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1. Úvod 
 

 Název této rigorózní práce zní „Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“. V této souvislosti se 

v předkládané práci budu zabývat některými obecnými otázkami rozhodčího řízení, jako je 

například geneze rozhodčího řízení v České republice, arbitrabilita a druhy rozhodčí smlouvy, 

poté se zaměřím na otázky vlastní rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Mezi tuto druhou kategorii otázek 

patří zejména otázky orgánů a fungování Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky, jeho vznik, otázky pravomoci tohoto soudu, otázky 

ohledně vzniku funkce rozhodce před tímto soudem, zejména pak vlastní průběh rozhodčího 

řízení před tímto soudem. Uvedená témata se budu snažit pečlivě podrobně popsat, a to 

s přihlédnutím k odborné literatuře a soudní praxi obecných soudů, dále se budu snažit zaměřit se 

na některé sporné otázky, které jsou předmětem diskuzí v odborných kruzích.  

 Tato práce je rozdělena do 15 kapitol, které jsou dále systematicky děleny. V úvodní 

kapitole se čtenářům budu snažit přiblížit institut rozhodčího řízení v České republice, poté bude 

následovat exkurz do různých druhů rozhodčího řízení, přičemž se zaměřím na zdůraznění jejich 

základních společných znaků a současně odlišností. Ve třetí kapitole této práce se zaměřím na 

historii Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky, na jeho orgány a pravidla pro rozhodčí řízení, která tento soud vydal. Nepominu ani 

základní zásady, na kterých rozhodčí řízení před tímto soudem stojí. Dále se v rámci této kapitoly 

budu věnovat otázce pravomoci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky a některým úskalím, které s otázkou pravomoci tohoto soudu 

úzce souvisí. V následující kapitole představím druhy rozhodčí smlouvy a zaměřím se na jejich 

odlišnosti. V páté kapitole této práce se budu věnovat předpokladům pro výkon funkce rozhodce, 

a to jak zákonným, tak předpokladům vyplývajícím z pravidel Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Neopominu ani otázku 

práv a povinností rozhodců, otázku ustanovení rozhodce pro konkrétní řízení či otázku námitky 

podjatosti rozhodce. V šesté kapitole se budu věnovat otázkám arbitrability sporů, přičemž se 

zaměřím na pojem arbitrabilita v rozhodovací praxi obecných soudů. V následujících kapitolách 

se budu zevrubně věnovat vlastnímu rozhodčímu řízení a institutům jemu vlastním. V závěrů své 

práce neopominu ani otázku přezkumu rozhodčích nálezů a řízení o zrušení rozhodčích nálezů. 

V kapitole třináct se budu věnovat odpovědnosti Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky za škodu způsobenou vydáním rozhodnutí, 
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přičemž se zamyslím i nad odpovědností samotných rozhodců. V závěru této práce představím 

institut on-line rozhodčího řízení, které se v poslední době stává více využívaným způsobem při 

řešení sporů.   

 Cílem této práce je podat komplexní náhled na rozhodčí řízení vedené před Rozhodčím 

soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jak 

z pohledu zákonné úpravy, úpravy vydané Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky, tak z pohledu odborníků a judikatury zejména 

vyšších soudů. 
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2. Rozhodčí řízení v České republice a jeho geneze 
 

Rozhodčí řízení lze definovat jako alternativní způsob řešení sporů, kdy se strany 

dobrovolně v rámci rozhodčí smlouvy rozhodly o odejmutí pravomoci obecných soudů 

spor projednat a rozhodnout, současně pak o založení pravomoci rozhodců pro projednání 

a rozhodnutí sporu. Rozhodci projednávající a rozhodující spor jsou nezávislé subjekty, 

jejichž úkolem je vydat meritorní rozhodnutí ve formě závazného a vykonatelného 

rozhodčího nálezu.  

V České republice je rozhodčí řízení upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRŘ“). Tento institutu byl však na území dnešní České republiky užíván již před jejím 

vznikem, a to již v 19. století. První zákon, kterým upravoval smlouvu rozhodčí a 

základní postup v rozhodčím řízení, byl zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v 

občanských rozepřích právních.  Z jeho ustanovení § 577 a násl. mimo jiné vyplývalo1, 

že smlouva rozhodčí musela mít formu písemné smlouvy, přičemž mezi základní 

náležitosti smlouvy rozhodčí patřilo uvedení počtu rozhodců, přičemž platilo, že 

rozhodcem se nemohl stát soudce2. Shodně s dnešní úpravou již tenkrát platilo, že 

arbitrabilní byly pouze ty spory, o jejichž předmětu mohly strany uzavřít smír.3 Výše 

zmiňovaný zákon dále přinesl značně podrobnou úpravu rozhodčího řízení jako takového 

(tj. přes volbu rozhodce, samotné řízení, provádění důkazů, rozhodčí výrok, zrušení 

rozhodčího nálezu)4, přičemž je zjevné, že se tehdejší úprava značně nelišila od současné.  

Další navazující zákon, kterým bylo rozhodčí řízení upraveno, byl zákon č. 

142/1950 Sb., o řízeních v občanských právních věcech, kterým došlo k zúžení skupiny 

sporů, jež mohly být projednány v rámci rozhodčího řízení. Nově byla v části páté 

uvedeného zákona možnost uzavřít rozhodčí smlouvu omezena pouze na případy, kdy 

                                                           
1 Viz §578 - § 599 zák. č.113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 
2 § 578 zák. č.113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních: „Soudcovští úředníci, 

pokud jsou v soudcovské službě, nesmějí přijmouti ustanovení za rozhodce.“ 
3 § 577 zák. č.113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních: „Úmluva, že se má právní 

rozepře rozhodnouti jedním nebo několika rozhodci (smlouva rozhodčí), má právní účinek potud, pokud 

strany jsou způsobilé uzavříti o předmětu sporu smír. Ve smlouvě rozhodčí může býti také platně umluveno, 

že spory, které by budoucně vznikly z určitého právního poměru, mají býti rozhodnuty jedním neb několika 

rozhodci. 

Smlouva rozhodčí musí býti zřízena písemně.“ 
4 Viz §578 - § 599 zák. č.113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 
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alespoň jednou ze stran sporu byla československá právnická osoba. Uvedené pravidlo se 

však neaplikovalo, pokud ani jedna ze stran nebyla československým občanem nebo 

československou právnickou osobou.5 Již tento zákon rozlišoval dvě formy rozhodčí 

smlouvy, a to smlouvu o rozhodci týkající se jednotlivé věci a rozhodčí doložku vztahující 

se na v budoucnu vzniklé spory z určitého právního poměru6. Je nutné zdůraznit, že zákon 

z roku 1950 upravoval v porovnání s předešlou úpravou rozhodčí řízení poměrně 

stručně.7  

Na zákon z roku 1950 navazoval zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v 

mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů přijatý Národním 

shromážděním Československé socialistické republiky dne 4. 12. 1963, s jehož účinností 

bylo možné rozhodčí smlouvy uzavřít pouze ve sporech o majetkové nároky tuzemských 

organizací z mezinárodního obchodního styku8. Tento zákon rovněž poprvé zavedl 

možnost rozhodovat spory na základě rozhodčích doložek před stálými rozhodčími 

soudy, je-li to ujednání stran9. Podle § 28 stejného zákona rovněž platilo, že nebylo-li 

stranami sporu ujednáno něco jiného, řízení před stálými rozhodčími soudy probíhalo 

podle zveřejněných stanov, řádů a dalších předpisů zvoleného stálého rozhodčího soudu 

účinných v době doručení návrhu na zahájení rozhodčího řízení.10 Stálým rozhodčím 

soudům byla ponechána volnost, co se vytváření vlastních pravidel pro rozhodčí řízení 

týče, tj. bylo například povoleno, aby odchylně od zákona upravily počet rozhodců, kteří 

budou spor rozhodovat, způsob jejich jmenování s tím, že nebylo zakázáno takový výběr 

vázat na určitý seznam rozhodců. Rovněž si stále rozhodčí soudy mohly zavést vlastní 

pravidla týkající se způsobu řízení a způsobu rozhodování o otázkách souvisejících se 

stálým rozhodčím soudem apod.11  

                                                           
5 § 648 odst. 2 zák. č. č.142/1950 Sb., o řízeních v občanských právních věcech: „Rozhodčí smlouvu lze 

uzavřít jen tehdy, je-li alespoň jednou ze stran československá právnická osoba; toto omezení neplatí, není-

li ani jedna ze stran československým občanem nebo československou právnickou osobou.“ 
6 § 648 odst. 1 zák. č. č.142/1950 Sb., o řízeních v občanských právních věcech: 
7  § 648 - § 654 zák. č. č.142/1950 Sb., o řízeních v občanských právních věcech 
8  § 2 zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích 

nálezů 
9 § 8 zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích 

nálezů 
10 § 28 odst. 1 zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu 

rozhodčích nálezů 
11 § 28 odst. 2 zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu 

rozhodčích nálezů 
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S postkomunistickou érou v devadesátých letech minulého století byla opět 

otevřena otázka, zde není nutné rozšířit okruh sporů, které lze v rozhodčím řízení 

projednat, a to ideálně jak na majetkové spory nesouvisející výlučně pouze 

s mezinárodním obchodním stykem, tak i na majetkové spory osob fyzických. ZZŘ 

v původním znění z roku 1994 tak odrážel nejen tento požadavek, ale rovněž i požadavek 

harmonizace českého právního řádu s právními předpisy Evropských společenství 

(přestože úprava rozhodčího řízení nebyla v rámci Evropských společenství unifikována, 

česká právní úprava přihlížela k úpravám rozhodčích řízení v některých členských 

státech, a to v zájmu zrychlení a zjednodušení vzájemného výkonu rozhodčích nálezů). 

V určitých aspektech bylo přihlíženo i k Vzorovému zákonu o mezinárodní obchodní 

arbitráži z roku 1985 a neméně k zahraničním právním úpravám12.  

ZRŘ byl od roku 1994 několikrát novelizován. Mezi nejvýznamnější novely patří 

novela účinná od 1. dubna 2012 přinášející zvýšenou ochranu spotřebitelů v rámci 

rozhodčího řízení13. Přijetí novely bylo vyvrcholením úsilí o zabránění dalšího zneužívání 

rozhodčího řízení v neprospěch spotřebitelů, a to například prostřednictvím zvýšení 

informační povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům. Ve snaze zvýšit důvěryhodnost 

společnosti (zejména spotřebitelů) v rozhodčím řízení byly zavedeny i další benevolentní 

odlišnosti pro rozhodčí řízení, kde byl jednou ze stran sporu spotřebitel14. Nicméně, 

v současné době opět nelze projednávat a rozhodovat spotřebitelské spory v rámci 

rozhodčího řízení, a to s ohledem na novelu ZRŘ účinnou od 1. prosince 201615. Platí 

však, že se platnost rozhodčích smluv i nadále posuzuje podle ZRŘ ve znění účinném v 

době uzavření rozhodčí smlouvy. Pokud jde o rozhodčí řízení zahájená na základě 

rozhodčích smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti této novely ZRŘ, platí, že tyto 

se projednají a rozhodnou podle ZRŘ účinného do 1. prosince 201616. Další, prozatím 

poslední novely ZRŘ, nabyly účinnosti 1. ledna 2017,17 přičemž tato novela nepřinesla 

                                                           
12 Důvodová zpráva k ZRŘ 
13 Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
14 Viz např. § 15 odst. 2 ZRŘ anebo § 33 ZRŘ ve znění účinném do 1. prosince 2016 
15 Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském 

úvěru 
16 Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 258/2016 Sb. Čl. IX 
17 Zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
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zásadní změny rozhodčího řízení, dále novela účinná od 30. 9. 2017,18 která stanovila 

výlučnou věcnou příslušnost krajských soudů pro spory ohledně zrušení rozhodčích 

nálezů19.  

3. Druhy rozhodčího řízení v ČR 
 

V souladu se zákonnou úpravou danou ZRŘ rozlišujeme v České republice 

rozhodčí řízení ad hoc a rozhodčí řízení institucionální. Níže se budu věnovat společnýcm 

a rozdílným znakům těchto dvou forem rozhodčího řízení; současně krátce představím i 

arbitrážní centra a problematiku jejich pravomoci.  

3.1. Rozhodčí řízení ad hoc 
 

Na rozdíl od institucionálního rozhodčího řízení rozhodčí řízení ad hoc neprobíhá 

před žádnou stálou zákonnou institucí založenou za účelem výkonu projednávání a 

rozhodování sporů rozhodci podle vlastních pravidel v souladu se zákonem, tj. před 

rozhodčími soudy. Rozhodčí řízení ad hoc probíhá naopak před jakoukoliv osobou, 

kterou si strany vybraly dle svého rozmyslu a která splňuje předpoklady na to, aby byla 

rozhodcem (viz. kapitola 6. Funkce rozhodce této práce). 

V rozhodčím řízení ad hoc se aplikují pouze zákonná ustanovení ZRŘ a dalších 

souvisejících předpisů, tj. rozhodování sporů ad hoc nesmí být podřízeno jiným 

pravidlům než těm, která jsou předvídaná zákonnými předpisy. Rozhodčí řízení ad hoc je 

tak postaveno na maximální autonomii vůli stran vybrat si pro řešení sporu jakoukoliv 

osobu splňující ZRŘ předpokládané podmínky, která musí být nezávislá vůči stranám a 

předmětu sporu, který má rozhodovat. Rozhodci ad hoc nejsou zapsání v žádném 

seznamu vedeném jakoukoliv státní institucí; rozhodcem ad hoc může být skutečně 

kdokoliv splňující podmínky ZRŘ (viz níže, kapitola 6. Funkce rozhodce této práce), 

                                                           
18 Zákon č. 296/2017 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
19 Nově ustanovení § 41 ZRŘ zní následovně: „K řízení o neplatnosti rozhodčí smlouvy a k řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu podle části čtvrté tohoto zákona je v prvním stupni příslušný krajský soud. K ostatním 

řízením podle tohoto zákona je v prvním stupni příslušný soud, který by byl příslušný k řízení ve věci podle 

zvláštního předpisu,6) kdyby nebylo rozhodčí smlouvy.“ 
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koho si strany pro rozhodnutí sporu vyberou. Doporučuje se nicméně, aby strany při 

výběru osoby rozhodce dbaly na jeho nezaujatost a odbornost. Ačkoliv by se postup při 

výběru rozhodce ad hoc mohl pro strany sporu jevit jako nejvýhodnější, nelze 

zapomenout, že v rámci absolutní možnosti výběru rozhodce se jako velké riziko jeví 

možnost s rozhodci manipulovat, ovlivňovat je a tím snižovat jejich žádoucí nestrannost 

a nezaujatost. Rovněž spatřuji při výběru rozhodce ad hoc větší riziko v tom, že při volbě 

osoby rozhodce nebude stranami dostatečně kladen důraz na jeho odbornost (a to nejen 

právní odbornost, nýbrž i např. ekonomickou, industriální atd.), což může vést 

k rozhodnutí, které bude pro obě strany sporu zcela nepatřičné, případně dokonce nebude 

v souladu s právním řádem. 

3.2. Institucionální rozhodčí řízení  
 

Česká právní úprava předpokládá vznik institucí, jejichž účelem je poskytování 

služeb vedoucích k projednání a rozhodnutí sporů, pokud strany sporu v rámci rozhodčí 

doložky svěřily rozhodování jejich sporu právě takové instituci. Tyto instituce jsou 

stálými rozhodčími soudy.   

Legislativním předpokladem pro vznik stálého rozhodčího soudu je kogentní 

ustanovení § 13 odst. 1 ZRŘ, podle kterého mohou být stále rozhodčí soudy zřizovány 

pouze jiným zákonem než ZRŘ, nebo pokud jejich zřízení jiným zákon vysloveně 

připouští.20 Česká republika s se striktně drží státního monopolu pro zřizování stálých 

rozhodčích soudů, přestože v ostatních státech Evropy již státy tento monopol opustily. 

Přestože jsou stále rozhodčí soudy zřizovány pouze na základě zákona (či na základě 

připuštění jejich vzniku v rámci zákona), nejsou stálé rozhodčí soudy orgánem veřejné 

moci. Ostatně uvedené bylo potvrzeno v rámci rozhodovací praxe Ústavní soudu, který 

ve svém usnesení ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02 uvedl: „Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky není orgánem 

veřejné moci, a tudíž ani jeho rozhodčí nálezy nemohou být rozhodnutím orgánu veřejné 

moci ve smyslu cit. ustanovení Ústavy a zákona.“ Uvedené je analogicky aplikovatelné 

na všechny stálé rozhodčí soudy v České republice, kterými jsou: 

                                                           
20  Ustanovení § 13 odst. 1 ZRŘ 
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 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky; více o tomto soudu v kapitole 4. této práce; 

 Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s.; tento soud 

má pravomoc rozhodovat spory z obchodů na burze podle platné rozhodčí 

smlouvy uvedené v čl. 36 Pravidel obchodování na burze; založen 

Statutem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, 

a.s. ze dne 4. 10. 1995.21  

 Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno; tento soud byl 

zřízen burzovní komorou za účelem projednání a rozhodování sporů 

výlučně z burzovních obchodů; Českomoravská komoditní burza byla 

založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. 9. 1992 podle zákona č. 

229/1992 Sb., o komoditních burzách.22 Tento Rozhodčí soud byl založen  

1. ledna 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě 

ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, 

ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Stále rozhodčí soudy zřízené podle českých právních předpisů mají na rozdíl od 

rozhodců ad hoc povinnost projednat a rozhodnout spor (a/nebo projednání a rozhodnutí 

předloženého sporu zajistit), se kterým se strany na stálé rozhodčí soudy obrátí, pakliže 

existuje rozhodčí doložka, podle které je stálý rozhodčí soud příslušný k projednání 

předkládané věci.23   

V souladu s ustanovením § 13 odst. 2 ZRŘ, mohou stálé rozhodčí soudy vydávat 

statuty a řády. Na rozdíl od dohody o postupu v řízení uzavřené mezi stranami podle 

ustanovení § 19 odst. 4 ZRŘ, vydají-li stále rozhodčí soudy své statuty a řády, musí je 

zveřejnit v Obchodním věstníku; takový postup je nezbytný pro zabezpečení dostupnosti 

informací o organizaci, pravidlech a průběhu rozhodčího řízení před stálými rozhodčími 

soudy. Stále rozhodčí soudy fungující na území České republiky tuto možnost využily, 

když vydaly následující statuty a (aktuální) řády: 

                                                           
21 BU03/96, Statut Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, a.s., ze dne 4. 10. 1995 
22  Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách 
23  BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 449. 
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Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

Statut Statut Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky, účinný od 1. 1. 199524 

Aktuální řády - Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky, účinný od 1. 7. 

201225 

- Řád pro řešení sporů o domény „.cz“, účinný od 1. 3. 201526 

- Řád pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví, účinný 

od 15. 6. 201027 

- Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské 

spory, účinný od 4. 4. 200828 

- Zvláštní dodatek Řádu pro rozhodčí řízení on-line, Řád on-

line, účinný od 1. 10. 201729 

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

Statut  BU03/96, Statut Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných 

papírů Praha, a.s., ze dne 4. 10. 1995, účinný od uveřejnění 

v Obchodním věstníku 30 

Aktuální řád Rád Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, 

a.s., účinný od 15. 6. 201231 

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno 

Statut  OV53/95 Statut Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní 

burze Kladno, účinný od 1. 1. 199632 

Aktuální řád  Řád Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno, 

účinný od 7. 3. 201233 

                                                           
24 Dostupný zde: https://www.soud.cz/ke-stazeni  
25 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015  
26 Dostupný zde: http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/adr_rules/rad2015.pdf  
27 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-uhradove-spory-ve-zdravotnictvi-2011  
28 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-

spory-2008  
29 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-online-2017  
30 Dostupný zde: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=43635&Section=1&IdPara=1&ParaC=2  
31 Dostupný zde: https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/BRS_rad.pdf  
32 Dostupný zde: https://www.rozhodcisoud.cz/file.php?nid=12298&oid=5968418  
33 Dostupný zde: https://www.rozhodcisoud.cz/file.php?nid=12298&oid=6012591  

https://www.soud.cz/ke-stazeni
https://www.soud.cz/rady/rad-rozhodciho-soudu-01-07-2012-uz-01-10-2015
http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/adr_rules/rad2015.pdf
https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-uhradove-spory-ve-zdravotnictvi-2011
https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-spory-2008
https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-spory-2008
https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-online-2017
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=43635&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/BRS_rad.pdf
https://www.rozhodcisoud.cz/file.php?nid=12298&oid=5968418
https://www.rozhodcisoud.cz/file.php?nid=12298&oid=6012591
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Je nutno dodat, že pravidla arbitrážních center, která upravují postup v rozhodčím 

řízením před těmito arbitrážními soudy, jsou pravidla vydaná soukromoprávními 

subjekty ve smyslu ustanovení § 19 odst. 4. ZRŘ (tj. v rámci rozhodčího řízení ad hoc); 

o arbitrážních centrech je pojednání níže v kapitole 3.3. této práce. Současně platí, že i 

statuty a řády vydané stálými rozhodčími soudy mohou být využívány i v rozhodčím 

řízení ad hod, a to např. (i) pokud rozhodce/i ad hoc požádají stálý rozhodčí soud o 

poskytnutí technického a souvisejícího zázemí pro projednávání a rozhodování ve sporu; 

anebo (ii) pokud dohoda stran uzavřená podle ustanovení § 19 odst. 4 ZRŘ odkazuje na 

statut/řád některého ze stálého rozhodčího soudu;34 rozhodnutí vydané v rámci takového 

rozhodčího řízení se nicméně nepovažuje za rozhodnutí stálého rozhodčího soudu, nýbrž 

pořád za rozhodnutí rozhodců určených ad hoc (tj. takovým postupem není založena 

pravomoc stálého rozhodčího soudu věc projednat a rozhodnout). Je zjevné, že 

v popsaných případech se statuty a řády stálých rozhodčích soudů nebudou aplikovat 

v celém svém rozsahu, nicméně pouze přiměřeně.  

Předmětem statutů a řádů vydávaných stálými rozhodčími soudy je většinou určení 

způsobu jmenování a způsob stanovení počtu rozhodců pro jednotlivé předložené spory, 

přičemž výběr může být vázán na seznamy rozhodců, které případně vědou stále rozhodčí 

soudy. Současně řády mohou upravovat vnitřní rozhodování o interních záležitostech, 

postup v řízení, stanovovat lhůty pro jednotlivé procesní kroky v rámci řízení, výši a 

způsob úhrady poplatku za vedené řízení a náklady řízení a rovněž pravidla o odměňování 

rozhodců35.   

Ačkoliv stále rozhodčí soudy stanovují prostřednictvím svých statutů a řádů postup 

v rozhodčím řízení, zákonodárce současně umožňuje stranám domluvit se na postupu 

v řízení podle již výše zmiňovaného ustanovení § 19 odst. 4 ZRŘ; z ustanovení § 13 odst. 

3 ZRŘ plyne, že pakliže si strany ujednaly příslušnost určitého stálého rozhodčího soudu, 

                                                           
34 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 449 
35  § 13 odst. 2 ZRŘ 
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podrobily se jeho statutům a řádům platných v době zahájení řízení před tímto stálým 

rozhodčím soudem, pouze pokud si neujednaly v rozhodčí smlouvě jinak.                                                            

3.3.   Arbitrážní centra 
 

Před novelou zák. č. 19/2012 Sb., kterým se 

mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, kdy ustanovení § 13 odst. 1 ZRŘ zněl, 

„Stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze na základě zákona“, byl občas prosazován 

názor, že i tzv. arbitrážní centra lze považovat za stálé rozhodčí soudy, neboť byla zřízená 

na základě ZRŘ. Výše zmiňovaná novela rozpory odstranila, neboť jak je již uvedeno 

výše, stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze jiným zákonem, než je ZRŘ, anebo 

pokud jejich zřízení připouští jiný zákon než ZRŘ; arbitrážní centra nelze zařadit ani pod 

jednu z těchto skupin.  Český právní řád nicméně dále neobsahuje žádnou konkrétní 

úpravu arbitrážních center. Arbitrážní (rozhodčí) centra neboli rozhodčí centra, jsou 

soukromoprávní subjekty, právnické osoby ve smyslu ustanovení § 20 zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), jejichž účelem je zajistit projednání a rozhodnutí 

sporu v rámci rozhodčího řízení ad hoc, a to jak materiálně, tak ekonomicky, dále i po 

administrativní a technické stránce.  

Arbitrážní centra, působící jako tzv. appointing autority, jsou tedy výrazem výkonu 

sdružovacího práva fyzických osob zaručených ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů; jedná se o organizovaná a značně 

trvalá sdružení rozhodců ad hoc, kteří rozhodují spory v rámci rozhodčího řízení, pokud 

jim strany v rozhodčí smlouvě svěřily pravomoc tak činit36.  Rozhodčí nálezy nejsou 

vydávány jménem arbitrážních center, ale jménem jednotlivých rozhodců ad hoc; právní 

vztahy vznikají přímo mezi rozhodci ad hoc a stranami sporu, nikoliv mezi arbitrážním 

centrem a stranami sporu (jako je to v případě stálých rozhodčích soudů)37. Arbitrážní 

centra mohou rovněž vydávat pravidla pro řízení, která probíhají pod jejich záštitou; tato 

pravidla na rozdíl od statut a řádů stálých rozhodčích soudů nemusí být zveřejněna 

v Obchodním věstníku; uvedené ostatně potvrdil i Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 

                                                           
36 Lisse, Luděk, K právnímu postavení arbitrážních center, Bulletin advokacie 2006, č. 1, s. 40 
37 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 449 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgy
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ze dne 31. 7. 2008 sp. zn. 32 Cdo 2282/2008, v němž uvedl „i jiné soukromé subjekty než 

stálé rozhodčí soudy zřízené ve smyslu ust. § 13 ZRŘ mohou vést seznam rozhodců a 

vydávat pro účastníky rozhodčího řízení pravidla, kterými se rozhodci řídí“. Spory 

projednávané před arbitrážními centry se řídí pravidly těchto arbitrážních center ve 

spojení s ZRŘ a případně jinou dohodou o postupu v řízení podle ustanovení § 19 odst. 4 

ZRŘ.  

V rozhodovací praxi obecných soudů byla před několika lety často a nekonzistentně 

řešena otázka, zda lze za dostatečné určení rozhodce v souladu s ZRŘ považovat takové 

určení, kdy je rozhodce ad hoc určen pouze odkazem na seznam rozhodců vedený 

arbitrážními centry. Proti sobě tak stály názory považující takové určení za jasný příklad 

obcházení zákona38 a další, které obcházení zákony v takovém určení nespatřovaly39.  Je 

nutno zdůraznit, že rozhodovací praxe obecných soudů až do května 2009 spatřovala 

způsob určení rozhodce odkazem na seznam rozhodců vedený arbitrážním centrem za 

platný; průlomové bylo v této věci rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009. 

sp. zn. 12 Cmo 496/2008, ve kterém soud vyslovil názor, že takový způsob určení je 

neplatný. V akademických kruzích toto rozhodnutí vyvolalo značný rozruch, zejména 

poté, co ho Nejvyšší soud ČR uveřejnil ve své tzv. „zelené sbírce“. Přesto všechno však 

Nejvyšší soud ČR rozhodoval spory o platnosti rozhodčí smlouvy obsahující určení 

rozhodce výše popsaným způsobem konzistentně se svou předešlou rozhodovací praxí; 

tj. takové určení považoval za platné40.  

Sjednocující stanovisko Velkého senátu Občanskoprávního a obchodněprávního 

kolegia Nejvyššího soudu ČR bylo vydáno až o dva roky později, konkrétně dne 12. 5. 

2011, když Nejvyšší soud ČR v usnesení, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, potvrdil, že  „jestliže 

rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho 

                                                           
38 Srov. Např. průlomové usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009. sp. zn. 12 Cmo 496/2008: 

„ Pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho určení, 

ale jen stanoví, že rozhodce bude určen jednou smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného právnickou 

osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu § 13 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, a že rozhodčí řízení bude probíhat podle pravidel vydaných touto právnickou osobou, 

pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona.“ 
39 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008, anebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ČRze dne 31. 1. 2008, sp. zn. Odo 135/2006 
40 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 23 Cdo 4895/2009, Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR  ze dne 29. 4. 3010, sp. zn. 23 Cdo 2672/2008, Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 23. 3. 2011, sp. zn. 23 Cdo 4743/2010, Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 23 

Cdo 4112/2009, Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1201/2009 
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určení, ale v této souvislosti pouze odkazuje na „rozhodčí řád“ vydaný právnickou 

osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak je taková 

rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem (a nikoliv pro 

neurčení rozhodce nebo způsobu, jak má být určen).“  K takovému kroku se Nejvyšší 

soud odhodlal i přes nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10, 

ve kterém Ústavní soud zdůraznil prioritu hodnoty stálosti judikatury.41  

V současnosti funguje na území České republiky několik arbitrážních center, např. 

Společnost pro rozhodčí řízení,42 Brněnské arbitrážní centrum občanské sdružení,43 

Společnost rozhodců44 či např. Rozhodčí institut v Praze.  

4. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky 
 

Tato kapitola je věnována historii Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

Republiky a Agrární komoře České republiky. Níže se rovněž nachází souhrn informací 

ohledně organizační struktury tohoto rozhodčího soudu, ohledně pravidel pro rozhodčí 

řízení vydávaných tímto soudem. Současně jsou zde přestaveny i hlavní zásady, jimiž se 

rozhodčí řízení před Rozhodčím soude při Hospodářské komoře České Republiky a 

Agrární komoře České republiky řídí. Závět této kapitoly je věnován otázce pravomoci 

tohoto rozhodčího soudu a polemice nad stávající úpravou námitky nedostatku 

pravomoci.  

                                                           
41 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. III. ÚS 1275/10: „V nálezu sp. 

zn. IV. ÚS 613/06 ze dne 18. 4. 2007 (N 68/45 SbNU 107) [následovaným nálezy dalšími: nález sp. 

zn. III. ÚS 117/07 ze dne 20. 6. 2007 (N 104/45 SbNU 429), nález sp. zn. II. ÚS 635/09 ze dne 31. 8. 2010 

(N 176/58 SbNU 539)] Ústavní soud vyslovil prioritu hodnoty stálosti judikatury, již lze prolomit pouze za 

podmínky splnění procedurálních a materiálních podmínek: „Judikatura nemůže být bez vývoje a není 

vyloučeno, aby (a to i při nezměněné právní úpravě) byla nejen doplňována o nové interpretační závěry, 

ale i měněna. Každá změna rozhodovací soudní praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní instance 

povolané i k sjednocování judikatury nižších soudů, je ovšem jevem ve své podstatě nežádoucím, neboť 

takovouto změnou zjevně je narušen jeden z principů demokratického právního státu, a to princip 

předvídatelnosti soudního rozhodování. To je prioritním důvodem, proč platná právní úprava předepisuje 

pro soudy nejvyšších instancí i pro Ústavní soud zvláštní a závazná pravidla přijímání rozhodnutí 

v situacích, kdy jimi má být jejich dosavadní judikatura překonána.““ 
42 Dostupné zde: http://www.rozhodci-rizeni.cz/  
43 Dostupné zde: http://www.arbitraznicentrum.cz/  
44 Dostupné zde: http://www.spolecnost-rozhodcu.cz/  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpws5s7ovzv6nrrgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pws2ljl52xgxzrge3q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfpws2k7ovzv6nrtgu
http://www.rozhodci-rizeni.cz/
http://www.arbitraznicentrum.cz/
http://www.spolecnost-rozhodcu.cz/
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4.1.  Vznik Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky 
 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) byl zřízen v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 

ZRŘ podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky45, nyní podle ustanovení § 3 zákona č. 

223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory 

s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a 

o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky46, jehož účinností se Rozhodčí soud 

působící při Československé obchodní a průmyslové komoře stal stálým rozhodčím 

soudem působícím při Hospodářské komoře České republiky a jeho označení se změnilo 

na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky. Rozhodčí soud Československé obchodní a průmyslové komory byl zřízen 

výnosem Ministerstva zahraničního obchodu č. 511.754/49-II/1 dne 27. 5. 1949, Statutem 

a Řádem Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory; tento 

subjekt přetrval až do dnešních dní, ačkoliv se několikrát měnil jeho název a jeho 

působnost, která podléhala zákonným předpisům.47  

                                                           
45 § 19 odst. 1 zák. č. 301/1992 Sb.: „Při Hospodářské komoře České republiky působí jako stálý rozhodčí 

soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jako 

nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení.“ 
46 § 3 zák. č. 223/1994 Sb.: „(1) Rozhodčí soud působící při Československé obchodní a průmyslové komoře 

se dnem účinnosti tohoto zákona stává stálým rozhodčím soudem působícím při Hospodářské komoře České 

republiky a jeho označení se mění na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Předsednictvo dosavadního Rozhodčího soudu Československé obchodní a 

průmyslové komory je Předsednictvem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. Statut a Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové 

komory3) je Statutem a Řádem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. 

(2) Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je 

rozhodčím soudem ve smyslu Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské 

a vědecko-technické spolupráce v rozhodčím řízení.4) 

(3) Rozhodčí smlouvy (doložky) odkazující na pravomoc a příslušnost Rozhodčího soudu Československé 

obchodní a průmyslové komory nebo Rozhodčího soudu působícího při Československé obchodní a 

průmyslové komoře se považují nadále za rozhodčí smlouvy (doložky) uzavřené ve prospěch Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.“ 
47 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 2 
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4.2.  Rozhodčí soud, jeho orgány a jejich pravomoci  
 

Rozhodčí soud je nezávislým orgánem pro rozhodování majetkových sporů 

nezávislými rozhodci, a to v souladu se zákonem, mezinárodním právem a právem 

Evropské unie o alternativním řešení sporů, které jsou součástí právního řádu České 

republiky.48 Nezávislostí je myšlena jeho rozhodovací, organizační a ekonomická 

oddělenost od třetích subjektů. Sídlem Rozhodčího soudu je Praha, od roku 2017  se 

sídlem na adrese Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1.  

Rozhodčí soud má, pokud jde o jeho organizační strukturu, několik orgánů, které 

mají různé pravomoci, konkrétně jde o předsednictvo Rozhodčího soudu (dále jen 

„Předsednictvo“), tajemníka Rozhodčího soudu (dále jen „Tajemník“). Součástí 

organizační struktury Rozhodčího soudu jsou i rozhodci, nicméně ti nejsou považováni 

za samostatný orgán.  

Předsednictvo je statuárním orgánem Rozhodčího soudu a má 13 členů. Členové 

předsednictva jsou jmenování představenstvem Hospodářské komory České republiky a 

představenstvem Agrární komory České republiky. Návrh na nové složení předsednictva 

překládá oběma zmiňovaným představenstvům komor předseda Rozhodčího soudu (dále 

jen „Předseda“) před koncem svého funkčního období. Doba funkce členů Předsednictva 

je tři roky. Nicméně nedojde-li k uplynutí tří let funkce členů Předsednictva ke jmenování 

nových členů Předsednictva, zůstávají stávající členové členy do doby jmenování nového 

Předsednictva. Pokud dojde k uvolnění funkce členy Předsednictva během funkčního 

období, je Předsednictvo oprávněno požádat výše zmiňované komory o jmenování 

chybějícího člena (povinnost takto jednat má pouze v situaci, kdy počet členů klesl 

natolik, že by Předsednictvo nemohlo být usnášeníschopné). 49 Platí, že členem 

představenstva může vždy být pouze rozhodce, který je veden na seznamu rozhodců 

Rozhodčího soudu.50  

                                                           
48 Čl. I. odst. 1. Statutu Rozhodčího soudu  
49 Čl. V Statutu Rozhodčího soudu  
50 Čl. III odst. 1 Statutu Rozhodčího soudu a ustanovení § 19 odst. 2 . zák. č.  301/1992 Sb., zákon České 

národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
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Co se týče organizace, Předsednictvo se skládá z předsedy Rozhodčího soudu, 

místopředsedů a členů Předsednictva. Předseda a místopředsedové jsou volení členy 

Předsednictva.51 Předseda má právo účastnit se jednání představenstev Hospodářské 

komory České republiky a/nebo Agrární komory České republiky, a to buď osobně, nebo 

v zastoupení.52 Místopředsedové zastupují Předsedu ve všech jeho funkcích, a to v době 

jeho nepřítomnosti, případně je-li Předseda zaneprázdněn. Pořadí, v jakém jej 

místopředsedové zastupují, určuje Předseda.53 Předsednictvo má povinnost vykonávat ty 

pravomoci (např. dohlížet na chod rozhodčích řízení a obstarávat přes Tajemníka chod 

Rozhodčího soudu), které mu byly svěřeny Statutem Rozhodčího soudu a Řádem RS a 

všechny další zbytkové pravomoci.54 Podle Řádu RS platí, že předsednictvo činí úkony, 

které patří do pravomoci Rozhodčího soudu, nicméně nepatří do pravomoci Předsedy, 

rozhodců či Tajemníka.55 Všichni členové Předsednictva jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce člena 

Předsednictva; ledaže zvláštní zákon stanoví jinak. 56  

Předsednictvo zasedá na pravidelných schůzkách (svolaných Předsedou a/nebo 

Tajemníkem) a je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Pokud jde o hlasy 

jednotlivých členů, platí zásada rovnosti hodnoty hlasů, ledaže dojde k situaci, kdy proti 

sobě stojí stejný počet hlasů – v takovém případě rozhoduje hlas Předsedy a/nebo 

některého z jím pověřených místopředsedů. Je rovněž možné hlasovat způsobem per 

rollam, a to písemně nebo elektronickou cestou. Členové, kteří hlasovali, se považují za 

přítomné; v ostatním platí výše uvedená pravidla o hlasování a přijímání rozhodnutí. 57 

Účastnit se rozhodování Předsednictva nemohou ti členové, kteří vystupují jako účastníci 

nebo zástupci účastníků v projednávané/rozhodované věci.58 Členové předsednictva 

nicméně sami mohou vykonávat funkci rozhodce (i předsedy rozhodčího senátu) ; 

                                                           
51 Ustanovení § 19 odst. 2 . zák. č.  301/1992 Sb., zákon České národní rady o Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky 
52 Čl. III odst. 8 Statutu Rozhodčího soudu  
53 Čl. III odst. 2 Statutu Rozhodčího soudu  
54 Čl. III odst. 4 Statutu Rozhodčího soudu a ustanovení, tj. ty, které patří do pravomoci Rozhodčího osudu 

a které nepřísluší Předsedovi, tajemníkovi či rozhodcům.  
55 Ustanovení § 2 odst. 1 Řádu RS 
56 Čl. III odst. 7 Statutu Rozhodčího soudu 
57 Čl. III odst. 5 a 6 Statutu Rozhodčího soudu 
58 Ustanovení § 2 odst. 3 Řádu RS 
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nicméně ne ve věcech, ve kterých by byla daná jejich participace na rozhodování 

Předsednictva o odmítnutí rozhodců, příprava stanoviska Předsednictva k námitce 

nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu. Platí však, že pokud někteří členové již funkci 

rozhodce zastávají, nemohou se účastnit rozhodování Předsednictva o odmítnutí 

rozhodců v těchto věcech (neboť se to týká jich samotných).59 

 Pokud jde o jednání Rozhodčího soudu navenek, ze Statutu Rozhodčího soudu 

vyplývá, že za něj jedná Předsednictvo, přičemž za Předsednictvo navenek jedná vždy 

Předseda anebo místopředsedové (v pořadí stanoveném Předsedou). 60 

Pokud jde o Tajemníka, jeho povinností je starat se organizačně o chod Rozhodčího 

soudu a o další věci, které mu byly svěřeny, pečuje o řádný průběh rozhodčích řízení 

vedených před Rozhodčím soudem, řeší formální náležitosti rozhodčích řízení apod., vše 

v rámci svého oprávnění a odpovídá Předsednictvu za činnost Rozhodčího soudu. 

Tajemník současně připravuje zasedání Předsednictva; rovněž se jich účastní a má 

poradní hlas. Tajemník současně může podávat Předsednictvu návrhy týkající se činnosti 

Rozhodčího soudu. Obdobně jako ostatní členové orgánů Rozhodčího soudu, i Tajemník 

je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem své funkce.61 Povinností Tajemníka je i řádné vyhotovení všech 

rozhodnutí Rozhodčího soudu, úschova veškerých písemností Rozhodčího soudu, 

publikace zásadních informací vhodným způsobem, a to pouze se souhlasem 

Předsednictva, a podpis doložky o nabytí právní moci rozhodnutí. Tajemník je oprávněn 

účastnit se všech ústních jednání. V případě nepřítomnosti Tajemníka zastává jeho funkce 

zástupce.62  

Rozhodci, jejichž seznam je veden Rozhodčím soudem, jsou oprávnění předkládat 

Předsednictvu své náměty a návrhy, týkají-li se rozhodčího řízení. Rozhodci mají rovněž 

právo účastni se tzv. konference rozhodců, tj. plenárního zasedání, které je svoláno 

z iniciativy Předsednictva a/nebo na základě podnětu alespoň jedné třetiny všech 

rozhodců vedených v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu. Během konference jsou 

rozhodci oprávněni vést diskuze, vyjadřovat se k diskutované problematice, překládat 

                                                           
59 Ustanovení § 2 odst. 2 Řádu RS 
60 Čl. III odst. 3 Statutu Rozhodčího soudu 
61 Čl. VI Statutu Rozhodčího soudu 
62 Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 Řádu RS 
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návrhy a hlasovat, jsou-li předložené otázky k hlasování. Rozhodci mají rovněž povinnost 

mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce, 

nebyli-li této povinnosti zproštěni podle ZRŘ (k povinnosti rozhodce viz níže v kapitole 

6. Funkce rozhodce této práce).63 

4.3.  Řád Rozhodčího soudu  
 

Aktuálně je účinný řád Rozhodčího soudu, který nabyl účinnosti 1. 7. 2012 (dále 

jen „Řád RS“). Tento řád byl zveřejněn v Obchodním věstníku č. 23/12 ze dne 6. 6. 2012. 

Řádu RS předcházelo několik jeho starších verzí:  

 Řád Rozhodčího soudu publikovaný v Obchodním věstníku č. 51/94; 

 Řád Rozhodčího soudu publikovaný v Obchodním věstníku č. 12/95; 

 Řád Rozhodčího soudu publikovaný v Obchodním věstníku č. 30/98; 

 Dodatek č. 1 k Řádu Rozhodčího soudu a pravidlům o nákladech rozhodčího 

řízení pro vnitrostátní spory publikovaný v Obchodním věstníku č. 45/99;  

 Dodatek č. 2 k Řádu Rozhodčího soudu a pravidlům o nákladech rozhodčího 

řízení pro vnitrostátní spory publikovaný v Obchodním věstníku č. 17/02; 

 Dodatek č. 3 k Řádu Rozhodčího soudu a pravidlům o nákladech rozhodčího 

řízení pro vnitrostátní spory publikovaný v Obchodním věstníku č. 5/07.  

S účinností nového Řádu RS byly současně zrušeny i následující předpisy RS: 

 Změna Řádu Rozhodčího soudu a změna a doplnění Pravidel o nákladech řízení 

publikované v Obchodním věstníku č. 43/95; 

 Změna Řádu Rozhodčího soudu a Pravidel o nákladech řízení publikované 

v Obchodním věstníku č. 11/96; 

 Sazebník nákladů rozhodčího řízení – vnitrostátní spory jako příloha k Pravidlům 

o nákladech rozhodčího řízení pro vnitrostátní spory publikovaný v Obchodním 

věstníku č. 17/11. 

Řád RS upravuje způsob jmenování rozhodců a jejich počet, organizační a 

administrativní uspořádaní Rozhodčího soudu, samotné rozhodčí řízení, sazebník odměn 

                                                           
63 Čl. IV odst. 3-5 Statutu Rozhodčího soudu 
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rozhodců, pravidla ohledně nákladů řízení a další otázky související s projednáváním a 

rozhodováním sporů před Rozhodčím soudem na základě pravomoci mu svěřené 

v rozhodčí smlouvě stranami sporu a dále otázek souvisejícími s fungováním Rozhodčího 

soudu.  

 Řád RS rozhodně není tak obsáhlý, aby upravoval každou i nepředvídatelnou 

situaci, která může v rámci řízení nastat; podle ustanovení § 59 platí, že se otázky, které 

nejsou řešeny v Řádu RS, budou řídit ustanoveními zákona. Tímto zákonem je myšlen 

jak ZRŘ (jeho kogentní ustanovení), pak zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

v aktuálním znění (dále jen „OSŘ“), který se použije na rozhodčí řízení přiměřeně64. 

Aplikační přednost ZRŘ před OSŘ vyplývá ze speciality ZRŘ vůči OSŘ. To ostatně 

potvrdil i Ústavní soud, když uvedl: „Zákon o rozhodčím řízení je speciální právní 

úpravou vůči občanskému soudnímu řádu, a proto má aplikační přednost. Rozhodčí řízení 

nepodléhá občanskému soudnímu řádu přímo a jednotlivá ustanovení procesního 

předpisu v něm nelze použít mechanicky. […] Stěžovatel se z vlastní vůle podrobil zákonu 

o rozhodčím řízení, který upravuje řadu institutů oproti občanskému soudnímu řádu 

odlišně; argument tvrdosti zákona či formalistického přístupu obecných soudů je tak 

pouze účelový.“65 

Přiměřenost použití OSŘ na rozhodčí řízení je explicitně vyjádření v ustanovení § 30 

ZRŘ, přičemž platí, že „z použití termínu přiměřeně vyplývá, že rozhodčí řízení 

nepodléhá občanskému soudnímu řádu přímo a jeho jednotlivá ustanovení nelze použít v 

rozhodčím řízení mechanicky. Ono přiměřené znamená především zohlednění obecných 

zásad, na nichž stojí české rozhodčí řízení, to znamená použití norem občanského 

soudního řádu pod obecným rámcem zásad českého rozhodčího řízení.“ 66 

4.4.  Zásady řízení před Rozhodčím soudem  
 

Rozhodčí řízení, ať už ad hoc nebo institucionální, je řízením, které je ovládáno 

zásadami civilního procesu; oproti civilnímu řízení je však do rozhodčího řízení 

promítnuta větší míra autonomie vůle stran sporu, a to ne pouze v otázce výběru rozhodce 

                                                           
64 Viz ustanovení § 30 ZRŘ 
65 Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. IV.ÚS 1524/17 
66 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005 
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a počtu rozhodců, nýbrž i v otázce vedení řízení podle procesních pravidel, které si strana 

může rovněž vybrat, ne-li v některých případech sama domluvit. Níže uvádím pro úplnost 

hlavní zásady, které jsou základem rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem:  

 Dispoziční zásada – zásada vlastní sporným civilním řízením související se 

zásadou autonomie vůle stran. Obecně na rozdíl od civilních řízení se zásada do 

rozhodčího řízení reflektuje v mnohem větší míře, když mají strany možnost 

upravit si smluvně postup v řízení, tj. vybrat si řízení ad hoc nebo řízení před 

stálým rozhodčím soudem, místo konání rozhodčího řízení či např. upravit 

pravidla postupu v rozhodčím řízení. Pokud jde o rozhodčí řízení před Rozhodčím 

soudem, strany v rámci rozhodčí smlouvy přistupují na pravidla řízení uvedená 

v Řádu RS a dalších souvisejících předpisech, tj. dispoziční zásada podléhá 

ustanovení Řádu RS. Obecně platí, že se strany mohou domluvit na odlišném 

postupu od postupu stanoveném v Řádu RS a souvisejících předpisech pouze 

pokud takovou dohodu Řád RS a další předpisy předvídají. Co se týče postupu 

v řízení, podle ustanovení § 6 odst. 2 Řádu RS platí, že se strany mohou domluvit 

na postupu, kterým mají rozhodčí vést řízení; takovou dohodu musí uzavřít před 

zahájením řízení, v opačném případě jí rozhodci již nebudou vázání. Současně 

platí, že rozhodci se dohody stran o postupu v řízení před Rozhodčím soudem 

nemusí držet, pokud by taková dohoda narušovala zásadu o rovnosti stran v řízení 

anebo pokud by se strany o nákladech řízení domluvily jinak, než předvídají 

pravidla Rozhodčího soudu.67 Projevem dispoziční zásady je i skutečnost, že 

žalobce disponuje sporem a může kdykoliv během řízení vzít svůj žalobní návrh 

zpátky (viz ustanovení § 21 Řádu RS). Obecně platí, že strany rozhodčího řízení 

disponují sporem prostřednictvím procesních úkonů, tj. např. podáním žaloby, 

podáním částečného zpětvzetí, podáním zpětvzetí žaloby, návrhem na změnu 

žaloby, uzavření smíru atd. 

 Zásada rovnosti stran v řízení – tato zásada je explicitně vyjádřena v kogentním 

ustanovení § 18 ZRŘ a dále v ustanovení § 6 Řádu RS. Zásada rovnosti stran 

v řízení v sobě zahrnuje i zásadu rovnosti v příležitosti při uplatnění procesních a 

hmotných práv stran řízení. Důležitost této zásady byla několikrát zdůrazněná i 

                                                           
67 Srov. ustanovení § 6 odst. 3 Řádu RS 
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v rámci soudní praxe, podle které platí, že „ustanovení § 18 zákona o rozhodčím 

řízení je kogentní a jakékoliv ujednání stran příčící se tomuto pravidlu by bylo 

neplatné, zásada rovnosti stran a požadavek poskytnutí plné příležitosti k 

uplatnění jejich práv se proto uplatní i v případech, kdy postup rozhodce bude 

vyplývat z řádu stálého rozhodčího soudu nebo kdy jej budou určovat sami 

rozhodci (tolik k příslušné argumentaci žalovaného).(…) O tom, že porušení 

ustanovení § 18 zákona o rozhodčím řízení naplňuje důvod zrušení rozhodčího 

nálezu obsažený v § 31 písm. e) tohoto zákona, neboť nebyla-li zachována rovnost 

zbraní stran nebo nebyla-li straně dána plná příležitost k uplatnění jejích práv, 

nebyla straně poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, není v ustálené 

judikatuře pochyb.“ 68 Rovnost stran současně spočívá v rovné možnosti chránit 

svá práva a vyjádřit se k argumentaci protistrany. Platí tak, že „mimo možnosti 

dostatečně v rozhodčím řízení argumentovat a vyjádřit se k tvrzením protistrany, 

je dalším nezbytným požadavkem (pro zachování rovného postavení stran v 

rozhodčím řízení), aby straně byla poskytnuta nejen možnost navrhnout důkazy, 

ale je i provést, nejsou-li pro dané řízení zcela zjevně nepodstatné. Nebyl-li 

důkazní návrh některé ze stran přijat, je třeba, aby rozhodci uvážili a dostatečně 

zdůvodnili, proč navržený důkaz nebyl proveden.“69 

 Projednací zásada – se zásadou rovnosti stran v řízení úzce souvisí zásada 

projednací, která obecně znamená, že řízení (je přitom irelevantní, zda civilní, či 

rozhodčí) má být vedeno takovým způsobem, aby byly zjištěny informace o 

skutkovém stavu nezbytné pro rozhodnutí sporu, a to bez zbytečných formalit a 

při zachování zásady rovnosti stran řízení. Platí, že rozhodci jsou vázaní návrhy 

stran, nicméně mohou provádět i jiné důkazy, než které byly navrženy stranami 

sporu (např. výpisy z veřejnoprávních rejstříků apod.). V rámci textu, zda byla 

pojednávací zásada dodržena, je nezbytné zkoumat v každém řízení, „zda byla s 

ohledem na rovné postavení stran rozhodčího řízení poskytnuta stranám možnost 

věc před rozhodci projednat, respektive, zda byla poskytnuta řádně dostatečná 

možnost k uplatnění procesních práv účastníků rozhodčího řízení. Tyto požadavky 

či zásady je třeba zkoumat nejen z hlediska, zda po formální stránce byly procesní 

                                                           
68 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4706/2010  

69 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2017 , sp. zn. 23 Cdo 4520/2016 
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postupy dodrženy, ale rovněž z hlediska, měly-li obě strany rovnou a dostatečnou 

možnost uplatnění tvrzení, námitek, navrhování důkazů apod.)“70 

 Zásada neformálnosti – zásada, která opět souvisí ze zásadou rovnosti stran 

řízení; platí, že rozhodčí řízení má představovat postup bez zbytečných formalit.71 

Tato zásada může být nejvíce reflektována v dohodě stran o postupu v řízení (viz 

ustanovení § 6 Řádu RS). 

 Zásada ústnosti – zásada ústnosti jednání před rozhodci je explicitně vyjádřena 

v ustanovení § 28 Řádu RS. Platí, že jednání před rozhodci je vždy ústní. Tato 

zásada nemusí být na rozhodčí řízení aplikovaná, pokud by se strany v dohodě o 

postupu v řízení dohodly o vedení řízení pouze v písemné formě (anebo strany 

sporu na výzvu rozhodčího senátu sdělí, že souhlasí s projednáním věci bez 

nařízení ústavního jednání; viz ustanovení § 29 odst. 2 Řádu RS). 

 Zásada neveřejnosti – jednání před rozhodci je vždy neveřejné, viz ustanovení § 

28 Řádu RS. Neveřejnost řízení je logickým aspektem rozhodčího řízení, když 

jeho předmětem můžou být otázky týkající se obchodního tajemství, finanční 

situace jednotlivých stran a dalších citlivých informací (které mohou být zásadní 

pro případnou podnikatelskou činnost stran). Jednání před rozhodci se tak účastní 

pouze strany řízení, popřípadě jejich zástupci. Pokud se však strana sporu 

nedostaví k jednání, přestože byla řádně informována o jednání (včetně místa jeho 

konání a času), její absence nepředstavuje překážku pro projednání sporu před 

rozhodci. Současně platí, že strany sporu nemají povinnost účastnit se jednání, 

naopak mohou souhlasit s tím, aby jednání proběhlo bez jejich přítomnosti.72  

Zásada neveřejnosti stran nicméně připouští odchylku, když se souhlasem stran 

může rozhodčí senát připustit, aby se jednání před rozhodci účastnila i osoba, 

která není stranou řízení. Strany mohou přítomnost třetích osob odmítnout bez 

udání jakéhokoliv důvodu. Považuje-li strana za nutné, aby se řízení před rozhodci 

účastnil rovněž tlumočník, může taková strana požádat o ustanovení tlumočníka 

rozhodčí senát; nesouhlas druhé strany s jeho přítomnostní je irelevantní, 

odsouhlasí-li jeho přítomnost během jednání rozhodčí senát, o odročení rozhoduje 

                                                           
70 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3749/2008   
71 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd.  

Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 388 s, str. 255 
72 Viz ustanovení § 28 odst. 2 a odst. 3 Řádu RS 
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rozhodčí senát na základě posouzení všech souvislostí případu. Jednání může být 

rovněž odročeno, a to z podnětu strany nebo z podnětu rozhodčího senátu. Takový 

návrh strany musí být rozhodčímu senátu doručen minimálně 3 dny před 

původním datem jednání.73  

 Zásada materiální pravdy – je zásadou civilního řízení, tzn., že se tato zásada 

bude uplatňovat i v rámci řízení rozhodčího přes aplikaci ustanovení § 30 ZRŘ. 

„Zásada materiální pravdy vyjadřuje v civilním soudním řízení vysokou hodnotu 

pravdivosti a spravedlnosti, která je dosahována tím, že soudní orgán důsledně 

poskytuje ochranu subjektivnímu právu a zákonem chráněnému zájmu na základě 

zjištění pokud možno nejúplnějšího skutkového stavu věci. Právní regulace 

civilního soudního řízení však současně musí vzít v úvahu také jiné společenské 

hodnoty, např. svobodu lidského jednání, či samostatnost a aktivitu subjektů, které 

jsou v civilním procesu vyjádřeny zásadou dispoziční a zásadou projednací.“74 

 Zásada volného hodnocení důkazů – obdobně jako v civilním řízení se i v rámci 

rozhodčího řízení uplatní zásada volného hodnocení důkazů. Tato zásada vyplývá 

z pravidla o přiměřené použití OSŘ.75 Na uvedenou zásadu pamatuje i Řád RS, 

který ji zavádí ve svém ustanovení § 35, podle které důkazy podle své úvahy 

hodnotí rozhodčí senát. Rozhodci při posuzování jednotlivých důkazů 

předložených stran musí mít na paměti všechny skutečnosti konkrétního případu 

a požadavek, že mají zjistit objektivní pravdu, a to podle svého nejlepšího vědomí 

a svědomí a společenským vnímáním pravdy.76 Zásada volného hodnocení 

důkazů by se měla odehrávat v rámci mezí, které jsou nastaveny pro aplikaci této 

zásady v rámci civilního řízení: „Procesní postup soudu, jakož i otázky spojené s 

prováděním a hodnocením důkazů, upravuje občanský soudní řád; ten soudu 

ukládá, aby důkazy hodnotil podle své úvahy, a to jak jednotlivě, tak i v jejich 

                                                           
73 Viz ustanovení § 28 odst. 5 a odst. 6 Řádu RS 
74 STAVINOHOVÁ, Jaruška. Zásada materiální pravdy. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, 

FIALA, Josef, ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. 

Právnický slovník. 3.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009 
75 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 1592/2006: „To znamená, že 

ustanovení OSŘ nelze užít mechanicky tam, kde strany, rozhodci či RozŘ mlčí, nýbrž že při této aplikaci je 

nutné zohlednit zásady, na nichž je rozhodčí řízení vystavěno (zásadu rovnosti stran zahrnující povinnost 

poskytnout jim plnou příležitost k uplatnění práv, zásadu dispoziční, zásadu rychlosti a hospodárnosti 

řízení, zásadu projednací, zásadu volného hodnocení důkazů, zásadu neformálnosti vedení řízení).“ , 

totožně rovněž např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 5. 2007,  sp. zn. 20 Cdo 1987/2006 
76 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 113 
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vzájemné souvislosti (§ 132 o.s.ř.), a aby rozhodl ve věci na základě zjištěného 

skutkového stavu (§ 153 odst. 1 o.s.ř.), přičemž jen jemu přísluší rozhodnout o 

tom, které z důkazů navrhovaných účastníky provede, a které nikoli (§ 120 odst. 1 

al. 2 o.s.ř.); nelze proto spatřovat porušení zásad vyjádřených ust. § 18 o.s.ř. a 

také těch, které jsou dány ustanovením čl. 36 Listiny základních práv a svobod v 

tom, jestliže soud nevyhoví všem důkazním návrhům účastníků, a jestliže z důkazů, 

do té doby provedených, lze na skutkový stav posuzované věci (pod aspektem 

aplikace té které právní normy) bezpečně usoudit.“77 Důležitým aspektem při 

posuzování důkazu je také informace, jakým způsobem byl důkaz získán.  

 Zásada koncentrace řízení – tato zásada, kterou je ovládáno civilní řízení, je 

v rámci rozhodčího řízení uplatňovaná opatrně. Obecně platí, že vzhledem 

k poměrně široké možnosti stran ujednat si způsob vedení rozhodčího řízení, je 

téměř nemožné zavést pravidlo o koncentraci řízení celoplošně na všechna 

rozhodčí řízení; ačkoliv by byl takový postup v některých konkrétních případech 

vítán, zejména pokud jedna ze stran svojí pasivitou protahuje rozhodčí řízení. Dle 

mého názoru je tak na obezřetnosti stran, jak přistoupí k ustanovení pravidel pro 

postup v řízení. Nejvyšší soud ČR se přiklonil k závěru, že rozhodci mají 

povinnost poučit strany rovněž ve smyslu § 119a odst. 1 OŠR78, tj. o koncentraci 

řízení, když uvedl, že „rozhodčí senát pochybil, jestliže ve smyslu ust. § 118a odst. 

3, popř. § 119a odst. 1 o. s. ř. žalobkyni nevyzval, aby bez zbytečného odkladu 

navrhla důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných tvrzení, pokud zjistil, 

že tyto důkazy dosud neoznačila, jak tomu bylo v souzené věci.“79 S otázkou 

koncentrace rozhodčího řízení je, jak je naznačeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR výše, úzce spjata otázka povinnosti rozhodce poučit strany ve smyslu 

ustanovení § 118a OSŘ (tj. o neunesení břemene tvrzení a důkazního břemene).80 

                                                           
77 Srov. např. Nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 1994, sp. zn. III.ÚS 150/93  
78 Ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ: „Před skončením jednání je předseda senátu povinen účastníky přítomné 

při jednání poučit, že všechny rozhodné skutečnosti musí uvést a že důkazy musí být označeny dříve, než ve 

věci vyhlásí rozhodnutí, neboť později uplatněné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem jen za 

podmínek uvedených v § 205a. Ustanovení § 118b a § 175 odst. 4 část první věty za středníkem tím nejsou 

dotčena.“ 
79 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3749/2008 
80 Ustanovení § 118a OSŘ:  

 „(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl 

neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by 

byly následky nesplnění této výzvy. 
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Podle názoru Ústavního soudu je nutné, aby měl rozhodce uvedenou povinnost a 

strany ve smyslu ustanovení § 118a OŠR poučil, neboť „Rozhodce nemůže být 

pouze pasivním činitelem, ale způsobem vedení řízení musí zajistit, aby jeho 

rozhodnutí nebylo překvapivé. K dosažení tohoto cíle se v civilním soudním řízení 

uplatňuje poučovací povinnost soudu; není důvodu, proč by poučovací povinnost 

neměl mít rozhodce, jenž v rozhodčím řízení plní roli rozhodovacího orgánu místo 

soudu. Zákon poučovací povinnost rozhodce neupravuje, a proto je namístě 

přiměřeně použít občanského soudního řádu (§ 30 RoZŘ [z.r.ř.]).“81 ZRŘ stejně 

jako Řád RS zásadu koncentrace explicitně nevyjadřují. Rozhodčí soud se 

otázkou koncentrace řízení zabýval, přičemž dospěl k názoru, že „V rozhodčím 

řízení je přípustná koncentrace projednávání věci, pokud jsou na to strany 

upozorněny. Je proto například zapotřebí zohlednit námitku neplatnosti smlouvy 

za situace, kdy sice strany byly vyzvány k tomu, aby se v plném rozsahu vyjádřily 

a předložily veškeré důkazní návrhy, nebyly však upozorněny buď výslovně na to, 

že pozdější tvrzení a námitky nebudou přijaty, nebo že se takto může stát.“82 

Takové řešení je kompromisem mezi požadavkem soudní praxe, která klade důraz 

na poučovací povinnost minimálně ve smyslu ustanovení § 118a OSŘ, nadto ve 

smyslu ustanovení § 119a odst. 1 OSŘ, a zásadami rozhodčího řízení s důrazem 

na autonomii vůle stran. Bohužel z rozhodovací praxe civilních soudů (v rámci 

řízení o zrušení rozhodčích nálezů) lze spíše usuzovat, že by poučovací povinnost 

ve smyslu výše uvedených ustanovení OSŘ, tj. včetně koncentrace řízení, měla 

být předmětem každého rozhodčího řízení. 

 Zásada rychlosti a hospodárnosti – pokud se mluví o rozhodčím řízení, často je 

jako jeho výhoda uváděna zásada rychlosti a hospodárnosti. Rozhodčí řízení se 

snaží zjednodušit a zrychlit proces rozhodování sporů, které jinak rozhodují 

                                                           
(2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova 

právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností; 

postupuje přitom obdobně podle odstavce 1. 

(3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání 

všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o 

následcích nesplnění této výzvy. 

(4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a 

povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění 

stanoveného zvláštními předpisy.“ 
81 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07 
82 Srov.  Rozhodčí nález, sp. zn. Rsp 1003/08 
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civilní soudy, nicméně při zachování stejné kvality a úrovně řízení. Uvedené je 

podpořeno jednoinstančností rozhodčího řízení, výběrem rozhodců, možností 

stanovit pravidla pro postup v řízení, v rámci kterých mohou strany stanovovat 

lhůty pro jednotlivá podání a další procesní kroky apod. 

Na závěr je nutno uvést, že výše uvedené (a další zásady) vyplývá z povahy 

rozhodčího řízení, které je druhem civilního řízení, jak ostatně uvedl i Ústavní soud, 

který rovněž připomněl, že „Základní rozdíl oproti civilnímu procesu odehrávajícímu 

se v soudním řízení (tj. v civilním řízení soudním) spočívá ve vymezení toho, kdo plní 

funkci řídicího a rozhodujícího orgánu. Zatímco v civilním soudním procesu je jím 

soud, v rozhodčím řízení rozhodce či stálý rozhodčí soud (dále ... jen ,rozhodce'). 

Pravomoc rozhodce projednat a rozhodnout spor se zakládá na shodné vůli sporných 

stran projevené v rozhodčí smlouvě. Touto procesní dohodou sporné strany derogují 

(s ohledem na § 106 odst. 1 o. s. ř. pouze podmíněně) pravomoc soudu a zakládají 

pravomoc rozhodce. Na základě dobrovolného jednání stran tedy rozhodce nahrazuje 

(státní) soud, který by měl věc jinak projednat a rozhodnout. Dispoziční oprávnění 

stran však jdou ještě dále a umožňují procesním stranám určovat kupř. takové otázky, 

jako jsou osoby rozhodců, procesní pravidla, místo konání rozhodčího řízení, ústní či 

písemný způsob projednání věci, nebo dokonce hlediska, podle nichž má být 

posouzena věc sama (§ 25 odst. 3 ZRŘ). Rozhodčí řízení vylučuje, aby v téže věci 

probíhalo paralelně civilní řízení; přiznání účinků pravomocného soudního 

rozhodnutí rozhodčímu nálezu (§ 28 odst. 2 ZRŘ) rovněž zakládá překážku věci 

pravomocně rozhodnuté pro opětovné projednání téže věci soudem. Právní řád v 

souladu se zásadou autonomie vůle svobodně projevenou vůli stran směřující k 

projednání a rozhodnutí sporu rozhodcem respektuje, a proto soudům umožňuje do 

rozhodčího řízení zasahovat pouze v těch úzce vymezených případech, které stanoví 

ZRŘ. To však na druhou stranu neznamená, že by účelem rozhodčího řízení mělo být 

vyloučení či snížení úrovně ochrany, která by se stranám dostala v civilním řízení 

soudním; jeho účelem, stejně jako v civilním soudním procesu, je nastolení právního 

míru mezi stranami. Strany pouze z nějakého důvodu (např. vyšší rychlosti či 

důvěrnosti projednávaných informací) považují za vhodnější, aby věc byla 

projednána rozhodcem. Projednání věci v rozhodčím řízení z tohoto hlediska 

neznamená vzdání se právní ochrany, nýbrž představuje spíše její přesunutí na jiný 
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rozhodující orgán, jenž nalézá právo; jinak by ostatně bylo pojmově nemyslitelné 

považovat rozhodčí řízení ve vztahu k soudnímu řízení za alternativní způsob řešení 

sporů“.83  

4.5.  Příslušnost Rozhodčího soudu  
 

Rozhodčí soud je nezávislým orgánem, který rozhoduje spory na základě 

pravomoci jemu svěřené stranami sporu. Pravomoc projednávat a rozhodovat spory musí 

v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 Řádu RS vyplývat buď z (i) platné rozhodčí smlouvy, 

nebo (ii) z mezinárodní smlouvy. Současně platí, že musí být daná arbitrability sporu, tj. 

musí se jednat o věc, o které lze rozhodčí smlouvu v souladu s právním řádem České 

republiky uzavřít.  

V souladu s obecným ustanovením § 2 ZRŘ platí, že Rozhodčí soud může 

projednávat a rozhodovat pouze spory, které jsou arbitrabilní, tj. které jsou majetkové 

povahy, a to jak vztahy vznikající z relativních majetkových práv, tak i vztahy vznikající 

z absolutních majetkových práv. Současně platí, že o předmětu sporu je možné uzavřít 

smír podle ustanovení § 99 OSŘ, (více k arbitrabilitě v kapitole 5. této práce). Nedostatek 

pravomoci Rozhodčího soudu mohou strany řízení namítat nejpozději při prvním úkonu 

ve věci samé.  

Rozhodčí smlouva musí naplňovat všechny základní náležitosti, jinak je stižena 

neplatností. Pokud jde o rozhodčí doložku svěřující pravomoc projednávat a rozhodovat 

spory Rozhodčímu soudu, doporučení znění rozhodčí doložky je „Všechny spory 

vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.“84 

Druhým možným způsobem, jak je založena pravomoc Rozhodčího soudu, je, že 

tato skutečnost vyplývá přímo z mezinárodní smlouvy. Pravomoc Rozhodčího soudu je 

založena subjekty veřejného práva, zpravidla státy85. Takové ujednání obsahuje např. 

                                                           
83 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07 
84 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 11 
85 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 12 
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bilaterální Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a 

vzájemné ochraně investic, že které mimo jiné vyplývá, že si investoři pro případ sporů 

se státem, kde investují, mohou sjednat pravomoc Rozhodčího soudu.86 

4.5.1. Nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu  

 

V souladu s ustanovením § 1 odst. 3 Řádu RS platí, že námitku nedostatku 

pravomoci Rozhodčího soudu mohou vznést strany nejpozději při prvním úkonu ve 

věci samé v rámci rozhodčího řízení (pokud nedojde, co se týče lhůty pro podání námitky, 

k uplatnění pravidla o navrácení v předešlý stav, viz ustanovení §12 Řádu RS), 

s výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv anebo pokud jde o námitku nedostatku 

arbitrability (tj. ve věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít). Možnost vznesení námitky 

ohledně pravomoci Rozhodčího soudu zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo 

zániku rozhodčí smlouvy, s výjimkou neplatnosti rozhodčí smlouvy z důvodu, že v této 

věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít, je časově omezená.  

 Jelikož mají strany povinnost vznést první námitku nejpozději při prvním úkonu 

ve věci, může dojít ke konkludentnímu uzavření rozhodčí smlouvy, pokud strana řízení 

v rámci žalobní odpovědi námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu nevznese; 

nicméně platí, že podání stran musí být učiněna písemně a musí být podepsaná stranou 

sporu.87 K uzavření rozhodčí doložky by však nedošlo, pokud by za stranu podepisoval 

žalobní odpověď právní zástupce strany sporu, který by k uzavření rozhodčí doložky 

neměl plnou moc (přičemž v rámci procesní plné moci k zastupování v řízení je málo 

pravděpodobné, že by taková plná moc obsahovala i zplnomocnění k uzavření rozhodčí 

doložky).   

 Shodně, jako v úpravě obsažené v § 106 OŠR, nemá Rozhodčí soud stejně jako 

civilní soud povinnost cokoliv zkoumat z vlastní iniciativy (ex officio), ale pouze za 

včasného vznesení námitky nedostatku pravomoci. Bude-li námitka podaná opožděně 

                                                           
86 Dohoda mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 

14. 1. 1993, dostupná zde https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-

investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-ochra  
87 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 13 

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


  

31 
 

(např. bude-li učiněna až po meritorním návrhu ve věci anebo na konci prvního jednání 

ve věci), Rozhodčí soud ji svým usnesením zamítne ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2.  

O tom, zda má Rozhodčí soud pravomoc spor projednat, rozhoduje rozhodčí senát, 

ve smyslu ustanovení § 25 Řádu RS. Předtím než rozhodčí senát rozhodne, může se 

obrátit na Předsednictvo se žádostí o vydání stanoviska; se žádostí předloží předsednictvu 

spis se stručným popisem. Pokud tak rozhodčí senát udělá, zkracuje se jeho odměna o 

odměnu Předsednictva, kterému za vydání stanoviska naopak odměna náleží.  

Předtím než rozhodčí senát požádá Předsednictvo o stanovisko, učiní opatření, 

která jsou nezbytná pro odvrácení újmy pro strany anebo pro zachování výsledků řízení 

(např. zabezpečí důkazy, vyslechne svědky), a to v takovém případě, pokud k těmto 

úkonům není příslušný soud ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 ZRŘ.  

Rozhodne-li Rozhodčí soud, že jeho pravomoc je dána, rozhodne o tom usnesením 

tak, že zamítne námitku nedostatku pravomoci a pokračuje dále v řízení. Pokud Rozhodčí 

soud rozhodne, že pravomoc daná není, rozhodne o zastavení řízení usnesením. 

Z ustálené rozhodovací praxe platí, že „Soud není oprávněn přezkoumávat rozhodnutí 

(usnesení), jímž rozhodčí soud vyslovil podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení 

nedostatek své pravomoci. Otázku pravomoci k projednání věci pro případ, že by hrozilo, 

že by jak v řízení před rozhodci, tak i v řízení před soudem připadalo v úvahu zastavení 

řízení pro nedostatek pravomoci, řeší ustanovení § 106 odst. 1 věta poslední o. s. ř. Aby 

se zabránilo situaci, kdy nebude věc možno projednat, neboť jak rozhodci, tak i soud 

budou názoru, že věc nepatří do jejich pravomoci, nýbrž do pravomoci rozhodců (v 

případě soudu), respektive soudu (v případě rozhodců), stanoví zákon, že soud řízení 

nezastaví, jestliže se již rozhodčí soud odmítl věcí zabývat. Citovaná norma pamatuje na 

případy, kdy žalobce svůj nárok uplatní nejprve u rozhodčího soudu, který vyslovil 

nedostatek své pravomoci, tak i na případy, kdy se žalobce obrátil na rozhodčí soud 

teprve poté, co bylo zastaveno řízení před soudem s odůvodněním, že věc má být 

projednána před rozhodci. Soud je rozhodnutím rozhodčího soudu (rozhodců) vydaným 

podle § 15 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení vázán potud, že je povinen věc projednat.“88 

Doporučuje se, aby se Rozhodčí soud s otázkou své pravomoci vypořádal v rámci 

                                                           
88 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1537/2015  
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odůvodnění usnesení. Rozhodčí soud může rovněž rozhodnout o své pravomoci jen 

ohledně části vznášených nároků – tj. může dospět k závěru, že jeho pravomoc není daná 

jenom pro určité konkrétní návrhy žalobce.  

Každá strana řízení se může do 15 dnů od doručení usnesení o zastavení řízení pro 

nedostatek pravomoci rozhodčího soudu požádat předsednictvo o přezkoumání takového 

usnesení o zastavení řízení. Strana žádající o přezkum je povinna zaplatit poplatek za 

takové přezkumné řízení ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 a 2 Řádu RS; poplatek činí 

50 % poplatku stanoveného dle sazebníku. Tento poplatek nelze požadovat v rámci 

náhrady nákladů řízení. Až poté, co dojde k zaplacení poplatku, bude žádost o přezkum 

projednávána. Nezaplatí-li strana poplatek, stanoví Rozhodčí soud straně dodatečnou 

lhůtu pro jeho zaplacení; pokud ani v této lhůtě nedojde k jeho uhrazení v plné výši, 

Tajemník odmítne žádost žalovaného o přezkum usnesení o zastavení řízení pro 

nedostatek pravomoci. Platí, že nelze přezkoumávat rozhodnutí Rozhodčího soudu o tom, 

že pravomoc je dána.  

Bude-li poplatek uhrazen, dojde k přezkumu žádosti strany; podle okolností lze 

nařídit i ústní jednání před Předsednictvem. Pro účely projednání žádosti předloží 

Tajemník Předsednictvu soudní spis společně se zprávou shrnující základní informace. 

Závěrem přezkumného řízení před Předsednictvem je a) rozhodnutí předsednictva o 

zrušení usnesení o zastavení rozhodčího řízení pro nedostatek pravomoci, dojde-li 

Předsednictvo k závěru, že pravomoc Rozhodčího soudu je daná; v takovém případě se 

straně žádající o přezkum vrací uhrazený poplatek89; b) potvrzení usnesení o zastavení 

rozhodčího řízení, dojde-li Předsednictvo k závěru, že pravomoc Rozhodčího soudu není 

daná. Rozhodčí senát je rozhodnutím Předsednictva vázán.  

Obecná úprava zkoumání pravomoci rozhodce uvedené v ZRŘ je trochu odlišná od 

úpravy obsažené v Řádu RS. Z ustanovení § 15 odst. 1 ZRŘ vyplývá, že rozhodce je 

oprávněn zkoumat svou pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu, což patří mezi 

procesní podmínky. ZRŘ neváže rozhodování o pravomoci pouze na námitku strany; je 

povinností rozhodce zkoumat svou pravomoc ex officio. Otázku pravomoci je rozhodce 

oprávněn zkoumat nikoliv pouze při zahájení řízení anebo při námitce nedostatku 

                                                           
89 Viz ustanovení § 51 odst. 3 Řádu RS 
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pravomoci podané v zákonem stanovené lhůtě stranou sporu ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 2, nýbrž po celou dobu rozhodčího řízení, a to z vlastní iniciativy, zejména pak za 

situací, kdy by mohlo dojít ke změně procesních podmínek řízení (např. zrušení rozhodčí 

smlouvy, změna žaloby). Z rozhodovací praxe soudu navíc vyplývá, že pravomoc 

rozhodce může být zkoumaná i po skončení rozhodčího řízení, tj. v rámci vykonávacího 

řízení, když je nutno posoudit, zda je rozhodčí nález způsobilým exekučním titulem. 

Takový přezkum je podle judikatury soudů možný i v případě, že v rámci samotného 

rozhodčího řízení nebyla otázka nedostatku pravomoci rozhodčího řízení řešena.90 

Rozhodne-li rozhodce, že jeho pravomoc není dána, vydá o tomto závěru usnesení, tím 

řízení před rozhodci končí. Platí přitom, že soud není oprávněn takový závěr jakkoli 

přezkoumávat (viz výše).  

Na rozdíl od obecné úpravy zkoumání pravomoci rozhodce uvedené v § 15 odst. 1 

ZRŘ, na základě které jsou rozhodci oprávnění ze svého vlastního rozmyslu zkoumat 

svou pravomoc kdykoliv od zahájení rozhodčího řízení, Řad RS takovou povinnost 

rozhodců nezakládá, tj. je otázkou, zda takovou pravomoc mají i rozhodci Rozhodčího 

soudu v rámci rozhodčího řízení před ním. Podle úpravy uvedené v ZRŘ, dospějí-li 

rozhodci k závěru kdykoliv během řízení, že jejich pravomoc podle rozhodčí smlouvy 

není daná, rozhodnou usnesením o zastavení řízení. Jak již bylo uvedeno výše, úprava 

obsažená v Řádu RS omezuje dobu zkoumání pravomoci Rozhodčího soudu zcela 

zásadním způsobem, když Rozhodčí soud pravomoc zkoumá pouze v období od zahájení 

rozhodčího řízení po první úkon žalovaného ve věci samé anebo během celého řízení 

v případě, že nedostatek pravomoci je založen na skutečnosti, že rozhodčí smlouva 

nemohla být pro konkrétní řešenou věc uzavřena. Pokud by se na rozhodčí řízení před 

Rozhodčím soudem aplikovala pouze tato úprava Řádu RS, znamenalo by to, že obě 

možnosti zkoumání pravomoci by byly závislé na aktivitě jedné ze stran sporu, tj. 

rozhodci by nemohli přezkoumávat svou pravomoc z vlastní iniciativy kdykoliv během 

řízení. Ze znění Řádu RS však nelze dovodit, že by měl rozhodčí senát takové oprávnění 

                                                           
90 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011  a např. Nález 

Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2012 sp. zn. I. ÚS 199/11, Nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2012, sp. 

zn. I. ÚS 871/11 a nebo Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2191/2013: 

„„..když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána 

i v exekučním řízení (přičemž podle judikatury Nejvyššího soudu - srov. jeho usnesení ze dne 28. 7. 2011, 

sp. zn. 20 Cdo 2227/2011 - takový závěr platí i bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení 

neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal).“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfptemc7mnsg6xzsgizdo
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(či povinnosti). Současně nelze zcela jednoznačně z Řádu RS dovodit, že by měla úprava 

obsažená v ZRŘ přednost před úpravou obsaženou v Řádu RS, když je úprava obsažená 

v Řádu RS lze ve své podstatě považovat za lex specialis vůči úpravě obsažené v ZRŘ 

(ačkoliv o její povaze „lex specialis“ mohou být pochybnosti, kdyř Řád RS není zákonnou 

úpravou).  

 Pokud by úprava obsažená v Řádu RS byla jedinou aplikovatelnou úpravou na 

rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem, došlo-li by  situaci, kdy by na začátku 

rozhodčího řízení byla dána pravomoc Rozhodčího soudu spor projednat a rozhodnout, 

ale v průběhu řízení by tato pravomoc zmizela (např. pro zánik rozhodčí smlouvy), 

Rozhodčí soud by nebyl oprávněn o takovém stavu jakkoliv rozhodnout, neboť i případná 

námitka o nedostatku pravomoci podaná jednou ze stran řízení by byla posouzená jako 

opožděná.  V takovém případě by Rozhodčí soud musel pokračovat v řízení s vědomím, 

že vydaný rozhodčí nález nebude způsobilým exekučním titulem.  

Pokud by na druhou stranu byla na rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem 

aplikovatelná i úprava obsažená v ustanovení § 15 odst. 1  ZRŘ, tj. že, že by rozhodci 

řízení měli povinnost zkoumat svou pravomoc během celého rozhodčího řízení před 

Rozhodčím soudem znamenalo by to, že strany řízení nemusely střežit svá práva, když 

odpovědnost za vznesení otázky pravomoci Rozhodčího soudu by v každé situaci byla i 

otázkou rozhodců (rozhodčího senátu). Mohlo by se tak zdát (a mohlo by tak být rovněž 

argumentováno v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu), že rozhodci, kteří zkoumali 

svou pravomoc z vlastní iniciativy během rozhodčího řízení tak nadržují té straně, v jejíž 

prospěch by rozhodnutí o nedostatku pravomoci bylo; tj. druhá strana by v rámci řízení o 

zrušení rozhodčího nálezu mohla namítat nedodržování zásady o rovnosti stran (více 

k zrušovacímu řízení a důvodům pro zrušení rozhodčích nálezu viz v kapitole č. 12 

Přezkum a zrušení rozhodčích nálezů této práce).  

Jakýmsi východiskem z této situace by tak mohlo být, pokud by v rámci Řádu RS 

bylo zavedeno pravidlo, že rozhodci (rozhodčí senát) mohou zkoumat svou pravomoc 

kdykoliv během řízení nicméně pouze z důvodů, které ani jedna ze stran nemohla namítat 

při prvním úkonu ve věci samé (tj. pouze pro okolnosti, které vyšly najevo poté, co 

žalovaná strana předložila Rozhodčímu soudu žalobní odpověď).  
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Na závěr úvahy o zkoumání pravomoci Rozhodčím soudem si dovoluji dodat, že 

osobně mám za to, že s ohledem na aktuální úpravu obsaženou v ZRŘ a v Řádu RS nelze 

považovat ustanovení § 15 odst. 1  ZRŘ za neaplikovatelné na rozhodčí řízení před 

Rozhodčím soudem. Zkoumání pravomoci Rozhodčího soudu po celou dobu řízení může 

být důležité i s ohledem na obecnou rozhodovací praxi soudů, na případné změny 

judikatury anebo změny v myšleních/(právních) názorech rozhodců. V rámci řízení 

vedeného podle ZRŘ platí, že není zakázáno, aby rozhodci o své pravomoci rozhodli i 

vícekrát a např. i odlišným způsobem. Ke změně názorů rozhodce může například dojít i 

tím, že dojde k výměně členů rozhodčího senátů.91  

Vzhledem k výše uvedené problematice nejasného výkladu ustanovení Řádu RS 

ohledně zkoumání pravomoci Rozhodčího soudu, nepovažuji úpravu obsaženou v Řádu 

RS za dostatečnou, když při její striktní aplikaci nereaguje adekvátním způsobem na 

možnost vývoje konkrétního rozhodčího řízení, a to navíc v situaci, kdy zákonná úprava 

obsažená v ZRŘ takovým způsobem reaguje. Vzhledem k výše uvedenému by se dalo 

uzavřít, že úprava ohledně zkoumání pravomoci Rozhodčího soudu obsažená v Řádu RS 

by při její striktní aplikaci zaručovala stranám sporu menší standard ochrany jejich práv 

než úprava zákonná. Nicméně dodávám, že na druhou stranu je potřeba mít na zřeteli, že 

pokud strany svěří pravomoc k rozhodování jejich sporů Rozhodčímu soudu, dobrovolně 

tak přistupují k pravidlům uvedeným v Řádu RS, tj. včetně pravidel o zkoumání 

pravomoci Rozhodčího soudu; v takovém případ s uvedeným omezením počítat.  

5. Náležitosti rozhodčí smlouvy a arbitrabilita 
 

V následující kapitole budou představeny formy rozhodčí smlouvy se zaměřením 

na jejich odlišnosti. Rovněž bude pojednáno o náležitostech rozhodčích smluv.   

5.1.  Druhy rozhodčí smlouvy 
 

Aby bylo možné projednat a rozhodnout spor v rámci rozhodčího řízení, je nutné, 

aby byl konkrétní spor svou povahou podle předpisů příslušného státu arbitrabilní (tj. 

                                                           
91 LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, a.s., 

2012, 920s., str. 352 - 355 
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spadal pod právním řádem stanovené kategorie sporů, které lze projednávat v rámci 

rozhodčího řízení, dále aby existovala platná rozhodčí smlouva. Rozhodčí smlouva je ze 

základu dobrovolné ujednání stran (fyzických anebo právnických osob) o svěření 

pravomoci projednat a rozhodnout spor, a to jak již existující, tak budoucí, nezávislému 

rozhodci (včetně nezávislého rozhodčího soudu) a současně dobrovolné ujednání stran o 

vzdání se pravomoci soudní ve prospěch nezávislého rozhodce (včetně nezávislého 

rozhodčího soudu). V souladu s ZRŘ může mít rozhodčí smlouva tři podoby: 

 Smlouva o rozhodci – v souladu s § 2 odst. 3 písm. a) ZRŘ, (též submission 

agreement, compromise), tj. rozhodčí smlouva, která dopadá na jednotlivý 

již vzniklý spor; 

 Rozhodčí doložka – v souladu s § 2 odst. 3 písm. b) ZRŘ, (též arbitration 

clause, clause compromissoire), která dopadá na spory, které vzniknout 

v budoucnu z konkrétního právního vztahu anebo z vymezeného okruhu 

právních vztahů. (tj. např. ujednání stran obsažené v kupní smlouvě o tom, 

že všechny spory vzniklé na základě této kupní smlouvy nebo v souvislosti 

s touto kupní smlouvou budou projednány v rámci rozhodčího řízení); 

 Ujednání neomezeného kompromisu – rovněž v souladu s § 2 odst. 3 písm. 

b) ZRŘ (taky tzv. všeobecné ujednání). Ačkoliv tento typ rozhodčí 

smlouvy není explicitně definován v ustanoveních ZRŘ, jedná se ve své 

podstatě o rozhodčí doložku se širším a méně konkrétně vymezeným 

okruhem sporů, které takové ujednání neomezeného kompromisu zahrnuje, 

kdy se strany mající mezi sebou několik právních vztahů (většinou 

založených smlouvami), že všechny spory vzniklé na základě nebo anebo 

v souvislosti s jejich smluvními vztahy budou řešit v rámci rozhodčího 

řízení (tj. ujednání, které by bylo uvedeno např. v rámci Rámcové smlouvy, 

prostřednictvím kterého by strany pro všechny spory z obchodních vztahů 

mezi nimi založily pravomoc Rozhodčího soudu).  

Pro úplnost je nutno rovněž uvést, že někteří teoretici rozlišují i čtvrtý typ rozhodčí 

smlouvy, a to tzv. asymetrickou rozhodčí doložku, která obsahuje jeden z výše uvedených 
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typů rozhodčích smluv s tím, že alespoň jedné ze stran sporu je umožněno přes existenci 

rozhodčí doložky obrátit se se sporem na civilní soud. 92  

5.2.  K náležitostem rozhodčí smlouvy  
 

Jak bylo uvedeno výše, rozhodčí řízení nemůže probíhat, neexistuje-li platná 

rozhodčí smlouva. Platná rozhodčí smlouva představuje esenciální předpoklad pro 

rozhodčí řízení; musí se jednat o platné právní jednání splňující obsahové a formální 

náležitosti. Absence zákonných náležitostí může založit její neplatnost. Současně 

z rozhodovací praxe soudů vyplývá, že rozhodčí doložka musí být sjednána 

transparentně, neboť platí, že „Ohledně platnosti rozhodčí smlouvy (doložky) Nejvyšší 

soud ve svých dalších rozhodnutích již dříve uzavřel, že „netransparentnost určení jen 

některých rozhodců ad hoc způsobuje (absolutní) neplatnost rozhodčí smlouvy (doložky) 

v celém rozsahu, i když se smluvní strany dohodly způsobem předpokládaným v 

ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., také na jednom nebo více rozhodcích 

jmenovitě, a že přijetí názoru o částečné neplatnosti ujednání o určení rozhodců (§ 41 

obč. zák.) by vnášelo nejistotu do právních vztahů účastníků rozhodčího řízení, neboť 

vykonatelnost rozhodčího nálezu (nebo usnesení) by závisela na tom, který z rozhodců o 

majetkovém sporu rozhodne“ (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2012, sp. zn. 

31 Cdo 1945/2010, uveřejněné pod č. 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1112/2013 či rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2504/2014).“93 Rozhodčí smlouva 

nemusí obsahovat pouze základní nutné ujednání (tj. essentialia negotii), může obsahovat 

(a často i obsahuje) další ujednání (tzv. naturalia negotii), jako je např. určení počtu 

rozhodců, určení jazyka řízení apod.  

První základní obsahovou náležitostí rozhodčí smlouvy je ujednání stran o tom, že 

svěřují pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu do rukou rozhodce anebo stálého 

rozhodčího soudu. Současně platí, že je-li takto založena pravomoc stálého rozhodčího 

soudu, nemusí rozhodčí smlouva obsahovat již žádné další ujednání, neboť se strany ze 

zákona mohou podřídit přímo řádu takového soudu. Odkazuje-li však rozhodčí smlouva 

                                                           
92 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 388 s, str. 102 
93 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2017, sp. zn. 20 Cdo 3039/2017 
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na rozhodčí řízení ad hoc, doporučuje se, aby si strany ujednaly počet rozhodců a způsob 

jejich výběru. Podle ustanovení § 7 ZRŘ platí, že má rozhodčí smlouva zpravidla určit 

počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob, jak mají být určeni konkrétní rozhodci a 

jejich počet. Současně platí, že rozhodce/i může být určen i osobou/orgánem, které strany 

svěří takovou pravomoc. Pokud jde o počet rozhodců, musí být vždycky lichý, nejčastěji 

se lze setkat s tříčlenným senátem. Není-li počet stanoven, platí podle ZRŘ, že každá 

strana jmenuje jednoho rozhodce, tito rozhodci si zvolí svého předsedajícího rozhodce.94  

 Mezi doporučovaná ujednání rozhodčí smlouvy se řadí i např. dohoda o sudišti, 

dále např. i dohoda o odměně rozhodce, o rozhodném právu anebo o jazyku řízení. Pokud 

některé uvedené doporučované náležitosti v rozhodčí smlouvě chybí, použije se úprava 

uvedená přímo v ZRŘ. V souladu s obecnými zásadami právního řádu musí rozhodčí 

smlouva vždy svým obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům a zákonům, 

důsledkem opačných ujednání může být v některých případech až absolutní neplatnost 

rozhodčí smlouvy. Navíc platí, že projev vůle způsobilých stran musí být vždy, ostatně 

jako i ve všech právních vztazích, určitý, srozumitelný, skutečný, vážný a prostý omylu 

a tísně.    

Co se týče formálních náležitostí rozhodčí smlouvy, musí být uzavřena za každých 

okolností písemně, v opačném případě, jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1, je rozhodčí 

smlouva neplatná. Platí přitom, že „písemná forma právního úkonu předpokládá existenci 

dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Písemnost spočívá v tom, že projev vůle 

(právní úkon) jednajícího subjektu zahrnuje všechny podstatné náležitosti zachycené v 

písemném textu listiny. Písemný projev musí být zároveň podepsán, tj. je platný až po 

podpisu jednající osoby. Smlouva, která musí být písemná, avšak nebyla jejími účastníky 

podepsána, nemůže vyvolat ani zamýšlené právní následky“.95 To ostatně podporuje znění 

ustanovení § 562 OZ. Podle rozhodnutí RS, rozhodčího nálezu sp. zn. Rsp 16/2004, platí, 

že písemná forma rozhodčí smlouvy je zachována i v případě, že je sjednána pouze 

elektronickými prostředky bez toho, aby byla podepsána elektronickým podpisem, když 

                                                           
94 Viz. Ustanovení § 7 odst. 2 ZRŘ 
95 Švestka, Spáčil, Škárová, Hulmák a kol. Občanský zákoník, komentář, C. H. Beck, Praha, 1. vydání, 

2008, str. 382-38; požadavek na písemnost smlouvy je splněn i v případě, že je rozhodčí smlouva uzavřená 

telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, pouze pokud tyto elektronické prostředky 

umožňují zachycení obsahu smlouvy a určení osob, které smlouvu uzavřely (tj. podepsaly), viz ustanovení 

§ Viz ustanovení § 3 odst. 1 ZRŘ  
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ZRŘ takový požadavek na písemnou neobsahuje. Toto rozhodnutí nicméně může narážet 

na požadavek identifikace osob stran smlouvy. Osobně mám za to, že je nezbytné, aby 

byly na požadavek písemnosti u rozhodčích smluv kladeny stejné nároky jako na jiné 

právní jednání, které má mít písemnou formu.  

Rozhodčí doložka je sjednaná platně i tehdy, je-li součástí podmínek, jimiž se řídí 

hlavní smlouva, pokud je zjevné, že strana přijímající smlouvu hlavní dala patrně 

souhlasila i s obsahem rozhodčí smlouvy.96 

Důležitým aspektem, který je potřeba vzít na zřetel, je skutečnost, že nelze 

zaměňovat rozhodčí smlouvu se smlouvou hlavní, jejíž obsahem může být ujednání o 

rozhodčí smlouvě. Uvedené je potřeba mít na mysli zejména v situaci, kdy je řešena 

platnost a neplatnost rozhodčí smlouvy anebo smlouvy hlavní. Platí, že „nevztahuje-li se 

důvod neplatnosti smlouvy na rozhodčí doložku, týkající se sporů z této smlouvy, nemá 

neplatnost smlouvy vliv na platnost rozhodčí doložky.“ 97 Skutečnost, že je otázka 

platnosti rozhodčí smlouvy nezávislá na platnosti smlouvy hlavní (v omezeném rozsahu), 

je potvrzeno rovněž i rozhodovací praxi RS, podle něhož platí, že rozhodčí doložka je 

zcela nezávislá na platnosti smlouvy hlavní, je-li v textu rozhodčí doložka obsažena; 

neplatnost smlouvy hlavní nemá automaticky za následek neplatnost rozhodčí doložky.98 

Je rovněž nutno dodat, že v souladu s ustanovením §2 odst. 5 ZRŘ zavazuje 

rozhodčí smlouva taky právní nástupce stran, není-li uvedené stranami vyloučeno. To lze 

aplikovat na univerzální sukcesi (např. dědění či splynutí nebo sloučení právnických 

osob), současně i na singulární sukcesi, která představuje dědický odkaz či postoupení 

pohledávky.99 Současně podle ustanovení § 1896 OZ platí, že bude-li smlouva (hlavní), 

jejíž součástí je rozhodčí smlouva, postoupena na několik postupníků, ujednání o 

rozhodčí smlouvě přechází spolu se smlouvou hlavní na každého z postupníků a zavazuje 

ho; taková pravidla chrání postupníky před zkrácením jejich práv. 

 

                                                           
96 Viz ustanovení § 3 odst. 2 ZRŘ 
97 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2005 
98 Srov. např. Rozhodčí nález, sp. zn. Rsp 24/99 
99 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2975/2012 anebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4788/2016 
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6. Funkce rozhodce  
 

Kapitola „Funkce rozhodce“ bude věnována pojednání o standardech pro výkon 

funkce rozhodce a o právech a povinnostech, které z výkonu této funkce vyplývají.  

6.1.  Minimální zákonné standardy pro výkon funkce rozhodce 
 

Již ze samotného pojetí rozhodčího řízení plyne, že rozhodcem v rozhodčím 

řízením, tj. jakousi obdobou soudce v občanském soudním řízení, je nezávislá nestranná 

osoba, která projednává a rozhoduje spory mezi stranami, byla-li mu svěřena pravomoc 

tak činit na základě platné rozhodčí smlouvy. ZRŘ ve svém ustanovení § 4 odst. 1 

vymezuje rozhodce jako občana České republiky, který je zletilý, bezúhonný a plně 

svéprávný, není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak.100  

Co se týče požadavku na občanství České republiky, platí, že rozhodcem může být 

podle zákona pouze fyzická osoba s českým státním občanstvím101. Občan České 

republiky, který chce být rozhodcem, musí být bez výjimky zletilý. Ve smyslu ustanovení 

§ 30 OZ to znamená, že takový občan musel dovršit 18 let věku. Současně takový občan 

musí být bezúhonný (tj. nikoliv ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro spáchání trestného 

činu, ledaže by se na něj hledělo jako na neodsouzeného). Další podmínkou je, že takový 

občan musí být plně svéprávný (tj. musí mít schopnost právně samostatně jednat, t.j 

nabývat v mezích právního řádu subjektivní práva a povinnosti); plnou svéprávnost až na 

výjimky102 dosahuje člověk dovršením zletilosti.103  

                                                           
100 Například § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 4 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. 
101 Podle předchozí právní úpravy bylo možné, že rozhodcem byla rovněž osoba bez českého státního 

občanství, byla-li způsobilá k právnímu jednáním podle práva svého státu a k právním jednáním podle 

práva České republiky.   
102 Plné svéprávnosti lze podle ustanovení § 30 odst. 2 OZ nabýt rovněž prostřednictvím institut přiznání 

svéprávnosti a/nebo uzavřením manželství. Pouze upozorňuji, že svéprávná, nicméně osoba mladší 18 let 

by se ostatně nemohla stát rozhodcem, jelikož by nesplňovala požadavek na zletilost rozhodce.   
103 Pokud jde o spotřebitelské spory, do 1. 12. 2016 platilo, že pouze rozhodci zapsaní v seznamu rozhodců 

vedeným Ministerstvem spravedlnosti mohli rozhodovat tyto spory. Podmínky pro zapsání fyzické osoby 

do takového seznamu najdeme v §35b ZRŘ ve znění do 1. 12. 2016. Rozhodcem pro spotřebitelské spory 

se mohla stát pouze osoba svéprávná, bezúhonná, vysokoškolsky vzdělaná v oboru práva, která nebyla za 

posledních 5 let vyškrtnuta z tohoto seznamu a uhradila ministerstvu správní poplatek.    
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Je evidentní, že zákon neklade žádné požadavky na osobu rozhodce, pokud jde o 

jeho vzdělání, tj. zejména právní vzdělání. V rámci rozhodčího řízení tak může být 

vykonatelné rozhodnutí nesoucí v sobě rozhodnutí o subjektivních právech a 

povinnostech stran sporu, vydáno osobou bez právního vzdělání (kdežto v rámci řízení 

před soudy k něčemu takovému nesmí dojít (kromě přísedících v řízení před soudem 1. 

stupně), neboť na právnické vzdělání a náležité justiční zkoušky jsou jedním 

z předpokladů výkonu funkce soudce). Ačkoliv se uvedené může jevit jako 

problematické, žádné nebo jiné než právnické vzdělání může být výhodou např. ve 

sporech, kde jsou se základní otázkou spojené další specifické otázky spojené např. se 

stavebnictvím, strojírenstvím apod. Strany sporu mohou v rámci výběru rozhodce/ů klást 

důraz na pro ně důležité specifika sporu a vybrat odborníka, a to přes to, že nemá právní 

vzdělání.  

Výkon funkce rozhodce je nicméně vyloučen v následujících případech (kdy 

mluvíme o tzv. „neslučitelnosti funkcí“): 

 Neslučitelnost s výkonem funkce ústavního soudce: „Výkon funkce soudce 

je neslučitelný s jinou placenou funkcí nebo jinou výdělečnou činností.“104 

 Neslučitelnost s výkonem funkce soudce: „Soudce nesmí působit jako 

rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního sporu.“ 105  

  Neslučitelnost s výkonem funkce státního zástupce: „státní zástupce (…) 

nesmí působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel řešení právního 

sporu…“106 

 Neslučitelnost s výkonem funkce notáře: „Činnost notáře je neslučitelná s 

jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Notář však 

může vykonávat funkci poslance, senátora nebo zastupitele obecního nebo 

krajského zastupitelstva a i za úplatu činnost vědeckou, publikační, 

pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních 

orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v 

                                                           
104 Ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 182/1991 Sb., o Ústavním soudu 
105 Ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích 
106 Ustanovení § 24 odst. 2 písm. e) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů: 
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orgánech samosprávy, a činnost zapsaného mediátora podle zákona o 

mediaci.“107 

K uvedenému dodávám, že neslučitelnost funkcí je vázaná pouze k okamžiku 

výkonu jedné z výše uvedených funkcí; tj. není vyloučeno, aby se rozhodcem stal např. 

bývalý ústavní soudce či státní zástupce. 

Nebude-li rozhodce splňovat podmínky pro výkon jeho funkce dané ZRŘ (a-nebo 

současně dané Řádem RS, viz níže) a dojde-li k vydání rozhodčího nálezu, je dán důvodu 

pro zrušení rozhodčího nálezu podle ustanovení § 31 písm. c) ZRŘ. Současně platí, že 

rozhodce je odpovědný za to, že stanovené podmínky pro výkon své funkce splňuje; 

v opačném případě je možné po rozhodci požadovat náhradu způsobené škody.108  

6.2.  Standardy pro výkon funkce rozhodce podle Řádu RS 
 

Řád RS upravuje náležitosti na výkon funkce rozhodce v ustanovení § 3. Podle tohoto 

ustanovení platí, že rozhodcem může být pouze osoba zapsaná na seznamu rozhodců ke 

dni zahájení řízení. Rozhodce tak musí být především veden jako rozhodce v Seznamu 

rozhodců Rozhodčího soudu. Práva a povinnost rozhodce jsou upraveny ZRŘ a jsou 

upraveny i Statutem Rozhodčího soudu, Řádem RS a dalšími vnitřními předpisy 

Rozhodčího soudu, které upravují výkon funkce rozhodce.  

Podle čl. IV odst. 1 Statutu Rozhodčí soudu platí, že Rozhodčí soud vede seznam 

rozhodců, na který může být zapsána pouze „bezúhonná osoba, která si svou činností 

osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti včetně znalosti 

práva ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného výkonu funkce 

rozhodce. Státní občanství České republiky není pro zápis na seznam podmínkou. O 

zapsání na seznam a o vyškrtnutí ze seznamu rozhoduje předsednictvo.“109  Seznam 

rozhodců Rozhodčího soudu je možné nalézt zveřejněný na webových stránkách 

Rozhodčího soudu pod odkazem: https://www.soud.cz/seznamy-rozhodcu; platí, že tento 

                                                           
107 Ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád) 
108 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 54 
109 Čl. IV odst. 1 Statutu Rozhodčího soudu 

https://www.soud.cz/seznamy-rozhodcu
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seznam by měl byt aktuální, neboť tajemník Rozhodčího soudu má povinnost v seznamu 

zaznamenávat všechny změny.  

Je evidentní, že podle Statutu Rozhodčího soudu může být rozhodcem zaspaným na 

seznam rozhodců i cizinec, nikoliv pouze občan České republiky, jak to vyplývá 

z ustanovení § 4  ZRŘ (a to s účinností od 1.1. 2014). Současně podle ustanovení § 188 

zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, že „rozhodcem může být i cizinec, 

je-li podle právního řádu státu, jehož je občanem, způsobilý k právním jednáním; postačí 

však, je-li plně způsobilý k právním jednáním podle českého právního řádu.“ Cizinec, 

jakožto rozhodce nesmí podle výše uvedené úpravy ZRŘ rozhodovat tuzemské spory. 

Platí tak, že ačkoliv může být cizinec zapsán na seznam rozhodců Rozhodčího soudu, 

nesmí rozhodovat tuzemské spory; bude-li cizinec jmenován stranami pro rozhodování 

tuzemských sporů (a nedojde-li k opravě žaloby ve stanovené lhůtě podle ustanovení § 

20 Řádu RS), je takové jmenování považováno za neplatné a rozhodce bude za stranu 

jmenován Předsedou Rozhodčího soudu.110  

Z ustanovení § 3 odst. 1 Řádu RS současně plyne, že strany mají možnost jmenovat 

za rozhodce i jinou osobu než osobu vedenou na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu, 

nicméně pouze v případě, že předsednictvo Rozhodčího soudu povolí zapsání takové třetí 

osoby na seznam rozhodců Rozhodčího soudu (přičemž rozhodnutí Předsednictva 

Rozhodčího soud nelze nijakým způsobem zvrátit).111  Takto zapsaný rozhodce ad hoc 

nicméně nemůže být jediným rozhodcem v rámci sporu a/nebo předsedou senátu 

rozhodujícího daný spor.  

Pokud jde o spotřebitelské spory, Řád RS uvádí shodně s ustanoveními ZRŘ, že tyto 

spory mohou být rozhodovány pouze rozhodcem vedeném v seznamu rozhodců 

Ministerstva spravedlnosti. Uvedené znamená, že spotřebitelské spory mohou být před 

Rozhodčím soudem rozhodované pouze rozhodcem zaspaném v seznamu rozhodců 

vedeném Rozhodčím soudem (až na výše uvedenou výjimku), pokud je tento rozhodce 

současně zaspán v seznamu rozhodců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Současně 

platí, že rozhodce musí být zapsaný v předmětném seznamu po celou dobu rozhodčího 

                                                           
110 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 27 
111 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 24 
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řízení.112 Výjimkou jsou samozřejmě případy, kdy strany uzavřely smlouvu o rozhodci 

(podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a) ZRŘ, tj. pokud strany uzavřely rozhodčí smlouvu, 

která dopadá na jednotlivý již vzniklý spor).  

6.3.  Práva povinnosti vyplývající z funkce rozhodce  
 

Rozhodce je povinen vždy vykonávat svoji funkci v souladu s ZRŘ a dalšími 

předpisy,113 pro rozhodce Rozhodčího soudu pak platí, že se musí řídit i Statutem 

Rozhodčího soudu, Řádem RS a dalšími vnitřními předpisy Rozhodčího soudu, které 

upravují výkon jeho funkce.114 

Ze ZRŘ, konkrétně z ustanovení § 8 odst. 2 ZRŘ, plyne, že rozhodce nesmí být 

podjatý/závislý na straně sporu.115 V opačném případě je rozhodce (nebo ten, kdo má 

být rozhodcem jmenován) povinen stranám sporu bezodkladně sdělit všechny okolnosti 

nasvědčující tomu, že by mohly existovat oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti, pro 

které by mohl být vyloučen ze své funkce.  Rozhodce tedy musí v rámci řízení vystupovat 

jako nezávislá strana, tj. nesmí zjevně bezdůvodně sympatizovat s jednou ze stran sporu. 

Obdobný požadavek na nezávislost rozhodce je uvedena i Řádu RS, podle něho platí, že 

další kvalitou, kterou musí rozhodce mít, je schopnost být nezávislým na straně sporu a 

nevystupovat jako zástupce jedné z nich.116 Nezávislost bude prolomena zejména v 

situacích, kdy by úspěch či neúspěch jedné ze stran sporu mohl přinést rozhodci či osobě 

jemu blízké prospěch anebo neprospěch.117  

                                                           
112 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 33 Cdo 5885/2016: „V době zahájení 

rozhodčího řízení upravovalo způsobilost rozhodce ustanovení § 4 zákona č. 216/1994 Sb. (ve znění do 31. 

12. 2013), kde v odstavci 4 bylo uvedeno, že rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze 

spotřebitelských smluv může být jen osoba zapsaná v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti. Podmínky rozhodcovské způsobilosti musí být zachovány po celou dobu řízení, neboť nejde 

o podmínky jmenování rozhodcem, nýbrž pro výkon funkce rozhodce. Vydal-li rozhodčí nález rozhodce, 

který podmínky rozhodcovské způsobilosti nesplňoval, jde o důvod pro zrušení rozhodčího nálezu ve smyslu 

ustanovení § 31 písm. c) zákona č. 216/1994 Sb.“ 
113 Ustanovení § 5 dost 1. ZRŘ 
114 Čl. IV odst. 2 Statutu Rozhodčího soudu  
115 Pojem „podjatost“ a „nezávislost“ není v právním řádu jakkoli definován. Pro usnadnění uvádím 

relevantní výňatek z Komentáře k Rádu RS, podle něhož „Obecně je přijato, že stav nepodjatosti rozhodce 

se váže k vnitřnímu psychickému stranu, který vede k preferenci strany ve sporu, zatímco nezávislost je 

určena vnějším vztahem ke straně ve sporu, způsobeným vnější skutečností, ať materiální, nebo jiné povahy, 

zejména v případě, že rozhodce ve prospěch strany něco činil nebo strana rozhodci něco poskytla.“ 
116 Ustanovení § 3 odst. 3 Řádu RS 
117 Ustanovení §8 odst. 1 ZRŘ 
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K uvedenému si dovoluji pouze dodat, že  podle převažujících názorů vztahy v rámci 

profese nemůžou samy o sobě zadat pochybnost ohledně podjatosti rozhodce. Současně 

nelze ani tvrdit, že účast na stejných společenských akcích, projevování stejného právního 

názoru či společenská konverzace jsou důvody pro pochybnosti o nestrannosti rozhodce. 

A. Bělohlávek na druhou stranu naopak tvrdí, že např. skutečnost, že rozhodce je 

advokátem ve stejné advokátní kanceláři jako zástupce jedené ze stran, již důvodnou 

pochybnost o jeho nestrannosti zakládá. Osobně má za to, že záleží na postavení rozhodce 

a případného prvního zástupce v rámci advokátní kanceláře, současně na její velikosti a 

obdobných faktorech. Nicméně v závěru souhlasím spíše s názorem A. Bělohlávka, 

ačkoliv nevylučuji, že mohou nastat obdobné situace, ve kterých nemůže být pochybnost 

ohledně nestrannosti rozhodce dána.118 Více k řešení situací, kdy je pochybnost o 

podjatosti rozhodce daná, níže v kapitole 6.4.6 Námitka podjatosti této práce.  

Etickou otázkou, která v souvislosti s funkcí rozhodce vyvstává, je, zda je správné, 

aby byli advokáti podle zák. č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii rovněž rozhodci. Pokud 

jde o rozhodce Rozhodčího soudu, je v jejich řadách nemalé množství advokátů. Strany 

rozhodčího řízení to mohou považovat za výhodu (rozhodci, kteří jsou advokáti, mohou 

více lpět na procesních zásadách, na kterých rozhodčí řízení stojí, neboť z vlastní praxe 

znají nedostatky, pro které soudy rozhodčí nálezy ruší), na druhou stranu mohou mít 

strany řízení pocit, že se v rámci profesních styků všichni advokáti znají, a tak případný 

rozhodce, který je i advokátem, může být nakloněn zcela neobjektivně argumentaci té 

strany sporu, kterou zastupuje jeho známý z oboru advokacie. Na druhou stranu může 

rovněž mezi rozhodcem advokátem a zástupcem jedné ze stran existovat nějaká zášť 

(např. v souvislosti se sporem, kdy tito advokáti stáli proti sobě apod.), která může 

rozhodce advokáta omezovat v povinnosti rozhodovat objektivně. Uvedené je o to 

palčivější otázkou vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi nastavil 

mantinely podjatosti rozhodce advokáta poměrně benevolentně, když uvedl, že „Je-li 

stranami zvolený rozhodce zvolen z řad advokátů, lze předpokládat a současně jej nelze 

v takové činnosti omezovat, že bude v běžném pracovním styku v kontaktu např. s jinými 

advokáty, přičemž takováto běžná profesní spolupráce nemusí sama o sobě znamenat 

okolnost, která by vzbuzovala důvodné pochybnosti o případném poměru takového 

                                                           
118 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 84 
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rozhodce z řad advokátů k jinému advokátovi zastupujícího účastníka rozhodčího řízení. 

Důvodné pochybnosti o poměru rozhodce z řad advokátů k jinému advokátovi 

zastupujícího účastníka rozhodčího řízení by mohla vyvolat např. dlouhodobá spolupráce 

mající povahu určité ekonomické závislosti, např. spolupráce ve společné advokátní 

kanceláři.“119 Osobně se domnívám, že by hranice nastavené Nejvyšším soudem ČR 

měly být přísnější; zde si dovoluji podotknout, že by rozhodci mohli v rámci přijetí do 

funkce podepisovat např. jakási prohlášení, že mezi nimi a zástupci stran neexistují 

vztahy jiné než běžně profesní a že vůči zástupcům stran nemají žádné zvlášť negativní 

či pozitivní vztahy, které by je ovlivňovaly při jejich rozhodcovské činnosti. Rovněž se 

domnívám, že pokud by vyšel najevo opak a rozhodce by tím způsobil některé ze stran 

újmu, měl by být za způsobenou újmu odpovědný.   

Dále mezi povinnosti rozhodce platí zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti, viz 

ustanovení § 6 ZRŘ. Mlčenlivost rozhodce o skutečnostech, o kterých se dozvěděl 

v souvislosti s výkonem funkce, je úzce spojena se zásadou neveřejnosti a důvěrnosti 

rozhodčího řízení. Řád RS tuto povinnost samostatně neupravuje; na otázku zproštění 

povinnosti mlčenlivosti se v souladu se Statutem Rozhodčího soudu (kde je povinnost 

mlčenlivosti rozhodce upravena) aplikuje rovněž zákonná úprava obsažená v ZRŘ.120  

Zprostit mlčenlivosti rozhodce mohou strany řízení, a to pouze konsenzuálně. Souhlas 

strany řízení muší vždy směřovat vůči konkrétnímu rozhodci/rozhodcům; nelze vyloučit, 

že strany poskytnout souhlas se zproštěním mlčenlivosti jenom pro určité konkrétní 

otázky řešené v rámci rozhodčího řízení, nikoliv pro celé rozhodčí řízení (je nutné, aby 

otázky, ke kterým se zproštění mlčenlivosti vztahuje, byly dostatečně určité). Doporučuje 

se, aby byl souhlas písemný anebo alespoň protokolován do spisu vedeného Rozhodčím 

soudem. Zároveň musí být souhlas dobrovolný; nesmí být vynucen pohrůžkou násilí 

apod. Zprostit mlčenlivosti lze rozhodce od okamžiku přijetí funkce rozhodce až do jeho 

smrti.121 

V případě, že existují vážné důvody (např. výslech rozhodce řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu) a strany pro tento případ rozhodce mlčenlivosti nezprostí, rozhoduje 

                                                           
119 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3150/2012 
120 Čl. IV odst. 5 Statutu Rozhodčího soudu 
121 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 342 
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o jeho zproštění předseda okresního soudu, v jehož obvodu má rozhodce trvalý pobyt, 

jinak podle ustanovení § 6 odst. 2 ZRŘ.122 V těchto odůvodněných případech smí žádost 

na nahrazení souhlasu stran řízení soudem podat sám rozhodce i strany řízení a případně, 

jak dovozuje rozhodovací praxe, i jakákoliv jiná osoba, pokud bude udělení souhlasu se 

zproštěním mlčenlivosti k jejímu prospěchu. Je nutno zdůraznit, že ohledně zproštění 

mlčenlivosti rozhodce neprobíhá soudní řízení; posouzení všech okolností a současně 

konečné rozhodnutí tak náleží pouze předsedovi příslušného okresního soudu.123 

S otázkou zproštění mlčenlivosti rozhodce/rozhodčího senátu souvisí i otázka 

vydávání rozhodčího spisu obecným soudům, a to jak jeho veřejné, tak neveřejné části. 

A. Bělohlávek k tomu, uvádí, že dle jeho názoru jde o „prolomení (pokus o prolomení) 

povinnosti mlčenlivosti rozhodců podle § 6 RozŘ, stejně jako v konečném důsledku i 

zásady neveřejnosti rozhodčího řízení podle § 19 odst. 3 RozŘ.“ 124 Ostatně zásada 

neveřejnosti rozhodčího řízení je jednou z nejdůležitějších zásad reflektovaných v zákoně 

a Řádu RS, což potvrdila i rozhodovací praxe Rozhodčího soudu, který uvedl, že: 

„Zásada neveřejnosti rozhodčího řízení je aplikována zcela striktně a neumožňuje 

rozhodčímu senátu ani stálému rozhodčímu soudu, aby poskytl dokonce informace o tom, 

kdo je stranou předmětného řízení, co je předmětem sporu nebo v jakém stadiu se řízení 

z procesního hlediska nachází.“ 125 Poskytování rozhodčích spisů zcela této zásadě 

neveřejnosti rozhodčího řízení odporuje126. 

                                                           
122 Viz ustanovení § 6 odst. 2 ZRŘ: „Rozhodce mohou mlčenlivosti zprostit strany. Jestliže strany rozhodce 

mlčenlivosti nezprostí, rozhoduje o zproštění mlčenlivosti z vážných důvodů předseda okresního soudu, v 

jehož obvodu má rozhodce trvalý pobyt. Pokud rozhodce nemá trvalý pobyt na území České republiky nebo 

jej nelze zjistit, rozhoduje o zproštění mlčenlivosti předseda okresního soudu, v jehož obvodu byl vydán 

rozhodčí nález. Pokud nelze zjistit ani místo vydání nálezu nebo nebyl-li nález vydán v České republice, 

rozhoduje předseda obvodního soudu pro Prahu 1.“ 
123 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 343 
124 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 345 
125 Srov. Rozhodčí nález, sp. zn. Rsp 704/05 
126 Srov. např. Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 10. 1. 2010, sp. zn. 8/2010. In: LISSE, 

Luděk, Přehled judikatury ve věcech rozhodčího řízení. Praha: Wolters Kluwer, a.s. 2012. 429 s.: „není 

porušením mlčenlivosti, pokud rozhodce sdělí skutečnosti, u nichž je vázán mlčenlivostí, resp. pro něž je 

zřízen princip neveřejnosti řízení, pracovníku stálého rozhodčího soudu, resp. arbitrážního centra, a to v 

rozsahu nezbytném k administrativnímu a technickému zajištění rozhodčího řízení. To vše za předpokladu, 

že dotčený pracovník je smluvně vázán mlčenlivostí o skutečnostech, jež se dozvěděl v souvislosti s výkonem 

své pracovní pozice.“ 
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Judikatura obecných civilních soudů se nicméně k uvedenému problému staví na 

opačnou stranu, když z ní vyplývá, že je povinností Rozhodčího soudu spisy vedené pro 

rozhodčí řízení půjčovat do civilních a jiných řízení. Tento názor původně zastávaly 

některé krajské soudy, které měly za to, že v rámci exekučního řízení je soud oprávněn 

vyžádat si od rozhodčího soudu/rozhodce, který vydal exekuční titul v podobě rozhodčího 

nálezu, přičemž rozhodčí soud/rozhodce má povinnost spis zapůjčit. Platí přitom, že pro 

tento úkon není potřeba zbavovat rozhodce mlčenlivosti.127 Uvedený přístup nižších 

soudů k otázce půjčování spisů potvrdil i Ústavní soud, který uvedl, že „pokud neměl 

stěžovatel (rozhodčí soud) postaveno najisto, zda by v případě, kdy by vyhověl výzvě 

exekučního soudu k předložení spisu (aniž by byl předtím předepsaným způsobem 

mlčenlivosti zproštěn), neporušil zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, jejímž 

porušením by se vystavoval nebezpečí vzniku odpovědnosti za škodu, resp. pokud 

exekuční soud stěžovateli řádně neosvětlil, z jakého důvodu trvá na splnění této ediční 

povinnosti (a to aniž by byl stěžovatel předem zproštěn zákonem uznané mlčenlivosti), 

pak by nebylo spravedlivé setrvávat ani na pořádkové pokutě, která stěžovateli byla za 

jeho jednání uložena. Protože soud prvního stupně ani soud odvolací nedostály své 

povinnosti a rozhodčímu soudu řádně neosvětlily, z jakého důvodu vyžadují splnění jeho 

ediční povinnosti (aniž by vyčkaly na to, až bude zákonem stanoveným postupem zproštěn 

mlčenlivosti), resp. z jakých ustanovení konkrétně stěžovateli tato povinnost plyne, 

porušily právo stěžovatele na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny.“128  

Z judikatury soudů vyplývá, že otázka poskytování rozhodčích spisů do exekučních 

řízení má být řešena vždy ústupkem vůči ochraně povinnosti mlčenlivosti rozhodce a 

neveřejnosti rozhodčího řízení, když soudy kladou důraz zejména na vykonatelnosti 

exekučních titulů. Judikatura ústavního soudu nicméně doposud zcela jasně nevyřešila 

otázku, zda je takový ústupek potřeba provádět například i v řízeních o zrušení 

rozhodčího nálezu, kdy jedna ze stran navrhne důkaz rozhodčím spisem. Mám za to, že 

v takových případech by mělo být postupováno stejně, tj. rozhodčí soud/rozhodce by měl 

spis (nebo jeho část) do řízení poskytnout, a to i v případě, že ho strany nezprostí 

                                                           
127 Srov. např. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2011, sp. zn. 24 Co 3/2011, Usnesení 

Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 6. 2011 sp. zn. 18 Co 105/2011 anebo Usnesení Krajského 

soudu v Brně ze dne 31. 7. 2012 sp. zn. 15 Co 144/2012  
128 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne ze dne 24. 6. 2014, sp zn. I. ÚS 1647/13 anebo např. Nález 

Ústavního soudu ze dne Ústavní soud, ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 2588/13 
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povinnosti mlčenlivosti. Nicméně se domnívám, že by takové pravidlo nemělo platit 

celoplošně; soud by měl soud před vyzváním rozhodčích soudů/rozhodců k poskytnutí 

spisu zvažovat, zda nelze tvrzení stran prokázat jiným způsobem než poskytnutím 

rozhodčího spisu. Současně by měl soud zvážit, zda zájem na ochraně informací 

uvedených v rozhodčím spise nemá přednost před zájmem jedné ze stran domáhající se 

v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu předložení rozhodčího spisu, tím pádem 

nepřímým zveřejněním informací v něm obsažených (pozn.: v civilním řízení se zásada 

o neveřejnosti neuplatní). Na druhou stranu je nutné zmínit, že zůstává otázkou, zda by 

takové pravidlo nebylo nadbytečné, když strany rozhodčího řízení žádná povinnost 

mlčenlivosti neváže a mohou s informacemi/dokumenty získanými v rámci rozhodčího 

řízení nakládat podle své vůle (nicméně při vědomí své odpovědnosti za vznik újmy).   

Současně nebylo doposud vyřešeno, zda je Rozhodčí soud povinen poskytovat soudu 

i neveřejné části rozhodčího spisu, které obsahují informace, ke kterým nemají přístup 

ani strany rozhodčího řízení; tyto neveřejné části spisu obsahují např. komunikace mezi 

rozhodci anebo protokol o hlasování o rozhodčím nálezu a obdobně. Osobně se 

domnívám, že neveřejné části spisu by neměly být obecným soudům poskytovány, když 

obecný soud může dožádat Rozhodčí soud o poskytnutí informace o obsahu neveřejné 

části spisu, přičemž neexistuje důvod, pro který by měla být věrohodnost informací 

poskytovaných Rozhodčím soudem zpochybňována. Domnívám se, že prolomení 

povinnosti mlčenlivosti rozhodců v tomto slova smyslu již není chráněno zájmem strany 

řízení před obecnými soudy, když je taková část spisu chráněna na vyšší úrovni již 

v rámci rozhodčího řízení, neboť samotným stranám rozhodčího řízení není umožněno 

do takové části nahlížet (obdobně je to ostatně i v řízeních civilních, kdy součástí 

veřejného spisu není protokol o hlasování civilních senátů o rozhodnutí ve věci). Došlo-

li přesto k poskytnutí neveřejné části rozhodčího spisu soudu obecnému, mám za to, že 

by obecný soud měl dbát skutečnosti, že tato část spisu je neveřejná, zachovat tak její 

neveřejnost i v rámci řízení před obecným soudem.  

Další povinností rozhodce/rozhodčího senátu je respektovat dohodu stran o postupu 

v řízení, byla-li tato dohoda uzavřena před zahájením řízením, jinak jí rozhodce/rozhodčí 

senát není vázán. Většinou bude nicméně platit, že se strany sjednáním rozhodčí smlouvy 

ve prospěch Rozhodčího soudu podrobí Řádu RS a v řízení budou postupovat pouze 
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podle těchto pravidel. Smluvní volnost stran však není omezena; v praxi je pak 

reflektována zejména v nastavení harmonogramu řízení, počtu písemných podání, počtu 

ústních jednání apod. Rozhodci nicméně, i při zachování respektu vůči dohodě stran o 

postupu v řízení, mají povinnost postupovat tak, aby byla vždy zachována zásada o 

rovném postavení stran v řízení. Současně mají bez zbytečných formalit poskytnout 

stranám stejnou příležitost k uplatnění jejich práv za účelem zjištění skutkového stavu 

potřebného pro rozhodnutí ve věci. Narušuje-li dohoda stran o postupu v řízení pravidlo 

o rovnosti stran v řízení, rozhodce/rozhodčí senát takovou dohodu nebere v úvahu. 

Rozhodce/rozhodčí senát rovněž nebere v úvahu i dohodu stran o postupu v řízení 

stanovující odchylku od pravidel o nákladech rozhodčího řízení (včetně sazebníků 

nákladů).129  

Mezi další povinnosti rozhodce patří povinnost rozhodnout spor podle hmotného 

práva, kterým se předmět sporu řídí. V obchodních věcech rozhodci rovněž přihlíží 

k obchodním zvyklostem (které mohou být reflektovány ve smlouvě uzavřené mezi 

stranami, v obchodních podmínkách apod.); ve sporech spotřebitelských nelze 

opomenout předpisy na ochranu spotřebitele. Kromě těchto sporů je rovněž možné 

rozhodovat spory před Rozhodčím soudem na základě zásad spravedlnosti (ex aequo et 

bono), pokud byl k takovému rozhodování rozhodce/rozhodčí senát explicitně 

pověřen.130  

Poslední povinností, kromě povinností rozhodce/rozhodčího senátu, které jsou 

procesního charakteru a které je rozhodce/rozhodčí senát povinen plnit během 

jednotlivých rozhodčích řízení v rámci v postupu v řízení, je povinnost archivace 

rozhodčích nálezů a listin prokazující průběh řízení. Podle znění ustanovení § 29 ZRŘ 

jsou stálé rozhodčí soudy, tj. včetně Rozhodčího soudu, povinny po dobu 20 let od právní 

moci rozhodčího nálezu uschovat rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a 

všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení. Nutnost archivace není potřeba 

jakkoli obhajovat, neboť je zcela zjevné, že je archivace důležitá např. pro další řízení, 

jako je řízení o zrušení rozhodčího nálezu, případně vykonávací řízení anebo pro 

související trestná řízení. 

                                                           
129 Viz ustanovení § 6 Řádu RS, a dále ustanovení § 19 odst. 2  a § 18 ZRŘ 
130 Viz ustanovení § 9 Řádu RS 
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6.4. Vznik a zánik funkce rozhodce podle zákona o ZRŘ a Řádu RS 

6.4.1. Přijetí funkce rozhodce 

Aby mohl rozhodce vykonávat svou funkci, musí nejdřív dojít k tomu, aby svou 

funkci přijal. Přijetí funkce rozhodce je upraveno v ustanovení § 5 ZRŘ  a ustanoveních 

§ 3 a § 23 Řádu RS.   

Platí, že nikdo není povinen přijmout funkci rozhodce, přestože ho strany jmenují. 

Dojde-li však k jejímu přijetí, je rozhodce povinen při výkonu své funkce postupovat 

v souladu s ZRŘ, případně Řádem RS a dalším právními předpisy. Přijmout funkci 

rozhodce lze pouze písemně, a to pod sankcí absolutní neplatnosti. Písemné přijetí, 

receptum arbitri je vrcholem procesu ustanovení rozhodce; tento proces je rovněž 

upraven ZRŘ a řádem. Přijetí funkce rozhodce je obvykle součástí spisu vedeného pro 

konkrétní řízení. Ačkoliv nemá uvedené oporu v zákonných předpisech, přijetí funkce 

rozhodce je v praxi oznamováno alespoň straně, která rozhodce jmenovala. 

6.4.2. Vzdání se funkce rozhodce podle ZRŘ a zánik funkce rozhodce 

podle Řádu RS 

Ze zákonného ustanovení § 5 odst. 3 ZRŘ vyplývá, že se rozhodce může rovněž na 

základě svého vlastního rozhodnutí funkce rozhodce vzdát. Vzdát funkce se nicméně smí, 

pokud pro takové vzdání existují závažné důvody anebo se vzdáním se jeho funkce 

souhlasí strany řízení; platí, že rozhodce není povinen v takovém případě uvést důvod 

vzdání se funkce. Jako závažný důvod je nejčastěji uváděná závažná či dlouhá nemoc, 

dlouhodobé rodinné problémy, které znemožňují výkon funkce rozhodce, ale např. i 

dlouhodobé zdržování projednání a rozhodnutí sporu z objektivně nastalých 

neodkladných důvodů.  

Vzdáním funkce může nicméně dojít i k zániku rozhodčí smlouvy – dojde-li totiž k 

vzdání se funkce rozhodce v případě, kdy byl rozhodčí smlouvou jmenován pouze jeden 

konkrétní rozhodce (bez možnosti jeho nahrazení), taková rozhodčí smlouva se po vzdání 

jeho funkce stane zcela obsoletní a zanikne; platí, že takový spor může být poté projednán 

před soudem.131 

                                                           
131 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 33 Odo 135/2006 
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 Řád RS ve svých ustanoveních konkrétně neupravuje postup, který má následovat, 

pokud dojde k vzdání se funkce rozhodce. Nicméně v ustanovení § 23 odst. 7 Řádu RS 

je upraven postup aplikovatelný pro případy zániku funkce rozhodce (pod což lze 

s jistotou podřadit i případ vzdání se funkce). Z uvedené ustanovení vyplývá, že pokud 

zanikne funkce rozhodce během řízení, je strana, která takového rozhodce jmenovala, 

oprávněna jmenovat nového rozhodce (i v případě, že byl tento rozhodce za stranu 

jmenován Předsedou Rozhodčího soudu). Zanikne-li funkce předsedy senátu, jsou 

rozhodci oprávněni jmenovat nového předsedu senátu; v obou případech přitom platí vše 

výše uvedené. Nově jmenovaný rozhodce vstupuje do řízení k datu, ve kterém dojde 

z jeho strany k písemnému přijetí funkce rozhodce. Platí, že změna rozhodce nenarušuje 

průběh řízení (tj. není potřeba, aby řízení začalo probíhat opět od začátku). Současně platí, 

že pokud došlo ke změně rozhodce, který není předsedou senátu, nemá tato skutečnost 

vliv na funkci předsedy senátu, tj. není potřeba ho opět zvolit. 132 

6.4.3. Obecně k ustanovení rozhodce podle ZRŘ a podle Řádu RS 

ZRŘ i Řád RS obsahují přesný popis postupů, které vedou k ustanovení rozhodce či 

senátu pro konkrétní spor. ZRŘ rozlišuje mezi třemi způsoby: 

 Určení rozhodce – upraveno v § 7 odst. 1 ZRŘ 

 Jmenování rozhodce – viz § 7 odst. 2 ZRŘ 3 

 Jmenování rozhodce soudem – viz § 9 ZRŘ 

Pro řízení před Rozhodčím soudem je v rámci institutu ustanovení rozhodce 

aplikovatelná metoda určení rozhodce podle ustanovení § 7 odst. 1 ZRŘ (přesněji některé 

její obdoby). Pro případ, že nedojde k ustanovení rozhodce tímto způsobem, se pro 

ustanovení rozhodce použije úprava uvedená v ustanovení § 23 Řádu RS (ustanovení 

Jmenování rozhodce a Jmenování rozhodce soudem podle ZRŘ se pro speciálnost úpravy 

obsažené v Řádu RS nepoužijí).  

6.4.4. Určení rozhodce podle ZRŘ s přesahy do Řádu RS a jejich počet 

Z ustanovení § 7 odst. 1 ZRŘ vyplývá, že jsou zpravidla rozhodčí smlouvou určeny 

osoby rozhodců i jejich počet anebo způsob, jak mají být počet i osoby rozhodců určeny. 

Rozhodčí smlouva může rovněž určit, že budou rozhodci jmenování jinou třetí osobou 

                                                           
132 Ustanovení § 23 odst. 7 a 8 Řádu RS 
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(tzv. appointing authority, kterou může být i např. Rozhodčí soud). Současně mohou být 

rozhodci jmenováni i podle pravidel pro rozhodčích řízení ve smyslu ustanovení § 19 

odst. 4 ZRŘ. Pokud jde o počet rozhodců, logicky platí, že musí být vždy lichý.   

Nastane-li situace, kdy strany v rozhodčí smlouvě nejsou uvedeny, není uveden 

ani počet rozhodců, konkrétní rozhodce či způsob jejich určení, neznamená to, že je 

rozhodčí smlouva neplatná. Jak vyplývá z textace ustanovení § 7 odst. 1 ZRŘ, počet a 

způsob určení rozhodců je doporučenou náležitostí rozhodčí smlouvy, nikoliv však 

povinnou.133  Ostatně na takové případy pamatuje i samotný ZRŘ ve svém ustanovení 7 

odst. 2. 

Pokud jde o počet rozhodců v řízení před Rozhodčím soudem, v ustanovení § 3 

odst. 4 jasně vyplývá, že senát má vždy tři členy, ledaže by si strany sjednaly, že jejich 

spor bude rozhodovat jediný rozhodce. Platí, že ustanovení rozhodčího senátu/jmenování 

jediného rozhodce podléhá úpravě ustanovení § 23 Řádu RS. Pro řízení před Rozhodčím 

soudem je však potřeba mít na paměti, že ve smyslu ustanovení § 17 a §22 platí, že obě 

strany musí vždy určit jednoho rozhodce (anebo tak za ně na jejich žádost může učinit 

Předseda Rozhodčího soudu).  

Co se týče počtu a způsobu určení rozhodců, níže uvádím příkladný výčet jejich 

určení (pozn.: pro řízení před Rozhodčím soudem musí být určen rozhodce naplňující i 

podmínky pro funkci rozhodce a ohledně počtu rozhodců vyplývající z Řádu RS/Statutu 

Rozhodčího soudu): 

 V rozhodčí smlouvě budou určeni konkrétní rozhodci (osobní jméno a 

příjmení či jiný identifikační znak); s takovým určením se lze setkat i 

v rámci řízení před Rozhodčím soudem.134  Takový postup bude výhodnější 

zejména u smlouvy o rozhodci; naproti tomu, byl-li by takový postup zvolen 

v rámci rozhodčí doložky, strany sporu se vystavují riziku, že konkrétní 

rozhodce jimi takto určený nebude v momentu sporu naplňovat požadavky 

pro výkon funkce rozhodce. Jak už bylo uvedeno výše, bylo-li by tímto 

způsoben určeno, že spor má být projednán a rozhodnut pouze jedním 

                                                           
133 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 7. 2012, sp. zn. 22 Cdo 1643/2012 
134 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání., Praha: 

C.H.Beck, 2012, 1776s., str. 370 
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konkrétně určeným rozhodcem, přičemž k jeho jmenování by dojít nemohlo 

(anebo by se funkce rozhodce vzdal), došlo by k zániku rozhodčí 

smlouvy135 a spor by mohl být projednán v rámci civilního řízení před 

soudy. Aby se strany vyvarovaly vzniku této situace, mohu si ujednat tzv. 

náhradního rozhodce anebo v rámci rozhodčí smlouvy ujednat, že pro 

případ výše popsané situace budou při ustavení rozhodce postupovat podle 

ZRŘ anebo podle Řádu RS; případně mohou ujednat tzv. appointing 

authority, která jim rozhodce určí136.  

 V rozhodčí smlouvě bude určen počet rozhodců a mechanismus na základě, 

kterého dojde k určení rozhodce/ů. Limity pro určování způsobu jsou pouze 

zákonné předpisy a související judikatura.137 Rozhodci tak mohou být 

jmenováni např. vždy na základě konsensu stran, losem, výběrem z předem 

stanoveného seznamu pomocí jejich bodování apod.  Z judikatury nicméně 

např. vyplývá, že rozhodce nemůže být určen ze seznamu advokátů, který 

vede Česká advokátní komora.138 K otázce určení rozhodce odkazem na tzv. 

arbitrážní centra, viz kapitola 3.3. Arbitrážní centra výše.139 

 V rozhodčí smlouvě bude stanovena nestranná a nezávislá tzv. appointing 

authority, která rozhodce určí; případně může být stanoven jejich počet 

anebo metoda, podle které má postupovat. Appointing authority musí být 

dostatečně konkrétně identifikovaná fyzická anebo právnická osoba.140 Pro 

případ, že by strany v rozhodčí smlouvě neurčily počet rozhodců, musí 

                                                           
135 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 33 Odo 135/2006: „Jestliže se smluvní 

strany dohodly, že jejich případné spory bude rozhodovat jediný blíže konkretizovaný rozhodce, daly tím 

najevo, že jsou ochotny podrobit se rozhodnutí jen této jediné osoby. Tím se ovšem vystavily riziku, že 

nepřijme-li tato osoba funkci rozhodce, funkce se vzdá nebo ji nebude moci vykonávat, nebude tu podle 

rozhodčí doložky nikdo, kdo by jejich spor v rámci rozhodčího řízení projednal a rozhodl. Za takového 

stavu se platně sjednaná rozhodčí smlouva stává obsolentní a zaniká. Nic pak nebrání tomu, aby věc byla 

projednána před obecným soudem.“ 
136 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání., Praha: 

C.H.Beck, 2012, 1776s., str. 369-370 
137 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. 20 Cdo 4543/2017  
138 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 20 Cdo 3882/2017: „Rozhodčí doložku, 

podle níž pro případ, že žádný z výslovně jmenovaných rozhodců nebude moci funkci přijmout či vykonávat, 

nastupuje náhradní způsob určení rozhodce s tím, že „jediný rozhodce bude určen zastoupeným ze seznamu 

advokátů vedeného Českou advokátní komorou“, tedy právnickou osobou, která není stálým rozhodčím 

soudem, je nutno považovat za neplatnou jako celek; okolnost, že o sporu účastníků rozhodl v rozhodčí 

doložce jimi určený rozhodce, je z výše uvedených důvodů nerozhodná.“   
139 Navíc srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 10. 2017, sp. zn. 33 Cdo 5258/2016 
140 Petr, Bohuslav, Maxa, Hubert, Problematika appointing autority ve světle judikatury, Právní rádce, 2015, 

č. 10, str. 368 a násl. 
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appointing authority postupovat ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 ZRŘ; tj. 

rozhodci budou tři.141  

 Rozhodčí smlouva určí, že strany budou postupovat podle § 9 ZRŘ, tzn., 

strany zvolí soud, který rozhodce vybere. 

 Rozhodčí smlouva určí, že řízení bude probíhat před stálým rozhodčím 

soudem a případně současně určí počet rozhodců a konkrétní rozhodce 

(anebo způsob jejich určení) anebo ve zbytku odkáže na řád/statut 

konkrétního stálého rozhodčího soudu.  

 Rozhodčí smlouvy určí, že počet rozhodců bude určen podle předem daných 

pravidel, tj. (i) pravidel stálého rozhodčího soudu anebo (ii) pravidel pro 

řízení ve smyslu ustanovení § 19 odst. 4 ZRŘ. Nejedná-li se o pravidla 

stálých rozhodčích soudů zveřejněných v Obchodním věstníku, musí být 

tato pravidla k rozhodčí smlouvě připojena.142 Nicméně z rozhodovací 

praxe soudů vyplývá, že rozhodčí smlouva je pro rozpor se zákonem 

považována za absolutně neplatnou, nebude-li v rozhodčí smlouvě přímo 

určen jak rozhodce ad hoc, tak způsob jeho určení, ale rozhodčí smlouva 

pouze odkáže na pravidla, která vydala právnická osoba, kromě stálých 

rozhodčích soudů.143  

6.4.5. Ustanovení rozhodce podle Řádu RS pro případ, že rozhodce/senát 

nebyl jmenován postupem podle § 7 odst. 1 

 Z ustanovení § 17 Řádu vyplývá, že povinou náležitostí žaloby předkládané 

k Rozhodčímu soudu je i jméno a příjmení rozhodce, kterého jmenuje žalobce, nebo 

žádost o to, aby byl rozhodce jmenován Předsedou Rozhodčího soudu. Žalobce musí již 

v rámci žalobního návrhu postupovat podle dohody o počtu a způsobu určení rozhodce 

uvedené v rozhodčí smlouvě; neexistuje-li taková dohoda anebo nechce-li tak postupovat 

(tj. vzdává se svého práva, nikoliv práva druhé strany na určení rozhodce ve smyslu 

rozhodčí smlouvy), může žalobce v žalobě uvést žádost, aby za něj byl rozhodce 

jmenovaný Předsedou Rozhodčího soudu. Žalovaný má právo určit osobu rozhodce 

anebo se k ní vyjádřit (včetně pořádání Předsedy Rozhodčího soudu, aby takového 

                                                           
141 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání., Praha: 

C.H.Beck, 2012, 1776s., str. 378 
142 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání., Praha: 

C.H.Beck, 2012, 1776s., str. 378 
143 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu CŘ ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010 
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rozhodce určil místo něj) v rámci odpovědi na žalobu (viz blíže kapitola 10. Postup 

v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem), a to ve stanové lhůtě (14 dnů od doručení 

výzvy Rozhodčího soudu k poskytnutí žalobní odpovědi anebo v prodloužené lhůtě 

stanovené na Rozhodčím soudem na žádost žalovaného). 

 Nedojde-li ke jmenování rozhodců ve stanovené lhůtě anebo na žádost stran ve 

smyslu výše uvedeného, jsou doposud nejmenovaní rozhodci jmenování Předsedou 

rozhodčího soudu ve smyslu ustanovení § 23 Řádu RS.   Rovněž platí, že jediný rozhodce 

je vždy jmenován Předsedou Rozhodčího soudu, ledaže by se strany v rámci rozhodčí 

smlouvy dohodly jinak.  

 Pro případ, že je na straně žalobců anebo žalovaných několik osob, platí, že každá 

ze stran může jmenovat jednoho rozhodce. Takovému jmenování nicméně předchází 

dohoda všech osob představujících stranu žalobce/žalovaného ohledně určení jednoho 

konkrétního rozhodce. Pro jmenování je stranám stanovená lhůta. Nedojde-li ve lhůtě ke 

jmenování rozhodce/ů, budou doposud nejmenování rozhodci v souladu s ustanovením § 

23 Řádu RS jmenování Předsedou Rozhodčího soudu.  

 Pro případ, že spor nerozhoduje jeden rozhodce, rozhoduje spor senát v čele 

s předsedou. Platí, že stranami jmenování rozhodci společnou volbou určí předsedu 

senátu, a to opět ze seznamů rozhodců Rozhodčího soudu. Rozhodci mají na volbu 14 

dnů ode dne oznámení jejich jmenování. Nezvolí-li předsedu senátu v této lhůtě, běží dále 

pětidenní lhůta, v rámci které mohou strany sporu zažádat, aby byl předseda senátu určen 

Řádem Rozhodčího soudu předvídanou metodou. Tato metoda spočívá v tom, že 

Rozhodčí soud zašle stranám sporu seznam 10 rozhodců ze seznamu rozhodců 

Rozhodčího soudu, ze kterých chce Předseda Rozhodčího soudu jmenovat předsedu 

senátu. Po doručení takového seznamu má každá strana sporu 5 dnů na to, aby 

Rozhodčímu soudu oznámila, které z navržených jmen odmítá; může odmítnout 

maximálně čtyři navržené rozhodce. Pokud strana nestihne oznámit výše uvedené 

v pětidenní lhůtě anebo odmítne více než čtyři navržené rozhodce, platí vyvratitelná 

domněnka, že strana neodmítla žádného rozhodce. Předseda senátu je jmenován 

Předsedou Rozhodčího soudu z těch rozhodců, kteří nebyli stranami odmítnuti. K tomu, 

aby byla aplikována výše uvedená metoda, musí jedna ze stran sporu, která takový postup 

navrhne (případně obě strany společně), uhradit poplatek ve lhůtě stanovené Rozhodčím 
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soudem ve výši stanovené v sazebníku Rozhodčího soudu.144 Náhrada tohoto poplatku se 

nepřiznává, i kdyby měla ve věci strana, která takový postup navrhla, plný úspěch. 145 

 Vzhledem k výše uvedenému je možné, že k ustanovení senátu/jmenování 

rozhodce dojde až po několika týdnech od doručení žaloby. V případě nutnosti 

rozhodovat o některých procesních věcech před ustanovením senátu/jmenování rozhodci 

je rozhodovací pravomocí ohledně procesních úkonu nadán Předseda Rozhodčího soudu; 

výjimku z jeho pravomoci tvoří ty úkony, které spadají pod pravomoci Tajemníka a vždy 

rovněž rozhodování ohledně pravomoci Rozhodčího soudu, viz ustanovení § 23 odst. 6 

Řádu Rozhodčího soudu.  

6.4.6. Námitka podjatosti  

Námitka podjatosti je pro rozhodčí řízení ad hoc řešena zvlášť v ustanoveních 

ZRŘ, přičemž rozlišuje vyloučení z důvodu porušení povinnosti týkající se nepodjatosti 

rozhodce a následné vzdání se funkce rozhodce. Podle ustanovení ZRŘ by tak k vyloučení 

rozhodce z projednávání a rozhodování věci mělo dojít, vyskytne-li se pochybnost o jeho 

nepodjatosti, a to s ohledem na jeho poměr k věci, účastníkům řízení anebo jejich 

zástupcům, případně pokud nastanou okolnosti nasvědčující podjatosti rozhodce, které 

vyjdou najevo až po jmenování/určení rozhodce. V popsaných případech je rozhodce 

povinen vzdát se funkce rozhodce, opět s účinkem ex nunc.146 Účinky vyloučení platí ex 

nunc; přijal-li by rozhodce přesto funkci, bude přijetí neperfektní. V některých případech 

může ke vzdání se funkce rozhodce dojít i na základě rozhodnutí, uplatní-li se ustanovení 

12 odst. 2 ZRŘ; tj. strany se mohou obrátit na soud, aby nahradil vůli vyloučeného 

rozhodce, u kterého nastaly okolnosti uvedené v ZRŘ pro jeho vyloučení, který se ale 

v rozporu s ustanovením § 12 odst. 1 ZRŘ nechce vzdát anebo se nevzdal funkce 

rozhodce. Aktivně legitimovanou pro podání takového návrhu je jakákoliv strana spolu. 

Rozhodce může být vyloučen rovněž dohodou stran o postupu při vyloučení rozhodce, 

zejména pokud jde o to, zda rozhodce vyloučený je či není. 147   

                                                           
144 Ustanovení § 23 odst. 3 a 4 Řádu RS 
145 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 136 
146 Bělohlávek, A. J., Zákon o  rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání., Praha: 

C.H.Beck, 2012, 1776s., str. 442 
147§ 43 ZRŘ: „K řízení podle tohoto zákona je místně příslušný soud, v jehož obvodu se koná nebo konalo 

rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak je místně příslušný soud, který by byl místně příslušný, 

kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. Mimo to k řízení podle § 9 a § 12 odst. 2 je dána místní příslušnost soudu 
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 Pravidla zavedená ZRŘ se nicméně neuplatní na rozhodčí řízení před Rozhodčím 

soudem, neboť Řád RS obsahuje samostatnou úpravu tohoto institutu, přičemž platí, že 

jako lex specialis, jeho aplikaci si strany zvolily v rozhodčí smlouvě, má aplikační 

přednost. Z odborné literatury vyplývá, že „mají-li strany možnost dohodnout se na 

postupu jmenování jiného rozhodce (místo rozhodce vyloučeného), musí jim být 

garantována také možnost dohodnout se na postupu při posuzování toho, zda určitý 

rozhodce vyloučen je, či není. Existuje-li taková dohoda stran, když za dohodu stran v 

tomto ohledu je nutné považovat i režim použití pravidel (řádů/statutů) stálého 

rozhodčího soudu (srov. § 13 odst. 3 RozŘ [ZRŘ]), použije se přednostně režim podle této 

dohody, který může nahradit nebo modifikovat postup podle § 12 odst. 2 věta druhá RozŘ 

[ZRŘ]“148 Platí tak, že pokud strany řízení uzavřou rozhodčí doložku odkazující na 

Rozhodčí soud/Řád RS, vyloučí tím pravomoc obecných soudů rozhodovat případné 

spory, na které se uzavřená rozhodčí doložka vztahuje, a přijmou tak speciální pravidla 

stanovená Řádem RS. Jiná situace by ovšem byla, pokud by Řád RS speciálně 

neupravoval problematiku vyloučení rozhodce; v takovém případě by stranám 

rozhodčího řízení nezůstávala jiná možnost než postup podle ustanovení ZRŘ.  Uvedený 

názor byl ostatně potvrzen profesorem A. Bělohlávkem i v jednom z vydání Bulletin 

advokacie, ve kterém uvedl, že „v souvislosti s otázkou případné zainteresovanosti 

rozhodce na průběhu a výsledku sporu a tedy s otázkou jeho vyloučení může hrát ovšem 

významnou roli to, zdali jde o řízení před stálým rozhodčím soudem či o řízení ad hoc, 

tedy (v tomto druhém z uvedených případů) o řízení organizované některým tzv. 

„arbitrážním centrem“. Jen a pouze řády stálých rozhodčích soudů mohou totiž stanovit 

pravidla interních mechanismů pro posuzování vyloučení rozhodce, t. j. například 

stanovit, že námitka vyloučení některého nebo některých rozhodců bude posuzována 

jiným orgánem stálého rozhodčího soudu (například předsednictva). V případě řízení ad 

hoc (bez ohledu na to, zda je takové řízení či není organizováno tzv. „rozhodčím 

centrem“) přichází v případě zjištění okolností vylučujících určitého rozhodce postup dle 

ustanovení § 12 odst. (2) ZRŘ, t. j. možnost obrátit se s takovou námitkou na soud.“149 

                                                           
podle sídla nebo bydliště navrhovatele anebo odpůrce, jestliže nelze v tuzemsku zjistit místní příslušnost 

soudu.“ 
148 Bělohlávek, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012, str. 442-443 
149 Rozhodčí řízení ad hoc vs. řízení před stálými rozhodčími soudy a postavení tzv. rozhodčích center. In 

Bulletin advokacie 10/2005, str. 56-57. 
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K výše uvedenému dodávám, že platí obecné zásady jako princip nezávislého a 

nestranného rozhodování.150 Pokud jde o okolnosti, které by mohly vzbudit pochybnosti 

o nepodjatosti rozhodce, ty jsou podpůrně upraveny v ustanovení § 14 OSŘ; z ustanovení 

§ 30 ZŘR pak vyplývá, že úprava obsažená v OSŘ se přiměřeně aplikuje i na rozhodčí 

řízení.  

 Podle ustanovení § 24 Řádu RS platí, že ke vznesení námitky podjatosti anebo 

předsedy rozhodčího senátu anebo jediného rozhodce je aktivně legitimována jakákoliv 

strana sporu řešeného před Rozhodčím soudem, pokud existuje důvodná pochybnost o 

jeho anebo jejich nepodjatosti, a to se zejména na jeho/jejich poměr k věci, poměr 

k účastníkům řízení a/nebo jejich právním zástupcům.  

 Pokud jde o lhůtu pro vznesení námitky podjatosti, strany ji mohou vznést 

nejpozději do zahájení prvního ústního jednání ve věci, ledaže existují důvodu zvláštního 

zřetele hodné (jako například nemoc, vis maior apod.), pro které strany nemohla námitku 

podjatosti vznést ve stanoveném termínu. Termín stanovený řádem nicméně neplatí pro 

spotřebitelské spory, v rámci kterých mohou účastníci vznést námitku podjatosti kdykoliv 

během řízení.151  

 Je-li námitka podjatosti vznesena pouze vůči jednomu členovi senátu (nehledě na 

to, zda je o rozhodce nebo o předsedu rozhodčího senátu), rozhodují o námitce podjatosti 

zbývající členové senátu. Pokud byla námitka podjatosti vznesena proti více členům 

senátu nebo proti jedinému rozhodci, rozhoduje o ní Předsednictvo. Stejně je 

postupováno i v případě, že se zbylí rozhodci nedohodli na vyřešení námitky podjatosti 

ohledně jednoho člena senátů anebo pokud byla námitka podjatosti vznešena dříve, než 

byl ustanoven rozhodčí senát; viz ustanovení § 24 odst. 2 Řádu RS. Pro takové 

rozhodování je důležité mít na paměti, že Rozhodčí soud je institucí odlišnou od 

rozhodců, proto nelze mít za to, že pokud rozhoduje Rozhodčí soud, rozhoduje ve 

prospěch rozhodců/rozhodčího senátu, neboť ho/je sám představuje.  

  Pokud je námitce podjatosti vyhověno, je nový člen senátu zvolen anebo 

jmenován podle pravidel Řádu RS, viz výše. Platí, že změna osoby rozhodce vyvolaná 

                                                           
150 Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3150/2012 
151 Ustanovení § 25 odst. 1 Řádu RS 
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rozhodováním o námitce podjatosti nemá vliv na průběh řízení, neboť nový rozhodce 

vstupuje do řízení ke dni přijetí své funkce. To platí i pro případ, že se nahrazuje předseda 

senátu. V popsaném případě nedochází k opětovnému provádění těch procesních úkonů, 

které již byly provedeny za řízení před senátem v předchozím složení.152 Z uvedeného 

pravidla nicméně existuje výjimka, kdy k projednání otázek, které již byly během řízení 

projednány, může dojít, považuje-li to rozhodčí senát za potřebné. Doporučuje se, aby 

bylo v zájmu hospodárnosti řízení k takovému kroku přistoupeno pouze výjimečně ve 

zvlášť složitých případech. 153 

V průběhu řízení mohou nastat i situace, kdy se některý z členů senátu anebo 

samostatný rozhodce nemůže opakovaně účastnit z různých důvodů (např. dlouhodobá 

nemoc) projednávání věci. Pro tyto situace uvádí Řád RS, že se na návrh alespoň jedné 

ze stran anebo z podnětu člena/členů senátu bude rozhodovat o vyloučení rozhodce. 

Bude-li rozhodce vyloučen, platí, že nový rozhodce, který bude zvolen nebo jmenován 

opět podle pravidel Řádu RS, vstoupí do řízení ke dni přijetí své funkce; k projednání již 

jednou projednaných otázek řízení může opět dojít, pouze bude-li to rozhodčí senát 

považovat za nutné. O vyloučení člena z důvodů dlouhodobé absence na projednávání 

věci rozhodují zbývající členové senátu, v případě, že se rozhoduje o vyloučení více členů 

senátu anebo jediného rozhodce, rozhoduje Předsednictvo.154  

7. Krátký úvod k arbitrabilitě sporu 
 

Jak uvádí Luděk Lisse, „legální podmínkou k rozhodnutí konkrétního sporu 

v rozhodčím řízení je tedy přípustnost projednání takového sporu v řízení před rozhodci 

(tzv. arbitrabilita sporu) a jednak existence platné rozhodčí smlouvy.“155 Z výše 

uvedeného vyplývá, že arbitrabilita sporu představuje zákonné vymezení kategorií sporů, 

které lze projednat a rozhodnout v rámci rozhodčího řízení (tj. kategorií těch sporů, u 

                                                           
152 Ustanovení § 24 odst. 3 Řádu RS 
153 Ustanovení § 24 odst. 5 Řádu RS 
154 Ustanovení § 24 odst. 4 Řádu RS 
155 LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, a.s., 

2012, 920s., str. 90 
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kterých nelze aplikovat výlučnou pravomoc obecných soudů k jejich projednávání a 

rozhodování, a to na základě dobrovolné dohody stran).  

Podle Přemysla Rabana lze rozlišovat arbitrabilitu objektivní, tj. zákonem určené 

kategorie sporů, které lze projednávat v řízení před rozhodci a arbirabilitu subjektivní, tj. 

stranami určené konkrétní spory a otázky, které se strany v rámci rozhodčí smlouvy 

vybraly řešit před arbitry (a které současně vždy musí spadat pod vymezené kategorii 

sporů v rámci arbitrability objektivní).156  

S důsledky arbitrability a platné rozhodčí doložky mimo jiné pracuje i OSŘ, a to 

konkrétně v ustanovení § 106. Toto ustanovení uvádí, že pouze pokud žalovaný v řízení 

nejpozději při prvním jednání (tj. většinou v rámci vyjádření se k žalobě) uplatní námitku 

nedostatku pravomoci obecného civilního soudu a soud na základě uvedeného zjistí, že 

spor měl být projednávat a rozhodován rozhodci (nebo rozhodčí komisi spolu), řízení 

před civilním soudem se zastaví, ledaže účastníci řízení prohlásí, že na rozhodčí smlouvě 

netrvají. Soud rovněž projedná předloženou věc, zjistí-li, že spor není arbitrabilní a/nebo 

pokud zjistí, že rozhodčí smlouva je neplatná a/nebo neexistuje a/nebo její projednání 

v rámci rozhodčího řízení přesahuje rámec pravomoci rozhodců jim přiznané v rámci 

rozhodčí smlouvy a/nebo pokud se rozhodčí soud odmítl věcí zabývat (tj. v rámci zásady 

denegatio iustitiae). Pokud bude žalovaný namítat nedostatek pravomoci soudu opožděně 

nebo bezdůvodně, soud jeho námitku zamítne; současně zamítne námitku jiné osoby než 

žalovaného. Soud předtím, než řízení usnesením zastaví, musí vycházet ze skutkových 

zjištění a z provedených důkazů (např. musí dojít k provedení smlouvy obsahující 

rozhodčí smlouvu jakožto provedení důkazu listinou), a to v rámci zásady na zachování 

spravedlivého procesu. Soud věc nepostupuje příslušnému rozhodci/rozhodčímu soudu. 

Současně podle § 106 odst. 2 OŠR platí, že byl-li do 30 dnů po doručení usnesení soudu 

o zastavení řízení před soudem podán návrh na zahájení řízení před rozhodci, zůstávají 

zachovány právní účinky původního žalobního návrhu adresovaného soudu. To např. 

znamená, že nedojde k obnovení běhu promlčecích lhůt. V souladu s ustanovením § 106 

odst. 3 pak platí, že nastala-li by situace, kdy by řízení před soudem bylo zahájeno až po 

                                                           
156 Raban, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí., 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, 765s, str. 75 
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zahájení řízení před rozhodci, soud řízení o neexistenci, neplatnosti a/nebo zániku 

smlouvy zastaví až do doby, dokud nebude v rozhodčím řízení rozhodnuto o věci samé.157  

 K uvedenému si dovoluji dodat, že osobně nesouhlasím s tím, že je existence 

rozhodčí smlouvy řešena pouze v případě, že námitku vznese žalovaný při jeho prvním 

úkonu ve věci samé. Mám za to, že soud by měl předtím, než dojde ke koncentraci řízení, 

na základě skutkových okolností a předložených důkazů ex officio zkoumat, zda je daná 

jeho příslušnost vždy, nikoliv pouze na popud stran řízení.158 Zákon svěřuje stranám 

sporu možnost odejmout pravomoc soudů k rozhodování určitých sporů. Je-li tato 

pravomoc odejmuta, je dle mého názoru v rozporu se zákonem, pokud obecný soud přesto 

takový spor projednává a rozhoduje, a to v případě, kdy se přes nevznesenou námitku o 

nedostatku své pravomoci dozvěděl, nebo se o existenci rozhodčí smlouvy dozvědět mohl 

a měl. Nastane-li taková situace, obecný civilní soud rozhoduje s plným vědomím o věci, 

která byla odejmuta z jeho pojednávací a rozhodovací pravomoci dohodou stran.  

Vrátíme-li se zpátky k arbitrabilitě sporu, je zakotvená v ustanovení § 2 odst. 1 

ZRŘ. Podle tohoto ustanovení si strany mohou rozhodčí smlouvu ujednat pro majetkové 

spory mezi nimi, s výjimkou těch sporů, které vzniknou v souvislosti s vykonávacím 

řízením a incidenčními spory159, byla-li by pro jejich projednání a rozhodnutí jinak daná 

pravomoc obecných civilních soudů anebo tak stanoví zvláštní zákon; to vše pouze za 

předpokladu, že o těchto majetkových sporech stran bude rozhodovat jeden nebo více 

rozhodců anebo stálý rozhodčí soud.  

Kategorie majetkových sporů specifikovaných v předešlém odstavci je dále 

omezená ustanovením § 2 odst. 2 ZRŘ, podle něhož lze rozhodčí smlouvu platně uzavřít 

                                                           
157 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 449. 
158 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4815/2008: „V usnesení ze dne 

28. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 1051/2004, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod 

číslem 103/2008 vysvětlil, že nedostatek pravomoci soudu patří k podmínkám řízení, jejichž absence má za 

následek zastavení řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. Pravomoc soudu k projednání věci není dána jak tam, 

kde v případech stanovených zákonem nepatří určitá věc do pravomoci soudu dříve, než skončí řízení u 

jiného orgánu, tak i v případech, kdy věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před 

rozhodcem za podmínek stanovených v § 106 odst. 1 o. s. ř. Ustanovení § 106 odst. 1 o. s. ř. se od obecné 

úpravy nedostatku podmínek řízení obsažené v § 104 o. s. ř. odchyluje zásadně jen v tom, že soud tuto 

překážku postupu řízení nezkoumá z úřední povinnosti, nýbrž jen na základě včasné námitky žalovaného.“  
159 ZRŘ ze své podstaty vylučuje projednání v rámci rozhodčího řízení např. žaloby vylučovací podle § 261 

odst. 1 OSŘ a/nebo žaloby odporové podle § 267 odst. 2 OSŘ a/nebo žaloby poddlužnické (v § 292, 296 a 

315 odst. 1 OSŘ) a /nebo i spor o doplnění exekučního titulu (např. § 262 odst. 1 OSŘ) a dále incidenční 

spory upravené v zákoně č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
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pouze v případech, že strany mohou o předmětu sporu podle § 99 OSŘ uzavřít smír. 

Pokud jde o kategorii sporů, ve kterých může být mezi stranami uzavřen smír, 

z rozhodovací praxe soudů vyplývá, že „Povaha věci připouští uzavření smíru zpravidla 

ve věcech, v nichž jsou účastníci v typickém dvoustranném poměru, jestliže hmotněprávní 

úprava nevylučuje, aby si mezi sebou upravili právní vztahy dispozitivními úkony. To 

znamená, že z povahy věci je vyloučeno uzavřít smír zejména ve věcech, v nichž lze zahájit 

řízení i bez návrhu (§ 81 o. s. ř.), ve věcech, v nichž se rozhoduje o osobním stavu [§ 80 

písm. a) o. s. ř.] a ve věcech, v nichž hmotné právo nepřipouští vyřízení věci dohodou 

účastníků právního vztahu. Pro možnost uzavření smíru je třeba, aby zákon stranám 

nezapovídal upravit jejich vztah dispozitivními právními úkony. Pro posouzení 

arbitrability nároku je stěžejní povaha takového nároku, nikoli obecná povaha řízení jako 

takového, přičemž povaha řízení (zda jde o sporné či nesporné řízení) není sama o sobě 

pro závěr o arbitrabilitě věci určující.“160  

 Pakliže jsou tyto podmínky konkretizované v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 ZRŘ 

splněny kumulativně, může být spor stran projednáván a rozhodován před rozhodci v 

rámci rozhodčího řízení.  

Co je majetkovým sporem, není již dále zákonem vymezeno; nicméně právní teorie 

dospěla k tomu, „že jde, obecně vzato, o všechny spory, které se svým předmětem přímo 

odrážejí v majetkové sféře stran a týkají se subjektivních práv, s nimiž mohou účastníci 

disponovat.“161 Za majetkový spor lze považovat každý spor, jehož předmětem je majetek 

anebo subjekt, jehož hodnota je vyjádřitelná v penězích (anebo jiné majetkové hodnotě, 

např. ve zlatě), bez ohledu na to s porušením jaké povinnosti je spor spjatý (tj. zda se 

jedná o spor na plnění, na určení, apod.)162 Otázkou, která rozděluje právní teoretiky na 

dva tábory, je, zda lze mezi kategorii majetkovým sporů v souladu s ZRŘ podřadit rovněž 

majetkové nároky k nemovitým věcem. Nejznámějším podporovatelem kladné odpovědi 

                                                           
160 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1782/2017 
161 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009 a/nebo Drápal, 

L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 106, komentář, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2009, 706 s. 
162 Růžička, K., Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 33 
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na tuto otázku je A. Běhohlávek163. Naopak mezi odpůrce patří např. J. Mothejzíková.164 

K uvedené problematice existuje poměrně bohatá judikatura obecných soudů, přičemž 

soudy zastávají názor, že majetkové spory ohledně tuzemských nemovitostí jsou 

arbitrabilní.165  

Arbitrabilitou některých sporů se zabýval i Nejvyšší soud ČR, který se tak přiklonil 

mimo jiné k závěru, že i spory určovací spory ohledně platnosti/neplatnosti právního 

jednání jsou majetkovými spory a věc může být projednána před rozhodci, neboť 

výsledek takového sporu se odrazí v majetkové sféře účastníka řízení.166 Současně platí, 

že neobsahuje-li rozhodčí smlouva jiné ujednání, vztahuje se jak na práva z právních 

vztahů přímo vznikající, tak současně i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů 

a na práva s těmito právy souvisejícími.167 Stejným měřítkem jsou posuzovány i 

pracovněprávní spory – tj. spor je arbitrabilní, odrazí-li se jeho výsledek v majetkové 

sféře účastníka; tj. např. nároky na majetková plnění z pracovněprávního vztahu, nároky 

na náhradu škody způsobené při výkonu práce. Z rozhodčího řízení jsou nicméně 

vyloučené spory např. ohledně o platnosti anebo neplatnosti ukončení pracovního 

poměru.168  

Nejvyšší soud rovněž dospěl k názoru, že v souladu s ustanovením § 2 ZRŘ i spory 

ohledně vyklizení bytu anebo nemovitosti jsou arbitrabilní.169 Nejvyšší soud ČR současně 

potvrdil, že v rámci rozhodčího řízení lze uplatňovat i nároky ze směnek, neboť takové 

nároky mají nepochybně majetkovou povahu a lze o nich uzavřít smír. Na uvedeném nic 

                                                           
163 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 32, kde A. Bělohlávek mimo jiné uvádí, že „nemovitostí jsou věcí a majetkovou 

hodnotou a nároky ze vztahu k nemovitostem majetkovými nároky stejně jako jakákoliv jiná majetková 

práva a jde tedy o majetkové nároky, jejichž arbitrabilitu ZRŘ svou negativní definicí nevylučuje.“ Dodává, 

že tuzemská právní úprava nevylučuje z kategorií arbitrabilních sporů právní vztahy k nemovitostem; 

uvedené však lze aplikovat pouze na spory ohledně tuzemským nemovitostí (když spory ohledně 

zahraničních nemovitostí nejsou oprávněné ano obecné civilní soudy v České republice).  
164 Mothejzíková, J., Steiner, V., et al., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s přílohami, 

Komentář, Praha: C. H. Beck, 1996, str. 23 
165 Srov. např. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 1995, sp. zn. 10 Cmo 414/1995, a/nebo 

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. září 2008, č.j. 27 Co 356/2008 a/nebo Rozhodčí nález 

Rozhodčího soudu při IAL SE ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. 209/2009  
166 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 5. 2010, sp. zn. 32 Cdo 4815/2008 
167 Viz ustanovení § 2 odst. 4 ZRŘ 
168 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 32  
169 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009 a/nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 10. 2000, sp. zn. 20 Cdo 2312/2000 
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nemění ani skutečnosti, že rozhodci nejsou oprávněni rozhodovat formou směnečného 

platebního rozkazu. 170  

Nejvyšší soud ČR shrnul otázku definice kategorie majetkových sporů ve svém 

nedávnem rozsudku ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2741/2016, následovně: 

„Majetkovým sporem je tak zejména spor z majetkového (soukromoprávního) vztahu, na 

základě něhož došlo nebo má dojít za úplatu k převodu věcného, závazkového nebo jiného 

práva nebo majetkové hodnoty, dále z majetkového vztahu, jehož předmětem je koupě 

najaté věci, využitá práva nebo jiné majetkové hodnoty. Může dále jít o majetkový vztah 

vznikající v souvislosti s některým z předchozích právních vztahů v důsledku jeho změny 

nebo zániku anebo s ohledem na neplatnost nebo odporovatelnost. Za majetkový spor je 

tedy nutné považovat i spor týkající se zástavního práva, jelikož to stejně jako právo 

odpovídající věcným břemenům a právo zadržovací patří do majetkových práv 

absolutních. Stejně tak se rozhodčí doložka může týkat uznání závazku, jelikož i uznání 

závazků spadá pod definici majetkového sporu a dotýká se velmi citelně majetkové sféry 

účastníků řízení. Rozhodčí doložka se vztahuje i na spory ohledně určení existence či 

neexistence práva na takovéto plnění či platnosti těchto právních vztahů.“ 

Aby se jednalo o arbitrabilní spor, nestačí, aby byl majetkové povahy; současně 

musí platit: 

 Nesmí jít o incidenční spor či o spor, který vznikne v souvislosti s výkonem 

rozhodnutí a který by mohl ze své podstaty přímo ovlivňovat výsledek 

výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení; 

 Spor by byl jinak projednáván a rozhodován přímo soudem podle § 7 odst. 

1 OSŘ (tj. v rámci první instance, ne jako odvolací orgán, ne v rámci 

dozorčí činnosti apod.) 

 Ohledně projednávaného a rozhodovaného předmětu sporu by strany sporu 

mohly uzavřít smír (podle ustanovení § 99 OSŘ). Smír je možno uzavřít 

pouze v těch případech, kdy to připouští povaha věci, tzn., kde mají strany 

předmět sporu plně ve své dispozici.171 Smír nelze uzavřít (i) ve věcech 

                                                           
170 Srov. např. Rozsudek Nevyššího soudu ČR ze dne 31. 5. 2011, sp.zn. 29 Cdo 1130/201 a/nebo Rozsudek 

Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 6. 2008, sp. zn. 5 Cmo 141/2008 
171 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: 

ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 388s, str. 123 
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osobního stavu (např. rozvod manželství, určení otcovství)172, (ii) dále 

pokud je řízení zahájeno bez návrhu stran (např. řízení o prohlášení za 

mrtvého, nicméně skutečnost, že je řízení nesporné, automaticky 

neznamená, že o předmětu řízení nelze uzavřít smír) nebo (iii) ve věcech, 

které nemohou strany sporu vyřešit pouze vzájemnou dohodou (např. 

zrušení společného jmění manželů, kdy je nutno, aby soud dohodu potvrdil).   

Otázka arbitrability sporů není v podrobnostech řešena Řádem RS; limity 

arbitrability sporů jsou dány zákonnou úpravou a její interpretací (včetně judikatury 

soudů České republiky). Současně ale podle ustanovení § 1 odst. 2 Řádu RS platí, že 

Rozhodčí soud rozhoduje podle Řádu RS ty spory, v nichž pravomoc Rozhodčího 

soud vyplývá pro konkrétní spor (i) z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi 

stranami, (ii) z mezinárodní smlouvy; vždy však musí jít o věc, o níž lze rozhodčí 

smlouvu uzavřít (tj. o arbitrabilní spor). 

8. Postup v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem 
 

Obsahem této kapitoly je pojednání o základních institutech rozhodčího řízení. 

Rovněž je v této kapitole pojednání o zahájení rozhodčího řízení před Rozhodčího 

soudem a o všech možných následných krocích stran řízení.  

8.1.  Místo konání ústního jednání, jazyk řízení, dohoda o postupu 

v řízení a použití hmotného práva 
 

Místem, kde se konají ústná jednání rozhodčího řízení, je pravidelně sídlo 

Rozhodčího soudu, které je aktuálně na adrese Vladislavova 1390/17, 110 00 Nové 

Město, Praha 1. Platí, že sídlem Rozhodčího soudu je v souladu s Řádem RS město 

Praha. Strany se mohou dohodnout, že se ústní jednání mohou konat i na jednom ze 

sudišť Rozhodčího soudu, kterými jsou města Brno, Plzeň, Ostrava a Hradec Králové. 

Strany si mohou dohodnutou i jiné místo konání ústního jednání, než které se ujednalo 

v rozhodčí smlouvě. Pokud uvedené místo stranám nevyhovuje, mohou se domluvit 

na jiném místě, a to změnou rozhodčí smlouvy.  Pokud si strany místo konání ústního 

                                                           
172 Viz zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
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jednání v rozhodčí smlouvě nesjednaly, platí, že defaultním místem konání ústního 

jednání bude zpravidla sídlo Rozhodčího soudu. V některých případech může 

rozhodčí senát se souhlasem Tajemníka buď na základě dohody stran, anebo na 

základě jeho vlastního podnětu rozhodnout o konání ústního jednání na jiném místě 

České republiky, popřípadě i v zahraničí. Takový souhlas Tajemníka a rozhodnutí 

rozhodčího senátu není nutný, pokud se má ústní jednání konat na jednom ze stálých 

sudišť Rozhodčího soudu uvedených výše. Obecně je otázkou, zda musí rozhodčí 

senát vydat o určení místa konání ústního jednání vydat zvláštní rozhodnutí, anebo 

postačí, aby strany k ústnímu jednání na stanovené místo pouze předvolal. V každém 

případě je doporučeno, aby bylo určení místa konání ústního jednání písemně 

zaznamenáno alespoň v protokolu o ústním jednání.173 

 Pokud jde o jazyk řízení, z ustanovení § 7 Řádu RS plyne, že jazykem řízení je 

čeština, případně slovenština, nedohodly-li se strany jinak. Dohoda o jazyku řízení 

musí být písemná a měla by být uzavřená před zahájením rozhodčího řízení. Bude-li 

dohoda uzavřena později, rozhodčí senát anebo jediný rozhodce není takovou 

dohodou stran vázán. Platí, že podání stran se předkládají rovněž v jazyce, ve kterém 

se řízení koná. Důkazy se předkládají v jazyce, ve kterém jsou vyhotoveny. Pokud 

jsou důkazy v jazyce odlišném od jazyka řízení, musí strana předkládající takové 

důkazy předložit současně jejich překlad do jazyka řízení, a to na výzvu rozhodčího 

senátu anebo žádost druhé strany řízení se souhlasem rozhodčího senátu.174  

Co se týče dohody o postupu v řízení, jak již bylo výše uvedeno, rozhodčí 

senát/jediný rozhodce postupuje v řízení tak, jak považuje za vhodné, přičemž musí 

zachovávat rovné postavení stran a poskytnout stranám stejnou příležitost k uplatnění 

jejich práv s cílem zjistit skutkový stav potřebný pro rozhodnutí ve sporu bez 

zbytečných formalit. Strany se mohou domluvit na postupu v řízení, nicméně musí 

tak učinit před zahájením řízení; v opačném případě rozhodci nejsou dohodou stran 

vázáni. Současně platí, že rozhodci nejsou povinni následovat dohodu stran o postupu 

v řízení ani v případech, kdy je dohoda v rozporu s obecným principem rovnosti stran 

                                                           
173 Ustanovení § 5 Řádu RS a MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, 

str. 31 
174 Ustanovení § 8 odst. 2 Řádu RS 
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v řízení anebo v případech, kdy se dohoda stran příčí ustanovení Řádu RS o nákladech 

řízení a sazebníku Rozhodčího soudu.175 Pokud jde o aplikaci zásady rovného 

postavení stran v rámci rozhodčího řízení, platí (mj.), že „tyto požadavky či zásady je 

třeba zkoumat nejen z hlediska, zda po formální stránce byly procesní postupy 

dodrženy, ale rovněž z hlediska, měly-li obě strany rovnou a dostatečnou možnost 

uplatnění tvrzení, námitek, navrhování důkazů apod. (k tomu blíže viz rozsudek ze dne 

11. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 1201/2007).Obdobný závěr je zastáván i právní teorií, 

kde je za nejtypičtější případ odepření možnosti věc před rozhodci projednat, 

považována nemožnost dostatečného uplatnění argumentace stran a nemožnost jejich 

vyjádření se ke všem relevantním skutečnostem. Obvykle bude nezbytné, aby stranám 

byla poskytnuta možnost vyjádřit se k tvrzením druhé strany, a to i písemně, tedy 

v případě žalovaného právo podat žalobní odpověď, v případě žalobce vyjádřit se 

k protižalobě, případně k protiargumentům uplatněným v žalobní odpovědi. V rámci 

jednotlivých uvedených úkonů lze považovat za důvodné, aby stranám byla 

poskytována nejen možnost tyto úkony učinit, ale i to, aby byla poskytnutá možnost 

s ohledem na všechny relevantní souvislosti dostatečná (srov. např. Bohuslav Klein, 

Rozhodčí řízení, ASPI 2007, str. 193). Dalším nezbytným požadavkem pak je, aby 

stranám byla poskytnuta nejen možnost navrhnout důkazy k prokázání jejích tvrzení, 

ale tyto důkazy i provést (za předpokladu, že nejsou pro dané řízení zcela zjevně 

nepodstatné). Pokud důkazní návrh některé ze stran nebyl přijat, je třeba, aby 

rozhodci důkazní návrh uvážili a dostatečně zdůvodnili, proč navržený důkaz nebyl 

proveden (srov. tamtéž).“176  

Při rozhodování sporů rozhodčí senát postupuje podle hmotného práva, kterým 

se předmět sporu řídí. Takovým právem může být i právo cizího státu; v takových 

případech je rozhodčí senát povinen takové právo aplikovat, a to i bez jeho 

dokazování.177 Rozhodčí senát je povinen obsah cizího práva ex officio zjistit, jelikož 

                                                           
175 Ustanovení § 6 Řádu RS 
176 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3749/2008 
177 Ustanovení § 23 odst. 1 zák. č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém: „Pokud z jiných ustanovení 

tohoto zákona nevyplývá něco jiného, je třeba zahraničního práva, jehož se má použít podle ustanovení 

tohoto zákona, používat i bez návrhu a tak, jak se ho používá na území, na němž toto právo platí. Použije 

se těch jeho ustanovení, kterých by se na území, na němž toto právo platí, pro rozhodnutí ve věci použilo, 

bez ohledu na jejich systematické zařazení nebo jejich veřejnoprávní povahu, pokud nejsou v rozporu s 

nutně použitelnými předpisy českého práva.“ 
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pro zahraniční právo neplatí zásada jako pro ustanovení českého práva „iura novit 

curia“.178 V obchodních věcech musí rozhodčí senát přihlížet i k obchodním 

zvyklostem. Rozhodčí řízení může být rozhodnuto i na základě zásad spravedlnosti, 

pokud strany rozhodčí senát takovým rozhodováním výslovně pověřily.  

Pokud by rozhodčí senát rozhodoval spotřebitelský spor podle předchozí právní 

úpravy, řídí se rovněž právními předpisy na ochranu spotřebitele. Současně platí, že 

takové spory nemohou být rozhodnuty pouze na základě zásad spravedlnosti, a to i 

v případě, že by s tím obě strany řízení souhlasily.179 

8.2.  Zahájení rozhodčího řízení  
 

Z ustavení § 16 Řádu RS vyplývá, že rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy byla 

Rozhodčímu soudu doručena žaloba, nevyplývá-li z mezinárodní smlouvy, kterou je 

Česká republika vázána, něco jiného. Aby nedošlo k pochybnostem o datu podání 

žaloby, musí Rozhodčí soud na žalobě vyznačit den, kdy mu žaloba byla doručena.180 

Účinky doručení žaloby jsou upraveny v § 14 odst. 1 ZRŘ, přičemž platí, že podání 

žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu. 

Takovými účinky je mimo jiné i vznik překážky litispendence (tj. nemožnost 

současně zahájit řízení před obecným soudem a stálým rozhodčím soudem/ad hoc 

rozhodcem181 anebo nemožnost současně zahájit řízení před více rozhodci ad 

hoc/stálými rozhodčími soudy), povinnost rozhodce zkoumat procesní podmínky (tj. 

pravomoc rozhodce, řádné ustanovení rozhodců, náležitosti žaloby, procesní 

způsobilost stran) a dále např. stavění promlčecích a prekluzivních lhůt. Z Řádu RS 

současně vyplývá, že podmínkou projednání již podané žaloby je zaplacení poplatku 

za rozhodčí řízení a paušál na správní náklady; výše poplatků a paušálu je závislá na 

hodnotě sporu.   

                                                           
178 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 37 
179 Ustanovení § 9 Řádu RS 
180 Ustanovení § 14 odst. 3 ZRŘ 
181 Ustanovení § 106 OSŘ 
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Na rozdíl od ZRŘ Řád RS obsahuje úpravu minimálních náležitostí žaloby, a to 

v ustanovení § 17. Platí, že žaloba musí obsahovat: 

 Označení stran sporu; přičemž Řád RS konkrétně stanovuje identifikační 

údaje pro právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé a fyzické osoby 

nepodnikatelé. Z označení stran musí být rovněž zcela zřejmé, kdo má 

postavení žalobce a žalovaného.  

 Žalobní nárok; ze žaloby musí být zjevné, jakého nároku se žalobce 

v rámci žaloby (případně protižaloby) domáhá; právní hodnocení není 

povinnou náležitostí žaloby. Žalobce má povinnost (na rozdíl od žaloby 

předkládané obecnému soudu či jinému rozhodčímu soudu/ad hoc 

rozhodci) svůj žalobní návrh přesně v žalobě definovat, tj. uvést tzv. 

žalobní petit.182 Žalobní petit musí být přesný, určitý a srozumitelný, jinak 

by mohlo dojít k tomu, že by rozhodčí nález obsahující nedostatečně nebo 

nesprávně formulovaný petit mohl být nevykonatelný. „Je to nutné z toho 

důvodu, že soud musí zcela přesně vědět, o čem má jednat a rozhodnout, 

neboť soud nemůže účastníkům přiznat jiná práva a uložit jim jiné 

povinnosti, než jsou navrhovány. Pokud je žalobní petit nesprávný, tj. 

vymezení práv a jim odpovídajících povinností v něm obsažené je 

nepřesné, neurčité nebo nesrozumitelné, převzetí takovéhoto petitu do 

výroku soudního rozhodnutí by mělo za následek, že by rozhodnutí nebylo 

vykonatelné. Požadavek na to, aby žalobní petit byl přesný, určitý 

a srozumitelný, není pouze formálním požadavkem na splnění určitých 

procesních podmínek, ale je zcela nezbytný pro výsledek řízení, tedy pro 

to, aby po převzetí žalobního petitu do výroku rozhodnutí mohl být nařízen 

a proveden výkon rozhodnutí, aby tedy vůbec mohly nastat účinky 

žalobcem zamýšlené.“183 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1998, sp. zn. 

I. ÚS 233/97 

 Odůvodnění jazyka řízení, pokud jím není jazyk český; 

                                                           
182 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 70 
183 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 1998, sp. zn. I. ÚS 233/97 
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 Odůvodnění pravomoci Rozhodčího soudu, pokud pravomoc 

nevyplývá z mezinárodní smlouvy závazné pro strany; 

 Skutečnosti, na kterých žalobce zakládá své žalobní nároky a označení 

důkazů, jejichž se dovolává, žalobce je povinen uvést „skutkový základ 

pro použití příslušné hmotněprávní normy“184, tj. uvedení takových 

skutečností, které zabrání záměně skutku za skutek jiný. Žalobce musí 

rovněž označit důkazy, jichž se dovolává, aby prokázal okolnosti, které 

nasvědčují uplatnění jeho nároků. „Soudní praxe připouští, že vylíčení 

rozhodujících skutečností může mít (zprostředkovaně) původ i v odkazu na 

listinu, kterou žalobce coby důkaz připojí k žalobě a na kterou v textu 

žaloby výslovně odkáže (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 

5. 1996, sp. zn. 3 Cdon 370/96, ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. 29 Odo 215/2003, 

a ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Cdo 1089/2000). Tento závěr je však nutno 

rovněž aplikovat s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každé věci 

(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2004, sp. zn. 28 Cdo 

705/2004). Uvedená možnost je pouze výjimkou z pravidla, že vylíčení 

rozhodných skutečností má být obsaženo v návrhu (žalobě) a jako každá 

výjimka musí být vykládána restriktivně. Povinností žalobce je uvést 

rozhodující skutková tvrzení v žalobě a nespoléhat se na to, že soud 

případně sám zjistí potřebné skutečnosti z příloh k žalobě (srov. usnesení 

ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 830/2002). V žádném případě nelze 

připustit, aby žalobce předložil soudu celou řadu listin a v žalobě (či jejím 

doplňku) souhrnně a nekonkrétně, bez vztahu k jednotlivým rozhodným 

tvrzením odkázal na tyto listiny. Takový postup by stíral rozdíl mezi 

skutkovými tvrzeními stran a skutkovými zjištěními, která soud činí z 

provedených důkazů, zcela nepřípustným způsobem by přenášel aktivitu a 

odpovědnost příslušející účastníkům řízení na soud a byl by též v rozporu 

se základními zásadami občanského (sporného) řízení zásadou dispoziční, 

projednací, rychlosti a hospodárnosti.“185 

                                                           
184 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 71 
185 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. 26 Cdo 2017/2011 
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 Hodnotu předmětu sporu; tento údaj je důležitý pro stanovení poplatku 

za vedení rozhodčího řízení a dalších případných poplatků, které mohou 

být placeny v průběhu rozhodčího řízení. Hodnota sporu musí být v žalobě 

uvedena, i pokud žalobce uplatňuje nárok, který nemá peněžitou povahu. 

Platí, že pokud je žalobou uplatňováno více nároků, hodnota každého 

z nároků musí být žalobcem vyjádřená zvlášť, samostatně; hodnota 

předmětu sporu se stanoví jako součet hodnoty uplatňovaných nároků (tj. 

například musí být sečtena hodnota nároku na zaplacení dlužného 

nájemného a dále hodnota nároku na zaplacení smluvní pokuty).186 Co se 

týče hodnoty předmětu sporu, ta se určuje 

a) u žalob na plnění jako hodnota vymáhaného plnění; 

b) u žalob na vydání věci, hodnota věci, jejíž vydání je žádáno; 

c) u žalob na určení (tj. určení zda zde je vztah) je hodnota předmětu 

sporu určená jako hodnota právních vztahů k okamžiku podání 

žaloby; 

d) u žalob na nahrazení projevu vůle stran je hodnota předmětu sporu 

opět stanovená jako hodnota právních vztahů k okamžiku podání 

žaloby; 

e) u ostatních žalob se hodnota předmětu sporu určuje na základě 

informací, které má žalobce k dispozici. 187 

Hodnota sporu je důležitá pro určení hodnoty poplatku za rozhodčí řízení 

podle Sazebníku Rozhodčího soudu.  

 Identifikaci rozhodce, kterého jmenuje žalobce anebo žádost, aby byl 

rozhodce jmenován Předsedou Rozhodčího soudu 

 Podpis oprávněné osoby; tj. vlastnoruční podpis žalobce anebo jeho 

zástupce.  

Po zahájení rozhodčího řízení je Rozhodčí soud povinen vyzvat žalobce, aby 

uhradil poplatek za vedení řízení a paušál na správní náklady, a to ve stanovené lhůtě. 

                                                           
186 Ustanovení § 18 Řádu RS 
187 Ustanovení § 18 odst. 2 Řádu RS 
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Nebudou-li tyto poplatky uhrazeny v plné výši, Rozhodčí soud nepočne žalobu 

projednávat.188 

Tajemník anebo rozhodčí senát/jediný rozhodce je ex officio povinen zkoumat, zda 

žaloba obsahuje všechny požadované náležitosti. Pokud žaloba neobsahuje všechny 

povinné náležitosti, Tajemník Rozhodčího soudu je povinen vyzvat žalobce, aby vady 

žaloby odstranil. Pro takovou úpravu žaloby stanoví Tajemník žalobci dodatečnou lhůtu, 

přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů, a to vždy, pokud vady žaloby spočívají 

v nesprávném/nedostatečném označení stran sporu (tj. žalobce a žalovaného) a jejich 

identifikaci, v nesprávném/nedostatečném formulování žalobního nároku, dále 

v nedostatečném odůvodnění jazyka řízení, není-li jazykem řízení čeština, rovněž pokud 

není správně/dostatečně určena hodnota předmětu sporu. Tajemník může 

v odůvodněných případech, zejména na žádost žalobce, lhůtu pro doplnění žaloby 

prodloužit.  

Tajemník je nadán pravomoci určit hodnotu sporu i sám, a to v případech, kdy žalobce 

ani po výzvě Rozhodčího soudu ve stanovené lhůtě (či prodloužené lhůtě) hodnotu sporu 

neurčí anebo ji neurčí správně. Tajemník ke stanovení hodnoty předmětu sporu použije 

údaje, které má k dispozici. 

Platí, že do té doby, než jsou vady žaloby odstraněny, nelze žalobu před Rozhodčím 

soudem projednat. V některých případech však rozhodčí senát může žalobu projednat, i 

pokud vady nebyly odstraněny, nevadí-li tyto vady jejímu projednání.189  

Shodně jako v řízení před civilními soudy v rámci zásady dispoziční, je žalobci 

umožněno až do skončení rozhodčího řízení, tj. do právní moci rozhodčího nálezu anebo 

do doručení rozhodnutí o zastavení řízení, vzít žalobu zcela anebo z části zpět.  Tento 

procesní úkon žalobce nemusí být jakkoli odůvodněn. Zpětvzetí žaloby nelze odvolat; 

případné odvolání by podle obecných ustanovení občanského práva mohlo být účinné 

pouze v případě, že by Rozhodčímu soudu bylo doručeno odvolání zpětvzetí společně se 

                                                           
188 Ustanovení § 19 Řádu RS 
189 Ustanovení § 20 Řádu RS 
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samotným zpětvzetím. Poté, co bude žaloba vzata zpět, běh promlčecích lhůt, které se 

zahájením rozhodčího řízení stavěly, bude dále pokračovat.190  

Poté, co žalobce vezme žalobu zpět, je rozhodčí řízení zastaveno. K zastavení řízení 

nedojde, pokud se zpětvzetím z vážných důvodů po zahájení projednávání sporu 

nesouhlasí ostatní účastníci řízení. V takovém případě je v diskreci rozhodčího senátu, 

zda jsou důvody tvrzené ostatními účastníky dostatečně závažné, aby nedošlo ke zpětvzetí 

žaloby a byla tak narušena dispoziční právo žalobce.191  Podle Ústavního soudu platí, že 

„Obecně lze uvést, že vážné důvody, které opodstatňují nesouhlas se zpětvzetím návrhu 

(žaloby), zpravidla spočívají v tom, že žalovaný má právní nebo jiný (morální, 

procesněekonomický apod.) zájem na tom, aby o návrhu bylo meritorně 

rozhodnuto.[…]Nelze stěžovateli vyčítat, že za dané situace žádal, aby věc byla 

projednána v tomto řízení, a nesouhlasil se zpětvzetím žaloby (§ 96 odst. 2, 3 o. s. ř.). 

Takto shledané důvody nesouhlasu potom jsou důvody nepochybně závažnými nejen z 

hlediska práva jednoduchého, ale představují i právo stěžovatele na soudní ochranu 

(spravedlivý proces) podle čl. 36 odst. 1 Listiny.“192 

8.3. Průběh řízení (žalobní odpověď, protižaloba, předběžné 

opatření, příprava řízení, ústní jednání, smír, vedlejší účastník, 

přerušení řízení, navrácení v předešlý stav)  
 

Žaloba je žalovanému doručena prostřednictvím Rozhodčího soudu poté, co 

Tajemník posoudí, zda může být žaloba projednána. Současně se žalobou zašle Tajemník 

žalovanému i přílohy žaloby a aktuální Řád RS. Spolu se žalobou zašle Tajemník 

žalovanému i výzvu, aby se k žalobě písemně vyjádřil a předložil důkazy k prokázání 

svých tvrzení, žalovaného totiž stejně jako žalobce tíží břemeno tvrzení a důkazní 

břemeno. Pro žalobní odpověď stanoví žalovanému lhůtu 14 dnů, přičemž platí, že lhůta 

může být na žádost žalovaného prodloužena (pokud o prodloužení lhůty požádá dřív, než 

uběhne četrnáctidenní lhůta stanovená Řádem RS).193 Je nutno zdůraznit, že žalovaný 

nemá povinnost podat žalobní odpověď, je to ale jeho právo. To je ostatně v souladu i 

s obecným principem rovného zacházení a současně prvkem práva věc před soudem 

                                                           
190 Ustanovení § 21 Řádu RS 
191 Ustanovení § 21 Řádu RS 
192 Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 20013, sp. zn. III. ÚS 210/02  
193 Ustanovení § 22 Řádu RS 
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projednat, kterou se rozhodčí řízení řídí. Pro případ, že by byl žalovaný ve sporu 

neaktivní, je povinností Rozhodčího soudu žalobu stejně projednat a rozhodčí řízení 

skončit.194 

Dalším oprávněním žalovaného v rámci rozhodčího řízení ve smyslu ustanovení 

§ 31 Řádu RS je možnost podat protižalobu, a to až do skončení projednávání sporu. 

Skončení projednání sporu je stanoveno k okamžiku, kdy rozhodčí senát /jediný rozhodce 

vydá v souladu s ustanovením § 37 Řádu RS usnesení, že projednání sporu je ukončeno. 

Pokud žalovaný podá protižalobu až po vydání usnesení o skončení projednání sporu, 

rozhodčí senát/rozhodce nemusí k takovému podání protižaloby přihlížet, případně může 

projednávání sporu znovu otevřít. Pokud rozhodčí senát/rozhodce k pozdě podané 

protižalobě nepřihlédne, nabízí se otázka, zda je povinen vyzvat žalovaného k podání 

protižaloby jako samostatné žaloby anebo vyčlenit projednání protižaloby 

k samostatnému projednání věci. Jaký postup zvolí, je již na samotném rozhodčím 

senátu/rozhodci, při svém rozhodování musí nicméně brát do úvahy práva obou 

procesních stran.195 Žalovaný nicméně nesmí neodůvodněně působit pozdním podáním 

protižaloby průtahy v řízení; jako sankce za takové jednání mu může být uložena náhrada 

zvýšených nákladů Rozhodčího soudu, které mu s pozdním podáním protižaloby vznikly, 

a rovněž mu může být uložena i náhrada zvýšených nákladů řízení druhé strany, které 

jsou opět spojené s opožděným podáním protižaloby.196  

Na protižalobu se přiměřeně použijí i ustanovení upravující žalobu, tj. ustanovení 

§ 17 Řádu RS ohledně náležitostí žaloby, dále ustanovení § 18 Řádu RS upravující jak 

určit hodnotu předmětu sporu, ustanovení § 19 Řádu RS , které upravuje povinnost 

žalobce zaplatit poplatek za rozhodčí řízení a paušálu na správní náklady, oboje ve 

správné výši, rovněž ustanovení § 20 Řádu Rs týkající se způsobu odstraňování vad 

žaloby (v tomto případě protižaloby) a také ustanovení § 21 Řádu RS, které řeší možnost 

zpětvzetí žaloby (zde protižaloby).197 Současně z Řádu RS vyplývá, že naopak, 

ustanovení upravující institut protižaloby se použijí přiměřeně i na uplatnění námitky 

                                                           
194 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 85 
195 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 102 
196 Ustanovení § 31 odst. 1 Řádu RS 
197 Ustanovení § 31 odst. 2 Řádu RS 
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započtení, pokud taková námitka započtení vyplývá z jiného právního vztahu, než je 

nárok, který je žalobcem uplatněn v žalobě. Pokud bude taková námitka započtení 

uplatněná, nejdřív musí rozhodčí senát zkoumat, zda je daná pravomoc Rozhodčího 

soudu podle rozhodčí smlouvy. Pokud ano, nahlíží se na takovou námitku jako na 

protižalobu.  

Podle ustanovení § 13 odst. 2 Řádu RS může kterákoliv ze stran žádat o nařízení 

předběžného opatření u příslušného soudu, pokud se ukáže, že by mohl být ohrožen 

výkon rozhodčího nálezu. Výlučná pravomoc pro nařízení předběžného opatření 

v souladu s ustanovením § 22 ZRŘ náleží obecnému věcně198 a místně199 příslušnému 

civilnímu soudu (neboť rozhodci jsou soukromé osoby a Rozhodčí soud je nestátní 

institucí). S ohledem na uvedené platí, že soud nařídí předběžné opatření pouze v případě, 

že existují okolnosti pro jeho nařízení ve smyslu ustanovení § 74 a dále OSŘ. Na rozdíl 

od úpravy obsažené v OSŘ nedojde k vydání předběžného opatření za účelem zatímní 

úpravy poměrů účastníků, tj. předběžné opatření v rozhodčím řízení má být podle 

zákonné úpravy vydáváno pouze v případech, kdy je ohrožen výkon rozhodčího nálezu.    

Aktivně legitimovanou stranou k podání návrhu soudu na vydání předběžného 

opatření je každá ze stran sporu; aktivní legitimaci však nemají samotní rozhodci či 

Rozhodčí soud. Návrh na nařízení předběžného opatření je možné podat během řízení i 

před zahájením řízení. Podá-li strana takový návrh, musí o něm informovat Rozhodčí 

soud. 

Shodně jako v řízení před soudem musí ten, kdo předběžné nařízení navrhuje, na 

účet příslušného soudu složit jistotu ve výši 10.000 Kč a ve věcech, které se týkají vztahů 

mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti, jistotu ve výši 50.000 Kč; platí, 

                                                           
198 Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. III. ÚS 3156/08: „Je totiž nutné mít současně 

na zřeteli skutečnost, že k vydání předběžného opatření jsou podle právní koncepce českého práva 

oprávněny výhradně obecné soudy. V řízení o vydání předběžného opatření proto jsou aplikována 

ustanovení § 74 a násl. o. s. ř. (tedy včetně ustanovení § 102 o. s. ř.), i když byla účastníky uzavřena rozhodčí 

smlouva a je tak k projednání a rozhodnutí věci samé dána pravomoc rozhodčího soudu (resp. rozhodců). 

Ustanovení § 22 zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů nevylučuje aplikaci právní úpravy 

předběžných opatření obsažené v procesním předpise, tj. v občanském soudním řádu.“ 
199 Místní příslušnost soudu se určí podle § 43 OSŘ, tzn., že místně příslušný bude soud, v jehož obvodu se 

koná rozhodčí řízení, a pro rozhodčí řízení konané v zahraničí soud, jenž by byl místně příslušný při absenci 

rozhodčí smlouvy. Pro případy, kdy bude návrh na nařízení předběžného opatření podán ještě před 

zahájením rozhodčího řízení, bude místně příslušný ten civilní soud, v jehož obvodu by případně probíhalo 

rozhodčí řízení, podala-li by žalující strana žalobu. Věcně příslušný soud bude určen podle pravidla 

obsaženého v § 41 ZRŘ. 
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že jistotu musí být složena nejpozději v den podání takového návrhu. O předběžném 

opatření bude soudem bez předchozího slyšení účastníků rozhodnuto bezodkladně. O 

předběžném opatření je podle ustanovení OSŘ rozhodováno formou usnesení, přičemž 

ve smyslu ustanovení § 76d OSŘ platí, že takové usnesení je vykonatelné vyhlášením. 

Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá 

povinnost. Zánik předběžného opatření se rovněž řídí příslušnými ustanoveními OSŘ.  

Pokud jde o samostatný průběh rozhodčího řízení, rozhodčí senát/rozhodce 

připravuje spor tak, aby došlo k zjištění skutkového stavu, aby mohlo být ve věci 

rozhodnuto.  V rámci zjišťování skutkového stavu rozhodčí senát/rozhodci prověřuje stav 

připravenosti sporu k projednání. Shledá-li rozhodčí senát, že doposud nebyl spor k 

projednání připraven, může rozhodčí senát/rozhodce učinit opatření, které k přípravě 

sporu k projednání povedou, tj. může strany vyzvat k předložení dalších písemností, 

důkazů vyjádření a vysvětlení a může stranám k tomu stanovit přiměřenou lhůtu. Tj. 

Rozhodčí senát nemusí být nutně odkázán pouze na to, co mu strany samy předloží; může 

je naopak vyzvat k tomu, aby konkrétní listiny doložily; v takovém případě nicméně platí, 

že pokud strany neuposlechnou výzvu soudu, nelze je jakkoli sankcionovat; nepředložení 

důkazů/vyjádření apod. může mít však vliv při rozhodování senátu a hodnocení důkazů. 

Rozhodčí senát může rovněž sestavit sporné otázky, kterými se bude v průběhu řízení 

zabývat.  

Za účelem projednání věci se v rámci rozhodčího řízení koná ústní jednání. 

Rozhodčí soud je v souladu s ustanovením § 27 Řádu RS povinen strany řízení 

informovat o čase a místě ústního jednání vždy s předstihem, aby každá strana měla 

prostor se na ústní jednání připravit. Minimální doba, kterou strany musí pro přípravu 

mít, je 10 dnů. Je běžnou praxí, že k odročenému ústnímu jednání jsou strany předvolány 

ústně ze strany rozhodčího senátu/rozhodce během ústního jednání; takové odročení 

jednání se zaznamená do zápisu z jednání, přičemž strany svým podpisem potvrzují, že 

byly k takovému odročenému jednání předvolány.  

Ústní jednání je vždy neveřejné. V některých případech však rozhodčí 

senát/rozhodce může připustit, aby se jednání účastnily i jiné osoby odlišné od procesních 

stran a jejich zástupců (např. studenti), a to pouze pokud s tím souhlasí strany řízení. Před 

zahájením jednání je potřeba ověřit jejich totožnost. Současně platí, že pokud alespoň 
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jedna ze stran požádá, rozhodčí senát/rozhodce může dovolit, aby se jednání účastnil 

tlumočník. Takový tlumočník bude ustanoven rozhodčím senátem. Není nutné, aby druhá 

strana s přítomností tlumočníka na jednání souhlasila.200 Obecně platí, že se jednání 

účastní žalobce a žalovaný, případně jejich zástupci. Zástupci se rovněž mohou účastnit i 

v případě, že se strana rozhodla neúčastnit. Pokud se některá ze stran (ani její zástupci) 

nedostaví, byla-li řádně k ústnímu jednání předvolána, lze věc i bez její přítomnosti 

projednat. Strany mají rovněž právo souhlasit s tím, aby byla věc projednána bez jejich 

přítomnosti. Takové sdělení je potřeba doručit rozhodčímu senátu nejpozději před 

započetím jednání ve věci samé. Na rozdíl od řízení před obecným civilním soudem podle 

OSŘ platí, že jednání před rozhodčím senátem/jediným rozhodcem může být na žádost 

strany odročeno. O odročení jednání může rovněž podle potřeby rozhodnout rozhodčí 

senát/jediný rozhodce. Návrh na odročení musí být doručen rozhodčímu senátu/jediný 

rozhodce nejméně tři dny před datem ústního jednání, aby o něm mohl rozhodčí 

senát/jediný rozhodce rozhodnout.201  

 K průběhu rozhodčího řízení je nutno dodat, že má být obdobně jako v rámci 

civilního řízení cílem zahájeného řízení, ukončit rozhodčí řízení smírem, pokud je to 

s ohledem na okolnosti případu možné. V souladu s tím podle ustanovení § 32 Řádu SR 

rozhodčí senát může, v závislosti na konkrétních okolnostech případu, vyzvat strany 

k uzavření smíru, a to v průběhu celého rozhodčího řízení. Rozhodčí senát může dokonce 

stranám za účelem uzavření smíru uvádět i návrhy, doporučení anebo podněty, které 

podle jeho uvážení mohou k uzavření smíru přispět. Tyto návrhy, doporučení a podněty 

by však měly být prováděny oficiální cestou, nikoliv cestou neformálních rozhovorů např. 

před ústním jednáním apod. Takové chování by mohlo vést k narušení důvěry ohledně 

nepodjatosti rozhodců.  

 O ústním jednání ve sporu se vždy pořizuje zápis, a to v jazyce řízení. Tento zápis 

musí v souladu s ustanovením § 33 Řádu RS obsahovat náležitosti jako označení 

Rozhodčího soudu, číslo sporu, místo a datum konání ústního jednání, označení stran, 

případně jejich zástupců, údaj o účasti stran, případně jejich zástupců, jména rozhodců, 

znalců, svědků, tlumočníků a ostatních účastníků ústního jednání, stručný a výstižný 

                                                           
200 Ustanovení § 28 odst. 1 Řádu RS 
201 Ustanovení § 28 odst. 4-6 Řádu RS 
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popis průběhu ústního jednání, požadavky stran a obsah jiných pro řízení důležitých 

požadavků a podpisy rozhodců. Strany mají na konci ústního jednání možnost se se 

zápisem seznámit a svým podpisem stvrdit jeho správnost. Kopie zápisu je stranám 

poskytnuta většinou osobně po skončení ústního jednání.  

K průběhu rozhodčího řízení je nutno rovněž dodat, že podle ustanovení § 14 

Řádu RS se rozhodčího řízení kromě stran žalobce a žalovaného může účastnit každý 

jako tzv. vedlejší účastník, pokud má na výsledku rozhodčího řízení právní zájem a 

zaplatí-li poplatek za rozhodčí řízení. Přistoupení vedlejšího účastníka musí vždy 

připustit rozhodčí senát. Vedlejší účastník nemusí být stranou rozhodčí smlouvy; jeho 

právní zájem na výsledku sporu bude o to komplikovanější doložit. Právní zájem na 

výsledku řízení znamená, že rozhodnutím rozhodčího senátu mohou být dotčena práva a 

povinnosti této osoby; nepostačuje pouhý morální zájem na výsledku sporu. Právní zájem 

je dán, pokud hmotněprávní vztah účastníka a vedlejšího účastníka závisí na výsledku 

řízení (např. v řízení o náhradu škody). Právní zájem má rozhodčí senát povinnost 

zkoumat z širšího hlediska hodnotového, a to vždy ve všech souvislostech daného 

případu. Není-li právní zájem vedlejšího účastníka na výsledku sporu dán, nelze jeho 

připuštění do rozhodčího řízení odsouhlasit.202 

Bude-li rozhodčím senátem o přistoupení účastníka rozhodnuto kladně, platí, že 

má vedlejší účastník stejná práva a stejné povinnosti jako účastník řízení; vedlejší 

účastník nemá právo jmenovat rozhodce. Z podstaty postavení vedlejšího účastníka 

rovněž vyplývá, že není oprávněn disponovat s předmětem sporu, tj. vzít žalobu zpět, 

měnit žalobní návrh. Vedlejší účastník nicméně může v rámci rozhodčího řízení činit 

procesní úkony, které jsou i v rozporu s úkony stran, kterou v řízení vedlejší účastník 

podporuje. Vedlejší účastník může např. vznést námitku promlčení nebo prekluze, a to i 

za účastníka, na jehož straně se řízení účastní203, dále i např. námitku nedostatku 

pravomoci Rozhodčího soudu apod. Přípustnost takových úkonů je pak na posouzení 

rozhodčího senátu. Počet vedlejších účastníků není Řádem RS žádným způsobem 

omezen. Je nutno dodat, že tento institut má základ v občanském civilním řízení.204  

                                                           
202SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, ŠÍNOVÁ, Renáta. Občanský soudní řád. 2. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 395 
203 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR  ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 25 Cdo 539/2008 
204 Srov. ustanovení § 93 odst. 1 OSŘ 
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V rámci rozhodčího řízení může rovněž dojít k přerušení rozhodčího řízení. 

K přerušení rozhodčího řízení dojde na žádost kterékoli ze stran sporu, obou stran sporu 

anebo z podnětu rozhodčího senátu pro existenci vážných skutečností odůvodňujících 

dočasné přerušení řízení. Platí, že žalobce může požádat o přerušení rozhodčího řízení až 

poté, co zaplatí poplatek za vedení rozhodčího řízení a paušál na správní náklady v plné 

výši, přičemž ta je určena hodnotou předmětu sporu podle Sazebníku Rozhodčího 

soudu.205  Rovněž platí, že pokud jde o nerozlučné účastenství ve sporu, musí s návrhem 

na přerušení rozhodčího řízení souhlasit všechny subjekty představující jednu ze stran 

sporu.206 

Rozhodčí senát rozhoduje o přerušení rozhodčího řízení usnesením. Pokud je o 

přerušení rozhodčího řízení požádáno v době, kdy ještě nebyl rozhodčí senát ustanoven, 

rozhoduje o přerušení řízení Předseda Rozhodčího soudu. V usnesení o přerušení řízení 

je vždy uvedena doba, na kterou se rozhodčí řízení přerušuje, po jejím uplynutí se v řízení 

pokračuje dále.  

Důvody, pro které lze rozhodčí řízení přerušit, jsou na posouzení rozhodčího 

senátu. Vážný důvod je např., jestliže má být stranám řízení poskytnuta možnost své 

vztahy vyřešit mimosoudně, přičemž pro takové vyřešení by odročení ústního jednání 

nebylo dostačující.207 Jak již bylo uvedeno výše, podnět pro přerušení řízení může být 

dán rozhodčím senátem; rozhodčí senát podá takový podnět v případě, že existuje 

překážka bránící dalšímu postupu v řízení. Takovou překážkou může být např. ztráta 

procesní způsobilosti jedné ze stran sporu, dlouhodobá nemoc účastníka, jiná překážka 

na straně účastníka mající trvalejší povahu, kdy vyřešení sporu záleží na otázce, kterou 

není Rozhodčí soud oprávněn rozhodovat, přičemž o takové otázce probíhá jiné řízení 

(tzv. předběžná otázka); anebo např. z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti 

účastníku sporu. Podle zák. š. 182/2006 Sb. insolvenční zákon účinky zahájení 

insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje 

zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Platí, že po zahájení 

                                                           
205 Srov. ustanovení § 11 Řádu RS 
206 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 52 
207 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 52 
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insolvenčního řízení lze pohledávky a jiná práva uplatnit pouze přihláškou, nikoliv 

žalobou. V takovém případě dojde k přerušení rozhodčího řízení (ze zákona, usnesení 

rozhodčí senát v tomto případě nevydává), a to do doby skončení insolvenčního řízení (tj. 

do právní moci rozhodnutí, kterým bude insolvenční řízení ukončeno; pokud dojde 

k zahájení rozhodčího řízení po zahájení insolvenčního řízení, bude žaloba zamítnuta). 

Je rovněž nutné upozornit na speciální ustanovení Řádu RS, které se týká institutu 

navrácení v předešlý stav. Ve smyslu ustanovení § 12 Řádu RS platí, že pokud se 

některá ze stran nemohla až do skončení rozhodčího řízení z vážných důvodů zúčastnit 

řízení, a to zcela, z části anebo nekonala bez své viny některé úkony nezbytné pro 

uplatnění svých procesních práv, rozhodčí senát (anebo Předseda Rozhodčího soudu, 

nebyl-li rozhodčí senát ještě ustanoven) přijme na návrh této ukrácené strany taková 

opatření, aby strana mohla vše zameškané dodatečně vykonat.   

9. Důkazy a dokazování 
 

Shodně jako v civilních sporných řízeních se i v rámci rozhodčího řízení uplatní 

zásada, že každá strana nese tzv. břemeno tvrzení a břemeno důkazní. „Zatímco 

z důkazního břemena vyplývá, která strana má učinit důkazní návrh, aby odvrátila svou 

prohru ve sporu (subjektivní důkazní břemeno, konkrétní břemeno vedení důkazů), a jak 

má soud rozhodnout v případě neobjasněného skutkového stavu (objektivní důkazní 

břemeno), břemeno tvrzení míří do oblasti uvádění skutkových tvrzení do řízení. […] 

Mají-li být skutkové skutečnosti objasňovány, je zásadně nezbytné, aby je strany nejprve 

tvrdily.“ 208 

Jak již bylo uvedeno výše, žalobce je povinen již v rámci žaloby prokázat 

skutečnosti, které v rámci žaloby (či v dalším průběhu rozhodčího řízení) tvrdí. Stejnou 

povinnost má i žalobce. Obě strany řízení jsou povinny prokázat okolnosti, na které se 

odvolávají při uplatňování svých nároků a /nebo námitek, jakož i ve svých všech dalších 

tvrzeních.209  

                                                           
208 LAVICKÝ, P.: Důkazní břemeno v civilním řízení soudní, Praha: Leges, 2017, 272 s., str. 75 
209 Srov. ustanovení § 34 Řádu RS 
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Pokud se v období po podání žaloby před ustanovením rozhodčího senátu zjistí, 

že je zde naléhavý případ a jedna ze stran žádá, aby došlo k zajištění důkazu, může 

Předseda Rozhodčího soudu rozhodnout o zajištění důkazu způsobem odpovídajícím 

povaze zajišťovaného důkazu, rovněž může za tímto účelem učinit i jiná vhodná 

opatření.210 Jelikož Řád RS nestanoví, co je to naléhavý případ, lze podpůrně použít 

ustanovení § 78 odst. 1 OSŘ, které stanoví, že důkaz lze zajistit, je-li obava, že ho později 

nebude možno provést vůbec nebo jen s velkými obtížemi (tj. například, že by byl důkaz 

ztracen, důkaz je ohrožen přírodní sílou, svědek je nemocný anebo odjíždí na dlouhou 

dobu do zahraničí apod.).  

Co se týče důkazních prostředků, na rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem se 

ve spojení s ustanovením § 30 ZRŘ rovněž aplikuje ustanovení § 125 OSŘ, podle něhož 

mají strany sporu možnost předložit jakékoliv důkazy, které pomáhají zjistit skutkový 

stav, tj. prostředky, jež dokazují skutkové čí právní okolnosti. „Za důkaz mohou sloužit 

všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, 

zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 

zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu 

předepsán, určí jej soud.“ 211 Obdobné ustanovení osahuje i § 20 ZRŘ, v němž jsou 

rovněž příkladmo uvedené důkazní prostředky přípustné pro rozhodčí řízení, tj. „rozhodci 

mohou vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a 

poskytnou výpověď.“ Na rozdíl od řízení před civilním soudem rozhodčí řízení obecně a 

současně i rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem je v otázce získávání důkazních 

prostředků odkázáno pouze na aktivitu procesních stran, neboť v rámci rozhodčího řízení 

mohou být prováděny pouze ty důkazy, které jsou rozhodcům/Rozhodčímu soudu 

dobrovolně poskytnuty stranami řízení.212 Je tak vyloučeno, aby Rozhodčí soud např. 

uložil předložení či provedení jakéhokoliv důkazu proti vůli stran anebo jiné osoby 

(osoby svědka), na rozdíl od řádu Rozhodčího soudu platného před 30. 6. 2012.   

Pokud jde o předkládání listinných důkazů, strany je mohou předkládat v originále 

anebo v kopii (ve většině případů se v originály listin, až na směnky, nepředkládají). 

                                                           
210 Ustanovení § 13 odst. 1 Řádu RS 
211 Ustanovení § 125 OSŘ 
212 Ustanovení § 20 odst. 1 ZRŘ 
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Pokud strana předloží důkazy pouze v kopii, je Rozhodčí soud oprávněn požádat o 

předložení listinného důkazu rovněž v originále.213  

V rámci rozhodčího řízení nemůže být jako důkazní prostředek použit odkaz na 

obsah spisu, který je veden v jiné věci před Rozhodčím soudem/jiným stálým rozhodčím 

soudem anebo rozhodci; takový odkaz není možné učinit ani za situace, kdy bude dána 

totožnost účastníku, ba dokonce totožnost rozhodčího senátu/rozhodce. Nelze však 

vyloučit, že jako důkaz bude předložen rozhodčí nález či jiný dokument z rozhodčího 

spisu v jiném sporu, ke kterému mají účastníci přístup (a to v zájmu neexistence zásady 

důvěrnosti rozhodčího řízení pro strany sporu).214 

Jedním z důkazních prostředků je i kontroverzní svědecká výpověď. Na rozdíl od 

řízení před civilními soudy je svědecká výpověď v rámci rozhodčího řízení anebo řízení 

před Rozhodčím soudem založena na dobrovolném dostavení se svědka k Rozhodčímu 

soudu a dobrovolném poskytnutí výpovědi. Řád RS ani ZRŘ žádným způsobem 

neupravují pravomoc rozhodců předvolat svědka k podání výpovědi, jeho předvedení či 

možnost uložit mu za nedostavení se k soudu jakoukoli pořádkovou pokutu. Je pak 

otázkou, zda by Rozhodčí soud svědka případně předvolat mohl, nicméně v rámci 

institutu dobrovolnosti poskytování důkazů by mu za případné nedostavení se k výslechu 

nemohla být uložena žádná sankce. Na druhou stranu už pouhé předvolání svědka působí 

na svědka do určité míry nátlakově, takže by pak mohly vyvstat otázky, zda již 

předvolávání svědků není v rozporu se zásadami poskytování důkazů uvedených v Řádu 

RS a v ZRŘ.  

Pokud se nějaký svědek k výpovědi dobrovolně dostaví, průběh výpovědi se 

neodlišuje od provádění důkazu výslechem svědka v rámci řízení před obecným soudem: 

svědek je nejprve poučen o svých právech (přestože je na místě otázka, zda je takové 

poučení nutné), dále je mu poskytnutý prostor k vylíčení skutečnosti vztahujících se k 

předmětu řízení podle toho, jak je vnímal svými smysly, dále je svědek dotazován, a to 

                                                           
213 Ustanovení § 34 dost. 2 Řádu RS 
214 Bělohlávek, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2004, 701s, str. 165 
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jak ze strany rozhodce, tak ze strany žalobce i žalovaného. Opakovaný výslech svědka 

není v souladu s rozhodnutím Rozhodčího soudu přípustný.215  

V rámci dobrovolnosti poskytování svědecké výpovědi je svědek oprávněn zdržet 

se odpovědi na určité konkrétní otázky. Odepřít odpověď může svědek kdykoliv, nikoliv 

pouze v případě, kdy mu zodpovězení otázky může přivodit újmu; to ostatně plyne ze 

samotné podstaty provádění důkazu výslechem svědka v rámci rozhodčího řízení.216 

Hodnota takové svědecké výpovědi je v rukou rozhodčího senátu/samotného rozhodce.  

Problémem, se kterým se rozhodčí řízení při podávání výpovědi svědka potýká a 

který zvyšuje neoblíbenost tohoto institutu, je absence trestněprávních důsledků v případě 

křivé výpovědi, což umožňuje svědkovi v rámci výpovědi neříkat pravdu a zamlčovat 

skutečnosti.217 Proto platí, že rozhodce nemusí provést každý z důkazů navržených 

stranami (pozn. uvedené platí obecně, nikoliv pouze ve vztahu k svědecké výpovědi). 

„Občanský soudní řád - na rozdíl od práva vyjádřit se k věci a práva (i procesní 

povinnosti) navrhovat důkazy k prokázání rozhodných skutečností - neposkytuje 

účastníkům řízení procesní nárok na provedení jimi navržených důkazů. O tom, které z 

navrhovaných důkazů budou v řízení provedeny, rozhoduje ve smyslu § 120 odst. 1, věty 

druhé, o. s. ř. soud, a ten nemá zákonem uloženu povinnost provést v řízení všechny 

důkazy navržené procesními stranami. V této souvislosti Nejvyšší soud již mnohokrát 

vysvětlil, že odnětí možnosti účastníku jednat před soudem nenastane tím, že soud 

neprovede důkazy navržené účastníkem řízení, pokud soud ve smyslu § 157 odst. 2 o. s. ř. 

odůvodní, proč takový důkaz neprovedl (srov. například 29 Odo 817/2003). Takové 

posouzení lze vztáhnout i na výklad ustanovení § 31 písm. e) zákona o rozhodčím řízení. 

Dovolací soud proto nepřisvědčil argumentaci dovolatelky, která vychází z mylného 

názoru, že neprovede-li rozhodce důkaz či důkazy navržené účastníkem, odnímá mu tím 

možnost jednat před soudem.“ Z Rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při IAL SE ze 

dne 23. března 2010, sp. zn. 54/2010, navíc vyplývá, že „Institut svědecké výpovědi má v 

rozhodčím řízení zcela marginální postavení a rozhodnutí rozhodce o neprovedení 

důkazu výslechem svědka je předvídatelným rozhodnutím.“ Rozhodne-li se rozhodčí 

                                                           
215 Rozhodčí nález, sp. zn. Rsp 72/95 
216 Rozhodčí nález, sp. zn. Rsp 668/05 
217 Ustanovení § 346 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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senát, že neprovede některý z navržených důkazů, neodjímá tím účastníkům možnost 

jednat před soudem, pokud odůvodní, proč takový důkaz neprovedl.218  

Z ustanovení § 20 odst. 2 ZRŘ vyplývá, že procesní úkony, které nemohou 

rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání obecný soud. Řád RS takovou úpravu 

neobsahuje, proto platí, že se podpůrně použije úprava obsažená v ZRŘ. Dožádání je soud 

povinen vyhovět, pouze pokud se dožadovaný úkon rozhodce/Rozhodčího soudu nepříčí 

zákonu. Náklady, které souvisí s vykonáním dožadovaného úkonu, hradí rozhodce nebo 

stálý rozhodčí soud, vše ve smyslu ustanovení § 20 odst. 3 ZRŘ. Místně a věcně 

příslušným soudem pro dožádání je soud, v jehož obvodu má být dožadovaný úkon 

proveden, v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 ZRŘ. Pokud má být dožadovaný úkon 

proveden v cizině, je místně a věcně příslušný soud, kde se řízení koná, viz § 42 odst. 2 

ZRŘ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zdůrazňuji, že o provedení úkonu nelze 

žádat Ústavní soud, když „ustanovení § 20 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení zasahuje do 

vztahu obecného soudu a rozhodce, a reflektuje skutečnost, že rozhodce je v procesu 

dokazování omezen dobrovolností, resp. absencí zákonného přinucení subjektů, které 

konkrétní důkaz mohou poskytnout (svědků, znalců, osob, které mají v držení listinu apod. 

- viz § 20 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení). Právě tento znak rozhodčího řízení (že 

potřebné procesní postupy v něm nejsou vynutitelné) determinuje obsahové vymezení 

institutu dožádání soudu a určuje tím jeho věcné hranice, v niž se nutně odbývá i vymezení 

procesních úkonů, "které nemohou rozhodci sami provést". Že jim nelze podřadit návrh, 

adresovaný Ústavnímu soudu, na zrušení zákona nebo jeho ustanovení, je pak v tomto 

kontextu zjevné, a totéž platí očividně i vůči těm přípustným dožádáním, jež se spojují s 

tzv. pomocnými funkcemi soudu, jakými jsou kupříkladu jmenování a vyloučení rozhodce 

nebo zproštění mlčenlivosti svědka apod.“219 

Důkazy jsou prováděny způsobem, který stanoví rozhodčí senát. Ačkoliv je 

rozhodčímu senátu daná pravomoc rozhodnout o provádění důkazů, většinou se rozhodčí 

senátu drží již zavedené praxe, která má svůj základ v úpravě OSŘ. V některých 

případech může být provádění důkazů svěřeno rozhodnutím rozhodčího senátu ve formě 

usnesení pouze předsedovi rozhodčího senátu nebo několika rozhodcům. Platí, že důkazy 

                                                           
218 Srov. Nález ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07 
219 Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 34/11 
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jsou v praxi prováděny během ústního jednání stran; nicméně může dojít k provádění 

důkazů i jiným způsobem, např. mimo prostory jednací síně při důkazu ohledáním místa 

anebo i při důkazu prostřednictvím technických prostředků záznamu obrazu a zvuku i 

přenosu dat na dálku (video-konference, telekonference, záznamy na DVD nosičích a 

jiných nosičích).  Prováděny jsou pouze ty důkazy, které byly stranami sporu předloženy.  

Shodně jako při řízení před civilními soudy platí zásada volného hodnocení 

důkazů – tj. že rozhodčí senát hodnotí důkazy pouze podle své úvahy220 (k zásadě volného 

hodnocení důkazů viz výše kapitola 4.4. Zásady řízení před Rozhodčím soudem této 

práce). 

V rámci judikatury je dlouhodobě řešena otázka poučovací povinnosti 

Rozhodčího soudu (tj. rozhodců/stálých rozhodčích soudů) ve smyslu ustanovení § 118a 

OSŘ.221 Z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR plyne, že se poučovací 

povinnost ve smyslu ustanovení § 118a OSŘ vztahuje rovněž na rozhodčí řízení, když 

např. Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005 dovodil, 

že „V posuzované věci se jedná o jednu ze zásad rozhodčího řízení, která platí i v 

občanském soudním řízení, a sice zásadu rovnosti stran, v zákoně o rozhodčím řízení 

zakotvenou v jeho § 19 odst. 2, podle kterého vedou rozhodci rozhodčí řízení tak, aby bez 

zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl 

zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. Vzhledem k tomu, že zákon o 

rozhodčím řízení tuto zásadu nikterak nerozvádí stanovením konkrétních práv účastníků 

rozhodčího řízení, která nesmí být narušena ve smyslu zachování uvedené zásady, je 

nutno podle § 30 zákona o rozhodčím řízení použít přiměřeně příslušná ustanovení 

občanského soudního řádu. Zmíněná rovnost účastníků řízení je v občanském soudním 

                                                           
220 Ustanovení § 35 Řádu RS 
221 § 118a OSŘ:  

(1) Ukáže-li se v průběhu jednání, že účastník nevylíčil všechny rozhodné skutečnosti nebo že je uvedl 

neúplně, předseda senátu jej vyzve, aby svá tvrzení doplnil, a poučí jej, o čem má tvrzení doplnit a jaké by 

byly následky nesplnění této výzvy. 

(2) Má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce posoudit jinak než podle účastníkova 

právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností; 

postupuje přitom obdobně podle odstavce 1. 

(3) Zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání 

všech svých sporných tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej o 

následcích nesplnění této výzvy. 

(4) Při jednání předseda senátu poskytuje účastníkům poučení též o jiných jejich procesních právech a 

povinnostech; to neplatí, je-li účastník zastoupen advokátem nebo notářem v rozsahu jeho oprávnění 

stanoveného zvláštními předpisy. 
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řádu realizována mj. stanovením zásady předvídatelností rozhodnutí soudu, k jejímuž 

naplnění slouží i poučovací povinnost soudu podle § 118a o. s. ř. Podle odstavce 2 tohoto 

ustanovení platí, že má-li předseda senátu za to, že věc je možné po právní stránce 

posoudit jinak než podle účastníkova právního názoru, vyzve účastníka, aby v potřebném 

rozsahu doplnil vylíčení rozhodných skutečností. Účastník řízení tak nemůže být zaskočen 

jiným právním názorem soudu a nemůže mu tak být znemožněno tvrdit skutečnosti 

významné z hlediska právního názoru soudu a nabídnout k jejich prokázání důkazy. 

Účastníkům řízení lze pouze konkrétním poučením v rovině povinnosti tvrzení a 

povinnosti důkazní zpřístupnit tento jiný názor. Pokud v dané věci rozhodčí soud 

posuzoval uplatněný nárok žalované (v rozhodčím řízení žalobkyně) jako plnění ze 

smlouvy o vyrovnání uzavřené žalovanou s jiným právním subjektem než žalobkyní tak, 

jak byl uplatněn v žalobě, a teprve do svého rozhodnutí promítl svůj právní názor o 

existenci nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku neplatnosti uvedené smlouvy o 

vyrovnání, pak se jedná o nárok zcela odlišný od plnění ze smlouvy, to znamená nárok, 

který nebyl v rozhodčím řízení ani tvrzen, ani prokazován.“222 

Nicméně na druhou stranu je otázkou, zda se musí poučovací povinnost uplatnit 

defaultně na každé rozhodčí řízení a zda není výše uvedená rozhodovací praxe 

zneužívána. V rámci řízení o zrušení rozhodčích nálezů je často jako důvod pro zrušení 

rozhodčího nálezu v případě chybějícího poučení ze strany rozhodců ve smyslu § 118a 

OSŘ uváděn důvod podle ustanovení § 31 písm. e) ZRŘ, tj. že jedné z procesních stran 

nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat. Z rozhodovací praxe Nejvyššího 

soudu ČR vyplývá, že klasickým příkladem odepření možnosti věci před rozhodci 

projednat je mj. nemožnost dostatečného uplatnění argumentace stran a nemožnost jejich 

vyjádření se ke všem relevantním skutečnostem.223 Obdobně zdůraznil i Vrchní soud 

v Praze, že „za situace, kdy žalobkyně mohla vyložit své argumenty a vyjádřit se ke všem 

relevantním skutečnostem, navrhovat důkazy, účastnit se jednání před rozhodci a podat 

závěrečný návrh, tzn. nedošlo k porušení zásad rovnosti účastníků řízení, nemohlo dojít 

k odnětí práva na projednání věci před rozhodci.“224 Názory obecných soudů lze shrnout, 

                                                           
222 Srov. shodně např. Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07, anebo Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 5146/2009, anebo usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3267/2015 
223 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 23 Cdo 3744/2009 
224 Srov. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 8 Cmo 146/2009 
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že nemůže dojít k porušení možnosti věc před rozhodci projednat, pokud byla stranám 

rozhodčího řízení dána možnost vyjádřit se ke všem relevantním skutečnostem (tj. 

podáním protistrany, důkazům, které navrhla protistrana, k návrhům jedné ze stran 

atpod.).225  

Na druhou stranu se lze setkat s názory, že pokaždé, kdy se rozhodce rozhodne 

v prospěch jedné z procesních stran, tak se přikloní k jejímu názoru (anebo ho převezme), 

aniž by poučil druhou stranu ve smyslu § 118a OSŘ, narušuje tak zásadu rovnosti 

účastníků a odjímá straně možnost věc před rozhodci projednat. Je nutno podotknout, že 

v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem, není-li stranami sjednáno jinak, neuplatní 

zásada koncentrace řízení; tj. strany řízení mají v podstatě neomezenou možnost tvrdit na 

svou podporu a tato tvrzení prokazovat. Je otázkou, zda dochází k porušení povinnosti 

rozhodce poskytnout poučení ve smyslu § 118a OSŘ například v případech, kdy si strany 

v rámci rozhodčího řízení vyměnily několik podání a předložily nespočet důkazů, 

přičemž rozhodčí senát poté rozhodl tak, že se přiklonil na stranu jedné ze stran řízení 

(nikoliv však proto, že by druhá strana neunesla břemeno tvrzení a důkazní, ale pouze 

z důvodu, že skutkový stav podporoval pozici druhé strany).  

K tomu bych ráda uvedla, že Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí konstatoval, 

že „účelem poučovací povinnosti podle § 118a odstavec 1 až 3 o. s. ř. je zabránit tomu, 

aby se účastník nedozvěděl až z rozhodnutí pro něj nepříznivého, tedy překvapivého, že 

podle hodnocení soudu neunesl břemeno tvrzení či důkazní břemeno, a aby měl možnost 

doplnit chybějící tvrzení či navrhnout další důkazy.“226 Nejvyšší soud ČR rovněž v rámci 

své rozhodovací praxe dodal, že „jestliže však žaloba byla zamítnuta (nebo obrana proti 

ní neobstála) nikoli proto, že by účastníci neunesli důkazní břemeno, ale na základě 

zjištěného skutkového stavu, nebylo zde ani důvodu pro postup soudu podle ustanovení § 

118a o. s. ř.“ 227 

S ohledem na uvedené je potřeba učinit závěr, že nelze v rámci rozhodčího řízení 

uplatňovat poučovací povinnost bez dalšího, tj. v každém případě, kdy rozhodce 

rozhodne, že převezme názor jedné ze stran. V souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího 

                                                           
225 Shodně srov. i Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2247/2012 anebo 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1546/2012 
226 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 4. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3336/2012 
227 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 32 Cdo 3211/2010 
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soudu platí, že je rozhodce povinen poučit strany sporu ve smyslu ustanovení § 118a 

OSŘ, pouze pokud rozhodce dospěje k závěru, že jedna ze stran neunesla v rámci řízení 

břemeno tvrzení či břemeno důkazní, a proto by ve sporu neuspěla. V ostatních případech 

se poučovací povinnosti (ani) na rozhodčí řízení neuplatní. Tj. odlišný názor rozhodců 

ohledně důvodnosti nároku žalobce nemusí nutně znamenat, že žalovaný neunesl své 

břemeno tvrzení a důkazní břemeno, a před vydáním rozhodčího nálezu musí být o 

odlišnosti názorů rozhodců poučen a vyzván k předložení dalších tvrzení a důkazů. V této 

souvislosti ještě odkazuji na další rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, v němž soud 

potvrdil, že „poučení účastníků řízení postupem podle § 118a odst. 2 o. s. ř. však přichází 

v úvahu jen tehdy, jestliže možné jiné právní posouzení věci vyžaduje doplnění vylíčení 

rozhodujících skutečností (a navržení důkazů je prokazující), významných z pohledu 

skutku, který je předmětem řízení; postačují-li v řízení uskutečněná tvrzení a navržené (či 

nenavržené, ale provedené) důkazy pro objasnění skutkové stránky věci i při případném 

jiném právním názoru soudu, není třeba k poučení podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. 

ř. přistupovat (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2011, sp. zn. 21 Cdo 

3820/2009, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2011, sp. zn. 26 Cdo 592/2010, nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. 26 Cdo 1522/2010). Z rozhodnutí 

soudu prvního stupně a obsahu spisu se podává, že soud založil své zamítavé rozhodnutí 

na rozhodných skutečnostech, jež byly v průběhu řízení zjištěny a účastníky tvrzeny, nelze 

mu proto důvodně vytýkat, že navrhovatele nepoučil postupem podle ustanovení § 118a 

odst. 2 o. s. ř., ani to, že jeho rozhodnutí je ‚překvapivé‘“.228  

10. Zjednodušené a urychlené rozhodčí řízení  
 

Řád RS kromě rozhodčího řízení popsaného v předchozích kapitolách této práce 

zná současně i odklony od rozhodčího řízení, a to ve formě rozhodčího řízení 

zjednodušeného a rozhodčího řízení urychleného.  

Zjednodušené řízení: Strany se mohou písemně dohodnout, že rozhodčí senát 

rozhodne jejich spor bez konání ústního jednání, tj. pouze na základě písemností. To 

znamená, že spor mezi stranami může být rozhodnut pouze na základě předložené žaloby, 

                                                           
228 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2016, sp. zn. 26 Cdo 553/2016 
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žalobní odpovědi, případně protižaloby a odpovědi na ní, a dalších procesních 

vyjádřeních stran a předložených listinných důkazů. Taková dohoda však neplatí 

celoplošně, neboť rozhodčímu senátu zůstává možnost nařídit ústní jednání, pokud 

předložené písemnosti nejsou pro rozhodnutí ve věci dostačující. „Tato autonomie 

rozhodců, která je současně povinností rozhodců, nemůže být totiž jakkoliv zmírněna, tj. 

ani ovlivněna dohodou stran.“229 Rovněž platí, že takovou dohodu nemohou strany 

uzavřít, jedná-li se o řízení o sporu ze spotřebitelských smluv.230 

Rozhodnutí sporu bez nařízeného jednání nestojí pouze na návrhu stran; platí, že 

i rozhodčí senát, opět s výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv, může vyzvat strany 

řízení, aby se ve stanovené lhůtě, která, jak plyne z ustanovení § 29 odst. 2 Řádu RS, 

nesmí být kratší než 10 dnů, vyjádřily, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení 

jednání pouze na základě předložených písemností. Pokud strana s rozhodnutím ve věci 

bez nařízení jednání nesouhlasí, musí ve stanovené lhůtě svůj nesouhlas oznámit 

Rozhodčímu soudu; platí totiž, že pokud se strana ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za 

to, že s rozhodnutím sporu bez nařízení jednání souhlasí.  

Za zjednodušení rozhodčího řízení se považuje i dohoda stran o tom, že rozhodčí 

nález nemusí obsahovat odůvodnění. Dohodu mohou strany uzavřít až do skončení 

projednávaní sporu.231 

Urychlené řízení: Druhá kategorie odkladů od klasického rozhodčího řízení 

spočívá v dosažení konečného rozhodnutí ve věci v předem stanovených lhůtách. Podle 

ustanovení § 30 Řádu RS platí, že v rámci urychleného řízení dojde k vydání rozhodčího 

nálezu anebo usnesení, kterým se řízení zastavuje:  

1) do dvou měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku za vedení rozhodčího 

řízení, a to na základě písemné dohody stran, a současně na návrh 

kterékoliv ze stran, která uhradila zvýšený poplatek za urychlené rozhodčí 

řízení (který se ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 písm. a) Řádu RS 

                                                           
229 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 658. 
230 Ustanovení § 29 odst. 1 Řádu RS 
231 Ustanovení § 29 odst. 3 Řádu RS 
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zvyšuje o 75 % poplatku za vedené rozhodčího řízení dle sazebníku 

Rozhodčího soudu); 

2) do 4 měsíců od zaplacení zvýšeného poplatku za vedení rozhodčího řízení, 

a to na návrh kterékoliv ze stran, která uhradila zvýšený poplatek za 

rozhodčí řízení (který se ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 písm. b), Řádu 

RS zvyšuje o 50 % poplatku za vedení rozhodčího řízení dle sazebníku 

Rozhodčího soudu). 

Výše uvedené lhůty neplatí, pokud byly prodlouženy na základě návrhu nebo se 

souhlasem strany, která zvýšený poplatek za rozhodčí řízení uhradila. Zvýšený poplatek 

za vedení rozhodčího urychleného rozhodčího řízení hradí strana, která urychlené 

rozhodčí řízení navrhla. Pokud by tato strana měla ve věci i plný úspěch, tento poplatek 

nemůže uplatnit zaplacení zvýšeného poplatku v rámci náhrady nákladů řízení.232 Pro 

případ, že by k vydání rozhodčího nálezu anebo usnesení, kterým se řízení zastavuje, 

nedošlo ve zkrácených lhůtách (které mohou být prodlouženy stranou, jež poplatek 

uhradila), Rozhodčí soud zvýšenou233 část poplatku vrátí straně, co ho hradila.  

Domluvily-li se strany na urychleném řízení, všechny lhůty stanovené Řádem RS se v 

případě urychleného řízení: 

A) vedeného podle výše uvedeného písm. A) zkracují na třetinu;  

B) vedeného podle výše uvedeného písm. B) zkracují na polovinu s výjimkou 

lhůt podle ustanovení § 22 odst. 2 Řádu RS (tj. 14denní lhůta ke jmenování 

rozhodce žalovaným) ustanovení § 28 odst. 6 Řádu RS(tj. 3denní lhůta 

k doručení návrhu na změnu data konání ústního jednání).   

11. Skončení rozhodčího řízení  
 

Poté, co rozhodčí senát zjistí skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí ve sporu, 

rozhodčí řízení končí. Má-li rozhodčí senát za dostatečně vyjasněné všechny skutkové 

                                                           
232 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 134 
233 Ustanovení § 49 odst. 3 Řádu RS  
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okolnosti sporu, vydá usnesení, že projednávání sporu je skončeno.234 V praxi dochází ke 

skončení projednávání sporu až poté, co strany přednesou a/nebo předloží své 

závěrečné návrhy. V takovém případě dochází poté k vydání usnesení, kterým rozhodčí 

senát prohlásí projednávání věci za skončené. V ostatních případech, tj. v případech, kdy 

již strany nepředkládají závěrečné návrhy a již došlo ke skončení dokazování během 

ústního jednání, může rozhodčí senát prohlásit projednávání věci za skončené již během 

ústního jednání (tj. do zápisu bez vydání zvláštního usnesení doručovaného stranám); 

v Řádu RS totiž není žádným způsobem upravena povinnost rozhodčího senátu vydávat 

usnesení o skončení projednávání věci (ačkoliv uvedené je zaužívaným pravidlem). 

 To, že došlo ke skončení projednávání sporu, ještě neznamená, že dojde k vydání 

rozhodčího nálezu – rozhodčí senát totiž může usnesením opět projednávání sporu otevřít. 

K takovému kroku se může uchýlit, pokud je otevření projednávání a případně i nařízení 

ústního jednání nevyhnutné pro objasnění skutkového stavu anebo zjištění stanovisek 

stran.235 Uvedená možnost vychází z toho, že každá ze stran může až do vydání 

rozhodčího nálezu anebo usnesení, kterým se rozhodčí řízení zastavuje, své procesní 

stanovisko upravit, změnit či rozšířit. Není rovněž vyloučeno, aby strana předložila další 

důkazní návrhy. Nicméně platí, že znovuotevření věci by nemělo být poslední možností 

pro strany, jak napravit svou nedostatečnou procesní aktivitu; mělo by se jednat o 

mimořádný a odůvodněný krok. Rozhodci nicméně často v rámci zásady rovnosti stran a 

rovné možnosti stran věc projednat připustí znovuotevření věci pokaždé, kdy o to strany 

požádají. V této věci si dovolím podoktnout, že novela Řádu RS, kterou Rozhodčí soud 

podle aktuálních informací připravuje, by měla odrážet i tento procesní problém; když by 

bylo možné alespoň demonstrativním výčtem uvést situace, ve kterých by strany mohly 

žádat o znovuotevření projednávání věci (např. vyšly najevo skutečnosti, které ovlivňují 

skutkové posouzení věci a které strana bez svého zavinění nemohla předložit před 

skončením projednávání věci apod.).  

Z ustanovení § 36 Řádu RS vyplývá, že rozhodčí řízení končí právní mocí 

rozhodčí nálezu nebo doručením usnesení o zastavení řízení. Právní moc rozhodčího 

nálezu je shodně (jako v případě usnesení o zastavení řízení) závislá na jeho doručení 

                                                           
234 Ustanovení § 37 odst. 1 Řádu RS 
235 Ustanovení § 37 odst. 2 Řádu RS 
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stranám sporu (neboť proti rozhodčímu nálezu nelze podat řádný opravný prostředek, 

když je rozhodčí řízení řízením jednoinstančním). Doručování je upraveno v ustanovení 

§ 10 Řádu RS. Dnem nabytí právní moci má rozhodčí nález účinky pravomocného 

soudního rozhodnutí (res iudicata), je soudně vykonatelný a může na něm být vyznačena 

doložka právní moci, pro kterou zákon nestanovuje žádnou formu. Vykonatelnost je 

důsledkem právní moci rozhodčího nálezu; nemusí na něm proto být vyznačena236, 

ačkoliv v rámci výkonu rozhodnutí mohou soudy/exekutoři doložky vykonatelnosti ve 

smyslu ustanovení § 261 odst. 2 OSŘ a ustanovení § 42 zákona č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů řízení, 

ve znění pozdějších předpisů, vyžadovat.  

V rámci rozhodčího řízení jsou shodně jako podle ustanovení ZRŘ vydávány dva 

druhy rozhodnutí – rozhodčí nález a usnesení.  

Rozhodčí nález představuje písemné konečné meritorní rozhodnutí rozhodčího 

senátu, které obsahuje skutkové i právní posouzení věci. Je vydáváno rozhodčím senátem 

v rámci rozhodčího řízení a musí obsahovat určitý výrok (tj. autoritativní výrok soukromé 

osoby oprávněné ve věci rozhodovat) a odůvodnění, pokud ho strany ve smyslu 

ustanovení § 29 odst. 3 Řádu RS nevyloučily. 

Rozhodčí nález je v rámci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem vydáván 

vždy, když je rozhodováno ve věci samé, dále pokud je rozhodováno o náhradě nákladů 

řízení anebo pokud řízení končí smírem a stran požádaly, aby měl smír podobu 

rozhodčího nálezu. Smír může mít podobu rozhodčího nálezu, pouze pokud není uzavřen 

v rozporu s právními předpisy.237   

Řád RS umožňuje vydat rovněž částečný rozhodčí nález238, jímž není rozhodnuto 

o celém předmětu sporu, nýbrž jen o některém nároku (či jeho částech). Takový rozhodčí 

nález se vydává, pokud došlo k objasnění pouze části sporu, která je navíc oddělitelná od 

projednání dalších částí (např. o jednom z nároků uplatněných žalobou apod.). 

„Podmínkou vydání částečného nálezu není, aby šlo o nárok se samostatným skutkovým 

                                                           
236 BĚLOHLÁVEK, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2004, 701s, str. 222 
237 Ustanovení § 38 odst. 1 Řádu RS 
238 Ustanovení § 38 odst. 3 Řádu RS 
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základem. Jedinou podmínkou vydání je, aby byla příslušná část sporu jednoznačně 

vyjasněna a aby bylo účelné rozhodnout o části nároku samostatně.“239 V rámci 

částečného rozhodčího nálezu lze rozhodnout i o částečných nákladech řízení. Platí, že 

právní mocí takového částečného rozhodčího nálezu rozhodčí řízení nekončí.  

 Současně je možné vydat v rámci rozhodčího řízení i mezitímní rozhodčí 

nález240, kterým je rozhodnuto jen o základu sporu (tj. „co do důvodu“), přičemž o dalších 

souvisejících otázkách (tj. o výši nároku) bude rozhodnuto, je-li potřeba, navazujícím 

rozhodčím nálezem. Klasickým příkladem, kdy se bude vydávat rozhodčí nález, je řízení 

o náhradě škody. V rámci mezitímního rozhodčího nálezu bude rozhodnuto o nároku na 

náhradu škody a v následném rozhodčím nálezu bude rozhodnuto o výši náhrady škody.  

V případě, že rozhodčí senát opomněl rozhodnout o určité části nároku, je povinný 

ve smyslu ustanovení vydat doplňující rozhodčí nález, a to na žádost strany podanou do 

30 dnů od doručení rozhodčího nálezu stranám.241 Z interpretace Řádu RS není možné, 

aby rozhodčí senát vydal doplňující rozhodčí nález ze své vlastní vůle při uvědomění si 

nedostatku již vydaného rozhodčího nálezu. Na tento doplňující rozhodčí nález se 

vztahují stejné požadavky jako na vydání klasického rozhodčího nálezu. Současně platí, 

že je doplňující rozhodčí nález neoddělitelnou součástí rozhodčího nálezu. Náklady 

spojené s vydání doplňujícího rozhodčího nálezu nenesou strany řízení.242  

Opravný rozhodčí nález je vydáván v případech, kdy rozhodčí nález obsahuje 

chyby v psaní, počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti. Rozhodčí senát vydá takový 

opravný rozhodčí nález kdykoliv na žádost jedné ze stran anebo z vlastní vůle. Opravný 

rozhodčí nález musí být usnesen, podepsán a doručen stranám obdobně jako klasický 

rozhodčí nález. Za účelem vydání opravného usnesení není potřeba nařizovat jednání. Pro 

opravný rozhodčí nález rovněž platí, že se stává neoddělitelnou součástí rozhodčího 

nálezu, který opravil. Náklady na vydání opravného rozhodčího nálezu opět nenesou 

strany řízení.243   

                                                           
239 MAISNER M., TRAPL, V., Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky. Komentář. Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2015, 232s, str. 119 
240 Ustanovení § 38 odst. 4 Řádu RS 
241 Ustanovení § 42 odst. 1 Řádu RS 
242 Ustanovení § 42 odst. 3 Řádu RS 
243 Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 Řádu RS 
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 Na rozhodčím nálezu se musí usnést většina rozhodců, kteří ho musí zároveň i 

podepsat. Většinový požadavek je jakousi zárukou blokace vydání rozhodčího nálezu, 

pokud by rozhodce s menšinovým (ojedinělým) názorem ohledně výsledku sporu odmítl 

rozhodčí nález podepsat. Pokud rozhodčí senát není ohledně svého hlasování 

jednomyslný, pořizuje se o hlasování protokol, jenž obsahuje jména rozhodců a 

informaci, jak konkrétní rozhodce hlasoval; tento protokol je neveřejný a je podepsaný 

členy rozhodčího senátu. Doporučuje se rovněž uvést, jaké důvody vedly některého z 

rozhodců k odlišnému posouzení věci a současnému nepodepsání rozhodčího nálezu.244 

Z ustanovení § 40 odst. 1 Řádu RS vyplývá, že takový protokol není součástí rozhodčího 

spisu, do kterého mohou strany nahlížet; zakládá se do spisu v zapečetěné obálce do tzv. 

neveřejné části spisu, má k němu přístup pouze předsednictvo Rozhodčího soudu.   

Pokud je předmětem rozhodování rozhodčího senátu částka, která má být 

přiznána, a vyskytnou-li se při hlasování o ní dva názory na její výši, Řád RS ve svém 

ustanovení § 40 odst. 2 určuje metodu, jak dosáhnout ohledně částky kompromis: hlas 

odevzdaný pro nejvyšší částku se připočítá k hlasu odevzdanému pro částku nejblíže 

nižší.  

 Ačkoliv Řád RS neuvádí požadavek písemnosti rozhodčího nálezu přímo, je 

evidentní, že rozhodčí nález se vydává vždy písemně. Písemnost rozhodčího nálezu je 

navíc jedním ze zákonných požadavků na rozhodčí nálezy uvedených přímo v ZRŘ.245  

Rozhodčí nález vydává Rozhodčí soud, nikoliv rozhodčí senát či samostatný rozhodce.246 

Řád RS stanoví, že rozhodčí nález vždy obsahuje 

A) název rozhodčího soudu; 

B) místo a datum vydání; 

C) jména a příjmení rozhodců nebo jediného rozhodce; 

D) označení stran, jejich zástupců a dalších účastníků sporu; 

E) předmět sporu; 

                                                           
244 BĚLOHLÁVEK, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2004, 701s, str. 198. 
245 Ustanovení § 25 odst. 1 ZRŘ 
246 Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2004, Sp. zn. IV. ÚS 174/02 
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F) výrok, jímž je rozhodnuto o uplatněných nárocích a nákladech sporu; ve 

výroku, v němž je ukládána povinnost k plnění, určí rozhodčí senát 

současně i lhůtu pro toto plnění;247 

G) odůvodnění rozhodnutí s výjimkou případů, kdy se strany ve sporu, který 

není ze spotřebitelské smlouvy, dohodly, že nález není třeba odůvodňovat 

(viz ustanovení § 29 odst. 3 Řádu RS); 

H) poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu, pokud jde o spor ze 

spotřebitelské smlouvy; 

I) podpisy většiny rozhodců nebo podpis jediného rozhodce; platí, že pokud 

některý z rozhodců nemůže podepsat rozhodčí nález nebo to odmítne, 

uvede tuto skutečnost v rozhodčím nálezu Předseda Rozhodčího soudu, 

který vše stvrdí i svým podpisem. Jinak platí, že rozhodčí nález je 

podepisován kromě členů rozhodčího senátu i Předsedou a Tajemníkem 

Rozhodčího soudu, čímž jsou rovněž ověřeny podpisy rozhodců;248  

J) není-li nález usnesen jednomyslně, i údaj o této skutečnosti.249 

Nejdůležitějším, často nejspornějším bodem zejména v řízení o zrušení rozhodčí 

nálezů, je odůvodnění rozhodčích nálezů. K obsahu odůvodnění se Řád RS či ZRŘ dále 

nevyjadřují, proto nastupuje subsidiární aplikace ustanovení § 157 OSŘ, podle které 

v odůvodnění musí být přesvědčivě uvedeno: čeho se žalobce domáhal a z jakých důvodů 

tak činil, jak se ve věci vyjádřil žalovaný (případně jiný (např. vedlejší) účastník řízení), 

stručně a jasně vyložení skutečností s informací, které z nich byly prokázány a které 

nikoliv, označení důkazů, které byly stěžejní pro skutková zjištění, jakými úvahami se při 

hodnocení důkazů rozhodčí senát řídil, proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o 

skutkovém stavu, jak věc posoudil po právní stránce. Odůvodnění rozhodčího nálezu by 

současně mělo pojednat i o otázkách pravomoci Rozhodčího soudu, o vzniku rozhodčího 

senátu, o volbě místa konání řízení či např. o volbě jazyka řízení.  

 Jak již bylo výše uvedeno, vydání rozhodčí nálezu předchází skončení 

projednávání sporu. Poté, co rozhodčí senát vydá usnesení o skončení projednávání sporu, 

vyhlásí předseda rozhodčího senátu rozhodčí nález a uvede přitom výrok rozhodčího 

                                                           
247 Ustanovení § 38 odst. 2 Řádu RS 
248 Ustanovení § 39 odst. 2 a 3 Řádu RS 
249 Ustanovení § 39 odst. 1 Řádu RS 
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nálezu. Pokud je vyhlášení rozhodčího nálezu přítomna alespoň jedna ze stran, uvede 

předseda rozhodčího senátu i krátké odvodnění. Rozhodčí senát může dokonce 

rozhodnout, že rozhodčí nález bude stranám doručen bez jeho vyhlášení.250 Za den vydání 

rozhodčího nálezu je považován den, kdy byl rozhodčí nález ústně vyhlášen; nedošlo-li 

z výše uvedených důvodů k jeho vyhlášení, pak den, který je v něm uvedený.251  Pokud 

je jedné ze stran ve výroku rozhodčího nálezu uložena povinnost plnění, splní strana svou 

povinnost ve stanovené lhůtě. Uplynutím stanovené lhůty se rozhodčí nález stane 

vykonatelným a druhá strana se může domáhat jeho výkonu v rámci vykonávacího řízení 

před obecnými soudy nebo u exekutora. Není-li rozhodčím nálezem uložena žádná 

povinnost, nastává jeho vykonatelnost okamžikem jeho právní moci (tj. doručením 

stranám). Pokud jde v rámci výroku rozhodčího nálezu nahrazována vůle jedné ze stran, 

platí, že je prohlášení strany nahrazeno právní mocí rozhodčího nálezu a jako takové je 

vykonatelné.252  

 Jak již bylo uvedeno výše, rozhodčí řízení končí dvěma způsoby, tj. vydáním 

rozhodčího nálezu anebo vydáním usnesení o zastavení řízení. Je-li vydáváno usnesení 

o zastavení řízení, není vydáván rozhodčí nález. Takové usnesení je vydáváno (i) pokud 

žalobce vezme žalobu zpět (a to i částečně – tj. bude vydáno usnesení o částečném 

zastavení řízení), dále (ii) pokud není daná pravomoc Rozhodčího soudu k projednání 

sporu anebo (iii) není-li zaplacen poplatek za vedené rozhodčího řízení anebo paušál na 

správní náklady dle pravidel o nákladech rozhodčího řízení. Pro případ, že by rozhodčí 

senát nebyl ještě ustanoven, vydává usnesení o zastavení řízení Předseda Rozhodčího 

soudu (podpis tajemníka se v takovém případě nevyžaduje). Pokud jde o požadavky na 

formu, obsah a doručování usnesení o zastavení řízení, platí přiměřeně ustanovení Řádu 

týkající se rozhodčího nálezu, které je popsáno výše.253  

 Součástí rozhodnutí vydávaných v rámci rozhodčího řízení je i rozhodnutí o 

nákladech řízení. Náklady rozhodčího řízení jsou tvořeny:254 

                                                           
250 Ustanovení § 41 Řádu RS 
251 Ustanovení § 38 odst. 5 Řádu RS 
252 Ustanovení § 43 Řádu RS 
253 Ustanovení § 44 Řádu RS 
254 Ustanovení § 45 odst. 1 Řádu RS 
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A) poplatkem za rozhodčí řízení – tento poplatek se vybírá za každý spor a 

slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností 

Rozhodčího soudu255; tento poplatek je určován podle Sazebníku 

Rozhodčího soudu a odvíjí se o hodnoty předmětu sporu256; 

B) poplatkem za přezkum – poplatek, který je spojen s přezkumnou činností 

Rozhodčího soudu usnesení o zastavení rozhodčího řízení pro nedostatek 

pravomoci Rozhodčího soudu podle § 25 Řádu RS257.  

C) poplatkem za zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu – poplatek, 

který je žádající strana povinna zaplatit ve smyslu ustanovení § 23 odst. 5 

Řádu RS (více podrobností výše v kapitole 6.4 této práce);258 

D) správními náklady Rozhodčího soudu – jsou představovány dalšími 

náklady, které vznikají Rozhodčímu soudu v souvislosti s projednáváním 

a rozhodováním sporu a platí se ve formě paušálů;259  

E) zvláštními náklady, které vznikají Rozhodčímu soudu – jsou ve většině 

případů náklady za provádění důkazů, na znalečné, pořizování překladů 

písemností, za odměnu tlumočníkovi, za cestovní a ubytovací výlohy 

rozhodců apod.;260 

F) vlastními výlohami stran – představují náklady stran, které strany 

vynakládají na obranu svých práv (tj. honoráře za právní zastupování, 

ubytovací a cestovní náklady apod.).261 

Pokud má strana ve věci plný úspěch, je jí v rámci rozhodčího nálezu přiznána 

náhrada nákladů rozhodčího řízení stranou, která spor prohrála. Pokud strany měly ve 

věci částečný úspěch, může rozhodčí senát rozhodnout, že žádné ze stran náhradu nákladů 

nepřizná anebo může o náhradě nákladů rozhodčího řízení rozhodnout poměrně, podle 

úspěchu ve věci. Pokud strana v rozhodčím řízení neuspěla pouze z nepatrné části, může 

ji rozhodčí senát přiznat náhradu nákladů řízení v plné výši (a to i v případě, kdy 

rozhodnutí o výše plnění přiznané rozhodčím nálezem bylo závislé na znaleckém 

                                                           
255 Ustanovení § 45 odst. 6 Řádu RS 
256 Ustanovení § 47 odst. 1 Řádu RS 
257 Ustanovení § 45 odst. 3 Řádu RS 
258 Ustanovení § 45 odst. 4 Řádu RS 
259 Ustanovení § 45 odst. 5 Řádu RS 
260 Ustanovení § 45 odst. 6 Řádu RS 
261 Ustanovení § 45 odst. 7 Řádu RS 
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posudku anebo na úvaze rozhodčího senátu). Na druhou stranu rozhodčí senát musí vždy 

uložit povinnost uhradit náklady řízení té straně, která zavinila zastavení rozhodčího 

řízení (zaviněním se rozumí i situace, kdy strana vezme zpět (i z části) žalobu či důvodně 

podanou protižalobu).  Rozhodčí senát může rovněž podle vlastní úvahy s ohledem na 

specifika konkrétního případu, náhradu nákladů nepřiznat. Řád RS nespecifikuje situace, 

kdy tak může učinit; musí jít však o odůvodněné rozhodnutí rozhodčího senátu. Současně 

platí, že se výše uvedená pravidla nepoužijí, dohodnou-li se strany řízení ohledně náhrady 

nákladů řízení jinak.262   

12. Přezkum a zrušení rozhodčího nálezu soudem a následný 

postup 
 

 Jak již bylo uvedeno, rozhodčí řízení je před Rozhodčím soudem jednoinstančním 

řízením263, tj. proti rozhodčímu nálezu nelze podat řádný opravný prostředek. Řád 

nicméně obdobně jako ZRŘ ve svém ustanovení § 27 zavádí pro strany možnost se již 

v rozhodčí smlouvě dohodnout, že rozhodčí nález může být na žádost jedné ze stran 

přezkoumán jinými rozhodci. Bude-li takové přezkumné řízení zahájeno, postupuje se 

v něm podle pravidel Řádu RS, jako kdyby byla podána žaloba.264  

Rozhodčí nález vydaný Rozhodčím soudem je možno napadat pouze v rámci 

řízení o zrušení rozhodčího nálezu, které je vedeno před příslušným obecným civilním 

soudem. Ačkoliv se toto řízení neodehrává před Rozhodčím soudem, je důležitou součástí 

obecného rozhodčího řízení a jako takové by mělo být v rámci této práce alespoň stručně 

pojednáno. Navíc platí, že poté, co je rozhodčí nález vydaný Rozhodčím soudem zrušen, 

je nové rozhodčí řízení, pokud je zahájeno, vedeno opět před Rozhodčím soudem.  

  Úprava zrušení rozhodčího nálezu je upravena v ustanovení § 31 a násl. ZRŘ., 

Tato úprava nemá nahrazovat možnost odvolat se proti rozhodnutí rozhodčího senátu 

vtěleného do rozhodčího nálezu, má být naopak jakýmsi korektivem zjevných 

nesprávností řízení před rozhodci obecně. To ostatně potvrzuje i odborná literatura, v níž 

                                                           
262 Ustanovení § 55 Řádu RS 
263 Ustanovení § 1 odst. 4 Řádu RS 
264 Ustanovení § 1 odst. 4 Řádu RS 
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je uvedeno, že „účelem institutu zrušení rozhodčího nálezu soudem je umožnit ještě v 

jiném řízení než v řízení o výkonu rozhodnutí soudní přezkum toho, zda byly splněny 

základní podmínky pro projednání a rozhodnutí věci před rozhodci a tedy základní 

podmínky pro to, aby bylo suspendováno ústavní právo domáhat se svých práv u 

nestranného a nezávislého soudu ve smyslu ustanovení článku 36 odst. 1 LZPS, ne které 

navazuje mj. též ústavní právo dle čl. 38 odst. 2 poslední věta LZPS.“265  

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu může podat každá ze stran sporu, a to do tří 

měsíců ode dne, kdy jí byl doručen rozhodčí nález, jehož zrušení žádá. Z rozhodovací 

praxe soudů vyplývá, že návrh na zrušení lze podat i před doručením rozhodčího 

nálezu.266 Z ustanovení § 32 odst. 2 ZRŘ současně plyne, že podání návrhu nemá 

suspenzivní účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Soud však může na návrh 

vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit, pokud by splnění uložené povinnosti mohlo 

povinnému způsobit vážnou újmu (prokáže-li povinný konkrétní nepříznivé důsledky 

splnění uložení povinnosti).267 Návrh na zrušení rozhodčího nálezu je možné podat proti 

konečnému rozhodčímu nálezu a částečnému rozhodčímu nálezu; pokud jde o mezitímní 

rozhodčí nález, rozhodovací praxe obecných soudů není v tomto jednotná.268 Osobně 

nevidím důvod, pro který by neměla existovat možnost napadnout návrhem na zrušení již 

mezitimní nález vydaný Rozhodčím soudem, když právě tento rozhoduje o důvodu 

základu sporu (tj. zda je zde nárok); takové věcné posouzení je pak nezbytné pro 

posouzení výše plnění, která má být následujícím konečným rozhodčím nálezem uložena.  

                                                           
265 BĚLOHLÁVEK, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 1. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2004, 701s, str. 231 
266 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 33 Cdo 69/2014: „Podle § 32 odst. 1, 

věty první, zákona č. 216/1994 Sb. návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do tří měsíců 

od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li tento 

zákon jinak. Uvedené ustanovení sice definuje skutečnost určující počátek lhůty k podání návrhu na zrušení 

rozhodčího nálezu (doručení rozhodčího nálezu) a její délku (tři měsíce), podklad pro závěr, že návrh 

podaný před počátkem předmětné lhůty (po vydání rozhodčího nálezu dříve než byl nález této straně 

doručen) je třeba zamítnout pro "předčasnost", však neskýtá. Účelem uvedené lhůty je totiž stanovení 

konečného okamžiku, kdy lze návrh na zrušení rozhodčího nálezu podat, nikoliv omezení strany, jíž nebyl 

vydaný rozhodčí nález (řádně) doručen, uplatnit tento procesní prostředek.“ 
267 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 11. 2014, sp. zn. 23 Cdo 168/2014 
268 Srov. Např. Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2266/09, nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1779/2008, dále srov např. ROZEHNALOVÁ, N. 

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 

2008, 388 s, s. 299, která zastává názor, že mezitímní rozhodčí nález nemůže být předmětem zrušovacího 

řízení. Naopak, BĚLOHLÁVEK, A. J., Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentář, 

1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2004, 701s, str. 234 uvádí názor, že mezitimní rozhodčí nález by mohl být 

předmětem řízení o zrušení rozhodčího nálezu.  
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Výše taxativních důvodů, pro které lze zrušení rozhodčího nálezu požadovat, 

obsahuje ustanovení § 31 ZRŘ. Tento důvod je potřeba uvést v návrhu na zrušení 

rozhodčího nálezu269 spolu s ostatními náležitostmi podle ustanovení § 42 OSŘ. Pokud 

jde o konkrétní důvody, uvádím stručně následující:  

A) Rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí 

smlouvu (tj. nedostatek arbitrability) -  tento důvod je povinen soud zkoumat 

z moci úřední;270  

B) Rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se 

na dohodnutou věc nevztahuje – tj. jde o případy, kdy nebude v rozhodčí 

smlouvě vymezený okruh vztahů, na něž se vztahuje, dopadat na spor, o 

kterém bylo rozhodnuto v rámci rozhodčího nálezu. Tento důvod je soudem 

zkoumám pouze na základě návrhu stran v rámci žaloby; dovolat se 

neplatnosti z uvedeného důvodu lze, pokud byly žalující stranou uplatněny 

nejpozději při prvním jednání ve věci samé v případě, že je strana žalující 

uplatnit mohla, v opačném případě soud ex officio návrh na zrušení 

rozhodčího nálezu zamítne; 271 

C) Na rozhodování ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí 

smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být 

rozhodcem; dovolat se neplatnosti z uvedeného důvodu lze, pokud tato 

námitka byla uplatněna žalující stranou nejpozději při jejím prvním jednání ve 

věci samé v případě, že je strana žalující uplatnit mohla, v opačném případě 

soud ex officio návrh na zrušení rozhodčího nálezu zamítne; 272 

D) Rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců; 

E) Straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat – tento důvod 

je reflexí nedodržení zásady rovného postavení stran. Porušením této zásady 

může být jakýkoliv procesní postup Rozhodčího soudu, který nectí zásadu 

rovnosti stran. Ústavní soud rovněž pod nedodržení této zásady řadí i situace, 

kde je vydán neočekávaný a nepředvídatelný rozhodčí nález, viz: „K upření 

                                                           
269 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1222/2007 
270 LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, a.s., 

2012, 920s., str. 566 
271 Ustanovení § 33 ZRŘ 
272 Ustanovení § 33 ZRŘ 
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plné možnosti uplatnění práv strany může dojít i nepředvídatelným postupem 

rozhodce, v důsledku něhož se nebude strana moci kupř. vyjádřit ke všem 

relevantním skutečnostem, popř. doplnit svá tvrzení o skutečnosti, které z 

pohledu svého právního názoru nepovažovala za významné a jež jsou naopak 

relevantní z hlediska právního názoru zastávaného rozhodcem, a navrhnout k 

jejich prokázání důkazy. Vyloučení nepředvídatelnosti v rozhodování 

rozhodců je o to naléhavější, že rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční (viz 

§ 27 ZRŘ), což stranám znemožňuje alespoň následně reagovat na překvapivý 

právní názor. Rozhodce nemůže být pouze pasivním činitelem, ale způsobem 

vedení řízení musí zajistit, aby jeho rozhodnutí nebylo překvapivé. K dosažení 

tohoto cíle se v civilním soudním řízení uplatňuje poučovací povinnost soudu; 

není důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž v 

rozhodčím řízení plní roli rozhodovacího orgánu místo soudu. Poučovací 

povinnost rozhodce není v rozporu s povahou rozhodčího řízení, resp. jinak 

řečeno, ani specifika rozhodčího řízení nemohou být argumentem pro závěr, 

že rozhodce nemusí dbát o předvídatelnost svého rozhodování.“273 

F) Rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, 

nebo k nemožnému či nedovolenému plnění podle tuzemského práva, 

G) Zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat 

o obnovu řízení – tj. pokud dojde k naplnění důvodů uvedených v § 228 odst. 

1 písm. a) a b) OSŘ: a) jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které 

bez své viny nemohl žalobce použít v rozhodčím řízení, neboť o nich nevěděl 

nebo vědět nemohl, pokud mohou pro něj přivodit příznivější rozhodnutí ve 

věci, b) lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v rozhodčím 

řízení, pokud mohou přivodit pro žalobce příznivější rozhodnutí ve věci.  

Pokud dojde ke zrušení rozhodčího nálezu, mají strany řízení dvě možnosti dalšího 

postupu ve smyslu ustanovení § 34 ZRŘ: 

1) Věc na návrh jedné ze stran projednat před obecným soudem -  

k takovému následnému postupu jsou strany oprávněny, pokud bude 

rozhodčí nález zrušen na základě důvodů uvedených výše pod písm. A) a 

                                                           
273 Srov. Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07 
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B), tj. pro nedostatek arbitrtability sporu anebo z důvodu nedostatku 

pravomoci rozhodce spor projednat. Rozhodnou-li se strany tuto možnost 

využít, věc bude rozhodovat soud, jenž rozhodoval o zrušení rozhodčího 

nálezu, a to v rámci zásady hospodárnosti a rychlosti řízení.274 Návrh na 

zahájení řízení může podat kterákoliv ze stran sporu ve lhůtě 30 dnů od 

právní moci rušícího rozsudku podle ustanovení § 16 ZRŘ; 

2) Věc na návrh jedné ze stran projednat v rozhodčím řízení, podle příslušné 

rozhodčí doložky -  na návrh, která jedna ze stran podá do 30 dnů od právní 

moci zrušovacího rozhodnutí obecného soudu, lze pokračovat 

v rozhodčím řízení před rozhodci, a to pokud byly zrušovacím důvodem 

skutečnosti uvedené výše pod písm. C) až G). Pokud byl rozhodčí nález 

zrušen, protože se věci účastnil rozhodce, který nebyl podle rozhodčí 

smlouvy ani jinak povolán k rozhodování či nebyl způsobilý pro výkon 

své funkce (důvod uvedený v § 31 písm. c) ZRŘ), je ve smyslu ustanovení 

§ 34 odst. 2 ZRŘ tento rozhodce z nového projednávání věci vyloučen, 

nedohodnou-li se strany jinak.  

Ačkoliv neobsahuje Řád RS úpravu zrušení rozhodčího nálezu, reflektuje 

možnost zahájení takového řízení povinností strany, která se dozví, že je účastníkem 

řízení před soudem o zrušení rozhodčího nálezu, oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu Rozhodčímu soudu. Tato strana je zároveň povinna zaslat Rozhodčímu soudu 

opisy všech podání v takovém řízení o zrušení rozhodčího nálezu, které má k dispozici.275  

Nesplnění této povinnosti není Rozhodčím soudem nijak sankcionováno.  

Pokud dojde ke zrušení rozhodčího nálezu vydaného Rozhodčím soude a jeho 

pravomoc je daná ve smyslu výše uvedeného bodu 2) (tj. ustanovení § 34 ZRŘ), nové 

projednání věci proběhne před Rozhodčím soudem opět podle pravidel uvedených 

v Řádu RS. Co se týče složení rozhodčího senátu, strany mají možnost dohodnout se na 

jiném složení, než které projednávalo původní spor; nedohodnou-li se, nové řízení se koná 

                                                           
274 LISSE, L.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde, a.s., 

2012, 920s., str. 631 
275 Ustanovení § 1 odst. 5 Řádu RS 
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před stejnými rozhodci (s výjimkou rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, 

ani jinak povolán k rozhodování nebo neměl způsobilost být rozhodcem).276  

Ačkoliv osobně chápu možnost vést nové řízení před stejnými rozhodci, a to 

zejména z důvodu procesní hospodárnosti, kdy původní rozhodci již případ dostatečně 

znají (tj. znají argumentaci stran, důkazy, skutkový stav, atd.), nepřikláním se k takovému 

postupu, protože pokud došlo ke zrušení rozhodčího nálezu vydaného těmito rozhodci, 

muselo z jejich strany dojít k nějakému pochybení. Navíc je možné, zejména u 

dlouhotrvajících sporů, že rozhodci již mají svůj osobní názor o skutkovém stavu, ten 

bude těžce měnitelný. Naopak noví rozhodci by do řízení mohli přinést nový pohled. 

Současně platí, ačkoliv by k uvedenému docházet nemělo, že jedna ze stran, tj. ta, která 

podala návrh na zrušení rozhodčího nálezu a jejímuž návrhu bylo vyhověno, bude mít 

v rámci rozhodčího řízení těžší postavení, když ze strany rozhodců může panovat nevrlá 

atmosféra pro „odvahu“ napadnout jejich rozhodčí nález. Ačkoliv je stranám daná 

možnost vést nové rozhodčí řízení před novým rozhodčím senátem, na takovém postupu 

se strany musí domluvit; je vysoce pravděpodobné, že k takové dohodě nedojde. Osobně 

se domnívám, že každé nové řízení, které bude zahájeno po zrušení rozhodčího nálezu, 

by se mělo odehrávat před novými, nezaujatými rozhodci, případně by měla být v rámci 

novely Řádu RS reflektována možnost zahájit řízení před novým složením rozhodčího 

senátu na žádost jedné ze stran, nikoliv takové rozhodnutí nechávat na dohodu stran.   

13. Odpovědnost Rozhodčího soudu za škodu způsobenou 

vydáním rozhodčího nálezu  
 

Při výkonu funkce rozhodce nejsou stálé rozhodčí soudy ani rozhodci zbaveni 

odpovědnosti za újmu, kterou způsobí rozhodnutím (nebo v rámci rozhodovacího 

procesu). ZRŘ ani Řád RS zvláštní úpravu odpovědnosti za způsobenou újmu 

neobsahuje, při posuzování odpovědnosti se vychází z obecné úpravy obsažené v zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a z rozhodovací praxe obecných soudů.  

                                                           
276 Ustanovení § 1 odst. 6 Řádu RS 
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Pokud jde o odpovědnost rozhodců Rozhodčího soudu (a dalších stálých soudů), v 

minulosti bylo problematické určit, zda za újmu způsobenou při výkonu funkce rozhodce 

odpovídá sám rozhodce, nebo Rozhodčí soud (stálý rozhodčí soud), tj. zda jsou to 

rozhodci, nebo stále rozhodčí soudy, kdo vydává rozhodčí nálezy a komu je škoda 

způsobená rozhodnutím vydaným v rozhodčím řízení přičitatelná. Touto otázkou se 

zabýval i Ústavní soud, který ve svém usnesení ze dne 5. 10. 2004, Sp. zn. IV. ÚS 174/02 

uvedl, že „ rozhodčí nálezy vydávané rozhodčími senáty nebo jedinými rozhodci, jsou 

rozhodčími nálezy tohoto soudu, nikoliv jeho rozhodců jako soukromých osob. Tento 

závěr zjevně plyne ze znění ust. § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů, dle něhož "Strany se mohou dohodnout, že o majetkových 

sporech mezi nimi., má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud 

...",stejně jako ze Statutu č. OV01/94 a Řádu č. OV02/94 Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, uveřejněných 

v č. 51/1994 Obchodního věstníku.“ 277 

Z citovaného usnesení Ústavního soudu vyplývá, že rozhodčí nálezy vydané v rámci 

rozhodčího řízení vedeného před Rozhodčím soudem jsou nálezy vydané tímto 

Rozhodčím soudem, nikoliv jejich rozhodčími senáty či samotnými rozhodci. S ohledem 

na to platí, že rozhodnutí rozhodčích senátů jsou přičitatelná Rozhodčímu soudu, ten za 

ně nese odpovědnost. Je zřejmé, že rozhodci neodpovídají za škodu způsobenou 

rozhodnutím (a rozhodováním sporů), když rozhodnutí jménem Rozhodčího soudu.  

I přes výše uvedené rozhodovací praxe soudů dospěla k tomu, že odpovědnost 

rozhodce za rozhodnutí nelze zcela vyloučit. Nejvyšší soud se několikrát ve svých 

rozhodnutích přiklonil k názoru, že odpovědnost rozhodce nelze zcela vyloučit, pokud 

jsou dané předpoklady odpovědnosti vyplývající z obecných předpisů, tj. pokud 

protiprávní jednání rozhodce bezprostředně vedlo ke zrušení rozhodčího nálezu.278  

                                                           
277 Srov. i např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 11. 2007, sp. nz. 32 Cdo 1044/2005 
278 Srov. např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 25 Cdo 2179/2015 anebo 

např. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2014, sp. zn. 25 Cdo 2790/2013: ..při posouzení nároku 

na náhradu škody uplatněného proti rozhodci nelze zcela vyloučit oprávnění soudu přezkoumat postup 

rozhodce v rozhodčím řízení. Odpovědnost rozhodce však lze shledat pouze při naplnění předpokladů 

obecné odpovědnosti podle § 420 obč. zák. a současně tehdy, jestliže protiprávní jednání rozhodce (s 

přihlédnutím ke všem okolnostem případu) bezprostředně vedlo ke zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 

zákona o rozhodčím řízení, např. tehdy, jestliže nebyla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná 

možnost k uplatnění jejích procesních práv nebo se procesním postupem rozhodce (rozhodčího soudu) 
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Doposud však nebyla v rámci rozhodovací praxe vyřešena otázka, zda by byla daná 

odpovědnost rozhodce za porušení jeho povinností, které se neprojeví ve vydaném 

rozhodnutí, ale které mohou způsobit újmu. Osobně se domnívám, že takovou 

odpovědnost nelze vyloučit, i když je přijetím funkce rozhodce vázán určitými 

povinnosti, které z funkce rozhodce vyplývají. Postupuje-li rozhodce v řízení tak, že 

způsobuje straně řízení jakoukoliv újmu (vyjma újmy způsobené rozhodnutím ve věci) a 

dojde-li současně k naplnění podmínek pro přičitatelnost způsobené újmy rozhodci, měl 

by rozhodce nést za takovou újmu odpovědnost. Jelikož pravomoc rozhodce rozhodovat 

určitý spor vyplývá z rozhodčí smlouvy, mám za to, že pokud by došlo k porušení 

povinností rozhodce, jednalo by se o porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení 

§ 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž rozhodce se bude moci 

z odpovědnosti na škodu liberovat, pokud prokáže, že existovala mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, jejíž vznik nebyl závislý na vůli rozhodce a 

která mu zabránila ve splnění svých povinností  

14. On-line rozhodčí řízení 
 

Online rozhodčí řízení, tzv. Online dispute resolution, je celosvětově rozšířená 

efektivní elektronická alternativa ke klasickému rozhodčímu řízení, která je čím dál tím 

víc využívána zejména pro řešení jednoduchých sporů. Rozhodčí soud rovněž nabízí 

možnost zahájení on-line rozhodčího řízení, a to na základě pravidel uvedených ve 

Zvláštním dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line („Řád on-line“).  

Pokud jde o průběh řízení, probíhá prostřednictvím internetu a podle informací 

zveřejněných rozhodčím soudem toto řízení trvá cca 35 dnů (lhůta se počítá od podání 

žaloby do vydáním rozhodčího nálezu).279 

                                                           
jedna ze stran dostala do nerovného postavení vůči druhé straně (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2570/2007).  

V projednávaném případě byl rozhodčí nález zrušen z důvodu uvedeného v ustanovení § 31 písm. g) zákona 

o rozhodčím řízení ve znění účinném do 31. 3. 2012, tj. na základě závěru, že jsou dány důvody, pro které 

lze v občanském soudním řízení žádat o obnovu řízení. Lze ztotožnit se závěrem odvolacího soudu, že za 

této situace se při rozhodování sporu stranami určený rozhodce nedopustil protiprávního jednání, jež by 

vedlo ke vzniku tvrzené škody.“ 
279 http://www.soud.cz/o-rozhodcim-rizeni 

http://www.soud.cz/o-rozhodcim-rizeni
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Pokud strany sporu dávají přednost vedení rozhodčího řízení on-line, tj. za výlučného 

použití elektronických komunikačních prostředků (tj. s absolutním vyloučením zásady 

ústnosti v průběhu rozhodčího řízení), je nutné, aby takovou svou volbu zakotvily přímo 

v rozhodčí smlouvě. V případě, že rozhodčí smlouva takovou možnost neobsahuje, 

mohou se strany ve smyslu výše uváděného dohodnout na on-line rozhodčím řízení 

v rámci dohody o vedení řízení. 280 

Aby mohlo on-line rozhodčí řízení fungovat, zřídil Rozhodčí soud tzv. administrační 

místo pod doménou www.arbcourtonline.cz., kde projednávání a rozhodování sporů 

probíhá. Po zahájení sporu je prostřednictvím tohoto místa určeno tzv. sudiště (tj. 

elektronická adresa, která je zpřístupněná pouze účastníkům řízení). Prostřednictvím 

sudiště mohou strany sporu podávat žaloby, protižaloby, žalobní odpovědi, další podání 

hradit poplatky apod..281  

On-line rozhodčí řízení je rozhodováno jediným rozhodcem, kterého jmenuje 

Předseda Rozhodčího soudu. Rozhodnutí rozhodce jsou rovněž činěna za využití výše 

zmíněného administračního místa.282 On-line rozhodčí řízení probíhá ve lhůtách, které 

jsou stanoveny Rozhodčím soudem v Řádu on-line; Řád on-line například stanovuje 

10denní lhůta k podání žalobní odpovědi žalovaného, která začíná běžet vyrozuměním 

žalovaného o vytvoření sudiště.283 On-line rozhodčí řízení je vedeno, obdobně jako 

klasické rozhodčí řízení, v českém jazyce (případně slovenském jazyce); strany nicméně 

mohou požádat Rozhodčí soud o udělení souhlasu s používáním jiného jazyka řízení. 

Rozhodčí nález je podepsán zaručeným elektronickým podpisem.284 Místem jeho vydání 

je ve smyslu ustanovení § 11 Řádu on-line sídlo Rozhodčího soudu v Praze. Rozhodčí 

nález je vydaný ke dni jeho uveřejnění na sudišti; zde zůstává rozhodčí nález přístupný 

po dobu následujících 30 dní. 285 

                                                           
280 Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení on-line. Právní rozhledy, 2004, č. 12., str. 473; pro úplnost, zde je 

uvedeno, že pokud je on-line rozhodčí řízení sjednání až v dohodě o vedení řízení, je žaloba podána písemně  
281 § 2 písm. a) a d) Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) 
282 § 2 písm. c) a d) Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) 
283 §7 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) 
284 § 12 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) ve spojitosti se zákonem. č. 220/ 

2000 Sb., o elektronickém podpisu 
285 § 13 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) 

http://www.arbcourtonline.cz/
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Pro úplnost rovněž uvádím, že v souladu s Řádem on-line Rozhodčí soud může 

usnesením rozhodnout, že on-line rozhodčí řízení nebude probíhat, a to i přesto, že takový 

způsob vedení řízení byl řádně sjednán v rozhodčí smlouvě. Půjde zejména o případy, 

kdy se není účastník rozhodčího řízení z technických důvodů schopen takového řízení 

účastnit a/nebo usoudí-li Rozhodčí soud, že vedení rozhodčího řízení on-line způsobem 

není možné.286 

15. Další druhy rozhodčích řízení vedených u Rozhodčího 

soudu 
 

 

Rozhodčí soud se v rámci své rozhodovací činnosti nezaměřuje pouze na výše 

uvedené druhy sporů, nýbrž nabízí stranám řízení některé spory projednat podle 

specializovaných pravidel pro určitá právní odvětví. Konkrétně je před Rozhodčím 

soudem možné projednat:  

A. Majetkové úhradové spory ve zdravotnictví, a to podle Řádu pro vnitrostátní 

úhradové spory ve zdravotnictví, který je účinný od 15. 6. 2010;287 

B. Spotřebitelské spory, a to prostřednictvím internetu v případě, že tak strany 

sjednaly a podrobily se Zvláštnímu dodatek Řádu pro rozhodčí řízení pro 

spotřebitelské spory, který je účinný od 4. 4. 2008;288 

C. Spory vzniklé ve věci registrace nebo užívání Doménového jména mezi 

navrhovatelem a odpůrcem na základě  na základě Pravidel 

alternativního řešení sporů vydaných sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. jako 

správcem domény nejvyšší úrovně .cz., a to podle Řádu pro řešení sporů o 

domény „.cz“, účinný od 1. 3. 2015.289 

                                                           
286 § 3 odst. 4 Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení on-line (Řád-online) 
287 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-uhradove-spory-ve-zdravotnictvi-2011  
288 Dostupný zde: https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-

spory-2008  
289 Dostupný zde: http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/adr_rules/rad2015.pdf  

https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-uhradove-spory-ve-zdravotnictvi-2011
https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-spory-2008
https://www.soud.cz/rady/zvlastni-dodatek-radu-pro-rozhodci-rizeni-pro-spotrebitelske-spory-2008
http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/adr_rules/rad2015.pdf
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K výše uvedenému pouze dodávám, že jednotlivé výše uvedené řady obsahují 

poměrně komplexní soubor pravidel, jak postupovat v konkrétních sporech; podrobnému 

pojednání o těchto sporech a příslušném rozhodčím řízení se v této práci nebudu věnovat.  
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16. Závěr 
 

Předkládaná rigorózní práce obsahuje 15 kapitol, které pojednávají o rozhodčím 

řízení před Rozhodčím soudem. Každá kapitola je věnována tematicky uceleným 

otázkám, v rámci nichž jsou projednány základní a nejdůležitější instituty rozhodčího 

řízení se zaměřením na rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem. Domnívám se, že 

čtenáři může přinést ucelený náhled na problematiku rozhodčího řízení před Rozhodčím 

soudem, který je postaven jednak na rozsáhlé odborné literatuře, tak na rozhodovací praxi 

vyšších soudům a na dalších relevantních odborných zdrojích; podání komplexního 

náhledu na problematiku rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem bylo kýženým cílem 

této práce, který jak, se domnívám, byl splněn.  

Na závěr této práce si dovoluji poznamenat, že jak z výše uvedených kapitol vyplývá, 

je rozhodčí řízení před Rozhodčího soudem je upraveno poměrně komplexním souborem 

pravidel, které neodporují zákonné úpravě, naopak ji následují. Nicméně nelze 

opomenout, že i v rámci této úpravy existují určité otázky, na které ani rozhodovací praxe 

Rozhodčího soudu, ba ani rozhodovací praxe obecných civilních soudů prozatím neumí 

dát odpověď.  Je rovněž nutno uzavřít, že ani některé (již diskutované) rozepře ohledně 

postupu Rozhodčího soudu a obecných soudů (např. otázky předložení rozhodčího spisu 

obecným soudům) nebyly doposud v rozhodovací praxi vyšších soudu komplexně 

vyřešeny. S ohledem na uvedené se tak domnívám, že některé otázky nejsou v rámci 

Řádu RS upraveny dostatečně jasně, přičemž na vyřešení souvisejících problematik je 

nutno reflektovat do připravované novely Řádu RS.  
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17. Seznam zkratek 
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19. Abstrakt 
 

Rigorózní práce „Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky“ se zabývá především právní úpravou 

rozhodčí řízení vedeného před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Těžištěm této 

práce je pojednání zejména o úpravě obsažené v Řádu Rozhodčího soudu, který obsahuje 

poměrně komplexní úpravu pravidel pro vedené rozhodčího řízení před Rozhodčím 

soudem a rovněž o právní úpravě obsažené v zákoně č. 216/1994 Sb., o o rozhodčím 

řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v aktuálním znění. Při pojednání o problematice 

rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem nebyl opomíjená ani rozsáhlá rozhodovací 

praxe obecných civilních soudů a odborná literatura.  

Rigorózní práce si dala za cíl nejen popis rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem, 

ale rovněž jejím cílem bylo zaměřit se i na aktuální problémy související s tímto řízení a 

se současnou právní úpravou; současně bylo cílem nabídnout vlastní úvahu ohledně 

problematických témat a tak, kde to bylo alespoň trochu možné, najít východisko. 

Obsahem práce je pojednání o instituci rozhodčího řízení, o druzích rozhodčího řízení, 

dále o Rozhodčím soudu, jeho orgánech a o jeho fungování. Dále není opomenuto ani 

pojednání o funkci rozhodce, tj. o otázkách náležitostí na výkon funkce rozhodce, o 

povinnostech a právech rozhodce a současně o námitce podjatosti rozhodce. Práce se 

rovněž věnuje některým etickým otázkám, které jsou spojeny s výkonem funkce 

rozhodce. Dále práce představuje rozhodčí řízení jako celek, tj. zásady, na kterých 

rozhodčí řízení stojí, dále instituty, které jsou rozhodčímu řízení vlastní, přes samotný 

postup v rozhodčím řízení. Čtenáři je tak nabídnut komplexní přehled možných postupů 

v rámci rozhodčího řízení a většiny institutů, které jsou pro rozhodčí řízení běžné. V této 

práci je rovněž řešena i otázka ukončení rozhodčího řízení, přičemž kapitola 12. se věnuje 

stručně i otázce zrušení rozhodčího nálezu a jeho přezkumu. Stručně jsou rovněž 

představeny i další speciální durhy rozhodčího řízení (jako např. rozhodčí řízení on-line).  

Domnívám se, že práce může případnému čtenáři nabídnout komplexní náhled do 

problematiky rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem; pokud by se nicméně našly 

otázky, na které tato práce nenabízí čtenáři komplexní odpověď, nabídne tato práce 
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čtenáři základ pro jeho bádání, jelikož je zpracována z velkého množství odborné 

literatury a článků, které jsou v hojné míře v práci citovány a je tak možné si pro vlastní 

potřeby tuto literaturu a další zdroje dohledat.  

  



  

121 
 

20. Abstract 
 

This rigorous thesis, entitled “Arbitration before the Arbitration Court Attached 

to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech 

Republic”, deals primarily with the legal regulation of arbitration proceedings before the 

Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural 

Chamber of the Czech Republic (hereinafter referred to as the “Arbitration Court”). The 

main focus of this work is on the ongoing debate in respect of the regulation contained in 

the Arbitration Rules issued by Arbitration Court, which contains a rather complex 

regulation of the rules for the arbitration proceedings before the Arbitration court, as well 

as on the legal regulation contained in Act No. 216/1994 Coll., on arbitration and the 

enforcement of arbitral awards, as amended. While preparing this thesis on the issue of 

arbitration before the Arbitration Court, I paid close attention to both the extensive body 

of case law and the ideas put forth in professional literature. 

The aim of this rigorous work was not only to describe arbitration proceedings 

before the Arbitration Court, but also to address issues currently being discussed that are 

related to this procedure and current legislation; at the same time, another goal was to 

offer an opinion on problematic issues and, where possible, to offer possible 

solutions.  This thesis provides a summary of the information concerning the institution 

of arbitration proceedings in the Czech Republic, the types of available arbitration, the 

history of the Arbitration Court, its bodies and how it functions. In addition, it considers 

the arbitrator's function, i.e. questions on the performance of the arbiter's duties, the 

obligations and rights of the arbitrator, and at the same time the objection to arbitrariness. 

This thesis also deals with some ethical issues that are connected with the performance 

of the function of the arbitrator. In addition, this thesis introduces arbitration proceedings 

as being complex proceedings, including the principles on which arbitration proceedings 

are based and connected procedures. This thesis offers its readers a comprehensive 

overview of the various types of arbitration procedures that are available in the Czech 

Republic and the most common issues that are subject to arbitration proceedings in the 

Czech Republic. This work also deals with the question of the termination of an 

arbitration procedure, while chapter 12 deals briefly with the question of the annulment 
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and review of an arbitration award. Other special kinds of arbitration (such as on-line 

arbitration) are also briefly presented. 

I believe that this thesis may offer its potential readers a comprehensive overview 

of the issues connected with arbitration proceedings brought before the Czech Arbitration 

Courts; however, if there are any questions for which this thesis does not provide its 

readers a comprehensive answer, this work will undoubtedly provide them with a strong 

foundation from which they may conduct their further research. This is because this work 

was compiled from a large number of professional pieces of literature and articles which 

are often quoted in this thesis and such literature may thus be referenced for the readers’ 

own purpose. 
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