=iVVk5F6n0LNhrHSF
http://www.wikiwand.com/cs/Bonif%C3%A1c_VIII
https://www.guampedia.com/treaty-of-tordesillas/
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2088
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2088
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demarkační linii od pólu k pólu, ve vzdálenosti 370 legují37 západně od Kapverdských 

ostrovů, kde všechny země na východ od ní měly náležet do sféry vlivu Portugalska a na 

západ pak do sféry vlivu Španělska. Smlouva jako taková nepředpokládala přímý zábor 

nových území, ale naopak pracovala s otázkami obchodní, misijní a do jisté míry i 

s průběhem a plánováním osidlovací činnosti. Tordesillaská smlouva se tak stala svého druhu 

první smlouvou, týkající se koloniálního rozdělení světa38. Hlavním důvodem, proč se papež 

při jejím vyjednávání tak angažoval, byla snaha zabránit ozbrojenému střetu mezi tehdy 

vedoucími katolickými námořními mocnostmi, kterými Portugalsko se Španělskem 

bezesporu byly.  

Demarkační linie byla původně papežem Alexandrem VI. v bule Inter Caetera39 ve 

vzdálenosti 100 legují40 západně od Kapverdských ostrovů. Proti tomu ale protestovalo 

Portugalsko a po tvrdých a dlouhých jednáních se Portugalsku díky Duartovi Pachecovi 

Pereiremu, který byl významným astronomem tehdejší doby41, podařilo posunout linii na 

370 legují západně od Kapverdských ostrovů.  

Tento nový posun linie umožnil Portugalsku kolonizovat část Brazílie ležící na východ od linie, 

která by podle původního dělení patřila Španělsku. Existují teorie, že důvodem vynuceného 

posunutí demarkační linie byla právě existence Brazílie, o které v době sporu již Portugalsko 

údajně vědělo.  

Smlouva byla na tehdejší dobu poměrně rychle ratifikována. Poté, co byla dne 7. června 1494 

v Tordesillas podepsána, byla už dne 2. července téhož roku ratifikována Španělskou stranou 

a dne 5. září téhož roku pak Portugalskem.  

Přestože podpis Tordesillaské smlouvy měl vyřešit veškeré spory týkající se kolonizačního 

rozdělení světa a zamezit vzniku nových, spory pokračovaly mezi oběma signatáři nadále a to 

zejména z důvodu toho, že si obě strany vykládaly text smlouvy tak, aby byl pro danou stranu 

co nejvýhodnější a dále pak také protože délka jedné leguy se v každé zemi lišila. Spornou 

rovněž byla přesná lokace bodu, od kterého měla být demarkační linie počítána.  

Přesto však byla smlouva oběma signatáři poměrně dlouhou dobu dodržována. A to i přes 

fakt, že ostatní mocnosti jako Francie a Anglie smlouvu nikdy neuznaly. Smlouva byla 

nakonec po necelých 300 letech existence v roce 1750 zrušena ujednáním z Madridu. 

 

                                                           
37 Pozn. tehdejší jednotka délky 
38 Walch W.J., O´Halloran K., Cases and Controversies in US History, Weston, Walch Publisher, 1993 [online] 
dostupné z  https://books.google.cz/books?id=-
tCqM8cGzBEC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=treaty+of+tordesillas&source=bl&ots=TgW-
QSAE7P&sig=NHPrxad62ZQgR2HSGBk6E4auc4Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjumKWFqqXcAhWBGewKHfi9DlQ4
FBDoAQhGMAM#v=onepage&q=treaty%20of%20tordesillas&f=false  
39 Vydána roku 1493 
40 1 legua odpovídá cca dnešním 4,83 km 
41 Nazýván „Portugalským Achillem“, byl také portugalský voják a kartograf, který detailně procestoval a 
zmapoval oblast Západní Afriky a Kapverdských ostrovů 

https://books.google.cz/books?id=-tCqM8cGzBEC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=treaty+of+tordesillas&source=bl&ots=TgW-QSAE7P&sig=NHPrxad62ZQgR2HSGBk6E4auc4Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjumKWFqqXcAhWBGewKHfi9DlQ4FBDoAQhGMAM#v=onepage&q=treaty%20of%20tordesillas&f=false
https://books.google.cz/books?id=-tCqM8cGzBEC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=treaty+of+tordesillas&source=bl&ots=TgW-QSAE7P&sig=NHPrxad62ZQgR2HSGBk6E4auc4Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjumKWFqqXcAhWBGewKHfi9DlQ4FBDoAQhGMAM#v=onepage&q=treaty%20of%20tordesillas&f=false
https://books.google.cz/books?id=-tCqM8cGzBEC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=treaty+of+tordesillas&source=bl&ots=TgW-QSAE7P&sig=NHPrxad62ZQgR2HSGBk6E4auc4Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjumKWFqqXcAhWBGewKHfi9DlQ4FBDoAQhGMAM#v=onepage&q=treaty%20of%20tordesillas&f=false
https://books.google.cz/books?id=-tCqM8cGzBEC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=treaty+of+tordesillas&source=bl&ots=TgW-QSAE7P&sig=NHPrxad62ZQgR2HSGBk6E4auc4Y&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjumKWFqqXcAhWBGewKHfi9DlQ4FBDoAQhGMAM#v=onepage&q=treaty%20of%20tordesillas&f=false
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6. MODERNÍ DOBA  

 

6.1 Obecný přehled  

Lze bez obalu říci, že moderní kapitolu rozhodčího řízení však otevřel až takzvaný Jay Treaty z 

roku 1794. Z pohledu dnešní podoby rozhodčího řízení by bylo možné přeskočit šestnácté, 

sedmnácté a i velkou část osmnáctého století, protože arbitráž v těchto letech zažila 

významný útlum i přes výše zmíněné případy. Nicméně, jak jsem ukázala na dříve zmíněných 

příkladech, přestože v těchto třech stoletích najdeme případů rozhodčího řízení jako šafránu, 

principy tohoto institutu nebyly zapomenuty a možnost arbitráže byla tu a tam 

zakomponována do mírových smluv a její principy byly zmíněny v dílech tehdejších právních 

teoretiků jako Hugo Grotius, nebo Samuel von Pfendorf.  

 

 

6.2 Jayova smlouva „Jay Treaty“ (Treaty of Amity, Commerce and Navigation 

between his Britannic Majesty and United States of America)  

Americkou populací zavrhovaná smlouva byla podepsána mezi Spojenými státy americkými a 

Velkou Británií dne 19. listopadu 1794 za účelem vyřešení sporů, které mezi oběma státy 

zůstávaly od dob Války o nezávislost (1775 - 1783). I po ukončení Války o nezávislost 

zůstávaly vztahy mezi oběma mocnostmi totiž silně napjaté a to zejména ze tří důvodů: 

1) Export britského zboží a výrobků na americké trhy kvetl, zatímco byť jen možnost 

exportu amerického zboží na území Velké Británie byla znemožněna likvidačními 

dovozními omezeními a výškami tarifů, které Velká Británie po prohře války vůči 

Spojeným státům americkým zavedla.  

2) Přestože se v Pařížské dohodě z roku 1783 (The Treaty of Paris)42 Velká Británie 

zavázala k opuštění vojenských pevností na severu Spojených států a jejich předání o 

rukou americké strany43, ani v roce 1794 k tomu stále nedošlo.  

3) Přestože byl oficiálně mezi oběma mocnostmi uzavřen mír, britské imprese 

amerických námořníků spolu se zadržováním amerických námořních a vojenských 

zásob na neutrálních lodích místo vymizení naopak zesílily.  

Z těchto důvodů tedy byly oba státy pouhý rok po uzavření mírové dohody a ukončení války 

znovu na pokraji válečného konfliktu.  

Přestože od uzavření Jayovy smlouvy44 očekávala zejména americká strana velké změny, 

nakonec se na jejím základě podařilo dohodnout řešení jen u zlomku všech sporů.  

                                                           
42 Online dostupné z https://www.history.com/topics/american-revolution/treaty-of-paris  
43 Online dostupné z https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/Inter-StateDisputes/Belize-
Guatemala/Treaties/ParisPeaceTreaty1783.pdf  
44 Online dostupné z https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/artifact/james-madisons-working-copy-jay-
treaty-november-19-1794  

https://www.history.com/topics/american-revolution/treaty-of-paris
https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/Inter-StateDisputes/Belize-Guatemala/Treaties/ParisPeaceTreaty1783.pdf
https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/Inter-StateDisputes/Belize-Guatemala/Treaties/ParisPeaceTreaty1783.pdf
https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/artifact/james-madisons-working-copy-jay-treaty-november-19-1794
https://www.visitthecapitol.gov/exhibitions/artifact/james-madisons-working-copy-jay-treaty-november-19-1794
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Velká Británie se v Jayově smlouvě zavázala opustit veškerá stále okupovaná území 

Spojených států do června 1796 a mezi oběma mocnostmi byla uzavřena nová obchodní 

dohoda, která však ve svém důsledku byla opět výrazně výhodnější pro Britskou stranu. To 

bylo vše, co se podařilo dojednat a zbylé spory zahrnující Kanadsko-Mainskou hranici, 

předrevoluční dluhy Velké Británie vůči Spojeným státům americkým, či zabavené americké 

lodě, měly být na základě smlouvy řešeny prostřednictvím arbitráže. I přes velký odpor 

obyvatel Spojených států amerických však nakonec Smlouva americkým Senátem prošla dne 

24. června 1795.45 

 

 

6.3 Spor Alabama  

Další a asi nejznámějsǐ ́mezinárodní spor mezi největšími světovými velmocemi 19. století, 

tedy Spojenými státy americkými a Velkou Británií, má kořeny již v průběhu americké 

Občanské války (1861-1865), kdy bylo ve Velké Británii vyrobeno pět vaĺecňyćh lodi ́pro státy 

Konfederace. Jelikož Británie oficiálně zastávala neutralitu (oficiálně vyhlášena Velkou 

Británií dne 14. května 1861), výroba válecňyćh lodi ́byla maskována jako výroba lodi ́

obchodních. Nejúspěsňějsǐ ́lodi ́flotily se stala loď Alabama, která za dva roky služby (1862-

64) potopila nebo zajala 58 obchodních lodi ́Unie. Po skončení války Spojené státy americké 

obvinily Velkou Británii z nedodržení neutrality a pomoci jedné z válecňyćh stran a 

požadovaly vysokou finanční kompenzaci. Po několika letech neúspěsňyćh vyjednávaní, 

uzavřely obě strany sporu v roce 1871 Smlouvu z Washingtonu (Treaty of Washington), ve 

které se dohodly na vytvoření rozhodčí komise, která měla za cíl, rozhodnout jejich spor. V 

souladu s cľańkem I. této smlouvy vznikl Rozhodčí tribunál složený z pěti cľenů: po jednom z 

Velké Británie (Sir Alexander James Edmund Cockburn) a Spojených států (Charles Francis 

Adams), třetího jmenovaného italským králem (Count Frederick Sclopis), cťvrtého 

jmenovaného prezidentem Švyćarska (James Stämpfli) a pátého jmenovaného Brazilským 

panovníkem (Marcos Antonio d’Araujó). Takto ustavený Rozhodčí tribunál se dne 14. září 

1872 v Ženevě v poměru 4 : 1 usnesl, zě Velka ́Británie v prǐṕadě výroby dvou lodi ́(Alabama a 

Florida) porušila svou neutralitu tím, zě nezabránila vyrobeni ́těchto lodi ́na svém území, ani 

lodě nezadržela a poskytovala jim služby přístavů ve svých koloniích. Velká Británie se 

podvolila tomuto rozhodčímu nalezu a zaplatila Spojeným státům americkým odškodnění ve 

výši 15,5 milionu dolarů ve zlatě.  

Rozhodčí nalez v případu Alabama46 tak  nejen urovnal spor, ale prědevsǐḿ se zasloužil o 

rozvoj rozhodčího rǐźeni.́ Ten se projevil nárůstem užití rozhodčích doložek ve smlouvách pro 

                                                           
45Schwarzenberger G., Present-Day Relevance of the Jay Treaty, Notre Dame Law Review, 1978 [online], 
dostupné z 
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.bing.com/&httpsredir=1&article=263
5&context=ndlr  
46 Reports Of International Arbitral Awards, UNITED NATIONS, VOLUME XXIX, pp.125-134, [online], 
dostupné z http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf  

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.bing.com/&httpsredir=1&article=2635&context=ndlr
https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.bing.com/&httpsredir=1&article=2635&context=ndlr
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf


24 
 

případ sporů mezi státy, snahou států sjednotit pravidla rozhodčího rǐźeni,́ které mělo za cíl 

zjednodušit vyuzǐv́ańi ́arbitráže a dále návrhy na vytvoření ́stálého rozhodčího tribunálu.  

Spor Alabama tak přinesl znovuoživení procesu, který v té době zůstával již mnoho let ve 

svém latentním stadiu. Můžeme ho tedy právem považovat za základní kámen 

mezinárodního Rozhodčího řízení tak, jak je známe dnes.  
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7. STÁLÝ ROZHODČÍ SOUD  

 

7.1 Obecně  

Stálý rozhodčí soud, neboli “Cour permanente d’arbitrage” či „Permanent Arbitration Court“ 

sídlí v nizozemském Haagu, v “Paláci míru”, který byl v roce 1913 postaven speciálně pro 

tento Soud (dnes v této budově však sídlí i Mezinárodní soudní dvůr). Úředním jazykem 

Soudu je francouzština a angličtina. Soud se zabývá pouze případy, které se mu sporné 

strany rozhodnou předložit, nemá pravomoc se v opačném případě sporu jakkoliv aktivně 

účastnit.  

Administrativním orgánem Soudu je Mezinárodní kancelář, která je vedená Generálním 

tajemníkem, kterým je v současné době pan Hugo Hans Siblesz47.  

V současnosti je signatářem Úmluvy (ať již jedné (z roku 1899), nebo druhé (z roku 1907) 

celkem 121 států48. Největší počet států, které se signatáři ani jedné z Úmluv dosud nestaly, 

se nachází v Africe a v Asii. Naopak všechny Evropské a Jihoamerické státy signatáři jsou.  

Momentálně platný a účinný Arbitrážní řád (Réglement d’Arbitrage de la Court permanente 

d’Arbitrage) je ze 17. prosince 201249.  

Každoročně rovněž Soud vydává tvz. Annual reports, neboli zprávy o ročním vývoji situace 

v rámci činnosti Soudu. Tyto reporty jsou od roku 1999 rovněž dostupné na oficiálních 

webových stránkách Soudu50.  

  

                                                           
47 Curriculum vitae online dostupné z 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjWqOmEpqjcAhVPb1A
KHTtFD9kQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Flaw.spbu.ru%2FLibraries%2F986d9b6e-374a-4353-8f64-
763a1fb15537.sflb.ashx&usg=AOvVaw1tvIMx9Z1Bl7PegGpmkoOW  
48 Seznam současných členských států dostupný online z https://pca-cpa.org/wp-
content/uploads/sites/175/2017/07/Current-List-Annex-1-Members-of-the-Court-update-20180622.pdf  
49 Online dostupný z https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-
darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf  
50 Online dostupný z https://pca-cpa.org/en/about/annual-reports/  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjWqOmEpqjcAhVPb1AKHTtFD9kQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Flaw.spbu.ru%2FLibraries%2F986d9b6e-374a-4353-8f64-763a1fb15537.sflb.ashx&usg=AOvVaw1tvIMx9Z1Bl7PegGpmkoOW
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjWqOmEpqjcAhVPb1AKHTtFD9kQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Flaw.spbu.ru%2FLibraries%2F986d9b6e-374a-4353-8f64-763a1fb15537.sflb.ashx&usg=AOvVaw1tvIMx9Z1Bl7PegGpmkoOW
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwjWqOmEpqjcAhVPb1AKHTtFD9kQFgg4MAY&url=http%3A%2F%2Flaw.spbu.ru%2FLibraries%2F986d9b6e-374a-4353-8f64-763a1fb15537.sflb.ashx&usg=AOvVaw1tvIMx9Z1Bl7PegGpmkoOW
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/07/Current-List-Annex-1-Members-of-the-Court-update-20180622.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/07/Current-List-Annex-1-Members-of-the-Court-update-20180622.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf
https://pca-cpa.org/en/about/annual-reports/
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7.2 Historie 

Stálý rozhodčí soud byl založen v roce 1899 Úmluvou o pokojném vyřizování mezinárodních 

sporů z první Haagské konference (zorganizované na základě iniciativy ruského cara Mikoláše 

II.51 za účelem nalezení co nejúčinnějších prostředků pro zajištění trvalého a reálného 

světového míru a především za účelem omezení všeobecného zbrojení). Tato Haagská 

“mírová“ konference byla vlastně první konferencí, jejímž hlavním tématem bylo zajištění 

mírových dohod, která se nekonala v návaznosti na ukončený válečný konflikt. Veškeré 

předchozí sněmy, konference atd., jejichž předmětem byla mírová jednání, se konaly vždy až 

po ukončení nebo v rámci válečného konfliktu, kdy se válčící strany snažily nastolit znovu 

mír.  

Návrh cara Nikolajeviče II. byl brzy s nadšením podpořen Spojenými státy americkými a 

podporou ze strany Velké Británie. Zbytek Evropy zůstával k této myšlence, alespoň ze 

začátku, poměrně dost skeptický. Dokonce i v Rusku, které prostřednictvím cara tuto 

konferenci navrhlo, se tento plán setkával jen s malým nadšením. Pan Pierce, americký 

představitel, který v té době pobýval v St. Petersbourgu, reportoval do Ameriky, že většina 

místních diplomatů shledává myšlenku jako „utopickou, příliš vizionářskou a až hraničící 

s donquichotstvím.  52 Od konference jako takové se všeobecně očekával pramalý úspěch a 

už vůbec žádný přínos.  

Dalším problémem, kterému Haagská konference musela čelit, byla otázka které země 

k účasti na konferenci pozvat. Neměl by car pozvat zástupce Jihoafrických republik, mezi 

nimiž a Velkou Británií neustále hrozil konflikt? Pozvat, anebo nepozvat papeže, který vždy 

tvořil jednu z nejsilnějších mocností? Car tento problém nakonec vyřešil pozváním všech 

zemí, které měly diplomatické zastoupení v Sankt Petersbourgu53. Což bohužel ale 

znamenalo absolutní vyčlenění amerického kontinentu s výjimkou Spojených států 

amerických a Mexika. Vynechané státy amerického kontinentu to ale neodradilo a na základě 

Druhého kongresu amerických republik uskutečněného v roce 1902 v Mexiko City se veškeré 

zbylé státy amerického kontinentu svolně připojily k veškerým dohodám uzavřeným v Haagu.  

Pozvánky na konferenci byly odeslány 24. srpna 1898 a i přes výhrady některých uvedených 

států, nakonec pozvání všechny bez výjimky přijaly. Jako místo konference byl vybrán 

Nizozemský Haag, jehož volbu car odůvodňoval zejména tím, že zde bude menší procento 

intrik a zákulisních bojů než v případě jiných měst, která tvořila centra moci v Evropě.    

Na základě rozeslaných pozvání mělo být předmětem Haagské konference hned několik 

témat, jejichž společným cílem bylo zajištění míru v Evropě a potažmo ve Světě.  

  

                                                           
51 Heresch E., Mikuláš II.- poslední ruský car, Dialog, 1996 
52 Foster W.J., Arbitration and the Hague Court, Kessinger Publishing, 2010, str. 15 -16 
53 Historie online dostupná z https://www.britannica.com/place/St-Petersburg-Russia  

https://www.britannica.com/place/St-Petersburg-Russia
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Bylo navrhnuto projednat:  

 Nenavyšování vojenských sil  

 Zákaz používání nových zbrání a výbušnin 

 Vytvoření mechanismu mimosoudního řešení případných vzniklých sporů za účelem 

eliminace válečných konfliktů  

 Zákaz námořních konfliktů za použití ponorek  

 Vytvoření adaptace Ženevských Konvencí pro námořní konflikty  

 Limitace území pro použití běžně užívaných výbušnin  

 

Jedním z hlavních bodů Konference bylo právě posílení a sjednocení mechanismů pro řešení 

mezinárodních sporů a to především rozhodčího řízení, které v předcházejícím století zažilo 

zmrtvýchvstání, jak v případě Jayovy smlouvy (The Jay Treaty), tak aféry Alabama z konce 18. 

a 19. století.  Z roku 1875 dokonce pochází první projekt úpravy pravidel rozhodčího řízení.  

Článek 16 Úmluvy o pokojném vyřizování mezinárodních sporů stanoví že “v právních 

otázkách a především v otázkách výkladu nebo uplatňování mezinárodních úmluv je arbitráž 

nejefektivnější a zároveň nejvhodnější způsob řešení sporů, které se nepodařilo vyřešit 

diplomatickou cestou.” 

V článku 20 se pak signatáři Úmluvy o pokojném vyřizování mezinárodních sporů zavazují k 

vytvoření Stálého rozhodčího soudu v souladu s jednacím řádem takového soudu, který se 

stal součástí této Úmluvy.   

Zajímavostí na této Úmluvě, jejíž podpis se neobešel bez zdlouhavých jednání a změn  je, že 

neobsahuje žádné povinné podmínky. Žádná ze signatářských mocností se podle Úmluvy 

nezavazuje k jakýmkoliv povinnostem. Úmluva poskytuje návod a možnosti mírového řešení 

mezinárodního sporu jako jsou mediace, Dobré služby, vyšetřovací komise, anebo rozhodčí 

řízení. Nikde v Úmluvě však není zakotvena povinnost států těchto možností řešení sporu 

využít. Signatářské státy nejsou dokonce ani povinny předložit svůj spor Stálému rozhodčímu 

soudu. Mnoho současných zastánců rozhodčího řízení považuje nedostatek zavazujících 

ustanovení v Úmluvě za zásadní chybu, avšak s ohledem na dobu kdy byla Úmluva 

dohodnuta a problémy, jaké provázely její uskutečnění, lze toto znění považovat za úspěch.  

Úmluva primárně rozeznává dva typy případů, které mohou být předloženy Soudu 

k posouzení a to jsou soudní spory a otázky interpretace jednotlivých ustanovení 

mezinárodních smluv. Již od samého počátku byl tedy sídlem soudu stanoven Haag, avšak již 

od začátku byla zakotvena možnost stran sporu vybrat si, na základě vzájemné dohody, jiné 

místo pro řešení jejich případu. Od samého počátku obsahuje Úmluva rovněž ustanovení 

týkající se toho, jak by měl vypadat rozsudek a co vše musí obsahovat, že každý rozsudek 

musí být doprovázen odůvodněním, proč Rozhodčí tribunál rozhodl tak jak rozhodl, na 

základě jakých důvodů dospěl k danému rozhodnutí. Avšak ani tento článek nebyl přijat bez 

značných diskuzí. Protesty, těch, kteří byli proti zakotvení této povinnosti v Úmluvě, 

pramenily zejména z obavy nadměrné kritiky stran sporu a i dalších institucí souvisejících 

s daným případem ze strany rozhodců (což se bohužel nakonec stalo, když v rámci 
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rozhodování Venezuelské preferenční otázky v roce 1904 předseda rozhodčího tribunálu, 

který pocházel z Ruska, měl několik připomínek, které se hluboce dotkly tehdejších 

Japonských představitelů.  

Další z hodně diskutovaných otázek byla konečnost Rozhodčího nálezu. Zvláště ze strany 

Spojených států amerických zde byly výrazné tlaky na možnost následného přezkoumání 

všech rozhodčích nálezů. Možnost přezkumu byla nakonec doplněná, ale pouze za 

předpokladu, že návrh na přezkum bude odůvodněný nově získanými důkazy, které nebyly 

ještě prezentovány v rámci prvního řízení.  

Stálý Rozhodčí soud je první a nejstarší mezivládní organizací, která nabídla fórum pro řešení 

mezinárodních sporů prostřednictvím rozhodčího řízení a jiných mírových prostředků. Avšak 

je pravdou, že stejně jako velká část dalších rozhodčích soudů vzniklých po něm není 

skutečně „stálým“ soudem. Stálý je tedy víceméně jen svým jménem. Není tvořený několika 

fixně danými soudci, kteří jsou připraveni kdykoliv rozhodnout předložený spor a pobírající 

pravidelný měsíční plat po dobu svého jmenování bez ohledu na to, jaký počet případů je jim 

předložen k posouzení, jak je tomu například v případě soudců Nejvyššího soudu Spojených 

Států Amerických.  
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7.3 Arbitrážní proces  

 

Arbitrážní řízení před Soudem je upraveno v Pravidlech rozhodčího řízení (Réglement 

d’Arbitrage de la Court permanente d’Arbitrage 201254), které jsou dostupné ke stažení na 

oficiálních webových stránkách Soudu.  

 

Dokument je rozdělen do čtyř hlavních částí a to:  

1. Přípravné řízení 

2. Složení Rozhodčího tribunálu 

3. Arbitrážní proces 

4. Rozsudek  

 

 

Přípravné řízení (Dispositions Préliminaires) 

Tato část čítá celkem šest článků, které upravují nutné kroky předcházející řešení sporu 

Soudem.   Článek druhý upravuje notifikaci návrhu na zahájení arbitrážního řízení druhé 

straně, kdy podle paragrafu 1 mohou být veškeré dokumenty (notifikace, návrhy etc.) 

doručeny druhé sporné straně jakýmkoliv komunikačním prostředkem, který umožňuje 

zajistit potvrzení doručení. Lhůta poté začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy je 

notifikace považována za doručenou. V případě, že konec lhůty připadá na víkend anebo v 

daném státě sváteční den, končí lhůta až nejbližší pracovní den. V rámci běhu lhůty jsou však 

nepracovní dny  započítávány do lhůty  jako běžný pracovní den.  

Platí, že strana, která se rozhodne vyhledat při řešení sporu pomoc rozhodčího řízení je 

povinna toto oznámit protistraně, či protistranám a rovněž kanceláři Stálého rozhodčího 

soudu.  

Proces rozhodčího řízení je považován za zahájený dnem, kdy je notifikace o arbitráži 

doručena protistraně.  

  

                                                           
54 Dostupný online z https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-
darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf  

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/R%C3%A8glement-darbitrage-de-la-CPA-2012.pdf
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Článek třetí pak obsahuje instrukce, jaké všechny informace musí taková notifikace 

obsahovat. Jsou to například:  

• oficiální žádost, aby byl spor předložen k rozhodčímu řízení před Stálým rozhodčím   

soudem 

• identifikace stran sporu, zejména jméno/název a kontaktní údaje na obě sporné   

strany 

• předmět žádosti 

• návrh týkající se počtu rozhodců, jazyka a místa konání rozhodčího řízení, pokud o 

těchto bodech nebylo již dříve dosaženo dohody mezi stranami  

• stručný popis sporu a případně odhad částky, kterou představuje. 

Notifikace může také obsahovat návrh na jmenování jediného rozhodce podle článku 8, 

paragrafu 1 těchto Pravidel.    

Žalovaná strana je povinna podle Pravidel do 30 dnů od doručení notifikace, nebo ve lhůtě 

stanovené Kanceláří Stálého rozhodčího soudu, doručit jak žalující straně, tak Kanceláři, 

odpověď, která podle článku 4 Pravidel musí obsahovat obdobné informace jako notifikace 

žalujícího.  

Platí, že absence odpovědi žalované strany po uplynutí dané lhůty nebrání vytvoření 

Rozhodčího tribunálu a následnému vydání rozhodnutí.  

Zatímco v případě sporu mezi dvěma Státy a/nebo mezinárodními organizacemi každá strana 

musí jmenovat svého zmocněnce, v případě ostatních sporů předložených k Rozhodčímu 

řízení v souladu s Pravidly, každá strana může vystupovat samostatně, ale mohou jí  asistovat 

osoby, které si sama nezávisle zvolí.  

Šestý a poslední článek této části upravuje oprávnění ke jmenování jednotlivých rozhodců. 

Oprávněným k nominaci je Generální tajemník Stálého rozhodčího soudu. Aby byla zajištěna 

nestrannost a nezávislost rozhodce, je při nominaci posuzováno velké množství faktorů a 

Generální tajemník bere v potaz především fakt, že ve většině případů je vhodnější jmenovat 

rozhodce s odlišnou státní příslušností, než je státní příslušnost stran sporu.  

 

 

Složení Rozhodčího tribunálu   

Pokud se strany předem a ani do třiceti dnů od doručení notifikace o arbitráži žalovanému, 

nedohodnou na počtu rozhodců, platí, že budou podle článku 7 Pravidel  jmenováni 

standardně tři rozhodci.  

V případě, že se strany shodnou na faktu, že pro rozhodnutí sporu je dostatečný jeden 

rozhodce, je Soudem stranám komunikován seznam obsahující návrh alespoň tří jmen 

rozhodců, z kterých si strany mají vybrat. V patnácti dnech od doručení takového seznamu, 
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může každá ze sporných stran seznam odeslat zpět s vyškrtnutým jménem / jmény rozhodců, 

proti kterým podává námitku a očíslovat zbylá jména podle preferencí. V tomto případě, na 

rozdíl od většiny ostatních, nejsou strany povinné do komunikace zahrnout druhou spornou 

stranu.  

Po uplynutí lhůty Soud jmenuje rozhodce na základě výběru obou sporných stran, jestliže se 

strany neshodnou na výběru jednoho jména, zůstává finální rozhodnutí na Soudu samotném.  

V případě, že je nutné jmenovat tři rozhodce, každá ze stran jmenuje po jednom rozhodci a 

tito dva jmenovaní následně na základě vzájemné dohody zvolí třetího rozhodce, který 

vykonává funkci předsedy tribunálu pro daný spor. Na jmenování “svého” rozhodce má 

každá sporná strana 30 dnů od obdržení notifikace o jmenování rozhodce od druhé strany v 

případě, že se tak nestane, má první strana právo požádat Soud o to, aby jmenoval rozhodce 

za druhou stranu.  

Platí, že rozhodce musí být nestranný a neovlivnitelný a bez jakýchkoliv vazeb na jednu nebo 

druhou spornou stranu a to jak před přijetím funkce, tak v průběhu rozhodčího řízení. V 

případě, že se tyto okolnosti v průběhu řízení změní, je povinen tuto informaci sdělit jak 

oběma sporným stranám, tak Stálému rozhodčímu soudu. 

Každý rozhodce může být v případě zjištění porušení výše zmíněných podmínek Soudem, 

anebo stranami, odvolán. Pokud se jedná o odvolání stranou sporu, která rozhodce sama 

navrhla, může být rozhodce odvolán jen pro důvod, který straně nebyl znám před jeho 

jmenováním.  

V případě výměny rozhodce, se na jmenování nového náhradního rozhodce vztahují stejné 

podmínky jako na klasickou základní volbu. Platí, že v případě náhrady některého z rozhodců 

jednání začíná znovu v místě, kde nahrazený rozhodce přestal vykonávat své funkce, pokud 

rozhodčí tribunál nerozhodne jinak.  

Po té, co je rozhodčí tribunál znovu kompletní, je na jeho uvážení, jak bude v rozhodčím 

řízení pokračovat.  

 

 

Průběh rozhodčího řízení 

Jestliže si strany mezi sebou předem nedohodly místo, kde se rozhodčí řízení bude 

odehrávat, platí, že místo určuje sám Stálý rozhodčí soud a rozsudek se považuje za vydaný v 

místě konání rozhodčího řízení. Platí ale, že rozhodci si pro poradu mohou zvolit jakékoliv 

jiné místo, které uznají za vhodné. Na základě souhlasu stran sporu soud určí jazyk, v kterém 

bude řízení probíhat. Toto rozhodnutí se pak vztahuje na veškeré dokumenty všech stran 

sporu a soud může nařídit překlad veškerých dokumentů, které nejsou v určeném jazyce.  

Žalobce je povinen předat svůj spis v písemné podobě žalovanému, Sekretariátu a každému 

rozhodci zvlášť ve lhůtě určené Stálým rozhodčím soudem.  
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Spis musí bezpodmínečně obsahovat následující: jméno a údaje týkající se stran sporu, 

shrnutí událostí a důvodů, které vedly k podání žaloby, sporné body a předmět žaloby. 

Žalobce musí dále doložit kopie veškerých dokumentů, dohod, nařízení a dalších dokumentů 

vztahujících se jak k původu sporu, tak k rozhodčí doložce.  

Pro žalovaného platí stejná pravidla a je rovněž povinen svůj spis komunikovat v písemné 

podobě žalobci a Sekretariátu v určené lhůtě. Má ale možnost prohlásit svou odpověď na 

oznámení o zahájení rozhodčího řízení za svůj spis, za předpokladu, že splní veškeré 

potřebné náležitosti, jakými jsou například veškeré důkazy a kopie právních a jiných 

ustanovení o která žalovaný svá tvrzení opírá.  

 

 

Rozhodnutí sporné otázky  

Konečným stádiem rozhodčího řízení je rozhodnutí celého sporu.  

V případě toho, že spor rozhoduje více rozhodců, všechny rozsudky a jakákoliv jiná 

rozhodnutí jsou vynášeny na základě většinového souhlasu.  

Co se týká procedurálních záležitostí, pokud neexistuje většina nebo pokud to rozhodčí soud 

povolí, předseda rozhodčího tribunálu může sám rozhodnout s výhradou případné revize 

Soudem. 

Rozhodčí tribunál může vynést v jednom sporu několik rozhodnutí, kdy každé se vztahuje 

k jednotlivé, oddělené otázce. Platí, že všechna rozhodnutí musí být vyhotovena v písemné 

podobě, jsou finální a aplikovatelné na všechny strany sporu a ty jsou povinné neprodleně 

provést veškeré povinnosti, které jim takové rozhodnutí ukládá.  

Rozhodnutí je datováno, obsahuje místo vydání rozhodnutí a podepisují ho všichni rozhodci. 

V případě jednoho rozhodce je jeho podpis nezbytný pro účinnost rozhodnutí, pokud je 

rozhodců více a podpis jednoho z nich chybí, rozhodnutí musí obsahovat důvod absence 

podpisu daného rozhodce.  

Rozhodnutí se zveřejňují pouze se souhlasem všech stran sporu, nebo pokud je její 

zveřejnění vyžadováno jednou ze stran z důvodu jiných právních požadavků zejména za 

účelem zachování nebo uplatnění práva nebo v souvislosti s vnitrostátním soudním řízením 

před soudem nebo jiným příslušným orgánem. 

Poté, co je vyhotovení podepsáno všemi rozhodci, je Sekretariátem komunikováno stranám 

sporu.  

V případech, kdy jsou stranami sporu pouze státy, se strany zavazují, že sdělí Sekretariátu 

právní a správní předpisy a jiné doklady týkající se výkonu rozhodnutí. 
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Určení rozhodného práva  

Rozhodčí tribunál standardně používá právních norem, které si mezi sebou strany dohodly 

jako aplikovatelné na posouzení jejich sporu. Při neexistenci takového ujednání mezi 

stranami, Rozhodčí tribunál, v případech kdy proti sobě stojí dva státní útvary, rozhoduje v 

souladu s mezinárodním právem za aplikace mezinárodních dohod a to jak obecných, tak 

speciálních, které zakládají pravidla výslovně přijatá státy sporu, zvyklostí mezinárodního 

práva, uznaných jako právo, obecných právních principů přijatých civilizovanými národy, 

soudních rozhodnutí a rozhodčích rozsudků.  

V situacích kdy proti sobě na jedné straně stojí stát a na druhé straně mezinárodní 

organizace použije rozhodčí tribunál pravidla dané organizace, právo aplikovatelné na 

veškeré dohody nebo vztahy mezi stranami a popřípadě obecné principy práva aplikovatelné 

na právo mezinárodních organizací a obecné základy mezinárodního práva jako takového.  

Pokud se jedná o spory mezi mezinárodními organizacemi a jinými soukromými stranami, 

rozhodčí tribunál bere na jedné straně v potaz pravidla mezinárodní organizace jako 

rozhodného práva pro daný vztah a případně také obecné zásady práva mezinárodních 

organizací a obecného mezinárodního práva. V takovém případě rozhoduje rozhodčí tribunál 

v souladu s podmínkami dohodnutými stranami sporu v původní smlouvě a zároveň bere v 

potaz příslušné obchodní zvyklosti.  

Ve všech ostatních případech rozhodčí tribunál použije zákonů, které považuje za 

nejvhodnější a zároveň rozhoduje v souladu s ujednáními smlouvy, kdy rovněž bere v potaz 

obecné obchodní zvyklosti.  

Jestliže se před tím, než rozhodčí tribunál v daném případě rozhodne, strany dohodnou na 

řešení sporu, je vydáno nařízení o ukončení rozhodčího řízení, nebo pokud si tak přejí strany, 

může vydat rozsudek podle vzájemné dohody stran. Rozhodčí tribunál nařídí ukončení 

rozhodčího řízení i v případě, pokud před ukončením řízení vyjde najevo, z jakéhokoliv 

důvodu, že pokračování řízení by bylo již bezpředmětné.  

Každá ze stran má lhůtu třiceti dnů od doručení rozhodčího rozsudku k podání žádosti o 

interpretaci rozsudku rozhodčímu tribunálu.  

Rozhodčí tribunál je povinen interpretaci písemně vydat ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení 

žádosti jedné ze stran daného sporu.  

Ve lhůtě třiceti dnů od doručení rozsudku může rovněž jakákoliv ze stran podat rozhodčímu 

tribunálu žádost o opravu všech chyb v psaní a počtech, nebo chyb jakéhokoliv jiného druhu, 

které vyhotovený rozsudek může obsahovat.  

Pokud rozhodčí tribunál shledá žádost jako opodstatněnou, je povinen opravu provést do 45 

dnů od doručení žádosti, může ale rovněž tyto opravy provést ve lhůtě třiceti dnů od vydání 

rozsudku sám z vlastní iniciativy.  
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Stanovení nákladů rozhodčího řízení  

Stálý rozhodčí soud a jeho prostřednictvím rozhodčí tribunál stanovuje v rozsudku rovněž 

konečné náklady, které zahrnují honoráře členů rozhodčího tribunálu, individuálně 

stanovené pro každého rozhodce zvlášť přímo Stálým rozhodčím soudem podle článku 41 

Nařízení o rozhodčím řízení Stálého rozhodčího soudu z roku 2012, náklady na dopravu a 

další související náklady rozhodců, náklady potřebné pro jakékoliv expertízy a další odborné 

posudky pro rozhodnutí sporu, cestovní a ostatní náklady svědků spojené se svědčením v 

daném sporu do výše schválené rozhodčím soudem, náklady na právní zastoupení 

jednotlivých stran do výše, kterou považuje soud za přiměřenou a platy a náklady 

Sekretariátu.  

Platí, že veškeré náklady rozhodčího řízení primárně připadají k úhradě té straně, která spor 

prohraje, ale soud má možnost v jednotlivých případech rozdělit náklady mezi strany v 

poměru, který uzná za vhodný.  

Pokud to Sekretariát považuje za vhodné a nezbytné, může si ještě před začátkem řízení 

vyžádat od každé ze stran zálohu na náklady řízení, která je použita primárně na pokrytí 

honorářů jmenovaných rozhodců. Platí, že před vynesením definitivního rozsudku a 

vyčíslením konečných nákladů je to Sekretariát, který dohlíží na použití finančních záloh 

poskytnutých stranami a v průběhu řízení může dokonce Sekretariát požádat strany od další 

zálohy.  

Jestliže požadovaná částka není ve lhůtě třiceti dnů, nebo jiné lhůtě určené Sekretariátem, 

převedena na účet Stálého Rozhodčího soudu, Sekretariát o tomto informuje všechny strany 

sporu tak, aby některá z nich mohla situaci napravit a převést požadovanou částku zálohy. 

Jestliže se tak, ani v dodatečné lhůtě nestane, Stálý rozhodčí soud může nařídit zastavení 

řízení nebo rovnou jeho ukončení. 

Po ukončení řízení Sekretariát vystaví stranám vyúčtování a vrátí jim veškeré zbylé nevyužité 

zálohy.  
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7.4 Vybrané řešené případy před Stálým rozhodčím soudem 

 

The Pious Fund of the Californias (The United States of America v. The United Mexican 

States) 

Vůbec prvním sporem, který byl Stálému Rozhodčímu soudu k posouzení předložen, byl spor 

Spojených států amerických proti Mexiku. Tento spor byl vyřešen poměrně rychle, od 

zahájení řízení do vynesení rozsudku uběhlo necelých šest měsíců (22. května - 14. října 

1902)55 Což je i na standardy délky řešení rozhodčího řízení opravdu rekordně rychlé. Spor 

rozhodovalo celkem pět rozhodců a byli jimi Henning Matzen, Sir Edward Fry, Jeho Výsost M. 

de Martens, T.M.C. Asser a Jonkheer A.F. de Savornin Lohman.  

The Pious Fund of the Californias byl nábožensky orientovaný spolek založený na přelomu 

sedmnáctého a osmnáctého století, jehož hlavním cílem byla podpora rozšíření křesťanské 

víry primárně nejprve v Kalifornii a poté i na území Mexika, v té době stále ještě 

spravovaného Španělskem. V roce 1842 dosáhlo Mexiko samostatnosti a spolek The Pious 

Fund of the Californias tak přešel do majetku nově vzniklé Mexické republiky. Bylo 

rozhodnuto, že Kalifornské katolické misie dostanou šest procent úroků z příjmů z prodeje 

majetku spolku The Pious Fund of the Californias. Po Mexicko-americké válce, která 

probíhala od 25. 4. 1846 do 2. 2. 1848, však došlo na základě Smlouvy z Guadalupe Hidalgo k 

přesunu severní části Kalifornie pod Spojené státy americké.  

V roce 1868 byl oběma zeměmi vytvořen mezinárodní rozhodčí tribunál pro řešení sporů 

občanů jedné, nebo druhé země. Na základě této dvojstranné smlouvy o vytvoření výše 

uvedeného mezinárodního rozhodčího tribunálu dva Římsko-katoličtí biskupové vznesli 

nárok na uhrazení ročních úroků z The Pious Fund of the Californias56, které údajně vzrostly 

od podpisu Smlouvy z Guadalupe Hidalgo.  

Dne 11. listopadu 1875 bylo Soudem rozhodnuto, že biskupům náleží šesti procentní podíl z 

ročních úroků z poloviny majetku The Pious Fund of the Californias ode dne podpisu Smlouvy 

Guadalupe Hidalgo anebo po dobu 21 let od vynesení rozsudku. Rozhodnutí bylo následně 

upraveno dne 24. října 1876. Mexiko uhradilo první dvě platby v letech 1875 a 1876 ale  po 

úpravě původního rozhodnutí platby posílat přestalo a od roku 1877 již neuhradilo žádnou 

částku. Spojené státy americké začaly tedy požadovat okamžité uhrazení této zbývající částky 

jménem výše uvedených Římsko-katolických biskupů, avšak Mexiko se již nepovažovalo 

zavázané k úhradě těchto zbývajících částek.  

Spor byl předložen k rozhodčímu řízení před Stálý Rozhodčí soud v roce 1902 s otázkou, zda 

je tedy Mexiko vázané rozhodnutím ustaveného mezinárodního rozhodčího tribunálu z let 

1875 - 1876 a pokud ano, jakou částku je tedy Mexiko povinné uhradit výše uvedeným 

Římsko-katolickým biskupům.  

                                                           
55 Text rozhodnutí Stálého Rozhodčího soudu online dostupný z http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IX/1-14.pdf  
56 Shrnutí případu, McDonald W. E., The Catholic Historical Review, Vol. 19, The Pious Fund of the Californias, 
Catholic University of America Press 1934, str. 427-436,  online dostupné (po přihlášení) z 
https://www.jstor.org/stable/pdf/25013215.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents   

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IX/1-14.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/25013215.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
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Mexiko od začátku řízení namítalo nepříslušnost Stálého Rozhodčího soudu, toto své tvrzení 

mělo podložené tvrzením, že se jedná o soukromoprávní spor, který by měl být řešen 

pravidly pozitivního práva, s ohledem na to, že Spojené státy americké jako takové nebyly 

stranou původního sporu, ale pouze zastupovaly zájmy svých obyvatel. Rozhodčí tribunál 

Stálého Rozhodčího soudu se ale s tímto názorem neztotožnil a naopak shledal, že jádro 

vzniklého sporu se odehrává právě mezi Mexikem a Spojenými státy americkými a jako 

takový tedy může být spor řešen a rozhodnut pouze v rámci mezinárodního práva veřejného.  

Ustanovený rozhodčí tribunál shledal, že zásada „rei iudicata“ se nevztahuje pouze na 

rozsudky vnitrostátních soudů ale, že se vztahuje i na rozhodčí nálezy. Rozhodl tak, že 

rozhodnutí č. 1875/76 bylo v souladu s rozhodovací pravomocí soudu a Mexiko je povinné 

Spojeným státům americkým vyplatit dlužnou částku. Vzhledem k tomu, že v původním 

rozsudku nebyl stanoven způsob úhrady dlužné částky, rozhodl rozhodčí tribunál, že s 

výjimkou těch anuit, které podle předchozího rozsudku měly být uhrazené ve zlatě, bylo 

Mexiko oprávněno uspokojit veškeré budoucí platební povinnosti ve stříbře.  
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Preferential Treatement of claims of blocking powers against Venezuela 

V tomto případě se jednalo o teprve druhý případ předložený k řešení Stálému Rozhodčímu 

soudu. 

Začátkem dvacátého století Německo, Velká Británie, Itálie a další Evropské státy vznesly 

několik nároků vůči Venezuele. V roce 1902 v návaznosti na dlužníkovu neschopnost 

uspokojit vznesené nároky, dospěly Německo, Velká Británie a Itálie ke společné blokádě 

Venezuelských přístavů.  

Tato blokáda byla ukončená až poté, co Venezuela uznala oprávněnost těchto vznesených 

nároků ze strany Německa, Velké Británie a Itálie a zavázala se k uhrazení dlužných částek 

prostřednictvím úhrady speciální daně ve výši 30% z příjmů dvou Venezuelských přístavů, 

konkrétně z přístavu La Guayara a Puerto Cabello, a co byly podepsány jednotlivé protokoly 

o urovnání nároků každého věřitele zvlášť (obdobné kroky poté byly podniknuty v souvislosti 

s nároky ostatních Evropských států, které vyjednaly s Venezuelou obdobné podmínky) : 

 Protokol mezi Venezuelou a Německem ohledně urovnání Německých nároků 

 Protokol mezi Venezuelou a Velkou Británií ohledně urovnání Britských nároků  

 Protokol mezi Venezuelu a Itálií ohledně urovnání Italských nároků  

Všechny tři protokoly byly podepsány ve Washingtonu 13. února 1903 a ve všech třech 

protokolech se Venezuela zavázala uhradit částku 5 500 liber každému ze států, který uzavřel 

s Venezuelou výše uvedený Protokol. Následně o čtyři dny později, tedy 17. února 1903 byl 

podepsán čtvrtý protokol a to mezi Venezuelou a Spojenými Státy Americkými. Tento 

protokol byl ale svým obsahem částečně odlišný od předchozích tří. Zatímco protokoly 

s Německem, Velkou Británií a Itálií se týkaly a upravovaly pouze urovnání nároků jednoho 

státu vůči druhému, kdy věřiteli byly státy jako právnické osoby, v případě protokolu mezi 

Venezuelou a Spojenými Státy Americkými byla situace odlišná. Tento Protokol upravoval 

posouzení a způsob případné úhrady finančních nároků všech obyvatel Spojených Států 

Amerických s americkou národností vůči Venezuele, které do té doby ještě nebyly vyřešeny 

prostřednictvím diplomatických dohod a které tedy na základě tohoto Protokoly měly být 

prezentovány speciální komisi jmenované Ministerstvem zahraničí Spojených Států nebo 

jeho zastoupením v Caracasu, posouzeny a rozhodnuty speciální komisí sedící v Caracasu, 

složenou ze dvou členů. Jeden ze členů měl být jmenován přímo Prezidentem Spojených 

Států Amerických a druhý přímo Prezidentem Venezuely.  

Třetí člen komise, tvz. „umpire“ měl být v případě potřeby jmenován královnou Nizozemí. 

Všichni tři poté měli být, podle článku I. Protokolu, jmenováni před prvním květnem roku 

1903.  

Jakýkoliv nárok předložený této komisi pak měl být podle článku II. Protokolu rozhodnut ve 

lhůtě šesti měsíců od prvního projednání.  

Podle článku IV. Protokolu uhrazení nákladů spojených s rozhodováním a posouzením 

nároku komisí měly být hrazeny oběma stranami na půl.  
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Venezuela se rovněž v článku VI. Protokolu zavázala uhradit dosud neuhrazené, již přiznané 

nároky všech obyvatel Spojených Států Amerických podle podmínek v jednotlivých 

rozhodnutích.  

Za účelem úhrady se Venezuela v článku V. rovněž zavázala (stejně jako v Protokolech 

s Německem, Velkou Británií a Itálií), věnovat od března 1903 z 30% výnosů z cel z přístavů 

La Guayra a Puerto Cabello k úhradě dlužných částek v rozdělení podle určení Stálého 

Rozhodčího soudu.  

V případě, že by Venezuela toto nedodržela, měli na dodržení tohoto závazku dohlédnout 

Belgičtí úředníci, kteří měli být umístěni do celnic v obou přístavech a převzít nad nimi 

kontrolu dokud nebudou uhrazeny veškeré nároky vůči Venezuele ze strany Spojených Států 

Amerických. 

Obdobné znění článku V. obsahovaly i Protokoly s Německem, Velkou Británií a Itálií, což, 

samo o sobě bylo příčinou problematické situace.  

Vedle výše uvedených mocností podepsaly obdobné protokoly ohledně způsobu úhrady 

s Venezuelou také Francie, Španělsko, Belgie, Mexiko, Norsko, Švédsko a Nizozemí.  

Původní blokující pravomoci, tedy Německo, Velká Británie a Itálie, požadovaly preferenční 

zacházení ze strany Venezuely při úhradě jejich pohledávek, což ale odmítla udělat 

Venezuela. Neschopni vyřešit otázku dělení příjmů mezi všechny věřitele, Venezuela, spolu 

s Německem, Velkou Británií a Itálií se nakonec rozhodly předložit věc k posouzení a 

rozhodnutí Stálému Rozhodčímu soudu (a to i přes původně silný odpor ze strany Venezuely, 

která se od roku 1901, kdy toto řešení navrhli zástupci Německa, předložení tohoto sporu 

Stálému Rozhodčímu soudu bránila a veškeré návrhy na řešení sporu tímto způsobem ze 

strany Německa odmítala), po kterém žádaly, aby rozhodl, že blokující mocností mají nárok 

na preferenční zacházení, anebo alespoň na separátní úmluvu s Venezuelou ohledně úhrady 

jejich dosud neuhrazených nároků.  

Stálému Rozhodčímu soudu byl spor předložen už 7. května 1902 a rozhodci byly v tomto 

případě jmenováni N.V.Mourawieff (státní tajemník jeho veličenstva Ruského cara, ministr 

spravedlnosti a generální prokurátor Ruského impéria), H. Lammasch (profesor trestního a 

mezinárodního práva na Univerzitě ve Vídni) a F. de Marten (člen „Francouzského institutu“ 

a stálý člen Rady při Ruském ministerstvu zahraničí). Rozhodčí řízení potom bylo vedeno 

především s užitím Úmluvy o pokojném vyřizování sporů z roku 1899. Konečné rozhodnutí 

poté bylo vyneseno 22. února 1904. Celková délka rozhodčího řízení tak netrvala ani dva 

roky, což je v současném kontextu délky trvání mezinárodních rozhodčích řízení poměrně 

krátká doba, zvláště s ohledem na závažnost sporu a počet stran, avšak v tehdejší době se 

jednalo o poměrnou dlouho vleklý spor a to zejména v porovnání s prvním případem 

řešeným před Stálým Rozhodčím soudem (The Pious Fund of the Californias57), jehož celková 

délka řešení nedosáhla ani na šest měsíců.  

Rozhodčí tribunál se nakonec jednohlasně usnesl na následujících bodech: 

                                                           
57 Text rozhodnutí online dostupný z http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IX/1-14.pdf  

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_IX/1-14.pdf
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1. Německo, Velká Británie a Itálie mají nárok na preferenční zacházení v souvislosti 

s úhradou jejich nároků proti Venezuele.  

2. Tyto výše uvedené tři státy mají právo na předností uhrazení jejich nároků z 30% 

z příjmů z přístavů La Guayra a Puerto Cabello, které se Venezuela už před začátkem 

řízení před Stálým Rozhodčím soudem zavázala použít na uhrazení dlužných částech 

vůči všem věřitelským zemím.  

3. Každá strana tohoto sporu uhradí své vlastní náklady spojené s vedením rozhodčího 

řízení a náklady spojené s ustavením a fungováním Rozhodčího tribunálu si strany 

rozdělí rovnoměrně mezi sebe.  

 

Vláda Spojených Států Amerických byla pověřena zajištěním splnění posledního bodu a to ve 

lhůtě tří měsíců.  
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Bilcon z Delaware et al vs. Kanada 

Jedním z bezesporu nejdéle řešených sporů před Stálým Rozhodčím Soudem je investiční 

arbitráž rodiny Claytonů spolu se společností Bilcon z Delaware Inc. proti Kanadě. Spor byl 

Stálému Rozhodčímu Soudu předložen podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976, již 

1. ledna 2008 a prozatím (stav k 20. květnu 2018) stále nepadlo finální rozhodnutí. V roce 

2015 sice Rozhodčí tribunál sice shledal, že Kanada porušila principy nediskriminace a 

rovného zacházení, avšak do dnešního dnes zatím nepadlo rozhodnutí ohledně přiznání 

náhrady škod. Jako rozhodci byli zvoleni soudce Bruno Simma (rozhodce předseda), profesor 

Donal McRae a profesor Bryan Schwartz.  

Žalobci vyčítají Kanadskému státu porušení hned několika článků NAFTA (North American 

Free Trade Agreement58). Podle žalobců porušila Kanada články 1105 (upravuje mezinárodní 

standardy zacházení), 1102 (upravuje národní zacházení) a 1103 (upravuje favorizované 

národní zacházení) této Úmluvy a tím byly žalobcům způsobeny škody vzhledem k tomu, že 

jednání Kanadské vlády bylo podle žalobců diskriminační a naprosto neférové.  

Bilcon, společnost se sídlem v Delaware, patřící do investiční skupiny Clayton Group 

plánovala otevřít nový lom v Whites Point v Kanadské provincii Nové Skotsko. V návaznosti 

na oficiální politiku, informace a jednání různých představitelů vlády v Novém Skotsku, 

společnost Bilcon investovala značné finanční zdroje do projektu vytvoření lomu, který byl 

předložen místní komisi pro posouzení jeho dopadu na životní prostředí. Finální zpráva 

komise byla ale vadná, vzhledem k tomu, že nesplňovala povinné zákonné požadavky jako 

například absence doporučení měření zmírnění. Nicméně i přes tyto nedostatky komise 

doporučila zamítnutí projektu lomu, čímž se lokální vláda bezvýhradně řídila.   

Rozhodčí tribunál shledal, že jednáním úředníků komise se Kanada dopustila hned několika 

porušení jak národního, tak mezinárodního práva:  

 

1. Posouzení dopadu projektu na životní prostředí bylo vadné a nebylo konzistentní 

s obvyklou rozhodovací praxí a procesem, vydané rozhodnutí bylo politicky 

motivované, vydané rozhodnutí bylo předpojaté. Rozhodčí tribunál shledal, že 

celkový průběh posouzení komisí byl přímým porušením povinností z NAFTA (North 

American Free Trade Agreement)59 a Severoamerické úmluvy o spolupráci na 

ochraně životního prostředí (která požaduje udržení stupně ochrany životního 

prostředí který je konzistentní s právem a principy právního státu) ze strany Kanady.  

 

2. Společnost Bilcon byla nucena předložit projekt k posouzení v rámci dopadu na 

životní prostředí specializovanému panelu „Federal-Provincial Joint Review Panel“. 

Ten představuje nepřísnější posuzovací typ panelu v Kanadě pro odvětví životního 

prostředí a jeho posouzení v případě daného projektu nebo jakýchkoliv obdobných 

projektů bylo naprosto nepovinné.  

                                                           
58 Text online dostupný z https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw7679.pdf  
59 Text online dostupný z https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw7679.pdf 

https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw7679.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw7679.pdf
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3. Panel ignoroval četná podání ve prospěch projektu lomu ze strany státních 

představitelů jako například Health Canada, Transport Canada, Ministerstvo práce a 

životního prostředí Nového Skotska, Ministerstvo přírodních zdrojů Nového Skotska, 

Natural Resources Canada, Fisheries and Oceans Canada atd.  

 

4. Jednání v bodě 3. panel zneužil a překročil svůj mandát. 

 

5. Zamítnutí Ministerstva životního prostředí v Novém Skotsku a Federálního 

Ministerstva životního prostředí žádosti společnosti Bilcon a jejích investorů vyjádřit 

se k rozhodnutí panelu ještě předtím než bude doporučení panelu provedeno a to i 

přes opakované žádosti investorů a garance tohoto práva zákony. 

 

 

Rozhodčí tribunál potvrdil, že Kanada je povinná garantovat, že všechny její provincie (v 

tomto případě konkrétně Nové Skotsko) budou dodržovat povinnosti vycházející z Úmluvy 

NAFTA.  

Provincie Nového Skotska vedla politiku podporující těžební průmysl a za tímto účelem 

vytvářela pobídky vůči zahraničním investorům k investování do provincie. Jednání, kterého 

se však dostalo společnosti Bilcon bylo v naprostém rozporu se zásadou legitimního 

očekávání s ohledem na výše zmíněnou politiku provincie, která jasně naznačovala, že Nové 

Skotsko by její investice uvítalo s otevřenou náručí.  

Žalobci jako odškodnění za ztráty na zisku a vzniklé škody způsobené porušením Úmluvy 

NAFTA ze strany Kanady požadují odškodnění ve výši 188 milionů amerických dolarů. Dále 

požadují uhrazení veškerých nákladů spojených s vedením rozhodčího řízení a náhradu 

veškerých poplatků.  
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Dispute Concerning Coastal State Rights in the Black Sea, Sea of Azov, and Kerch Strait 

(Ukrajina vs. Ruská federace) 

 

Jedním z nejvíce diskutovaných sporů, které Stálý Rozhodčí soud v současné době 

projednává je spor Ukrajinského státu s Ruskou federací týkající se nároků podle mořského 

práva.  

V září roku 2016 zaslala Ukrajina Ruské federaci notifikaci a požadavek na základě Přílohy VII. 

Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS) aby si zajistila 

potvrzení svých práv pobřežního státu v námořních zónách v Černém moři, Azovském moři a 

Keržské úžině, které sousedí s Krymem.  

Bylo ustaveno, že rozhodců bude v tomto případě pět a to Jin-Hyun Paik, Boualem 

Bouguetaia, Alonso Gómez-Robaldo, Vaughan Lowe QC, Vladimir Golitsyn. Spor v současné 

době dosud nebyl rozhodnut a stále tedy běží.  

Přestože je nepravděpodobné, že se Ukrajina domůže návratu anektovaného Krymu, který se 

odpojil na základě kontroverzního referenda z roku 2014, Ukrajinská vláda se hodlá zhojit 

alespoň na nákladech a škodách, které jí v souvislosti s anexí vznikly, a požaduje po Ruské 

federaci uhrazení 100 bilionů amerických dolarů.  

Ukrajinská vláda tvrdí, že v souvislosti s protiprávní anexí Ruská federace uzurpuje i její 

mořská práva v oblastech Černého moře, Azovského moře a Kerčského průlivu a tím 

porušuje Dohodu o mořském právu60.  

Před Rozhodčím tribunálem je Ukrajina zastoupena Ministerstvem zahraničí a advokátní 

kanceláří Covington & Burling61, která se rovněž podílela na skandálu „Rusko v tajnosti“ 62  

Ve společném prohlášení ze dne 24. prosince 2003 vydaném prezidentem Ukrajiny a 

prezidentem Ruské federace týkajícím se Azovského moře a Kerčského průlivu oba státy 

potvrdily podmínky Dohody o spolupráci a prohlásily, že Azovské moře a Kerčský průliv jsou 

historicky vnitřními vodami Ukrajiny a Ruska63. Kontrolu tedy měly vykonávat obě země ve 

stejné míře. Toto se však změnilo s anexí Krymského poloostrova v roce 2014 Ruskou 

federací. V současné době Ruská federace kontroluje výrazně větší část Černého moře, což 

nyní zahrnuje celé pobřeží Krymského poloostrova.  

Kerčský průliv je a i historicky byl strategickým místem zejména pro Ruskou federaci, 

vzhledem k tomu, že představuje bránu z Černého moře do jejích hlavních vodních toků jako 

je například Don. Průliv je široký zhruba 4,5 km a dlouhý 5 km a přístav, který se v něm 

nachází je důležitým obchodním bodem. I z toho důvodu je velice žádaný ze strany Ukrajiny a 

NATO, pro které by bylo strategické vítezství mít možnost umístit zde své lodě.   

                                                           
60 Text Dohody NAFTA online dostupný z http://windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-
morskem-pravu.pdf  
61 Základní informace o advokátní kanceláři dostupné z https://www.cov.com/  
62 „Russia collusion“  
63 Dohoda o spolupráci v oblasti využívání Azovského moře a Kerčského průlivu 

http://windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-morskem-pravu.pdf
http://windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-morskem-pravu.pdf
https://www.cov.com/
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Vzhledem k tomu, že Rusko svým prohlášením vyloučila aplikaci čl. 298 (1) písm. (a) Úmluvy 

Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 a s tím veškeré případné spory 

týkající se historických nároků vyloučilo z použitelnosti mechanismu povinného urovnávání 

sporů. Na tomto základě by Rusko mohlo tvrdit, že jakékoliv otázky týkající se Kerčského 

průlivu a Azovského moře zahrnují takové otázky, které by případně mohly zbavit rozhodčí 

tribunál příslušnosti v tomto ohledu. Pokud by byla přijata klasifikace Azovského moře jako 

historického zálivu by znamenalo potenciální omezení požadavků Ukrajiny na ty, které 

vycházejí z mezinárodního zvykového práva, které nespadají do omezeného rozsahu 

působnosti článku 298 (1) Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 

198264.  

 

  

                                                           
64 Text Úmluvy online dostupný z http://www.windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-
morskem-pravu.pdf  

http://www.windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-morskem-pravu.pdf
http://www.windsea.cz/public/Image/sekce-typ-117/umluva-osn-o-morskem-pravu.pdf
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7.5 Spory řešené za účasti Stálého Rozhodčího soudu 

 

V současné době (stav k 20. květnu 2018) figuruje Stálý Rozhodčí soud jako Registr v pěti 

mezistátních rozhodčích řízeních, osmdesáti osmi rozhodčích řízeních v rámci investičních 

otázek, čtyřiceti osmi sporech vycházejících ze smlouvy vztahující se na stát nebo jinou 

veřejnou instituci a dvou jiných sporech.  

 

1. V případě mezistátních sporů se jedná o:  

 

 The Duzgit Integrity Arbitration (Malta vs. Sao Tomé a Principe)  

 The Enrica Lexie Incident (Itálie vs. Indie)  

 Dispute Concerning Coastal Rights in the Black Sea, Sea of Azov and Kerch 

Strait (Ukrajina vs. Ruská Federace)  

 

2. V případě sporů v rámci investičních otázek se jedná o: 

  

 Bilcon z Delaware et al vs. Kanada (v řešení od roku 2009) 

 Chevron Corporation a Texaco Petroleum Company vs. Ekvádor (v řešení od 

roku 2009) 

 Merck Sharpe & Dohme LLC vs. Ekvádor (v řešení od roku 2012) 

 CC/Devas Ltd. (Mauritius), Devas Employees Mauritius Private Limited a 

Telcom Devas Mauritius vs. Indie (v řešení od roku 2013) 

 South American Silver Limited (Bermudy) vs. Bolívie (v řešení od roku 2013) 

 Tenoch Holdings Limited (Kypr), Maxim Naumchenko (Ruská Federace), 

Andrey Poluektov  vs. Indie (v řešení od roku 2013) 

 Venezuela US, S.R.L. (Barbados) vs. The Bolivarian Republic of Venezuela (v 

řešení od roku 2013)  

 Natland Investment Group N.V. (Nizozemí), Natland Group Limited (Kypr), 

G.I.H.G. Limited (Kypr), Radiance Energy Holding S.à.r.l. (Lucembursko) v. 

Česká republika (v řešení od roku 2013) 

 Consutel Group S.P.A. v likvidaci (Itálie) vs. Alžírsko (v řešení od roku 2017) 

 ICL Europe Coöperatief U.A. (Nizozemí) vs. Etiopie (v řešení od roku 2017) 

 NJSC Naftogaz of Ukraine et al. (Ukrajina) vs. Ruská Federace (v řešení od 

roku 2017) 

 Oleg Vladimirovich Deripaska (Ruská Federace) vs. Montenegro (v řešení od 

roku 2017) 

 Albacora, S.A. vs. Ekvádor (v řešení od roku 2016) 

 Glencore Finance Limited (Bermudy)  vs. Bolívie (v řešení od roku 2016) 

 Gold Pool JV Limited vs. Kazachstán (v řešení od roku 2016) 
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 Josias Van Zyl (Jižní Afrika), The Josias Van Zyl Family Trust (Jižní Afrika), The 

Burmilla Trust (Jižní Afrika) v. Království Lesotho (v řešení od roku 2016) 

 Michael Ballantine a Lisa Ballantine vs. Dominikánská republika (v řešení od 

roku 2016) 

 Resolute Forest Products Inc. vs. Kanada (v řešení od roku 2016) 

 Manuel García Armas, Pedro García Armas, Sebastián García Armas, 

Domingo García Armas, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero, 

Alicia García González, Domingo García Cámara, Carmen García Cámara vs. 

Venezuela (v řešení od roku 2016) 

 Indian Metals & Ferro Alloys Limited (Indie) vs. Indonésie (v řešení od roku 

2015) 

 Everest Estate LLC et al. vs. Ruská Federace (v řešení od roku 2015) 

 Stabil LLC, Rubenor LLC, Rustel LLC, Novel-Estate LLC, PII Kirovograd-Nafta 

LLC, Crimea-Petrol LLC, Pirsan LLC, Trade-Trust LLC, Elefteria LLC, VKF Satek 

LLC, Stemv Group LLC vs. Ruská Federace (v řešení od roku 2015) 

 PJSC Ukrnafta vs. Ruská Federace (v řešení od roku 2015) 

 Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC vs. Kyrgyzská republika (v řešení 

od roku 2015) 

 Limited Liability Company Lugzor, Limited Liability Company Libset, Limited 

Liability Company Ukrinterinvest, Public Joint Stock Company DniproAzot, 

Limited Liability Company Aberon Ltd vs. Ruská Federace (v řešení od roku 

2015) 

 PJSC CB PrivatBank and Finance Company Finilon LLC vs. Ruská Federace (v 

řešení od roku 2015) 

 Aeroport Belbek LLC and Mr. Igor Valerievich Kolomoisky vs. Ruská 

Federace (v řešení od roku 2015) 

 Louis Dreyfus Armateurs SAS (Francie) vs. Indie (v řešení od roku 2014)  
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8. Česká republika v arbitrážním řízení před Stálým rozhodčím soudem 

 

Pokud pomineme spory týkající se solární energie a s ní spojenou výstavbou solárních 

panelů, které v uplynulých letech v České republice způsobily tvz. „Solární boom“65, tak zatím 

veškeré spory, díky kterým Česká republika měla, co dočinění se Stálým Rozhodčím soudem 

se týkaly investičních sporů pocházejících z dvoustranných dohod o ochraně investic. 

V minulých letech byla Česká republika často žalována zejména v tomto odvětví a to díky 

nerozumně v 90. letech uzavřeným dvojstranným Dohodám o ochraně investic jednotlivě s 

ostatními státy. Tyto dohody jsou ve většině pro Českou republiku značně nevýhodné a 

Česká republika jich v té době uzavřely téměř 80.  Díky tomuto se Česká republika dokonce 

v roce 2012 umístila v první desítce nejžalovanějších států světa podle údajů Konference OSN 

pro obchod a rozvoj, kdy v poměru počtu investičních sporů na počet obyvatel státu byla 

Česká republika dokonce na prvním místě.  

Dvoustranné dohody o ochraně investic bohužel obsahují poměrně širokou definici investice, 

která je ve velkém procentu případů definovaná jako jakákoliv hodnota na území jedné 

strany dohody, která je vlastněna, nebo přímo či nepřímo kontrolována státními příslušníky 

nebo společnostmi, alias investory druhé smluvní strany.  

 

Dohody o ochraně investic obsahují několik standardů, které se strany zavázaly dodržet. Je to 

zejména:  

 

 Standard spravedlivého a rovného zacházení (je to nejdůležitější standard a 

vyznačuje se širokým dopadem, podle kterého je vyžadováno, aby chování státní 

správy daného státu bylo konzistentní, transparentní a předvídatelné v souladu 

s vytyčenými cíli, k jejichž naplnění směřuje. Což značí zejména ochranu 

investorových legitimních očekávání, transparentnost, právo na spravedlivý proces, 

závazek bdělosti a ochrany a zákaz zneužití moci.) 

 

 Zákaz poškozování investice hostitelským státem (alias zákaz diskriminace či 

svévolného zacházení ze strany hostitelského státu)  

 

 Doložka nejvyšších výhod (pokud hostitelský stát poskytne investorům  z třetích zemí 

vyšší míru ochrany, tato se uplatní i na investory z druhé země – smluvní strany dané 

dohody)  

 

 Zákaz vyvlastnění s výjimkou vyvlastnění, které je ve veřejném zájmu, je 

nediskriminační, je provedeno v řádném procesu a je za něj poskytnuta investorovi 

adekvátní kompenzace (Pravidla ochrany investic stanoví, že taková opatření 

postihující mezinárodní investice jsou legální, pokud kumulativně spojují určité 

                                                           
65 Online dostupné na http://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/priciny-solarniho-boomu/  

http://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/priciny-solarniho-boomu/
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podmínky a to zejména, pokud jsou podle zákona a v rámci veřejného zájmu, vyplatí 

se za ně náhrada v podobě dostatečné kompenzace a nemají diskriminační povahu). 

Tento zákaz vyvlastnění se typicky vztahuje i na nepřímé vyvlastnění, kdy stát 

investorovi sice neodebere vlastnický titul k dané investici, ale znehodnotí ji fakticky.)  

 

 

 Standard plné ochrany a bezpečnosti (chrání investora zejména ve chvíli, kdy měl 

hostitelský stát zabránit nestátním subjektům, aby poškodily investici, avšak 

hostitelský stát tak neučinil. Podstatou tohoto režimu je tedy závazek hostitelského 

státu podniknout aktivní kroky k ochraně investic před negativními následky. Není to 

ale závazek absolutní a nelze jej proto vykládat jako záruku že majetková práva 

zahraničního investora nebudou v žádném případě narušena. K tomu, aby bylo 

stanoveno, že k tomuto porušení došlo, je nutný důkaz že utrpěná škoda byla 

způsobená státem nebo že stát nepodnikl žádné kroky k tomu, aby zabránil takové 

hrozící škodě z jednání některého z jeho subjektů.)  

 

 Standard národního zacházení (je to záruka, že zahraničním investorům se 

nedostane horšího zacházení než domácím podnikatelským subjektům. V tomto 

režimu jsou tedy zahraniční i domácí investoři na stejné úrovni.) 

  

Vysoký počet žalob ze strany investorů byl dán zejména tím, že v ČR došlo k ekonomické 

transformaci, která sama o sobě vedla k řadě problémů, stále přítomnou korupcí a zejména 

četnými legislativními pochybeními (naposled zejména v oblasti obnovitelných zdrojů).  

Dalším podstatným faktorem byl rovněž fakt, že Česká republika byla v poměrně krátké době 

vystavena značnému přílivu zahraničního kapitálu, který byl motivován rozsáhlým 

programem investičních pobídek.  

 

Již několik let je rovněž poukazováno na některé systémové problémy investičních arbitráží, 

kterými jsou zejména:  

 

 Netransparentnost rozhodovacího procesu  

 Netransparentnost a celkový způsob jmenování rozhodců  

 Nekonzistence rozhodování (každý arbitrážní tribunál rozhoduje dle svého zvážení a 

nelze tedy předvídat výsledek procesu) 

 Absence centrálního přezkumného mechanismu jednotlivých rozhodnutí 
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Země, s kterými uzavřela Česká republika dvoustranné investiční dohody a které jsou 

dosud platné66 

 

Země Datum vstoupení smlouvy v platnost a 
vstup v platnost případného dodatku 

 Albánie 7.07.1995 a 28.05.2011 

 Argentina 23.07.1998 

 Austrálie 29.06.1994 

 Ázerbájdžán 9.02.2012 

 Bahrajn 17.11.2009 

 Belgie a Lucembursko 13.02.1992 

 Bělorusko 9.04.1998 

 Bosna a Hercegovina 30.05.2004 a 3.06.2010 

 Bulharsko 30.09.2000 

 Čína 1.09.2006 

 Egypt  4.06.1994 

 Filipíny 4.04.1996 

 Finsko 23.10.1991 

 Francie 27.09.1991 

 Gruzie 13.03.2011 

 Guatemala 29.04.2005 a 4.05.2011 

 Chile 5.10.1996 

 Chorvatsko 15.05.1997 a 31.08.2009 

 Indie 6.02.1998 a 24.03.2011 

 Indonésie 21.06.1999 

 Izrael 16.03.1999 

 Jemen 2.07.2009 

 Jihoafrická republika 17.09.1999 

 Jordánsko 25.04.2001 a 28.01.2010 

 Kambodža 8.08.2009 

 Kanada 22.01.2012 

 Kazachstán 2.04.1998 a 15.09.2013 

 Korejská republika 16.03.1995 

 Korejská lidově demokratická 
republika 

10.10.1999 a 10.01.2010 

 Kosovo 29.01.2001 

 Kostarika 5.03.2001 

 Kuvajt  21.01.1997 

 Kypr 25.09.2002 

 Libanon 24.01.2000 

                                                           
66 Seznam online dostupný z webových stránek Ministerstva financí  
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-
a-ochrane  

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochrane
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochrane
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 Litva 12.07.1995 

 Lotyšsko  1.08.1995 

 Maďarsko 25.05.1995 

 Makedonie 20.09.2002 a 29.10.2010 

 Malajsie 3.12.1998 

 Maroko 30.01.2003 a 18.12.2012 

 Mauritius 27.04.2000 

 Mexiko 13.03.2004 

 Moldavsko 21.06.2000 a 14.09.2011 

 Mongolsko  7.05.1999 

 Německo  2.08.1992 

 Nicaragua 24.02.2004 

 Nizozemsko 1.10.1992 

 Norsko 6.08.1992 

 Panama 20.10.2000 

 Paraguay 24.03.2000 

 Peru  6.03.1995 

 Polsko 29.06.1994 

 Portugalsko 3.08.1994 

 Rakousko 01.10.1991 

 Rumunsko 28.07.1994 a 17.07.2009 

 Rusko  6.06.1996 

 Řecko 30.12.1992 

 Salvador 28.03.2001 

 Saudská Arábie 13.03.2011 

 Singapur 8.10.1995 

 Spojené arabské emiráty  25.12.1995 

 Spojené státy americké  19.12.1992 a 10.08.2004 

 Srbsko 29.01.2001 a 16.03.2011 

 Srí Lanka 15.06.2016 

 Sýrie 14.08.2009 

 Španělsko  28.11.1991 

 Švédsko 23.09.1991 

 Švýcarsko 7.08.1991 

 Tádžikistán 6.12.1995 

 Thajsko  4.05.1995 

 Tunisko  8.07.1998 

 Turecko  18.03.2012 

 Ukrajina  2.11.1995 a 17.05.2010 

 Uruguay 29.12.2000 a 9.02.2012 

 Uzbekistán  6.04.1998 a 16.02.2011 

 Velká Británie  26.10.1992 

 Venezuela 23.07.1996 

 Vietnam  9.07.1998 a 27.09.2009 
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Arbitráž Saluka Investments B.V. proti České republice  

Vůbec poprvé stanula Česká republika před Stálým rozhodčím soudem v souvislosti 

s privatizací banky IPB a trvalo dlouhých pět let, než byl spor finálně vyřešen (1. ledna 2001 – 

17. března 2006). Spor byl rozhodován podle pravidel rozhodčího řízení UNCITRAL 1976 a 

rozhodovali ho tři rozhodci a to profesor Peter Behrens, sir Arthur Watts a L. Yves Fortier.   

Společnost Saluka byla založena mateřskou společností Nomura v Holandsku se speciálním 

účelem držení akcií IPB. Ty Nomura získala na základě privatizační smlouvy o prodeji akcií 

Fondem národního majetku České republiky v roce 1998. Společnost Nomura tyto akcie 

vzápětí po nabytí převedla na Saluku.  

Arbitráž byla zahájena na základě dvoustranné mezistátní Dohody o podpoře a ochraně 

investic, uzavřené mezi Česku republikou a Holandskem. Společnost Saluka ze skupiny 

Nomura zahájila arbitráž v roce 2001 a obvinila Českou republiku z  četných porušení 

povinností plynoucích z Dohody o podpoře a ochraně investic s Holandskem67, které byly do 

Dohody implementovány za účelem maximální ochrany holandských investorů, podnikajících 

v České republice. Podle názoru společnosti Saluka se Česká republika dopustila konkrétního 

porušení třetího a pátého článku této Dohody o podpoře a ochraně investic, které mimo jiné 

upravují otázky vyvlastnění a diskriminace investora z jednoho smluvního státu druhým 

hostitelským smluvním státem.  

Pokud šlo o porušení článku 3 výše uvedené Dohody o podpoře a ochraně investic, bylo 

rozhodnuto, že Česká republika diskriminovala společnost IPB tím, že společnosti IPB nebyla 

poskytnuta taková veřejná podpora, jako ostatním velkým privatizovaným bankovním 

institucím, a to zejména Komerční bance, nebo také České spořitelně. Dále bylo rozhodnuto, 

že Česká republika zmařila snahu společnosti IPB a jejích akcionářů o nalezení účinného 

řešení krize, do které se banka na jaře roku 2000 dostala, a dále bylo také shledáno, že Česká 

republika přispěla k pádu  společnosti IPB zveřejněním informací o jejím stavu před 

vypuknutím druhého runu na společnost IPB v červnu 2000.  

Naopak Rozhodčí tribunál ale potvrdil, že Česká republika neporušila své mezinárodní 

povinnosti v souvislosti s tím, že zvyšovala požadavky na tvoření opravných položek bankami 

a posilovala právní ochranu jejich věřitelů. Dle Rozhodčího tribunálu neporušila Česká 

republika své smluvní povinnosti ani tím, že poskytla veřejnou podporu společnosti ČSOB 

v souvislosti s následným převzetím společnosti IPB, dokonce ani tím, že před převzetím 

pozastavila obchodování akcií společnosti IPB, a ani tím, že omezila převody akcií 

vlastněných společností Saluka a nechala provést policejní prohlídky a zabavila velké 

množství dokumentů v pražských kancelářích společnosti Nomura.  

V případě otázky údajného porušení článku 5 Dohody o podpoře a ochraně investic mezi 

Česku republikou a Holandskem se společnosti Saluka před Rozhodčím tribunálem 

nepodařilo přesvědčivě prokázat, že Česká republika protiprávně vyvlastnila její investici do 

IPB uvalením nucené správy v červnu 2000, které následně vyústilo v prodej společnosti IPB 

prostřednictvím nuceného správce Petra Stanka právě společnosti ČSOB. Rozhodčí tribunál 

                                                           
67 Text Dohody dostupný online z https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw6080%283%29.pdf  

https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw6080%283%29.pdf
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naopak rozhodl, že jednání České národní banky bylo zcela v souladu s právem a ztotožnil se 

s argumentací uvedenou v rozhodnutí o uvalení nucené správy na společnost IPB.  

Tento případ byl ve značné míře medializován, zejména s ohledem na manévry zásahových 

jednotek Policie České republiky při převzetí IPB bankou ČSOB. Banka byla velmi kritizována i 

za neinformování stávajících zaměstnanců o změně majitele a faktickém konci IPB.  
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Arbitráž InterTrade Holding GmbH proti České republice  

Druhým z dosud tří řešených sporů před Stálým rozhodčím soudem, ve kterých figurovala 

Česká republika, byl spor s německou společností InterTrade Holding GmbH. Stejně, jako 

v předchozím případě se jednalo o investiční spor, který byl rozhodován podle Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL z roku 1976 na základě Dohody o vzájemné ochraně investic mezi Českou 

republikou a Německou Spolkovou republikou68. Vyřešení sporu bylo v tomto případě 

rychlejší a podstatně efektivnější (1. ledna 2009 – 7. června 2012) a po třech letech vynesl 

rozhodčí tribunál rozsudek69. Rozhodci sporu byly opět tři a to, L. Yves Fortier, Henri Alvarez 

a profesorka Bridgitte Stern.  

Předmětem sporu bylo obvinění ze strany společnosti InterTrade Holding GmbH, že Česká 

republika prostřednictvím Ministerstva zemědělství české republiky společně se společností 

Lesy České republiky, které bylo Ministerstvo zakladatelem, zmařily investici konglomerátu 

InterTrade Holding GmbH do společnosti CE Wood, prostřednictvím několika údajně 

zmanipulovaných tendrů. Společnost CE Wood byla v letech 2000 až 2005 největší 

tuzemskou společností zabývající se primárně lesnickými pracemi a těžbou dřeva. Společnost 

CE Wood představovala tehdy hlavního smluvního partnera společnosti Lesy České 

republiky, vlastněné většinově Českou republikou, pro které obhospodařovala většinu 

lesnických ploch. Smlouvy, které byly uzavřeny mezi výše uvedenými společnostmi pro tyto 

služby, ale nikdy neprošly veřejným výběrovým řízením. Údajné zmaření investice 

konglomerátu InterTrade Holding GmbH mělo nastat právě tím, že společnost Lesy České 

republiky v roce 2005 poprvé zavedly institut veřejného výběrového řízení pro uzavírání 

nových smluv na lesnické a těžební práce. Zavedením veřejných tenderů totiž ztratila 

společnost CE Wood své dominantní postavení na českém trhu.  

Společnost InterTrade Holding GmbH  požadovala po České republice náhradu škody ve výši 

100 milionů USD za toto výše uvedené údajné porušení Dohody o vzájemné ochraně investic 

mezi Českou republikou a Německou Spolkovou republikou.  

V tomto případě Českou republiku úspěšně hájilo Ministerstvo financí České republiky ve 

spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláří Squire Sanders70 a mezinárodní advokátní 

kanceláří Noerr71 a Rozhodčí tribunál jasně konstatoval, že vytýkané obchodní jednání 

společnosti Lesy České republiky nelze objektivně přičítat České republice, což dalo České 

republice do budoucnosti poměrnou silnou pozici v rámci jakýchkoliv jiných arbitráží 

vedených proti státu v oblasti dalších lesnických zakázek. 72 

                                                           
68 Text Dohody dostupný online ze stránek Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-
podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochra  
69 Text rozsudku Stálého Rozhodčího Soudu online dostupný z  
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4245.pdf  
70 Základní informace o advokátní kanceláři online dostupné na https://www.squirepattonboggs.com/en/  
71 Základní informace o advokátní kanceláři online dostupné na https://www.noerr.com/  
72 INTERTRADE HOLDING GMBH vs THE CZECH REPUBLIC, INCITRAL, PCA Case no. 2009 -12, Dostupné z: 
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4245.pdf  

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochra
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochra
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4245.pdf
https://www.squirepattonboggs.com/en/
https://www.noerr.com/
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4245.pdf
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WNC Factoring Limited proti České republice 

Třetím a posledním sporem, doposud řešeným za účasti Stálého rozhodčího soudu, který byl 

však nejvíce ze všech tří medializovaný je spor anglické společnosti WNC Factoring limited 

proti České republice73. Proces rozhodčího řízení započal před Stálým Rozhodčím Soudem 

26. září 2014. Spor byl opět rozhodován podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976 a 

jeho vyřešení trvalo necelé tři roky (26. září 2014 – 22. února 2017)74. Česká republika byla 

v tomto případě zastoupena mezinárodní advokátní kanceláří WEIL GOTSHAL and MANGES75 

a spor rozhodovali tři rozhodci a to, Dr. Gavan Griffith QC, profesor Robert Volterra a H.E. 

Judge James Crawford. 

Společnost WNC Factoring limited tvrdila, že byla poškozena rozsáhlými pochybeními České 

republiky v rámci procesu privatizace společnosti Škodaexport, který probíhal v letech 2007 

až 2008 (kdy WNC Factoring limited prostřednictvím dalších firem – zejména firmy ČEX, 

koupila od státu stoprocentní balík akcií společnosti ŠkodaExport) spolu s následným 

neposkytnutím úvěru Českou exportní bankou, což vedlo ke zmařené investici ze strany 

společnosti WNC Factoring limited. Tyto dvě výše uvedené události měly následně dokonce 

zapříčinit úpadek společnosti WNC Factoring limited, čímž se Česká republika měla dopustit 

porušení ustanovení Dohody o podpoře a ochraně investic uzavřené dne 10. července 1990 

mezi Velkou Británií a tehdejší Československou federativní republikou, neboť údajně zatajila 

důležité informace o finanční situaci ŠkodaExportu v době jeho privatizace.   

Základem žaloby vznesené proti České republice byl prodej v té době Českou republikou 

vlastněné společnosti ŠkodaExport v rámci privatizace společnosti ČEX, která patřila do 

strojírenského konglomerátu ČKD. Prodejní cena společnosti ŠkodaExport se vyšplhala na 

závratných 210 milionů korun. Tuto skupinu se slavnou značkou budoval od poloviny 90. let 

miliardář Petr Speychal. Ještě koncem roku 2008, tedy ani ne rok po finálním vypořádání 

transakce nový majitel společnosti ŠkodaExport podal žalobu na Českou republiku. V této 

žalobě požadovala společnost WNC Factoring limited devadesáti (90) procentní slevu na 

kupní cenu akcií a zároveň téměř 900 milionů jako odškodné za údajné obelhání během 

privatizace. Česká republika tato tvrzení odmítala a doložila, že ještě po změně majitele byly 

ze společnosti ŠkodaExport vyvedeny stamiliony korun, a to zejména přes různé struktury v 

takzvaných daňových rájích.  

V původním návrhu požadovala Společnost WNC Factoring limited po České republice 2,3 

miliardy korun českých, následně ale svůj nárok ponížila na 1,84 miliardy korun českých.  

                                                           
73 Například http://ceskapozice.lidovky.cz/privatizace-skodaexportu-vzit-zbytky-majetku-a-chtit-odskodne-psw-
/tema.aspx?c=A150806_101816_pozice-tema_houd či https://www.novinky.cz/ekonomika/350201-cesko-
ceka-arbitraz-kvuli-privatizaci-skodaexportu.html nebo https://www.e15.cz/domaci/ceska-republika-uspela-v-
arbitrazi-kvuli-skodaexportu-1329166  
74 Rozhodnutí Stálého Rozhodčího Soudu dostupné online na  https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw8533.pdf  
75 Základní informace dostupné online na https://www.weil.com/  

http://ceskapozice.lidovky.cz/privatizace-skodaexportu-vzit-zbytky-majetku-a-chtit-odskodne-psw-/tema.aspx?c=A150806_101816_pozice-tema_houd
http://ceskapozice.lidovky.cz/privatizace-skodaexportu-vzit-zbytky-majetku-a-chtit-odskodne-psw-/tema.aspx?c=A150806_101816_pozice-tema_houd
https://www.novinky.cz/ekonomika/350201-cesko-ceka-arbitraz-kvuli-privatizaci-skodaexportu.html
https://www.novinky.cz/ekonomika/350201-cesko-ceka-arbitraz-kvuli-privatizaci-skodaexportu.html
https://www.e15.cz/domaci/ceska-republika-uspela-v-arbitrazi-kvuli-skodaexportu-1329166
https://www.e15.cz/domaci/ceska-republika-uspela-v-arbitrazi-kvuli-skodaexportu-1329166
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8533.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8533.pdf
https://www.weil.com/
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Během procesu poté rovněž vyšlo najevo, že Petr Speychal76 v roce 2007 odprodal celé 

impérium ČKD právě společnosti WNC Factoring limited s odůvodněním akutní potřeby 

silného investora. Sám však po jejím prodeji ale ve společnosti nadále zůstal. Společnost 

WNC Factoring limited poté v roce 2009 prodala celý konglomerát jiné společnosti 

(konkrétně Hanbury Finance) a ponechala si pouze společnost ČEX, aby i nadále mohla vést 

investiční spor s Českou republikou.  

Objektivně se jednalo o jednu z nejkomplikovanějších mezinárodních právních bitev, kterých 

se Česká republika v novodobé historii účastnila do té doby. Rozhodčí tribunál ale žalobu 

společnosti WNC Factoring limited nakonec zamítl a uvedl, že Česká republika neporušila 

žádné své závazky z Dohody o podpoře a ochraně investic uzavřené dne 10. července 1990 

mezi Velkou Británií a tehdejší Československou federativní republikou77 a její vstup do 

společnosti Škodaexport byl v pořádku a podle platného a účinného práva. Naopak 

společnost WNC Factoring limited byla Rozhodčím tribunálem odsouzena k tomu, aby České 

republice zaplatila částku 35,9 milionu českých korun a rovněž částku 452 500 amerických 

dolarů jako náhradu nákladů, které České republice vznikly v souvislosti s vedením celého 

arbitrážního sporu. K vítěznému rozsudku České republice pomohly také dokumenty z kauzy 

Panama Papers, neboli listiny, které unikly z panamské advokátní kanceláře Mossack 

Fonseca78, která zakládala pro klienty z celého světa skořápkové firmy v daňových rájích79. 

Tyto dokumenty jasně ukázaly, že společnost WNC Factoring limited ovládala taková 

obdobná skořápková schránka z Bahamských ostrovů. 

 

Přestože je Česká republika, jak už jsem předestřela na začátku této kapitoly, častý 

účastníkem investičních arbitráží, před Stálý Rozhodčí soud se do této doby dostaly zatím 

pouze výše zmíněné tři případy.   

                                                           
76 Aktuální stav online dostupný z  https://www.novinky.cz/krimi/470343-obvineny-miliardar-speychal-je-na-
svobode-soud-ho-odmitl-vzit-do-vazby.html  
77 Text Dohody online dostupný z https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw8534.pdf  
78 Aktuální stav advokátní kanceláře online dostupný z 
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/14/mossack-fonseca-shut-down-panama-papers     
79 Definice online dostupná z https://www.mesec.cz/clanky/danove-raje-maji-pro-ceske-podnikatele-smysl/  

https://www.novinky.cz/krimi/470343-obvineny-miliardar-speychal-je-na-svobode-soud-ho-odmitl-vzit-do-vazby.html
https://www.novinky.cz/krimi/470343-obvineny-miliardar-speychal-je-na-svobode-soud-ho-odmitl-vzit-do-vazby.html
https://www.italaw.com/sites/default/files/laws/italaw8534.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/14/mossack-fonseca-shut-down-panama-papers
https://www.mesec.cz/clanky/danove-raje-maji-pro-ceske-podnikatele-smysl/


55 
 

9. Závěr 

Cílem této práce bylo představit problematiku mezinárodního rozhodčího řízení, neboli 

arbitráže, spolu s jejím historickým vývojem od jejích počátků v dobách Starověkého Řecka, 

kdy podoba tehdejšího rozhodčího řízení měla se současnými procesy mezinárodní arbitráže 

jen pramálo společného, přes jeho zapomenutí v době Římského impéria, jeho znovuobjevení 

v době temného Středověku, změny pravidel a inovace procesu, které přišly s rokem 1794 a 

podpisem Smlouvy z Jay, až do současné podoby rozhodčího řízení. To vše spolu se zvláštním 

zaměřením na Stálý Rozhodčí Soud v Haagu, jeho historii, kontext provázející jeho vznik, jeho 

rozhodčí činnost a způsob jakým řešení sporu probíhá.  

Téma Mezinárodního rozhodčího řízení mě zaujalo nejprve zejména tím, jak poměrně 

jednostranné povědomí je o něm nejen v rámci laické ale i profesionální veřejnosti.  

Pokud se zeptáte „nezasvěcených“ kolemjdoucích, kteří do bran žádné právnické fakulty nikdy 

nevstoupili, co je to arbitráž a jaký je jejich názor na ni, většinou se na Vás jen nechápavě dívají 

a poté si případně vybaví zejména velké množství investičních arbitráží se kterými se Česká 

republika zastupovaná Ministerstvem financí České Republiky musela v posledních letech 

vypořádat a které byly poměrně značně medializovány.  

Studenti právnických fakult a oborů veřejné správy (kteří se ale na oblast mezinárodního 

práva, nebo mezinárodních arbitráží konkrétně,  vůbec nespecializují) jsou na tom 

s povědomím o tomto institutu o něco lépe a  zpravidla Vám odpoví, že je to jeden ze způsobů 

mimosoudního řešení právních sporů, které vzniklo a stalo se hojně užívaným až v posledních 

několika letech.  

Málokdo si je vědom toho, že rozhodčí řízení ať už více, či méně, podobné tomu dnešnímu, 

které známe, provází lidstvo téměř v kuse celé jeho dochované a zmapované dějiny.  

Institut rozhodčího řízení je dokonce i hojnou částí právo praktikujících absolventů 

právnických fakult považováno za jakýsi výdobytek moderní doby. Takovýmto úvahám a 

názorům samozřejmě značně nahrává enormní nárůst využití možností a výhod, rozhodčího 

řízení v posledních dvaceti letech a to zejména v rámci soukromoprávní sféry, kde čím dál tím 

více smluv obsahuje doložku mimosoudního řešení případného sporu.  

Tomu, že čím dál tím více smluvních vztahů  obsahuje doložku mimosoudního řešení 

případného vzniklého sporu, odpovídá i nárůst počtu nově vznikajících Rozhodčích institucí po 

celém světě.  V rámci České republiky je to zejména například Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, který vznikl v roce 1949 a 

v té době působil při Československé obchodní komoře (nyní již Česká obchodní komora), 

nebo Mezinárodní rozhodčí soud Hospodářské komory Rakouska (VIAC – Vienna International 

Arbitral Centre) založený v roce 197580 jako stálá rozhodčí instituce Rakouské federální 

hospodářské komory, či francouzský Mezinárodní rozhodčí soud Mezinárodní obchodní 

                                                           
80  Internetové stránky VIAC – Vienna International Arbitral Centre [online] [cit. 14.7.2018], dostupné z 
http://www.viac.eu/en/viac/about-us-en  

http://www.viac.eu/en/viac/about-us-en
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komory v Paříži (ICC – International Chamber of Commerce) fungující od roku 192381, nebo 

Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně (LCIA – The London Court of international Arbitration) 

existující nejdéle z výše zmíněných a to už od roku 188382.  

Jak jsem ale ukázala ve třetí a potom také především ve čtvrté kapitole této mé diplomové 

práce, rozhodčí řízení, neboli jinak též arbitráž ale není vynález posledních několika let, ale je 

to institut už značně zaběhlý, v různých formách využívaný stovky let, jehož kořeny je možné 

mapovat už v Antických dobách a některé prvky z tehdejšího procesu alternativního řešení 

sporu jsou stále patrné i v dnešních formách vedení rozhodčích sporů a to jak v 

rámci soukromé sféry sporů, tak také rovněž i v rovině  sporů ve veřejné sféře.  

Rozhodčí řízení prošlo za staletí své existence velkým přerodem. Mnoho institutů bylo 

změněno, zrušeno a zavedeno, základní idea a principy ale zůstaly stejné už od prvního 

dochovaného případu řešeného pomocí rozhodčího řízení ve Starověkém Řecku až do 

dnešních dnů. A to i přes to, že dnes vydělujeme rozhodčí řízení do dvou skupin a to na spory 

v rámci soukromoprávní sféry a na spory v rámci veřejnoprávní sféry.  

Stejně jako před stovkami let se stále jedná o alternativní řešení vzniklého sporu, které je 

využíváno v případě kdy se strany chtějí vyhnout standardnímu soudnímu řízení před soudními 

institucemi té či oné země, anebo případně v krajních mezích vzniku válečného konfliktu.  

Stejně jako před staletími i dnes v současné podobě rozhodčího řízení, záleží právě na 

sporných stranách, koho si zvolí jako rozhodce jejich sporu. Zásadním rozdílem ale je, že 

zatímco v dobách minulých nebyly pro kvalifikování se jako rozhodce téměř žádné požadavky 

a rozhodcem se mohl stát v některých případech téměř kdokoliv, v dnešní době už je 

požadavků, které je třeba splnit k tomu, aby se vybraný člověk stal rozhodcem celá řada a 

možnost stát se rozhodcem u jakéhokoliv z rozhodčích soudů ve světě se tak stala velmi 

žádanou a exklusivní.  

K tomuto rozdílu se rovněž váže další, s tímto související.  

Zatímco zpočátku nesvazovala rozhodčí řízení prakticky žádná pravidla a jednotlivé případy 

byly řešeny kompletně ad hoc a na základě pravidel, která si většinou strany samy o sobě určily 

a dohodly se na nich, během následujících staletí rozhodčí řízení dostávala konstantnější a 

konstantnější podobu a dnes má již každá etablovaná rozhodčí instituce svůj závazný rozhodčí 

řád, kterým se řídí a který jsou strany povinny dodržovat. Rovněž každá rozhodčí instituce má 

dnes už svůj závazný ceník za poskytované služby rozhodčího řízení, který je dostupný 

zpravidla na daných webových stránkách.  

Stálý Rozhodčí soud v Haagu, kterému je věnovaná druhá část mé diplomové práce, konkrétně 

kapitola sedmá, představuje sám o sobě důkaz, jak daleko se proces rozhodčího řízení od 

svého vzniku posunul a jak za uplynulá staletí dospěl a vytříbil se. V době, kdy byla myšlenka 

vytvoření instituce, která by byla stála nad suverénními státy a které by státy předkládaly 

                                                           
81 Internetové stránky ICC – International Chamber of Commerce [online] [cit. 14.7.2018], dostupné z 
https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/history/ 
82 Internetové stránky LCIA – The London Court of international arbitration [online] [cit. 14.7.2018] , dostupné z 
http://www.lcia.org/LCIA/history.aspx  

https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/history/
http://www.lcia.org/LCIA/history.aspx
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vzájemné spory k projednání, v roce 1899 na mírové konferenci v Haagu nastíněna ruským 

carem, většina účastníků se na ideu dívala značně skepticky a samotnému konceptu 

rozhodčího soudu dávali pramalé šance na vznik, natož na nějakou dlouhodobější a funkční 

existenci. Opak je ale pravdou a ze svého Nizozemského sídla se tato stálá rozhodčí instituce 

podílela za dobu své existenci na mimosoudním vyřešení stovek sporů, které jí byly 

předloženy.  

Do dnešního dne podepsali přístupovou Dohodu o vytvoření Stálého Rozhodčího Soudu z roku 

1899 nebo z roku 1907 celosvětově již 121 států což jsou téměř dvě třetiny všech států. 

Nejméně států přistoupilo k Dohodě o vytvoření Stálého Rozhodčího Soudu v rámci Afrického 

kontinentu, zde je poměr padesát na padesát.  

V současné době (tj. červenec 2018) Stálý Rozhodčí soud v Haagu funguje jako registr v pěti 

mezistátních rozhodčích sporech, osmdesáti devíti investičních sporech kdy na jedné straně je 

stát a na druhé soukromý investor, padesáti sedmi sporech týkajících se smluvních vztahů 

zavazujících stát, anebo jinou veřejnou autoritu a dvou dalších sporech, které nezapadají do 

žádné z výše uvedených kategorií.  

Sama Česká republika před Stálým Rozhodčím soudem celkem devětkrát, poprvé v roce 2001 

v rámci investičního sporu se společností Saluka Investments B.V. a poslední spor nizozemské 

společnosti Natland Investment Group, kyperské společnosti Natland Group Limited, 

lucemburské společnosti Radiance Energy Holding S.A.R.L. a další kyperské společnosti 

G.I.H.G. Limited s Českou republikou, který byl předložen Rozhodčímu soudu již v roce 2013 

stále nebyl dořešen a rozhodnut.  

Jak jsem ukázala v této mé diplomové práci, mezinárodní rozhodčí řízení a spolu s ním i Stálý 

Rozhodčí soud i přes počáteční pochyby a nedůvěru která vůči nim panovala ze všech stran, 

se dokázaly stát nejvíce užívanou formou alternativního řešení sporů v mezinárodní úrovni a 

to zejména v kategorii sporů mezi jednotlivými státními entitami.  
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Abstrakt 

Mezinárodní arbitráž a její kořeny 

Arbitráž, neboli rozhodčí řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaných forem řešení 

sporů a to jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních otázkách. Vzhledem k vysokému nárůstu 

sporů řešených právě prostřednictvím rozhodce  zejména v posledních dvaceti letech tohoto 

století může rozhodčí řízení dnes již směle konkurovat soudnímu řízení v oblíbenosti a počtu 

předložených sporů. S ohledem na výrazný nárůst užívání rozhodčích doložek především 

v soukromoprávních smlouvách, dochází vcelku často k mylným domněnkám, že rozhodčí 

řízení je primárně institutem soukromého práva a že se jedná o novodobý institut, který byl 

vytvořen až v moderní době a historicky vůbec neexistoval.   

V kapitole čtyři až šest této diplomové práce se zaměřím na dokázání, že kořeny dnes tak 

běžně užívaného institutu rozhodčího řízení sahají až do dob Starověkého Řecka, které se 

stalo kolébkou jak civilizace, tak právě rozhodčího řízení. Následně v této části také zmapuji 

vývoj rozhodčího řízení právě během dvou tisíc let jeho existence, a této historické ose 

poukážu, které aspekty rozhodčího řízení přetrvaly až do dnešních let, a v čem se naopak 

průběh a vedení dnešního rozhodčího řízení  zásadně  odlišuje od toho původního. 

Kapitolu sedm mé diplomové práce pak budu věnovat problematice Stálého Rozhodčího 

soudu v Haagu, jeho vzniku, procesu fungování a vývoji jeho postavení v mezinárodní sféře. 

Spolu s tím se také budu věnovat některým nejznámějším sporům, které se před Stálý 

Rozhodčí soud v Haagu dostaly, jak probíhalo řízení o nic a nakonec i výsledná rozhodnutí 

Stálého Rozhodčího soudu v Haagu ve věci samé.  

V kapitole osm mé diplomové práce ještě v krátkosti přiblížím postavení České republiky 

v rámci rozhodčích sporů a zaměřím se na důvody, proč byla v posledních letech jejich tak 

častým účastníkem, a to se zaměřením zejména na oblast sporů v otázkách mezinárodníc 

investic.  

 

Klíčová slova:  

 Rozhodčí řízení 

 Stálý Rozhodčí soud v Haagu 

 Investiční arbitráž  
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Abstract 

International Arbitration and its roots 

Arbitration, or in other words peaceful settlement of the dispute, is currently one of the most 

used methods of settlement of the disputes both on international and national levels. 

Considering the high augmentation of the disputes resolved through the means of arbitration 

especially in the last twenty years of this century the arbitration can boldly compete with the 

judicial resolution of the disputes in popularity and in the number of resolved cases. 

Considering the augmentation of use of arbitration clauses especially in the private law 

contracts, there is often a wrong idea, that the process of arbitration is primary an institute of 

the private law and that it is a new institute, which has been created in the modern times and 

historically did not exist at all.  

In chapters four till six of my thesis I will be focusing on proving that roots of today so often 

used institute of arbitration run deep in the history, till the times of Ancient Greece even, 

which was the cradle of the civilization  as well as of the arbitration. Subsequently I will in this 

part map the evolution of the arbitration during the two thousand years of its existence, 

when on this I will show which aspects of the arbitration prevailed to these days and in which 

aspects contrary is the course and the conduct of today’s arbitration proceedings completely 

different from the original one.  

Chapter seven of my thesis will be focused on the problematic of the Permanent Court of 

Arbitration in Haag. Its creation, process of functioning, evolution and its place in the 

international sphere, together with this I will also focus on some of the most known disputes, 

which were presented to the Permanent Court of Arbitration in Hague and how the resolve of 

them was carried out.  

In chapter eight of my thesis, I will briefly venture on the standing of the Czech Republic 

within the frame of arbitration disputes and I will focus on reasons why Czech Republic was so 

often in the last couple of years a participant in them, especially in the area of the 

international investments disputes. 
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 Permanent Court of Arbitration in Hague (PCA) 

 Investment arbitration 


