
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

František Halfar 

 

Iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

Školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., Dsc. 

Studijní program: Teoretické právní vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 18. června 2019 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 356 878 znaků 

včetně mezer. 

 

V Praze dne 19. června 2019 

 

disertant 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval své školitelce prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc., Dsc. 

za pomoc a více než vstřícný přístup v průběhu psaní disertační práce a doktorského studia. 

  



 

  



 

 

Obsah 

 

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

1.1. Mezinárodní rozhodčí řízení .......................................................................................... 1 

1.2. Doktríny rozhodčího řízení ............................................................................................ 4 

1.3. Role rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení ......................................................... 5 

1.4. Zacházení s rozhodným právem v mezinárodním rozhodčím řízení ............................. 6 

1.4.1. Zjištění obsahu rozhodného práva ........................................................................... 7 

1.4.2. Právní posouzení předmětu sporu ........................................................................... 9 

1.5. Zásada iura novit curia ................................................................................................ 11 

1.6. Role zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení ................................. 12 

1.6.1. Vliv tradice civilního soudnitcví na roli zásady iura novit curia v mezinárodním 

rozhodčím řízení ................................................................................................................ 13 

1.6.2. Jednotný přístup k uplatňování zásady iura novit curia v mezinárodním 

rozhodčím řízení ................................................................................................................ 14 

1.6.3. Zásada iura novit curia a meritorní přezkum rozhodčího nálezu.......................... 14 

1.6.4. Zásada iura novit curia v investiční arbitráži ........................................................ 15 

2. Iura novit curia v civilním soudním řízení ................................................................... 16 

2.1. Tradice pojetí civilního řízení ...................................................................................... 17 

2.1.1. Přístup common law .............................................................................................. 18 

2.1.2. Přístup civil law ..................................................................................................... 20 

2.1.3. Hybridní / flexibilní přístup ................................................................................... 22 

2.2. Snahy o nalezení kompromisního řešení ...................................................................... 23 

2.2.1. Mezinárodní smlouvy ............................................................................................ 24 

2.2.2. Evropská unie ........................................................................................................ 26 

2.2.2.a. Unijní kolizní pravidla a rozhodné právo – aplikace ex officio? ...................... 26 

2.2.2.b. Legislativní návrhy úpravy zacházení s cizím právem na unijní úrovni .......... 28 



 

2.3. Reálnost sblížení přístupů k zacházení s cizím právem ............................................... 30 

3. Teoretická východiska zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení . 32 

3.1. Iura novit curia z hlediska doktrín rozhodčího řízení .................................................. 32 

3.2. Autonomie stran ........................................................................................................... 34 

3.3. Rychlost a hospodárnost rozhodčího řízení ................................................................. 36 

3.4. Kvazisoudní charakter mandátu rozhodce ................................................................... 39 

4. Regulace zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení ........................ 44 

4.1. Úprava vedení rozhodčího řízení ................................................................................. 44 

4.1.1. Mezinárodní smlouvy ............................................................................................ 44 

4.1.2. Národní právní předpisy ........................................................................................ 46 

4.1.2.a. Národní právní úpravy civilního procesu ......................................................... 46 

4.1.2.b. Národní leges arbitri ........................................................................................ 48 

4.1.3. Řády rozhodčích soudů ......................................................................................... 50 

4.1.4. Nezávazná pravidla nestátního původu ................................................................. 53 

4.2. Úprava platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů .................................................. 55 

4.2.1. Mezinárodní smlouvy ............................................................................................ 56 

4.2.2. Národní právní předpisy ........................................................................................ 58 

5. Iura novit curia v praxi rozhodčího řízení ve vybraných zemích ............................... 61 

5.1. Švýcarsko ..................................................................................................................... 61 

5.2. Anglie a Wales ............................................................................................................. 67 

5.3. Francie .......................................................................................................................... 71 

5.4. Španělsko ..................................................................................................................... 74 

5.5. Hongkong ..................................................................................................................... 79 

5.6. Singapur ....................................................................................................................... 84 

5.7. Brazílie ......................................................................................................................... 86 

5.8. Argentina ...................................................................................................................... 95 

5.9. Kanada ........................................................................................................................ 100 



 

6. Iura novit curia v mezinárodní investiční arbitráži .................................................. 103 

6.1. Iura novit curia u Mezinárodního soudního dvora .................................................... 104 

6.2. Iura novit curia v investičním rozhodčím řízení ........................................................ 107 

6.3. Uplatnění pravidla iura novit curia a jeho meze ........................................................ 109 

6.3.1. Klöckner v. Kamerun .......................................................................................... 109 

6.3.2. Vivendi v. Argentina ........................................................................................... 111 

6.3.3. Tza Yap Shum v. Peru ......................................................................................... 113 

6.3.4. de Sutter v. Madagaskar ...................................................................................... 115 

6.3.5. Rozhodce v investiční arbitráži – aktivní vyšetřovatel, nikoli nečinný umpire .. 116 

6.4. Iura novit curia – právo či povinnost rozhodce? ....................................................... 119 

6.4.1. Mitchell v. Kongo ................................................................................................ 119 

6.4.2. Enron v. Argentina .............................................................................................. 120 

6.4.3. Lemire v. Ukrajina .............................................................................................. 123 

6.4.4. Iura novit curia jako povinnost rozhodce – střet teorie a praxe .......................... 126 

7. Závěr .............................................................................................................................. 129 

7.1. Vliv tradice civilního soudnictví na roli zásady iura novit curia v mezinárodním 

rozhodčím řízení .................................................................................................................. 129 

7.2. Jednotný přístup k uplatňování zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím 

řízení 132 

7.3. Zásada iura novit curia a meritorní přezkum rozhodčího nálezu .............................. 137 

7.4. Zásada iura novit curia v investiční arbitráži ............................................................. 140 

Seznam zkratek .................................................................................................................... 145 

Seznam použitých zdrojů ..................................................................................................... 149 

1. Seznam použité literatury ......................................................................................... 149 

2. Seznam použitých internetových zdrojů .................................................................. 156 

3. Seznam použitých právních předpisů....................................................................... 157 

4. Seznam použité judikatury ....................................................................................... 160 

5. Seznam ostatních zdrojů .......................................................................................... 168 

 



 

  



 

1 

1. ÚVOD 

K pojmu rozhodčího řízení lze přistupovat různými způsoby. Nezřídka se tak definice 

rozhodčího řízení zaměřují pouze na jeden výrazný aspekt. Z jednoho hlediska tak může být 

rozhodčí řízení popsáno jako způsob řešení sporů vykonávaný osobami vybavenými 

pravomocí rozhodnout spor namísto obecných soudů vydáním rozhodnutí, které má 

analogické účinky jako rozsudek obecného soudu.1 Na druhou stranu lze při vymezení 

rozhodčího řízení vyjít z dohody stran o předložení sporu třetí osobě, které tyto strany 

představí své pozice, na jejichž základě tato osoba (rozhodce) vydá rozhodnutí, které je pro 

strany závazné, avšak nikoli působením jakékoli státní moci, ale právě na základě dohody 

stran.2 

Pojem rozhodčího řízení tak zahrnuje dva elementární prvky. Prvním z nich je pravomoc 

rozhodce rozhodnout spor, druhým pak rozhodčí smlouva jako zdroj této pravomoci.3 

Rozhodčí řízení tak lze vymezit jako je způsob mimosoudního řešení sporů mezi dvěma nebo 

více subjekty, které na základě své dohody poskytují jedné nebo více osobám (rozhodcům) 

pravomoc rozhodnout jejich spor formou právního aktu, který získává účinky obdobné 

soudnímu rozhodnutí. 

1.1. Mezinárodní rozhodčí řízení 

V rámci rozhodčího řízení se často rozlišuje vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení. 

Opomineme-li delokalizační tendence, které ostatně již delší dobu postrádají významnější 

                                                 

1 POUDRET, J. F.; BESSON, S. Comparative Law of International Arbitration. 2. vyd., London: Sweet & 

Maxwell, 2007. s. 3.  

2 BLACKABY, N.; PARTASIDES, C. (eds.) Redfern and Hunter on international arbitration. 6. vyd., Oxford: 

Oxford University Press, 2015, s. 1-2. 

3 GAILLARD, E.; SAVAGE, J. (eds.) Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. 

Haag: Kluwer Law International, 1999, s. 11. 
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podporu,4 je nejprve nutné uvést, že každé rozhodčí řízení má své sídlo a v tomto smyslu je 

vždy „národní“,5 tedy je fixováno a probíhá v režimu práva místa řízení (lex loci arbitri), 

které je dnes již standardně ztotožňováno (v důsledku opuštění delokalizační teorie) s právem 

rozhodčího řízení (lex arbitri).6 I rozhodčí řízení se sídlem však může být mezinárodní. O 

mezinárodním rozhodčím řízení se nejčastěji hovoří v souvislosti s rozhodčím řízením, ve 

kterém se projednávají spory významnější hodnoty mezi právnickými osobami (ať už 

soukromého či veřejného práva) a jehož sídlo se (za účelem neutrality) nachází mimo domicil 

kterékoli ze stran.7 Strany i rozhodci tak typicky pochází z různých zemí. 

Tyto znaky sice mohou sloužit pro vytvoření obecné představy, avšak nikoli zřetelných mezí 

pojmu mezinárodní rozhodčí řízení. Konkrétní kritéria rozlišení mezinárodního a 

vnitrostátního rozhodčího řízení však lze nalézt v řádech některých rozhodčích institucí, 

příslušných mezinárodních smlouvách, avšak především v právních úpravách zemí, které pro 

mezinárodní rozhodčí řízení stanoví zvláštní pravidla. Mezi nejvýznamnější zástupce patří 

např. Belgie, Brazílie, Kolumbie, Francie, Hong Kong, Singapur nebo Švýcarsko.8 

Obecně se vyskytují tři kritéria, a to o kritérium založené na předmětu, na subjektech a 

kritérium hybridní kombinující oba přístupy.9 Hledisko předmětu uplatňuje např. úprava 

francouzská, pro kterou je rozhodující povaha předmětu sporu. Rozhodčí řízení je 

mezinárodní, pokud je jeho předmětem ekonomická transakce zahrnující přeshraniční pohyb 

zboží, služeb nebo kapitálu.10 

                                                 

4 BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd., Praha: C. 

H. Beck, 2012, s. 607-608. KAUFMANN-KOHLER, G. Globalization of Arbitral Procedure. Vanderbilt Journal 

of Transnational Law, 2003, rč. 36, s. 1319-1320. 

5 BLACKABY, N.; PARTASIDES, C. op. cit. 2015, s. 8. 

6 BĚLOHLÁVEK, A. J. op. cit. 2012, s. 605. 

7 BLACKABY, N.; PARTASIDES, C. op. cit. 2015, s. 8-9. 

8 Ibid., s. 9. 

9 REDFERN, A.; HUNTER, M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. London: Sweet & 

Maxwell, 2004, body 1-24. LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. Comparative International 

Commercial Arbitration. Haag: Kluwer Law International, 2003. s. 58. 

10 POUDRET, J. F.; BESSON, S. op. cit. 2007, s. 31-33. 
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Z kritéria subjektu vychází úprava švýcarská. Podle čl. 176 IPRG11 je rozhodčí řízení 

mezinárodní, pokud alespoň jedna ze stran rozhodčí smlouvy nemá v době uzavření smlouvy 

ve Švýcarsku své bydliště ani obvyklý pobyt. Dalším příkladem je Evropská úmluva, která se 

podle svého čl. 1 odst. 1 písm. a) použije na spory, které vzešly nebo vzejdou z provádění 

mezinárodního obchodu mezi fyzickými anebo právnickými osobami, které při uzavírání 

smlouvy měly svůj obvyklý pobyt nebo své sídlo v různých smluvních státech.12 Ustanovení 

sice obsahuje pojem „provádění mezinárodního obchodu“, což může evokovat kritérium 

předmětu, avšak na rozdíl od přítomného kritéria subjektu není dostatečně konkrétní, přičemž 

již samotné uzavření smlouvy mezi osobami z různých států lze chápat jako „provádění 

mezinárodního obchodu“. Jinými slovy je předpoklad předmětu již obsažen v kritériu 

subjektu. 

Typickým představitelem hybridního přístupu je Vzorový zákon UNCITRAL, jehož čl. 3 

odst. 1 kombinuje obě kritéria a ještě je doplňuje o subjektivní prvek v podobě vůle stran. 

Podle Vzorového zákona UNCITRAL je rozhodčí řízení jednak mezinárodní, mají-li strany 

v okamžiku uzavření rozhodčí smlouvy místa podnikání v různých státech. I pokud mají obě 

strany místo podnikání ve stejném státě, postačí, nachází-li se v jiném státě místo konání 

rozhodčího řízení určené rozhodčí smlouvou nebo místo, kde má být plněna podstatná část 

závazku, či místo, které je nejúžeji spojeno s předmětem sporu. Konečně je rozhodčí řízení 

mezinárodní i tehdy, pokud se strany výslovně dohodly, že předmět rozhodčí smlouvy se 

dotýká více než jednoho státu. Poslední varianta tak fakticky umožňuje subjektivní 

internacionalizaci jinak vnitrostátního sporu.13 

Pro účely této práce bude autor vycházet z širšího pojetí mezinárodního rozhodčího řízení, 

které kombinuje obě zmíněná kritéria. Rozhodčí řízení tak je mezinárodní, zahrnuje-li 

mezinárodní prvek, ať už v subjektech nebo předmětu řízení. 

                                                 

11 Federální zákon Švýcarska o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 1987, AS 1988 1776 

(Budesgesetz űber das Internationale Privatrecht). Dále viz seznam zkratek za vlastním textem této práce. 

12 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb., o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži. 

13 LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. op. cit. 2003, s. 61. 
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1.2. Doktríny rozhodčího řízení 

Jak bylo uvedeno výše, rozhodčí řízení má dvě základní charakteristiky, a to prvek jurisdikční 

(pravomoc rozhodnout spor) a prvek smluvní (rozhodčí smlouva tuto pravomoc zakládající). 

Zdůrazňování jednoho z těchto prvků má za následek posunutí vnímání charakteru rozhodčího 

řízení, které lze rozdělit do kategorií obecně známých jako doktríny rozhodčího řízení.14 

Základní polaritu těchto přístupů demonstrují doktríny jurisdikční a smluvní. Teorie 

jurisdikční chápe rozhodčí řízení jako sporné řízení, v němž rozhodci řeší spor nalézáním 

práva na základě pravomoci delegované státem.15 Jakkoli tedy jurisdikční teorie připouští, že 

rozhodčí řízení může proběhnout na základě dohody stran,16 zdůrazňuje, že vedle rozhodčí 

smlouvy musí rozhodčí řízení jako způsob řešení sporů připouštět příslušný právní řád.17 

Doktrína smluvní naopak staví do popředí autonomii stran a jako základ pravomoci rozhodce 

prezentuje rozhodčí smlouvu. Klasická smluvní teorie dokonce vnímala rozhodce jako 

zástupce stran, jehož úkolem je zjistit obsah smlouvy hlavní a to následně uvést v rozhodčím 

nálezu, který sám představuje smlouvu.18 Moderní smluvní teorie od takto extrémní pozice 

upouští, avšak stále vnímá rozhodčí řízení primárně jako institut smluvního práva, který tak 

podléhá nikoli úpravě civilního procesu, ale autonomii stran.19 

Jak už její název napovídá, smíšená / hybridní doktrína představuje kompromisní řešení 

nedostatků jurisdikční a smluvní teorie. Sice uznává, že základním předpokladem pro 

                                                 

14 Z tuzemské literatury viz RŮŽIČKA, K. K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2003, 

č. 5, s. 33. BĚLOHLÁVEK, A.; PEZL, T. Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a ústavního 

pořádku České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy. 2004, č. 7. ROZEHNALOVÁ, N. Hlavní doktríny 

ovládající rozhodčí řízení. In: Dny práva – 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Dostupné 

na: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/rozhodci_rizeni.html. Ze zahraniční literatury viz: 

LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. op. cit. 2003, s. 74-82. BORN, G. B. International 

Commercial Arbitration. 2. vyd., Haag: Kluwer Law International, 2014, s. 214-216. 

15 BĚLOHLÁVEK, A. J. op. cit. 2012, s. 26. 

16 ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 72. 

17 LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. op. cit. 2003, s. 74-75. BĚLOHLÁVEK, A.; PEZL, T. op. 

cit. 2004, s. 258. 

18 BĚLOHLÁVEK, A. J. op. cit. 2012, s. 23. BĚLOHLÁVEK, A.; PEZL, T. op. cit. 2004, s. 257. 

19 RŮŽIČKA, K. op. cit. 2003, s. 36. 
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rozhodčí řízení je rozhodčí smlouva, avšak dodává, že musí být rozeznána právním řádem, 

který konání rozhodčího řízení připouští a který přiznává rozhodčímu nálezu účinky 

rozhodnutí soudu.20 

V duchu delokalizačních tendencí se v mezinárodním rozhodčím řízení vyvinula také teorie 

autonomní. Ta se od všech zbývajících doktrín oprošťuje premisou, že rozhodčí řízení může 

existovat nezávisle na jakémkoli pozitivním právním řádu. Právní rámec mezinárodního 

rozhodčího řízení tak utváří jeho samotná praxe a nikoli jednotlivé národní právní úpravy.21 

1.3. Role rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení 

Doktríny rozhodčího řízení však nejsou jen teoretickými kategoriemi. Naopak mají zcela 

zásadní dopad na vnímání podstaty mandátu rozhodce a jako takové definují roli rozhodce 

v rozhodčím řízení. Spočívá-li mandát rozhodce v rozhodnutí sporu na základě pravomoci 

delegované státem, rozhodce bude tuto pravomoc vykonávat způsobem, jakým by ji při 

absenci rozhodčí smlouvy vykonával soud. Jurisdikční teorie tak sbližuje rozhodčí a soudní 

řízení v tom smyslu, že rozhodce stejně jako soudce autoritativně rozhoduje o právech a 

povinnostech stran. Naopak smluvní doktrína staví rozhodce na úroveň stran, ne-li dokonce 

pod ni. Rozhodce zde vystupuje jako soukromá osoba, která stranám poskytuje službu 

v podobě hledání kompromisního řešení jejich sporu, přičemž působnost rozhodce je zásadně 

omezena autonomií stran. 

Jak zdůrazňuje teorie smíšená, skutečná povaha rozhodčího řízení se nachází kdesi na pomezí 

uvedených přístupů. Ani z pohledu teorie smluvní, která zejména poukazuje na 

soukromoprávní rysy vztahu rozhodce a stran, nelze opomenout některé quasi-soudní aspekty 

činnosti rozhodce, které jsou s rozhodčím řízením neodmyslitelně spjaty. Jak např. uvedl 

Nejvyšší soud Velké Británie v roce 2011, mandát rozhodce vyžaduje, aby tento vystupoval 

nad zájmy stran řízení a jednal v roli jim nadřazeného, nikoli podřízeného subjektu.22 I pokud 

budeme v duchu smluvní teorie chápat činnost rozhodce jako službu poskytovanou stranám, 

                                                 

20 LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. op. cit. 2003, s. 79-80. 

21 Ibid., s. 81-82. 

22 Rozsudek Nejvyššího soudu Velké Británie [United Kingdom Supreme Court] ze dne 27. července 2011 ve 

věci Jivraj v. Hashwani, [2011] UKSC 40., zde odst. 41. Dostupné na: 

https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2010-0158-judgment.pdf [cit. 2017-02-12]. 
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předmětem takové služby je, jak příznačně podotkl též ESD, rozhodnutí sporu mezi dvěma či 

více stranami, čímž lze činnost rozhodce odlišit od mandátu právních zástupců, kteří zásadně 

hájí zájmy stran.23 

Rozhodce tedy obdobně jako soudce projednává podání stran a následně vydává nestranné, 

odůvodněné (ledaže to vyloučí strany)24 a závazné rozhodnutí, které konkluzivně (nabývá 

účinku res iudicata) stanovuje práva a povinnosti stran. Tato kvazisoudní funkce činnosti 

rozhodce předpokládá povinnost rozhodce věc rozhodnout podle rozhodného práva,25 tedy 

typicky použít příslušné předpisy lex causae, popř. některá pravidla nestátního původu, jako 

např. transnacionální právo mezinárodního obchodu obecně známé pod pojmem lex 

mercatoria.26 Za určitou výjimku lze v tomto ohledu označit rozhodování ex aequo et bono 

nebo amiable compositeur, což sice nepředstavuje rozhodování striktně na základě 

pozitivního práva, avšak nijak nenarušuje uvedenou kvazisoudní povahu činnosti rozhodce, 

jehož mandátem i v těchto případech zůstává věc projednat a vydat rozhodnutí o právech a 

povinnostech stran. Vedle toho je vhodné zmínit, že zmocnění k tomuto typu rozhodování je 

v mezinárodní praxi poměrně ojedinělé.27 

1.4. Zacházení s rozhodným právem v mezinárodním rozhodčím 

řízení 

Základním úkolem a podstatou mandátu rozhodce je tedy rozhodnout spor podle rozhodného 

práva. V této souvislosti pak vyvstává otázka, jakým způsobem se v rozhodčím řízení se 

právní normy použitelné pro meritum věci zjišťují a aplikují. Nejde o problém kolizní, tedy o 

                                                 

23 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Bernd von Hoffmann v. Finanzamt Trier ze dne 16. září 1997, 

sp. zn. C-145/96, odst. 17. 

24 Viz např. ustanovení § 25 odst. 2 RozŘ. 

25 BORN, G. B. op. cit. 2014, s. 1997. 

26 K tomuto viz např. PAUKNEROVÁ, M. Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí – otázky rozhodného práva. 

Právní rozhledy, 2003. č. 12, s. 587 a násl.; ROZEHNALOVÁ, N. Lex mercatoria a jeho užití v řízení před 

mezinárodními rozhodci. Právní praxe v podnikání, 1999, rč. 8, č. 11, s. 29 a násl. 

27 MOSES, M. L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008, s. 79. 
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to, který právní řád (nebo jiný soubor pravidel) se použije, ale o následnou otázku, jak se 

s takto určeným souborem právních norem zachází. 

Ve vnitrostátním rozhodčím řízení, které se koná v zemi, v níž mají strany svůj domicil a s níž 

také souvisí předmět sporu, lze předpokládat, že právo této země bude typicky též právem 

rozhodným pro meritum sporu. Pochází-li ze stejné země též rozhodci, zjištění obsahu tohoto 

práva a jeho použití tak nebude činit zvláštní problémy, když pro strany i rozhodce jde o 

právo tuzemské. V mezinárodním rozhodčím řízení je však situace jiná – rozhodci ani strany 

nutně nemusí znát rozhodné právo v dané věci. Znalost použitelného práva rozhodcem je pak 

pro stranu sporu přirozeně jedním z významných faktorů při výběru rozhodce.28 

Pokud rozhodce použitelné právo nezná, v praxi mezinárodního rozhodčího řízení se 

předpokládá, že strany samy předloží právní posouzení daného případu29 a prokážou rozhodci 

obsah rozhodného práva na základě právních textů, judikatury či znaleckých posudků.30 Zde 

však vyvstává otázka, zda je v pravomoci rozhodce zjistit obsah použitelného práva a věc po 

právní stránce posoudit samostatně anebo zda je v tomto ohledu omezen návrhy stran a 

prameny práva, na které strany ve svých podáních odkazují. Takovéto nezávislé posouzení 

věci rozhodcem se může objevovat v různých formách. 

1.4.1. Zjištění obsahu rozhodného práva 

Pokud jde o zjišťování obsahu práva rozhodného pro předmět sporu, zde je nejdříve nutné si 

položit otázku, zda je rozhodce vůbec oprávněn aplikovat a své rozhodnutí odůvodnit na 

základě právních norem, na které strany ve svých podáních neodkazují. Takovéto jednání 

může mít za následek především procesní pochybení v podobě upření možnosti stran věc před 

                                                 

28 KAUFMANN-KOHLER, G. The arbitrator and the law : Does he/she know it ? Apply it ? How ? And a few 

more questions. In: WIRTH, M. (ed.) Best practices in international arbitration. ASA Swiss arbitration 

Association Conference of January 27, 2006 in Zürich. Bâle: Association Suisse de l'Arbitrage, 2006, s. 93 

[online]. [cit. 2017-04-06]. Dostupné na: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:30374 

29 KAUFMANN-KOHLER, G. The Governing Law: Fact or Law? – A Transnational Rule on Establishing its 

Content. In: WIRTH, M. (ed.)  Best Practices in International Arbitration, ASA Special Series, č. 26, 2006, s. 

84. 

30 KNUTS, G. Jura Novit Curia and the Right to be Heard – An Analysis of Recent Case Law. Arbitration 

International, rč. 28, č. 4, 2012, s. 672. 
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rozhodcem projednat.31 Vzhledem k tomu, že takováto právní norma bude typicky mít pro 

jednu stranu sporu pozitivní či negativní důsledky, může být ohrožen jeden ze základních 

principů vedení rozhodčího řízení, a to princip rovného zacházení se stranami.32 

Z opačného hlediska si lze opět klást otázku, kam až sahá povinnost rozhodce věc rozhodnout 

na základě použitelného práva, tedy jestli rozhodce je povinen aplikovat na daný skutkový 

stav příslušné právní normy ex officio, tj. i bez návrhu. Jedno z nejvýznamnějších specifik 

rozhodčího řízení, tedy zákaz meritorního přezkumu rozhodčího nálezu soudem, alespoň na 

první pohled evokuje dojem, že nezohlednění právních norem, na které ani strany neodkazují, 

nemůže mít na platnost33 a vykonatelnost rozhodčího nálezu jakýkoli vliv. Rozhodne-li soud, 

že v rozhodčím řízení měly být aplikovány některé právní normy, jde o věcný přezkum 

nálezu. 

Avšak ne vždy musí jít o problém čistě hmotně-právní povahy. Pokud rozhodčí senát 

neaplikuje příslušné právní normy s odůvodněním, že nebyly stranami prokázány, může se 

jednat i o pochybení procesní, tedy nedostatek potenciálně zakládající důvod pro zrušení či 

odmítnutí uznání rozhodčího nálezu.34 Přístupy k této otázce se však liší, a to především 

v závislosti na tom, zda příslušné lex arbitri zachází s použitelným cizím právem jako 

s právem nebo jako se skutečností.35 

Konečně je také možné hovořit o povinnosti rozhodce aplikovat pouze některé normy 

v závislosti na jejich povaze. V zásadě přichází v úvahu omezení této pravomoci rozhodce na 

kogentní normy lex causae nebo normy střežící určitý veřejný zájem, tj. typicky imperativní 

normy třeba i třetích států.36 Účelem takovéhoto pojetí povinnosti rozhodce aplikovat 

příslušné normy dopadající na daný právní vztah je zajištění souladu s veřejným pořádkem 

jiných zemí a tedy i vykonatelnosti rozhodčího nálezu v těchto zemích. 

                                                 

31 Předmětná právní úprava bude podrobněji popsána v následujících částech této práce, zde však jen pro 

ilustraci viz čl. V odst. 1 písm. b) Newyorské úmluvy nebo čl. 34 odst. 2 písm. a) bod ii) Zákona UNCITRAL. 

32 Viz čl. 18 Zákona UNCITRAL. 

33 Pojem platnosti rozhodčího nálezu autor používá v souvislosti s takovým nálezem, u něhož nejsou dány 

důvody pro jeho zrušení v zemi, v níž byl vydán. 

34 Viz čl. V odst. 1 písm. d) Newyorské úmluvy nebo čl. 34 odst. 2 písm. a) bod iv) Zákona UNCITRAL. 

35 CORDERO MOSS, G. Is the Arbitral Tribunal Bound by the Parties’ Factual and Legal Pleadings? Stockholm 

International Arbitration Review, 2006, č. 3, s. 22. 

36 Viz MOSES, M. L. op cit. 2008, s. 81. 
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1.4.2. Právní posouzení předmětu sporu 

Stejně tak nezávislé právní posouzení rozhodce může mít různé formy. Jednak se může jednat 

o situace, kdy rozhodce nárok sice přizná v rámci žalobního petitu, avšak na základě jiného 

pravidla / ustanovení. Jako příklad lze uvést přiznání náhrady škody, která měla vzniknout v 

důsledku prodlení prodávajícího, ačkoli kupující náhradu požadoval jako nárok z vad 

dodaného zboží.37 Obdobně se může žalobce domáhat určení práva na odstoupení od 

smlouvy, které rozhodčí senát sice shledá oprávněným, avšak na základě jiného důvodu, než 

který byl uplatňován žalobcem. Pouhé odlišné právní posouzení, které zůstává v mezích 

žalobního petitu, by nemělo být považováno za rozhodnutí ultra petita, tedy překračující 

pravomoc / mandát rozhodce, ačkoli ani toto neplatí zcela bez výjimek.38 

Rozdílné právní posouzení věci však může mít za následek tzv. překvapivost rozhodnutí39 a 

tudíž ohrozit právo stran věc před rozhodci projednat. Z toho důvodu se jeví žádoucím strany 

vyzvat k tomu, aby se k této nové právní otázce vznesené rozhodčím senátem vyjádřily. Má-li 

se však takové vyjádření pohybovat pouze v rovině právní argumentace, kterou senát zásadně 

není vázán, může být nutnost takové výzvy diskutabilní.40 Na druhou stranu je nutné vzít 

v potaz skutečnost, že v mezinárodním rozhodčím řízení strany (resp. jejich zástupci) stejně 

jako rozhodci nezřídka pochází z různých právních kultur a tudíž jakékoli odlišné právní 

posouzení věci rozhodčím senátem bude velmi pravděpodobně pro strany a jejich zástupce 

                                                 

37 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 23-24. 

38 LANDOLT, P. Arbitrators’ Initiatives to Obtain Factual and Legal Evidence. Arbitration International. The 

Journal of the London Court of International Arbitration, 2012, rč. 28, č. 2, s. 192. 

39 K otázce překvapivosti / nepředvídatelnosti rozhodčího nález viz např.: LEW, J. D. M. Iura Novit Curia and 

Due Process [online]. Legal Studies Research Paper No. 72/2010, Queen Mary University of London, School of 

Law, s. 15. [cit. 2017-05-11]. Dostupné na http://ssrn.com/abstract=1733531; GILLIS WETTER, J. Procedures 

for Avoiding Unexpected Legal Issues. In: VAN DEN BERG, A. J. (ed.) Planning Efficient Arbitration 

Proceedings: The Law Applicable in International Arbitration, IC ICCA Congress Series 1994 Vienna, Vol 7. 

Haag: Kluwer Law International 1996, s. 87-99; MEIER, A.; MCGOUGH, Y. Do Lawyers Always Have to 

Have the Last Word? Iura Novit Curia and the Right to Be Heard in International Arbitration: an Analysis in 

View of Recent Swiss Case Law. ASA Bulletin, 2014, rč. 32, č. 3, s. 503; LEVY, L. Jura Novit Curia? The 

Arbitrator’s Discretion in the Application of the Governing Law [online]. Kluwer arbitration blog [cit. 2017-05-

11]. Dostupné na: http://kluwerarbitrationblog.com/blog/1009/03/20/jura-novit-curia-the-arbitrator´s-discretion-

in-theapplication-of-the-governing-law/. 

40 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 28. 
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překvapivé, tudíž v možném rozporu s právem stran věc před rozhodci projednat.41 V každém 

případě vyžaduje-li tato odlišná právní kvalifikace doplnění dokazování nebo zakládá-li se na 

zcela nových (tj. doposud neuplatněných) pramenech práva, jeví se výzva k vyjádření stran 

jako žádoucí v zájmu zajištění vykonatelnosti rozhodčího nálezu.42 

Ještě výraznější intervenci rozhodčího senátu představuje situace, kdy rozhodčí senát dojde 

k závěru, že straně náleží a tudíž by mohl být přiznán nárok, který v řízení neuplatňuje. 

S takovýmto postupem je spojena řada rizik. Obecně může být přiznání nároku, který nebyl 

v petitu žalobce uplatněn, považováno za jednání rozhodce ultra petita a jako takové vést 

k ohrožení platnosti či vykonatelnosti nálezu.43 Nevyrozumí-li rozhodčí senát strany o svém 

odlišném právním posouzení a nevyzve-li je ke sdělení svého stanoviska, může takový postup 

vést k porušení práva stran věc v řízení projednat. A i pokud senát strany vyzve k vyjádření, 

zůstává otázkou, zda není takovéto uvedení nového (stranami nevzneseného) nároku 

samotným rozhodčím senátem do daného řízení v rozporu se zásadou rovnosti zbraní, když 

fakticky jde o poučení jedné ze stran o jejím hmotně-právním nároku, který v řízení tato 

strana přitom ani neuplatnila. 

Další otázky pak vyvstávají v souvislosti s některými specifickými případy, jako např. 

rozhodčí řízení, v němž participuje pouze žalující strana, tedy kde žalovaná (třeba jen kromě 

obecného blanketového odmítnutí nároků protistrany) nepředloží rozhodčímu senátu jakékoli 

právní posouzení věci. Je to opět princip rovnosti zbraní, který v závislosti na úhlu pohledu 

může v takovém případě sloužit oběma stranám. Z určitého hlediska může skutečnost, že 

rozhodčí senát má k dispozici pouze z právní argumentaci participující strany, ospravedlňovat 

nutnost zvýšené aktivity rozhodčího senátu ve smyslu samostatného zjišťování použitelných 

předpisů a nezávislého právního posouzení věci, které může ve výsledku vést k zamítnutí 

žaloby např. na základě norem, které sám senát uznal za použitelné, ač na ně žádná ze stran 

neodkazovala. Na druhou stranu může taková činnost senátu vést k faktickému suplování role 

neparticipující strany v rozporování uplatňovaného nároku a ve výsledku tak narušit rovnost 

stran řízení. 

                                                 

41 GIOVANNINI, T. International Arbitration and Jura Novit Curia - Towards Harmonization. In 

FERNÁNDEZ-BALLATEROS, M. Á.; ARIAS, D. (eds.) Liber Amicorum: Bernardo Cremades, Madrid: La 

Ley, 2010, s. 507. 

42 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 28. 

43 Viz čl. V odst. 1 písm. c) Newyorské úmluvy nebo čl. 34 odst. 2 písm. a) bod iii) Zákona UNCITRAL. 
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1.5. Zásada iura novit curia 

Jak bylo demonstrováno v předchozí kapitole, problematika zacházení s rozhodným právem 

v mezinárodním rozhodčím řízení vyvolává množství otázek. Odpovědi na tyto poskytuje 

jeden ze základních principů kontinentálního civilního řízení definující roli soudce při 

aplikaci práva pro rozhodnutí ve věci, a to zásada iura novit curia. Význam této zásady, která 

v překladu zní „soud zná právo“, zřejmě lépe vystihuje pro ni výchozí maxima „da mihi 

factum, dabo tibi jus“, tedy „dej mi skutek, právo ti dám já.“ Podle tohoto pravidla tak strany 

poskytnou soudci rozhodné skutkové okolnosti a ten na tento skutkový stav samostatně 

aplikuje právo, které sám vyhledá.44 Nejvýznamnějším důsledkem pak je, že na rozdíl od 

skutečností, které se po jejich prokázání subsumují pod příslušné právní normy, nemusí strany 

právo dokazovat. Soud právo zná, a tudíž jej použije z úřední povinnosti, tedy i bez návrhu 

stran. Pokud jde o právní posouzení soudu, to je v důsledku zásady iura novit curia nezávislé 

na právních argumentech stran, které nemohou ani svou dohodou jakkoli omezit to, jak má 

soud věc právně kvalifikovat.45 

V této formě se však v zemích civil law předmětná zásada uplatňuje pouze ve vztahu k lex 

fori, tedy právu pro daný soud tuzemskému. Má-li se podle příslušných kolizních norem 

použít cizí / zahraniční právo, presumpce „znalosti práva“ je již přirozeně neudržitelná. Iura 

novit curia tak dopadá pouze na tuzemské kolizní normy, které představují součást lex fori a 

jako takové se použijí bez návrhu. Kontinentální právní systémy však i ve vztahu k cizímu 

právu předpokládají vlastní aktivitu soudce, když soudům ukládají povinnost zjistit a 

aplikovat právo použitelné na základě kolizní normy ex officio, což je typicky doprovázeno 

též zacházením s cizím právem jako s právem. Tím se odlišují od systémů anglosaských, kde 

nejenže kolizní normy nemusí být z úřední povinnosti aplikovány, ale cizí právo se typicky 

                                                 

44 KÜHN, Z. Iura novit curia: aplikace starého principu v nových podmínkách. Právní rozhledy, č. 8, 2004, s. 

295. 

45 OBERHAMMER, P.; DOMEJ, T. Germany, Switzerland and Austria. In: VAN RHEE, C. H. (ed.) European 

Traditions in Civil Procedure, Antverpy: Intersentia, 2005, s. 303. 
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použije jen k návrhu strany, která jeho obsah musí prokázat jako jakoukoli jinou skutečnost46 

(blíže k rozdílu mezi kontinentálním a anglosaským pojetím viz druhou část této práce).47 

1.6. Role zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení 

V rozhodčím řízení, kde se lze setkat též s pojmem iura novit arbiter,48 plní tato zásada 

shodnou funkci; vymezuje tedy roli rozhodce a stran ve vztahu k zacházení s právem 

rozhodným pro meritum sporu. S jistou mírou paušalizace tak lze říct, že zásada iura novit 

curia ve všech výše uvedených otázkách zjišťování použitelného práva a právního posouzení 

věci v rozhodčím řízení podporuje aktivní přístup rozhodce. Rozhodce vycházející z této 

zásady tak má pravomoc samostatně zjišťovat obsah použitelného práva a nezávisle na 

stranách posuzovat předmětný spor. V krajní podobě (v duchu pravidla „da mihi factum, dabo 

tibi jus“) by procesní povinností stran bylo pouze tvrdit rozhodné skutečnosti a předložit 

odpovídající důkazy, zatímco rozhodce by samostatně zjistil obsah rozhodného práva a 

aplikoval jej na daný skutkový stav. Takový postup je však v praxi mezinárodního rozhodčího 

řízení velmi těžko představitelný.49 

Na otázku zacházení s rozhodným právem však praxe mezinárodního rozhodčího řízení stále 

marně hledá jednoznačnou odpověď.50 Jedním z důvodů je přirozeně skutečnost, že rozhodci 

(popř. též zástupci stran) pocházející ze zemí civil law či common law mívají o zacházení 

s rozhodným právem různé představy. Vedle toho je vůbec diskutabilní, nakolik mohou či 

musí rozhodci při zjišťování a aplikaci rozhodného práva vycházet z principů ovládající 

soudní civilní řízení (jako je princip iura novit curia), natož který právní řád je v tomto ohledu 

relevantní (lex arbitri nebo lex causae). Konečně je rozhodující též způsob nahlížení na 

                                                 

46 PAUKNEROVÁ, M. Aktuální otázky používání zahraničního práva v soudním a v rozhodčím řízení. Právník, 

2012, rč. 151, č. 12, s. 1277-1278. 

47 Pouze pro přehlednost autor uvádí, že z hlediska obsahové struktury se práce v souladu s oficiálními pokyny 

pro náležitosti závěrečných prací skládá z částí (1), kapitol (1.1) a bodů (1.1.1). 

48 Viz např. ARROYO, M. Which is the Better Approach to Jura Novit Arbiter – the English or the Swiss? In: 

MÜLLER, Ch., RIGOZZI, A. (eds.) New Developments in International Commercial Arbitration, Zurich: 

Schulthess, 2010, s. 27–54. 

49 DIMOLITSA, A. The equivocal power of the arbitrators to introduce ex officio new issues of law. ASA 

Bulletin, 2009, rč. 27, č. 3, s. 439. 

50 KAUFMANN-KOHLER, G. The arbitrator and the law. op. cit. 2006, s. 87. 
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rozhodčí řízení a samotnou podstatu pravomoci rozhodce. Rozhodce přistupující ke svému 

mandátu z hlediska smluvního paradigmatu rozhodčího řízení může považovat jakoukoli 

aktivitu nad rámec vymezený návrhy a argumenty stran (např. nezávislé právní posouzení či 

vlastní zjištění obsahu příslušných použitelných norem) jako překročení své pravomoci. 

Naopak rozhodce zastávající jurisdikční doktrínu může inklinovat k aktivnějšímu způsobu 

vedení řízení a vnímat jako svou povinnost aplikovat použitelné právo bez omezení návrhy 

stran.51 

Pozice zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení tak není zdaleka zřejmá. 

Zatímco normy upravující vedení rozhodčího řízení (obsažené v zákonech o rozhodčím řízení  

a řádech rozhodčích soudů) ne vždy poskytují specifická pravidla pro zacházení s rozhodným 

právem, je potřeba meze uplatnění principu iura novit curia rozhodci hledat též v praxi 

národních soudů při zrušování či uznávání rozhodčích nálezů.52 Především to si klade za cíl 

tato práce, která bude předmětnou problematiku zkoumat z hlediska čtyř hypotéz, jež jsou 

rozvedeny v následujících bodech. 

1.6.1. Vliv tradice civilního soudnitcví na roli zásady iura novit curia 

v mezinárodním rozhodčím řízení 

Jak již bylo zmíněno, zásada iura novit curia ovládá civilní soudní řízení v řadě zemí 

kontinentální právní kultury, čímž je odlišuje od praxe soudů zemí anglosaských, které 

k zacházení s rozhodným (a především cizím) právem přistupují značně pasivněji. Odlišnost 

těchto přístupů bývá označována za jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi systémy civil law 

a common law.53 Jen výjimečně však národní leges arbitri umožňují automatickou aplikaci 

pravidel civilního procesu v rozhodčím řízení.54 

Je tedy namístě se ptát, zda národní úpravy a praxe rozhodčího řízení v jednotlivých státech 

skutečně odrážejí uvedené civil law a common law přístupy, které lze v civilním soudním 

                                                 

51 WAINCYMER, J. Procedure and Evidence in International Arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 

International, 2012, s. 1064. 

52 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 11. 

53 WAINCYMER, J. op. cit. 2012, s. 1064. 

54 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 179. 
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řízení těchto zemí nalézt, anebo zda naopak zůstávají jednotlivá leges arbitri praxí civilního 

soudního procesu nedotčena. Tato otázka představuje první hypotézu práce. 

1.6.2. Jednotný přístup k uplatňování zásady iura novit curia 

v mezinárodním rozhodčím řízení 

Při zkoumání, jak se v různých zemích uplatňuje zásada iura novit curia, se může objevit 

určitý trend přiklánějící se buď ke kontinentálnímu, nebo naopak anglosaskému pojetí. 

Názory, že v mezinárodním rozhodčím řízení existuje nebo by měl existovat jednotný a na 

národních úpravách nezávislý přístup k zacházení s rozhodným právem, rozhodně nejsou 

ojedinělé.55 Druhá hypotéza práce se tak bude zabývat otázkou, zda taková praxe 

v mezinárodním rozhodčím řízení existuje, a pokud ano, pak který z přístupů v ní převládá. 

1.6.3. Zásada iura novit curia a meritorní přezkum rozhodčího nálezu 

Jedním z nejpříznačnějších rysů rozhodčího řízení je jeho jednoinstančnost. Ta je zakotvena 

ve většině mezinárodních smluv a národních úprav rozhodčího řízení, podle nichž soudy 

nemohou rozhodčí nález zrušit nebo odmítnout jeho uznání z důvodu nesprávného právního 

posouzení sporu po věcné stránce. Nesprávná aplikace rozhodného práva tak zásadně nemůže 

platnost či vykonatelnost rozhodčího nálezu ohrozit; tento princip však není zcela 

bezvýjimečný.56 

Zásada iura novit curia sice je procesní zásadou definující roli rozhodce a stran v daném 

řízení. Na druhou stranu je však bytostně spjata s použitelným hmotným právem, když 

rozhodci ukládá povinnost samostatně určit rozhodné otázky a příslušné právní normy. Je-li 

přitom meritorní soudní přezkum rozhodčích nálezů zásadně vyloučen, nabízí se otázka, zda 

mohou soudy uplatnění této zásady v rozhodčím řízení jakkoli vynucovat. Tato otázka 

představuje třetí hypotézu práce. 

                                                 

55 MANTAKOU, A. P. The Misadventures of the Principle Jura Novit Curia in International Arbitration - A 

Practitioner’s Approach. In: Purusit of Justice: Essays in Honour of Spyridon Vl. Atenas: Vrellis, 2014, s. 497; 

GIOVANNINI, T. In: FERNÁNDEZ-BALLATEROS, M. Á.; ARIAS, D. (eds.) op. cit. 2010, s. 508; 

KAUFMANN-KOHLER, G. The Governing Law op. cit. 2006, s. 84. 

56 HORVATH, G. J. The Duty of the Tribunal to Render an Enforceable Award. Journal of International 

Arbitration, 2001, rč. 18, č. 2, s. 146. 
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1.6.4. Zásada iura novit curia v investiční arbitráži 

Investiční arbitráž je specifickým typem rozhodčího řízení, v němž se projednávají spory o 

ochraně investic mezi státem a zahraničním investorem. Takové řízení probíhá na základě 

mezinárodních smluv57 mezi hostující zemí a státem, z něhož investor pochází. Předmětem 

řízení jsou nároky investora vyplývající z porušení příslušné mezinárodní smlouvy ze strany 

hostujícího státu. 

Investiční arbitráž se od obchodní arbitráže odlišuje v řadě aspektů. Snad nejvýznamnějších 

z nich je skutečnost, že investiční spory se typicky rozhodují podle mezinárodních smluv, 

tedy pramenů mezinárodního práva veřejného. Pravomoc rozhodčího senátu může být 

omezena jen na porušení mezinárodní smlouvy, ale může být též rozšířena na porušení smluv 

soukromého práva. Též prostředky obrany proti rozhodčímu nálezu podléhají režimu 

stanovenému v příslušné mezinárodní smlouvě, z nichž jednoznačně nejvýznamnější 

představuje Úmluva ICSID, která upravuje i uznání a výkon nálezů vydaných na jejím 

základě.58 

Zmíněné charakteristiky nezřídka vedou k názorům, že zásada iura novit curia má 

v investiční arbitráži zásadní uplatnění.59 Poslední hypotézou této práce tak představuje 

otázka, zda specifika investiční arbitráže odůvodňují odlišný přístup k zásadě iura novit curia 

ve srovnání s obchodní arbitráží a zda lze takovou tendenci v investiční arbitráži sledovat. 

                                                 

57 Jde především o bilaterální smlouvy o ochraně investic, ale též některé vícestranné smlouvy, jako např. čl. 11 

Severoamerické dohody o volném obchodu (dostupná na: https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-

Texts/North-American-Free-Trade-Agreement) či Dohoda k energetické chartě z roku 1991 (dostupná na: 

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf). 

58 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o řešení sporů z 

investic mezi státy a občany druhých států (Washingtonská úmluva). 

59 WAINCYMER, J. op. cit. 2012, s. 1079. 
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2. IURA NOVIT CURIA V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ 

Zásada iura novit curia řeší otázku, jak se zjišťuje a aplikuje právo, kterého je třeba použít 

k rozhodnutí ve věci. Hovoříme-li o hmotném právu rozhodném pro meritum věci, z pohledu 

soudu každého státu existuje jednak právo tuzemské, tedy lex fori, a právo cizí. Jelikož se 

vychází z toho, že lex fori je danému soudu bližší, resp. zná jej minimálně lépe než právo cizí, 

režimy zacházení s domácím a zahraničním právem se liší. Nepodaří-li se cizí právo zjistit, 

má soud k dispozici jakousi záchrannou síť v podobě práva tuzemského. V mezinárodním 

rozhodčím řízení však toto rozlišení neexistuje. Pokud jde o hmotné právo, rozhodce nemá 

žádné lex fori a zásadně nerozlišuje, zda právem rozhodným je lex loci arbitri nebo právo 

jakékoli jiné země.60 Pro rozhodce je tak každé právo cizí.61 Otázky jako prokazování 

rozhodného práva tak v mezinárodním rozhodčím řízení vyvstávají bez ohledu na to, o které 

právo jde, zatímco v řízení soudním se stanou relevantní pouze tehdy, je-li právem 

rozhodným právo jiného státu (tedy odlišné od lex fori).62 Chceme-li tedy srovnávat zacházení 

s „rozhodným“ právem před rozhodci a soudci, je pro tuto analogii nutné u soudů zkoumat 

pouze to, jak soudci zacházejí s právem cizím.63 Pravidla pro soudní aplikaci tuzemského 

práva jsou pro tento účel irelevantní, jelikož rozhodce žádné tuzemské právo nemá. 

Otázka zacházení s cizím právem představuje jeden z tradičních prvků obecné části 

mezinárodního práva soukromého, kterému se typicky věnuje doktrína a někdy také zákonná 

úprava. Pod tuto problematiku se jednak řadí otázka zjišťování obsahu cizího práva, tedy je-li 

soud povinen zjistit obsah cizího práva, popř. jakým způsobem, nebo zachází-li se s cizím 

právem jako s právem nebo skutečností. Vedle toho zde spadá otázka aplikace cizího práva, 

                                                 

60 BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. (eds.) The Application of Substantive Law by International Arbitrators, Paris: 

Dossiers - ICC Institute of World Business Law, 2014, s. 5. Viz také ALBERTI, Ch. P.: Iura Novit Curia in 

International Commercial Arbitration: How Much Justice DoYou Want? In: KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. et 

al. (eds.) International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 14. 

61 GAILLARD, E.; SAVAGE, J. op. cit. 1999, s. 692, marg. 1263. 

62 KAUFMANN-KOHLER, G. op cit. 2003, s. 1331. 

63 Zpráva ILA, s. 8. 
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tedy způsob, jakým se má cizí právo použít, zda se uplatní interpretační hlediska lex fori nebo 

lex causae, jak se má zohlednit judikatura ve státu lex causae.64 

Řada prací a studií na téma zacházení s cizím právem se vedle toho zabývá otázkou, která 

vzniká na počátku jakékoliv kolizní úvahy, a to zda soud kolizní normu použije z úřední 

povinnosti nebo jen k návrhu stran.65 Jak bude demonstrováno níže, některé právní řády 

neukládají soudům povinnost identifikovat mezinárodní prvek a aplikovat kolizní normu 

z vlastního podnětu, ale činí tento postup závislý na tom, jestli kterákoli ze stran poukáže na 

skutečnost, že věc zahrnuje mezinárodní prvek, a navrhne tedy použití cizího práva. 

2.1. Tradice pojetí civilního řízení 

Souvislost problematiky zjišťování cizího práva a použití kolizních norem ex officio je 

zřetelná teprve při pohledu na konkrétní národní úpravy mezinárodního práva soukromého. V 

přístupech jednotlivých zemí k těmto otázkám se totiž promítá chápání samotného účelu a 

smyslu civilního řízení, konkrétně tedy toho, zda jde o řízení stran, které vymezují jak 

předmět řízení, tak právní kvalifikaci dané věci, nebo spíše o řízení soudu, který nezávisle na 

stranách kvalifikuje skutkový stav a aplikuje příslušné normy. Použití kolizní normy 

z vlastního podnětu a zacházení s cizím právem tak naráží na podstatně širší otázku týkající se 

pojetí role soudce v civilním řízení, což je poměrně častým rozlišovacím kritériem mezi 

civilním procesem v common law a civil law zemích.66 Jde zde fakticky o míru, v jaké se 

uplatní základní zásady civilního procesu vymezující roli stran a soudu v civilním řízení, tj. 

                                                 

64 KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé, 8. vyd. Plzeň / Brno: 

Aleš Čeněk / Doplněk, 2015, s. 185 a násl. 

65 Swiss Institute of Comparative Law. The application of foreign law in civil matters in the EU member states 

and its perspectives for the future. JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, Synthesis report with recommendations [online]. 

Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 2011 [cit. 2017-06-22], s. 9 a násl. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/foreign_law_en.pdf. ESPLUGUES, C. aj. The Application of Foreign Law 

by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe: Final General Report (and „Basic Principles for a Future 

EU Regulation on the Application of Foreign Law“). Projekt č. JLS/CJ/2007-1/03, 2010, s. 21 a násl. Dostupné 

na: 

http://www.academia.edu/12503788/Harmonization_of_Private_International_Law_in_Europe_and_Application

_of_Foreign_Law_The_Madrid_Principles_of_2010. 

66 Zpráva ILA, s. 9. 
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především zásady projednací a vyšetřovací, popř. též zásady dispoziční, zásady oficiality a 

pochopitelně též zásady iura novit curia. Konkrétní národní pojetí role soudce v civilním 

řízení tedy udává směr jak při používání kolizní normy, tak při zacházení s cizím právem. 

2.1.1. Přístup common law 

Typickým představitelem tradičního anglosaského přístupu je Velká Británie. Pokud britský 

soud projednává soukromoprávní věc s mezinárodním prvkem, je na stranách, zda vznesou 

argument, že věc obsahuje mezinárodní prvek a má se tak použít cizího práva. Neučiní-li tak 

žádná ze stran, nemá britský soud povinnost ani pravomoc podle cizího práva rozhodnout. 

Britský soud tak cizí právo z úřední povinnosti neaplikuje. To je především důsledkem 

skutečnosti, že britské soudy neznají zásadu iura novit curia, natož aby se tato vztahovala 

k cizímu právu. Je proto také na straně, která použitelnost cizího práva vznesla, aby prokázala 

jeho obsah. S cizím právem se totiž nezachází jako s právem, ale jako se skutečností – cizí 

právo tak podléhá dokazování, na které se v civilním řízení vztahuje zásada projednací.67 

Obdobnou úpravu lze nalézt též např. v Austrálii, kde obsah cizího práva opět musí 

prokazovat strany. Pokud tak neučiní, uplatní se vyvratitelná domněnka, že cizí právo je 

shodné s právem australským.68 I australské právo tak považuje cizí právo za skutečnost, 

kterou je nutné dokazovat. Pamatuje však také na to, že v řadě civilních věcí před australským 

soudem rozhoduje o skutkových otázkách porota, což by mohlo vést k poměrně absurdním 

důsledkům, kdy by porota složená z laické veřejnosti rozhodovala o tom, jakým způsobem byl 

prokázán obsah cizího práva a jak tedy toto má být aplikováno. Z tohoto důvodu se ve věcech, 

v nichž rozhoduje porota, považuje cizí právo za „skutečnost zvláštní povahy“, kterou porota 

neposuzuje.69 

Na první pohled se od common law tradice odchyluje úprava zacházení s cizím právem ve 

Spojených státech amerických. Ustanovení čl. 44.1 federálních pravidel civilního řízení 

výslovně uvádí, že s cizím právem se zachází jako s právem a soud je oprávněn zjistit jeho 

obsah nezávisle na stranách. Soud tak při zjišťování cizího práva není omezen tím, co 

                                                 

67 BRIGGS, A. Conflict of Laws, 2. vyd., New York: Oxford University Press, 2008, s. 4. 

68 NYGH, P. E.; DAVIES, M. Conflict of Laws in Australia, 7. vyd., Sydney: LexisNexis Butterworths, 2002, s. 

325. 

69 Ibid., s. 328. 
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předloží strany, a je oprávněn si obsah cizího práva zjistit sám, přičemž může vyjít 

z jakýchkoli materiálů, které si opatří.70 Americký soud zásadně není povinen strany o svých 

vlastních zjištěních ohledně obsahu cizího práva informovat. Avšak pokud se jím nalezené 

informace o cizím právu významně odlišují od informací předložených stranami, soud by měl 

strany o tomto vyrozumět. Stejně tak by soud měl stranám dát příležitost se vyjádřit 

k jakýmkoli novým právním otázkám, které soud na základě svých vlastních zjištění o obsahu 

cizího práva sám vznesl.71 Tato poučovací povinnost soudu, jejímž účelem je zajistit tzv. 

předvídatelnost rozhodnutí, však není nikterak neobvyklou; naopak se s ní lze standardně 

setkat v národních úpravách jak civilního soudního řízení (viz § 118a OSŘ), tak rozhodčího 

řízení, kde nesplnění této povinnosti ze strany rozhodčího senátu může vést ke zrušení či 

odmítnutí uznání rozhodčího nálezu z důvodu, že stranám nebylo umožněno věc před 

rozhodci projednat, popř. z důvodu nedodržení principu rovnosti stran. 

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že americký soud má pouze oprávnění zjistit si sám 

obsah cizího práva, nikoli povinnost. V důsledku tak může ponechat na stranách, aby obsah 

cizího práva soudu prokázaly jakou každou jinou skutečnost, typicky prostřednictvím 

výslechu znalce.72 Právě zde je vidět, jak může být při posuzování jednotlivých národních 

přístupů ke zjišťování cizího práva (tedy je-li to procesní povinností soudu nebo stran) 

zavádějící tyto přístupy rozlišovat (a tudíž paušalizovat) pouze na základě kritéria, zda daná 

právní úprava chápe cizí právo jako právo či skutečnost.73 Ačkoli americká úprava výslovně 

považuje cizí právo za právo, stále má praxe amerických soudů blíže ke své common law 

tradici pojímající roli civilního soudce pasivně. Americký soudce nemá povinnost zjistit cizí 

právo a z toho důvodu může ponechat na stranách, aby soudu obsah použitelného práva 

                                                 

70 International Law Association. Recommendations on Ascertaining the Contents of the Applicable Law in 

International Commercial Arbitration [online]. Usnesení ILA č. 6/2008, Rio de Janeiro, 2008, s. 11 [cit. 2017-

06-28]. Dostupné na http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/19 (dále jen „Zpráva ILA“). 

71 Notes of Advisory Committee on Rules – 1966, U.S. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 44.1 [online]. [cit. 

2017-06-28]. Dostupné na: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_44.1 

72 TEITZ, L. E. Determining and Applying Foreign Law: The Increasing Need for Cross-Border Cooperation. 

New York University Journal of International Law and Politics [online]. 2013, rč. 45, s. 1095 [cit. 2017-06-28]. 

Dostupné na: http://nyujilp.org/wp-content/uploads/2014/01/45.4-Teitz.pdf 

73 K chybnosti černobílého rozlišování na přístup k cizímu právu jako právu či skutečnosti viz LALANI, S. 

Establishing the Content of Foreign Law: A Comparative Study. Maastricht Journal of European and 

Comparative Law [online]. 2013 rč. 20, č. 1, s. 88 [cit. 2017-06-28] Dostupné na: 

http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/its/mj_20_01_0075.pdf 
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prokázaly, ledaže se soud v souladu se zmíněným čl. 44.1 federálních pravidel civilního řízení 

rozhodne zjistit si obsah cizího práva sám. V praxi je však takovýto postup poměrně 

ojedinělý.74 

Pokud jde o samotné kolizní normy, zde se projevuje absence zásady iura novit curia. Ačkoli 

kolizní normy jsou pro americký soud tuzemskými normami, použijí se pouze k návrhu stran. 

Pokud strany výslovně nenavrhnou použití cizího práva, americký soud typicky věc posoudí 

podle lex fori, vycházeje z domněnky, že strany se tímto mlčením tacitně podřizují lex fori.75 

2.1.2. Přístup civil law 

V kontinentální tradici se kolizní normy aplikují a cizí právo zjišťuje z úřední povinnosti.76 

Tento přístup lze demonstrovat na úpravě české, v níž jsou tyto zásady výslovně uvedeny 

v českém zákonu o mezinárodním právu soukromém (dále „ZMPS“). Podle ustanovení § 23 

odst. 2 ZMPS se obsah rozhodného zahraničního práva zjišťuje bez návrhu z úřední 

povinnosti, přičemž soud učiní k jeho zjištění všechna potřebná opatření. Konkrétně si může 

sám zjistit obsah cizího práva z vlastních zdrojů, popř. si též vyžádat vyjádření znalce na dané 

právo. Může také vyžadovat součinnost stran, avšak absence takové součinnosti soud 

nezbavuje povinnosti obsah cizího práva zjistit.77 Pouze nepodaří-li v přiměřené době 

zahraniční právo zjistit nebo je-li to nemožné, použije se podle § 23 odst. 5 ZMPS české 

právo. 

                                                 

74 SYMEONIDES, S. C. American Private International Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 

2008, s. 90. 

75 TEITZ L. E. op. cit. 2013, s. 1092. SYMEONIDES, S. C. op. cit. 2008, s. 90. 

76 Zpráva ILA, s. 9. Shodně též BĚLOHLÁVEK, A. J.; HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí: v 

soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 7. 

77 Důvodová zpráva k § 23 ZMPS. 
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Uvedený přístup je příznačný též pro další kontinentální systémy. Obdobnou úpravu 

zacházení s cizím právem tak má právo německé,78 švýcarské,79 rakouské, italské80 nebo také 

japonské.81 Ne všechny tradiční kontinentální právní řády však takto s cizím právem zachází. 

Tak např. ve španělském civilním řízení se sice princip iura novit curia uplatňuje ve vztahu 

ke španělskému právu a soud tak ex officio aplikuje místní kolizní normy a stanovuje 

použitelnost cizího práva, avšak obsah cizího práva musí prokázat strany. Pokud tak neučiní, 

soud může aplikovat lex fori, tedy španělské právo.82 Itálie měla až do roku 1995 obdobnou 

úpravu, podle níž se uplatňovala vyvratitelná domněnka, že cizí právo je shodné s právem 

italským, přičemž důkazní břemeno bylo na straně, která tvrdí opak. Dnes již čl. 14 odst. 1 

italského zákona o mezinárodním právu soukromém stanoví, že soud je povinen zjistit 

z úřední povinnosti zjistit obsah cizího práva.83  

Nezřídka se ve vztahu ke kontinentální tradici uvádí, že povinnost použití cizího práva 

z úřední povinnosti má svůj původ v zásadě iura novit curia. Je však nutné zmínit, že v 

českém kontextu tato zásada má za následek pouze to, že soud je povinen aplikovat bez 

návrhu tuzemskou kolizní normu. Avšak soud nemá povinnost znát cizí právo, na které 

kolizní norma odkazuje, má pouze povinnost zjistit jeho obsah.84 V opačném případě by bylo 

nepřípustné, aby soud na základě § 23 odst. 5 ZMPS použil navzdory odkazu kolizní normy 

k cizímu právu české právo, pokud by nemohl zahraniční právo zjistit. Stricto sensu tak 

povinnost zjistit obsah cizího práva není projevem zásady iura novit curia v tom užším slova 

                                                 

78 WHITTAKER, S. Who Determines What Civil Courts Decide? Private Rights Public Policy and EU Law. In: 

LECZYKIEWICZ, D.; WEATHERILL, S. (eds.) The Involvement of EU Law in Private Law Relationships, 

Oxford: Hart Publ., 2013, s. 98 a násl. 

79 Ustanovení čl. 16 odst. 1 IPRG. Viz též ALBERTI, Ch. P. In: KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. op. cit. 2011, 

s. 8. 

80 HAUSMANN, R. Pleading and Proof of Foreign Law – a Comparative Analysis. The European Legal Forum 

[online]. 2008, č. 1, s. 10 [cit. 2017-07-12]. Dostupné na: http://www.simons-law.com/library/pdf/e/878.pdf 

81 BROWN, K. B.; SNYDER, D. V. (eds.) General Reports of the XVIIIth Congress of the International 

Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l’Académie Internationale de Droit 

Comparé. Dordrecht / New York: Springer Science & Business Media, 2012, s. 49. 

82 MIGUEL ASENSIO, P. Spain. In: BASEDOW, J.; RÜHL, G.; FERRARI, F.; MIGUEL ASENSIO, P. (eds.) 

Encyclopedia of Private International Law, 3. svazek, Cheltenham: Edward Elgar, 2017, s. 2530. 

83 BROWN, K. B.; SNYDER, D. V. (eds.) op. cit., s. 11. 

84 PAUKNEROVÁ, M. op. cit. 2012, s. 1285-1286. 
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smyslu. Dokládá však aktivní pojetí role soudce v civilním řízení, které mu umožňuje v duchu 

principu „da mihi factum, dabo tibi jus“ z vlastního podnětu zjistit a aplikovat cizí rozhodné 

právo. 

2.1.3. Hybridní / flexibilní přístup 

Jak již bylo zmíněno, pojetí civilního procesu (tedy aktivní vs. pasivní role soudce) v dané 

zemi typicky koresponduje s řešením otázky, zda soudce má z úřední povinnosti zjistit a 

aplikovat použitelné cizí právo. Právní úprava mezinárodního práva soukromého v některých 

zemích však také zohledňuje skutečnost, že samotný civilní proces zahrnuje řadu typů řízení, 

v nichž se v závislosti na předmětu řízení v různé míře projevuje zájem na „správném“ 

rozhodnutí věci (např. v důsledku veřejného zájmu či důrazu na zájmu některých subjektů 

řízení), což vede k modifikaci procesních práv a povinností stran řízení vymezených 

především již zmiňovanými zásadami civilního procesu, včetně zásady iura novit curia. 

Ostatně i české právo rozlišuje povinnosti soudu a stran při dokazování v tzv. sporném a 

nesporném řízení.85 Některé právní řády však procesní práva a povinnosti stran subjektů řízení 

modifikují též ve vztahu k zacházení s cizím právem. 

Typickým příkladem je francouzská úprava, která ukládá povinnost prokazovat obsah cizího 

práva soudu či stranám v závislosti na tom, zda předmětem řízení jsou práva a povinnosti, s 

nimiž mohou strany volně nakládat, či jinak zda jde o práva zcizitelná („droit disponibles“). 

Přesné hranice kritéria zcizitelnosti nejsou zcela jasné, stejně tak jako zde vyvstává 

kvalifikační problém, podle jakého práva toto kritérium posuzovat (tj. zda podle lex fori nebo 

domnělého lex causae).86 V každém případě není pochyb o tom, že v majetkových sporech (tj. 

smluvním nebo třeba i deliktním právu) francouzský soud nemusí z úřední povinnosti 

aplikovat cizí právo; cizí právo se tak použije pouze tehdy, pokud to navrhne některá ze stran 

a pokud také obsah cizího práva soudu prokáže. Naopak jsou-li předmětem řízení práva, s 

nimiž strany nemohou volně nakládat, resp. práva nezcizitelná (typicky ve věcech 

statusových), je soud povinen použít rozhodné cizí právo i bez návrhu. Stejně tak je tomu v 

                                                 

85 Srov. § 118a OSŘ a §§ 20-21 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů. 

86 WHITTAKER, S. op. cit. 2013, s. 105. 
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případě, že použití cizího práva vyžaduje mezinárodní smlouva nebo nařízení Evropské unie, 

a to již bez ohledu na to, zda jde o práva, s nimiž strany mohou volně nakládat, anebo ne.87 

Obdobnou úpravu obsahují některé skandinávské státy, konkrétně Finsko, Dánsko či Švédsko. 

Soudy v těchto zemích cizí právo použijí z úřední povinnosti pouze ve věcech, ve kterých 

strany nemohou uzavřít smír.88 Poměrně kuriózní pravidlo obsahuje čínská úprava, kde podle 

čl. 10 čínského zákona o mezinárodním právu soukromém soud aplikuje cizí právo a zjišťuje 

jeho obsah z úřední povinnosti, ledaže jde o právo zvolené stranami; v takovém případě jej 

prokazují strany.89 

Pro účely srovnání s rozhodčím řízením je pochopitelně relevantní přístup k zacházení s cizím 

právem ve věcech, ve kterých se jedná o zcizitelná práva či ve kterých lze uzavřít smír, tedy 

typicky v řízeních sporných, jelikož v rozhodčím řízení se projednávají právě a pouze spory. 

V tomto směru tak uvedené právní řády patří mezi zástupce common law pojetí, kde 

prokázání cizího rozhodného práva je na stranách. 

2.2. Snahy o nalezení kompromisního řešení 

Srovnání národních úprav výše uvedených zemí ukazuje, že přístupy k zacházení s cizím 

právem jsou povětšinou konzistentní v tom smyslu, že lze pozorovat návaznost na příslušné 

(anglosaské či kontinentální) pojetí vedení civilního řízení, kdy v zemích common law je 

typicky na stranách, aby použití cizího práva navrhly a jeho obsah také prokázaly, zatímco 

v zemích civil law tuto činnost vykonává soud z úřední povinnosti. Zacházení s cizím právem 

jako s právem nebo skutečností přitom není vždy zcela rozhodující, když je např. možné, že 

právní úprava sice výslovně cizí právo označí za právo, avšak prokázání jeho obsahu stále 

ponechává na stranách. Existují však výjimky, kdy v tradičně kontinentálním právním řádu 

(jako např. Francii) podléhá zacházení s cizím právem ve sporném řízení anglosaskému 

principu.  

                                                 

87 HAUSMANN, R. op cit. 2008, s. 4. 

88 ESPLUGUES, C. op. cit. 2010, s. 24. 

89 HUO, Z. Highlights of China’s New Private International Law Act: From the Perspective of Comparative 

Law. Revue Juridique Themis [online]. 2011, rč. 45 č. 3, s. 657 [cit. 2017-08-10] Dostupné na: 

https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/5973_45-3%20Huo.pdf 
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V každém případě se míra uplatnění zásady iura novit curia ve vztahu k cizímu právu 

v jednotlivých zemích zásadně liší. Navzdory těmto rozdílům se stejně jako v rozhodčím 

řízení90 objevují tendence sjednotit pravidla pro zacházení s cizím právem. Tyto snahy lze 

sledovat jak v globálním měřítku na úrovni mezinárodních smluv, tak v rámci evropského 

justičního prostoru. 

2.2.1. Mezinárodní smlouvy 

Pokusy o harmonizaci nebo dokonce unifikaci problematiky zacházení s cizím právem 

doposud na půdě mezinárodního práva veřejného doposud nebyly velmi úspěšné. Relativně 

významným počinem je tzv. Londýnská úmluva,91 která upravuje mezinárodní spolupráci při 

zjišťování obsahu cizího práva, konkrétně informací o občanském a obchodním právu, jakož i 

o civilním řízení. Úmluva tak představuje především nástroj usnadňující soudům a jiným 

orgánům smluvních států přístup k cizímu právu prostřednictvím určených orgánů. Podobné 

mechanismy obsahuje řada dvoustranných dohod o právní pomoci, které typicky umožňují 

soudům či jiným orgánům jedné smluvní strany obracet se na orgány druhé strany s žádostí o 

poskytnutí informací o právu tohoto státu.92 Avšak Londýnská úmluva ani tyto bilaterální 

dohody neupravují problematiku zacházení s cizím právem jako takovou. 

V tomto směru je nutné zmínit Montevidejskou úmluvu o obecných pravidlech 

mezinárodního práva soukromého z roku 1979, mezi jejíž smluvní státy patří řada států jižní a 

střední Ameriky.93 Podle ustanovení čl. 2 této smlouvy použijí soudy a jiné orgány smluvních 

států cizí právo tak, jak by bylo použito soudy toho státu, jehož právo je použitelné, aniž by 

byla tím byla dotčena možnost stran vznést a prokázat existenci cizího práva. Ačkoli se lze 

                                                 

90 Příkladem je již zmíněná Zpráva ILA. 

91 Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (Londýn, 7. července 1968, vyhlášena ve sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 221/1998 Sb.) 

92 V České republice lze jako příklad uvést čl. 14 smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a 

Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982; vyhlášena ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věci č. 95/1983 

Sb.). 

93 Mezi-americká smlouva o obecných pravidlech mezinárodního práva soukromého (Montevideo, 8. května 

1979, vstup v platnost 10. července 1981, vedená pod č. I-24637). Text dostupný na: 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-45.html. 



25 

setkat s názory, že uvedené ustanovení zakotvuje civil law přístup,94 podle autora tohoto 

příspěvku je poměrně diskutabilní, zda z úmluvy vyplývá povinnost aplikace cizího práva 

z úřední povinnosti. Uvedené ustanovení výslovně řeší pouze způsob zacházení s cizím 

právem teprve poté, co byl jeho obsah zjištěn, přičemž způsob zjištění cizího práva se zdá být 

stále otázkou národních úprav smluvních států. O tom svědčí např. výhrada Mexika, podle níž 

čl. 2 ukládá orgánům smluvních států povinnost cizí právo takto použít, pouze pokud bylo 

toto právo před daným orgánem prokázáno.95 

Možnosti sjednocení pravidel zacházení s cizím právem byly též projednávány na půdě 

Haagské konference mezinárodního práva soukromého (HCCH). Pokud jde o status cizího 

práva a povinnost soudu jej aplikovat, zde pracovní skupina Haagské konference v roce 2007 

došla k závěru, že sjednocení pravidel v této oblasti by podstatně zasáhlo do základních 

procesních pravidel jednotlivých států a jako takové by odporovalo jednomu ze záměrů 

Haagské konference nenarušovat různorodost právních kultur jejích smluvních států.96 Z toho 

důvodu by se Haagská konference měla spíše zaměřit na vytvoření mechanismů pro 

zpřístupnění informací o právu smluvních států,97 což ostatně není jen názor Haagské 

konference.98 V tomto směru byl vytvořen též návrh základních pravidel takového 

mechanismu, podle nichž by měly smluvní státy umožnit přístup k pramenům svého práva 

včetně překladů online.99 

                                                 

94 Zpráva ILA, s. 9. 

95 Viz přehled výhrad smluvních států Montevidejské úmluvy na: http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-

45.html. 

96 Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Studie o zacházení s cizím právem: zpráva ze 

zasedání ze dnů 23.-24. února 2007 [online]. Viz odst. 51-52 [cit. 2017-09-11]. Dostupné na: 

https://assets.hcch.net/upload/wop/genaff_pd21ae2007.pdf. 

97 Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Zpráva ze zasedání expertů o celosvětové spolupráci 

v online zpřístupnění informací o národních právních řádech [online]. 2009 [cit. 2017-09-11]. Dostupné na: 

https://assets.hcch.net/upload/wop/genaff_pd11b2009e.pdf. 

98 BASEDOW, J. The Application of Foreign Law - Comparative Remarks on the Practical Side of Private 

International Law. In: BASEDOW, J., PIßLER, K. B. (eds.) Private International Law in Mainland China, 

Taiwan and Europe, Tübingen: Mohr Siebeck., 2014, s. 87. 

99 Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Access to Foreign Law in Civil and Commercial 

Matters: Conclusions and Recommendations [online]. 2012 [cit. 2017-09-11]. Dostupné na: 

https://assets.hcch.net/upload/foreignlaw_concl_e.pdf. 
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2.2.2. Evropská unie 

Na poli Evropské unie je doposud zřejmě nejvýznamnějším úspěchem vytvoření tzv. 

Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.100 V rámci této sítě lze prostřednictvím 

tzv. kontaktních míst získávat informace o obsahu právních řádů členských států. Stejně jako 

v případě Londýnské úmluvy tak jde pouze o mechanismus, který technicky zajišťuje a 

usnadňuje proces zjišťování obsahu cizího práva; povinnosti soudu ve vztahu k zacházení 

s cizím právem však neupravuje. 

Evropský justiční prostor přitom obsahuje dnes již poměrně bohatou strukturu kolizních 

pravidel pro řadu civilněprávních oblastí, ať již jde o smluvní101 a mimosmluvní102 závazkové 

vztahy nebo některé rodinně-právní103 či dědické vztahy.104 Žádné z těchto nařízení výslovně 

nestanoví, zda aplikace příslušných kolizních norem a cizího práva určeného na základě 

těchto instrumentů podléhá zásadě iura novit curia nebo ne, tedy zda se použijí z úřední 

povinnosti nebo jen k návrhu stran. Jakkoli by se (především kontinentálním právníkům) 

mohlo s ohledem na přímý účinek unijních nařízení zdát zřejmým, že první varianta je 

pravdou, zdaleka nelze říci, že by na tom existovala mezi členskými státy shoda. 

2.2.2.a. Unijní kolizní pravidla a rozhodné právo – aplikace ex officio? 

Nezřídka se objevuje (přirozeně v zemích common law) názor, že evropská nařízení 

ponechávají otázku obligatorní aplikace jejich kolizních norem a tedy rozhodného práva 

                                                 

100 Rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, ve znění 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o 

vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci. 

101 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 

smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

102 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). 

103 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

104 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 

evropského dědického osvědčení. 
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národním procesním úpravám jednotlivých států.105 V tomto ohledu se např. uvádí argument, 

že podle čl. 1/3 Nařízení Řím I a Nařízení Řím II se nařízení nepoužije na otázky „dokazování 

a soudního řízení“, kam údajně spadá též problematika aplikace kolizní normy a rozhodného 

práva z úřední povinnosti, která tudíž podléhá národním procesním úpravám členských států. 

Vedle toho bývá zdůrazňováno, že unijní kolizní předpisy vychází z volby práva jako 

základního hraničního určovatele, takže soud není povinen ex officio aplikovat cizí právo, 

pokud strany v průběhu řízení třeba jen implicitně zvolí lex fori.106 

S těmito argumenty však podle názoru autora nelze zcela souhlasit. Výslovné vynětí otázek 

dokazování a soudního řízení z působnosti Nařízení Řím I a Nařízení Řím II má své 

opodstatnění pouze v tom, že tato konkrétní nařízení neupravují otázky mezinárodního práva 

procesního jako mezinárodní pravomoc (resp. v dikci unijních nařízení příslušnost)107 či 

uznání a výkon cizích rozhodnutí. Ostatní nařízení, která obsahují jak kolizní (resp. hmotně-

právní), tak procesní úpravu, jako např. Nařízení o výživném108 či Nařízení o dědictví,109 totiž 

otázky dokazování a soudního řízení přirozeně ze svého rozsahu nevylučují. Pokud bychom 

uznali výše uvedený argument, pak by do působnosti těchto nařízení již otázka obligatorní 

aplikace kolizních norem a rozhodného práva spadala. Nic však nenasvědčuje tomu, že by 

právě toto bylo záměrem evropského zákonodárce. Uvedené vynětí z působnosti Nařízení 

Řím I a Nařízení Řím II tak není nutné považovat za cokoli jiného než pouhý projev 

skutečnosti, že tato nařízení neobsahují procesní úpravu. Konečně je nutné zmínit, že ačkoli 

                                                 

105 WHITTAKER, S. op cit. 2013, s. 113. 

106 HAUSMANN, R. op cit. 2008, s. 7. 

107 O soudní příslušnosti v tom smyslu, jak je tento pojem chápán českou doktrínou civilního procesu, lze podle 

autorova názoru hovořit pouze tehdy, budeme-li členské státy pojímat jako prvky jakéhosi soudního systému 

Evropské unie, kdy pravomoc v principu spočívá na všech členských státech, avšak příslušné k projednání věci 

jsou vždy jen některé z nich. 

108 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu 

rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. 

109 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném 

právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření 

evropského dědického osvědčení. 
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autor považuje použitelnost kolizních norem a zjišťování cizího práva z úřední povinnosti za 

otázku procesní, vyskytují se i názory, že jde o otázku kolizní, resp. hmotně-právní.110 

Pokud jde o údajnou fakultativnost kolizních norem danou možností volby práva, takový 

názor trpí značnou paušalizací. Současná kolizní pravidla evropských nařízení zdaleka 

nevychází z neomezené volby práva. Dokonce i v oblasti smluvních závazkových vztahů, 

tedy v oblasti typické autonomií stran, je volba práva v režimu Nařízení Řím I výrazně 

materializována a podléhá tak řadě omezení, ať už ve spotřebitelských nebo pracovních 

věcech (nemluvě o imperativních normách). Volba práva v ostatních nařízeních, kde se již 

autonomie stran neuplatňuje v takové intenzitě, je přirozeně ještě svázanější. Zdaleka tak 

nelze hovořit o tom, že od kolizních pravidel obsažených v předmětných evropských 

nařízeních lze ve všech případech jednoduše odhlédnout, zvolí-li strany (třeba i implicitně) 

právo sudiště. Nemalou ironií je konečně též skutečnost, že samotné zohlednění volby práva 

v režimu příslušného nařízení je již aplikací tohoto nařízení (i volba práva je hraničním 

určovatelem kolizní normy). Argument, že použití kolizních norem uvedených nařízení je 

fakultativní, se pak sám vyvrací, když zdůrazňuje, že tato nařízení vychází z volby práva. 

Jakkoli nelze s těmito argumenty souhlasit, skutečností zůstává, že předmětná nařízení 

neobsahují žádné výslovné pravidlo o tom, zda je příslušné kolizní normy nutno použít 

z úřední povinnosti. Přitom však nelze říct, že by unijní orgány v evropském legislativním 

procesu doposud v tomto směru žádnou snahu neprojevily. 

2.2.2.b. Legislativní návrhy úpravy zacházení s cizím právem na unijní 

úrovni 

První z těchto pokusů byl učiněn již v průběhu projednávání Nařízení Řím II. Podle čl. 15a 

jednoho z původních návrhů tohoto nařízení měl soud zjistit obsah cizího práva z vlastního 

podnětu, přičemž v tomto ohledu mohl požádat o spolupráci strany. Samotná preambule 

tohoto návrhu obsahovala bod, podle něhož se pro toto nařízení uplatní zásada iura novit 

curia.111 

                                                 

110 HARTLEY, T. C. Pleading and Proof of Foreign Law: The Major European Systems Compared. 

International and Comparative Law Quarterly, 1996, rč. 45, č. 2, s. 290. 

111 Viz Společný postoj Rady s pozměňovacími návrhy Parlamentu ke schválení nařízení o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD)) z 20. prosince 2006 

[online]. [cit. 2017-09-24] Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0481+0+DOC+XML+V0//EN#title3 
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Tento návrh však zamítla Komise s poměrně kuriózním odůvodněním, že většina členských 

států zatím není schopna uplatňovat takové pravidlo, jelikož dosud nezavedla účinné 

prostředky, které by použití práva cizího státu soudci usnadňovaly.112 Pokud podle Komise 

členské státy nedisponují účinnými prostředky ke zjištění práva jiného státu, nelze se 

nepozastavit nad tím, proč tedy Komise vůbec považuje schválení takového nařízení za 

žádoucí. V každém případě Komise tuto otázku označila za zajímavý podnět, kterému je třeba 

věnovat zvláštní pozornost v rámci zprávy o provádění tohoto nařízení. Proto se alespoň jako 

kompromisní řešení do finální podoby Nařízení Řím II zahrnulo ustanovení čl. 30 odst. 1 

bodu i), podle kterého měla být vypracována zpráva o způsobu a míře používání zahraničního 

práva v členských státech. 

V návaznosti na to Komise pověřila v roce 2008 výzkumný tým vedený odborníky na 

mezinárodní právo soukromé z Univerzity ve Valencii, aby zpracovala studii o aplikaci cizího 

práva soudními a mimosoudními orgány v Evropě.113 Po podrobné analýze evropských 

právních řádů dochází tato studie k závěru, že rozdílnost a často také nejednoznačnost 

přístupů k aplikaci cizího práva v jednotlivých zemích významně narušuje proces 

harmonizace mezinárodního práva soukromého a tudíž podkopává účel unijních nařízení o 

rozhodném právu a potažmo též právní jistotu dotčených subjektů.114 Jako řešení této situace 

pak tento pracovní tým představil návrh evropského nařízení o aplikaci cizího práva, obecně 

známý pod názvem Madridské principy. Ty vesměs přijímají kontinentální přístup 

k zacházení s cizím právem, když ukládají orgánům členských států použít cizí právo z úřední 

povinnosti a vynaložit nejlepší úsilí ke zjištění cizího práva.115 

                                                 

112 Stanovisko Komise ze dne 14. března 2007 k pozměňovacím návrhům Evropského parlamentu týkajícím se 

společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady o právu použitelném na 

mimosmluvní závazky („ŘÍM II“), kterým se mění návrh Komise 2003/0168 (COD), bod. 4.3 [online]. [cit. 

2017-09-24]. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007PC0126&from=EN 

113 ESPLUGUES, C. (ed.) The Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial Authorities in Europe: 

Final General Report (and „Basic Principles for a Future EU Regulation on the Application of Foreign Law“) 

[online]. Projekt č. JLS/CJ/2007-1/03, 2010. [cit. 2017-06-22] Dostupné na: 

http://www.academia.edu/12503788/Harmonization_of_Private_International_Law_in_Europe_and_Application

_of_Foreign_Law_The_Madrid_Principles_of_2010 

114 Ibid, s. 87. 

115 Ibid, s. 89. 



30 

Další studie na téma zacházení s cizím právem v Evropské unii byla vypracována Švýcarským 

institutem pro zahraniční právo v Lausanne, který rovněž vypracoval návrh evropského 

nařízení o používání cizího práva.116 Tato studie do značné míry vychází z nezřídka 

formulované premisy, že aplikace cizího práva obecně není natolik žádoucí, jelikož s sebou 

přináší řadu úskalí, ať už jde pokles kvality rozhodování, nebo časovou a případně také 

finanční náročnost.117 Tento vskutku originální a odvážný, avšak velmi komplikovaný 

mechanismus navrhovaného nařízení je založen na dodatečné volbě lex fori učiněné po 

zahájení řízení. Soudce má z vlastního podnětu určit, zda v dané věci může být použitelné cizí 

právo (tj. identifikovat mezinárodní prvek), a v kladném případě vyzvat strany k tomu, aby se 

dohodly na použití lex fori. Presumpce volby lex fori na základě nečinnosti stran se výslovně 

zakazuje.118 Pokud jde o některá omezení volby práva, jako např. omezení kogentními 

ustanoveními práva jinak rozhodného, soud je povinen z vlastního podnětu na použitelnost 

těchto ustanovení strany upozornit. Strana, v jejímž zájmu se mají tato ustanovení použít, se 

pak může výslovně vzdát svého „práva na aplikaci“ těchto norem v daném řízení.119 

2.3. Reálnost sblížení přístupů k zacházení s cizím právem 

Aktuální absence jakékoli výraznější úpravy sjednocující problematiku zacházení s cizím 

právem jen potvrzuje, jak obtížné je nalézt v této oblasti kompromis. Hlavní příčinou je již 

zmiňovaná zakořeněnost přístupů k zacházení s cizím právem v národních pojetích vedení 

civilního řízení. Tyto zažité tradice anglosaského a kontinentálního civilního procesu lze 

přirozeně těžko překonat. Právě z toho důvodu se jako velmi naivní jeví jakékoli unifikační 

tendence směřující pouze k jednomu z těchto přístupů. I odborná jednání o možném uplatnění 

kontinentálně laděných Madridských principů potvrzují nereálnost této iniciativy.120 

                                                 

116 Swiss Institute of Comparative Law: The application of foreign law in civil matters in the EU member states 

and its perspectives for the future. JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, Synthesis report with recommendations, Swiss 

Institute of Comparative Law, Lausanne, 2011. Dostupné v elektronické formě na: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/foreign_law_en.pdf 

117 K nevýhodám aplikace cizího práva viz CISÁR, I.: Aplikácia českého práva namiesto práva cudzieho. 

Právník, 2012, rč. 151, č. 7, s. 727. 

118 Ibid., s. 73. 

119 Ibid., s. 81. 

120 PAUKNEROVÁ, M. op. cit. 2012, s. 1288. 
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Je nutno uznat, že dodatečná volba práva lex fori podle návrhu z Lausanne představuje jakýsi 

kompromis, který by i soudcům ve Velké Británii umožnil dojít k aplikaci lex fori způsobem 

konzistentním s daným unijním nařízením, tedy aniž by tím takové nařízení zcela ignoroval. 

Avšak i přesto tento návrh předpokládá od soudců nikoli nevýznamnou aktivitu, kterou lze od 

soudců zvyklých na anglosaské pojetí vedení civilního řízení těžko očekávat. 

Tato úprava by navíc vedla k poměrně absurdnímu důsledku. Zatímco způsob vedení řízení o 

tuzemském sporu zůstane nedotčen, pouze ve věcech s mezinárodním prvkem, které typicky 

už samy o sobě činí rozhodujícím orgánům nemalé problémy, bude anglosaský soudce 

vytržen ze své tradiční pasivní role, jelikož se od něj bude vyžadovat, aby z vlastního podnětu 

identifikoval mezinárodní prvek, upozornil na použitelnost cizího práva, vyzval strany 

k uzavření dodatečné volby lex fori a po učinění takové volby dokonce zjišťoval případnou 

použitelnost cizích kogentních norem a vyzval danou stranu ke „vzdání se použitelnosti“ 

těchto norem. Tato aktivita soudce se přitom bude vztahovat pouze k normám mezinárodního 

práva soukromého. Pomineme-li i pochybnosti o tom, zda je možné se jednostranně vzdát 

použití kogentních ustanovení na ochranu jedné ze stran, již samotný výše uvedený výčet 

činností, které bude povinen každý soudce v členském státě ve věci s mezinárodním prvkem 

vykonat, výrazně naznačuje, že i pokud by nařízení v takové podobě bylo schváleno, rozdíl 

mezi tzv. „law in books“ a „law in action“ by byl zřejmě byl ještě výraznější, než jak tomu u 

věcí s mezinárodním prvkem standardně bývá. 

Bohužel je nutné konstatovat, že jakékoli pokusy sblížit přístup k zacházení s cizím právem 

mezi zeměmi common law a civil law budou zřejmě vždy alespoň v jednom z těchto táborů 

vyvolávat výrazný odpor. Bude to pouze přirozenou reakcí právního systému, jehož pojetí 

civilního procesu je ve věcech s mezinárodním prvkem převráceno v důsledku unifikující 

úpravy, která staví soudce do zcela jiné pozice, než na jakou byl doposud zvyklý a v jaké 

navíc nadále vystupuje ve věcech vnitrostátních. Z toho důvodu se jakékoli unifikační 

tendence, které pouze jednostranně směřují cestou common law nebo civil law (jako např. 

zmiňované Madridské principy) a nesnaží se nalézt střízlivý kompromis, jeví jako naivní a 

tudíž nereálné. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁSADY IURA NOVIT 

CURIA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ 

Základem mandátu rozhodce je rozhodnout jemu předložený spor. Národní úpravy 

rozhodčího řízení nebo řády rozhodčích soudů v tomto směru zpravidla pouze stanoví, že 

rozhodce má spor rozhodnout podle rozhodného práva. Tím je obvykle právo zvolené 

stranami nebo právo určené na základě jiných hraničních určovatelů, které mohou být více či 

méně flexibilní v závislosti na konkrétní právní úpravě. Základní kolizně-právní otázka 

zacházení s rozhodným právem, jež se týká postupu při zjištění obsahu rozhodného práva a 

stanovuje jistý standard jeho aplikace, však zpravidla není výslovně upravena. Konkrétní 

obsah mandátu rozhodce ve vztahu k aplikaci rozhodného práva je tak nejasný. 

3.1. Iura novit curia z hlediska doktrín rozhodčího řízení 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce (viz především kapitolu 1.5), předmět mandátu 

rozhodce lze posuzovat z hlediska doktrín rozhodčího řízení. Jurisdikční pojetí rozhodčího 

řízení jakožto fóra, v němž rozhodce nalézá právo a autoritativně rozhoduje o právech a 

povinnostech stran, na první pohled podporuje aktivní přístup rozhodce ve vztahu k zacházení 

s rozhodným právem. Naopak z hlediska smluvní doktríny zdůrazňující autonomii stran se 

uplatnění zásady iura novit curia, která rozhodci umožňuje věc právně posoudit nad rámec 

argumentů stran, může jevit jako nežádoucí. Jak však bude demonstrováno níže, uvedené 

rozlišení není zdaleka tak jednoznačné. 

V duchu jurisdikční teorie rozhodčího řízení rozhodce vykonává rozhodovací pravomoc 

cestou nalézání práva.121  Tím však stále není zodpovězena otázka, jakým způsobem má tento 

proces probíhat, tedy zda má rozhodce nalézat právo pouze v podáních stran nebo na základě 

vlastního šetření. V literatuře se sice lze setkat s názorem, že uplatnění principu iura novit 

curia je vnitřně spjato s jurisdikčním vnímáním rozhodčího řízení, protože v tomto pojetí 

rozhodce vykonává jakousi quasisoudní funkci.122 Tento postoj však opomíjí skutečnost, že 

                                                 

121 BĚLOHLÁVEK, A. J. op. cit. 2012, s. 26. 

122 WAINCYMER, J. op. cit. 2012, s. 1064. 
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uvedená zásada ovládá civilní soudní řízení pouze v některých právních systémech, a to 

především zemí kontinentální právní kultury. V anglosaské tradici naopak civilní proces 

obvykle podléhá projednací zásadě a soud tak vychází především z právní argumentace 

předložené stranami. S výkonem soudní pravomoci tak není nutně spojen aktivní přístup 

soudce, jehož projevem je například právě uplatnění principu iura novit curia. Spočívá-li tak 

jurisdikční doktrína v přirovnávání soudní a rozhodčí funkce, nelze z ní dovozovat rovněž 

aktivní přístup rozhodce. Jurisdikční pojetí rozhodčího řízení pouze zdůrazňuje aspekty 

nalézání práva a autoritativního rozhodování o právech a povinnostech stran v činnosti 

rozhodce, neurčuje však tendenci směrem k projednacímu nebo vyšetřovacímu způsobu 

vedení řízení. 

Z hlediska smluvní teorie, podle níž rozhodčí řízení podléhá především autonomii stran, se 

jakékoli iniciativy rozhodce nad rámec návrhů stran na první pohled jeví jako nežádoucí. 

Autonomie stran však pouze znamená, že rozhodčí řízení je podřízeno jejich vůli a zájmům. 

Je tak zcela na stranách, aby se dohodly na rozložení zodpovědnosti za právní kvalifikaci věci 

a stanovení obsahu rozhodného práva v daném řízení. Pokud strany od rozhodčího řízení 

očekávají rozhodnutí jejich sporu na základě správné aplikace všech použitelných norem a 

pokud tak činí v důvěře v rozhodce, jež si pro jejich odbornost zvolily, pak je to právě 

autonomie stran, co odůvodňuje uplatnění principu iura novit curia v daném řízení. Smluvní 

pojetí rozhodčího řízení tak použití tohoto principu nebrání, ačkoli nakonec vždy záleží na 

očekávání a zájmech stran, o čemž bude blíže pojednáno v následující kapitole ohledně 

autonomie stran. 

Pokud se tedy jedná o pozici zásady iura novit curia, jednotlivé doktríny rozhodčího řízení 

sice naznačují jisté tendence, avšak otázku uspokojivě nezodpovídají. Vedle toho je nutné mít 

na paměti, že se jedná pouze o teoretické modely, které sice umožňují nahlížet na rozhodčí 

řízení z různých úhlů pohledu, avšak již ze své podstaty realitu rozhodčího řízení nijak 

nepopisují. Jurisdikční a smluvní teorie navíc mají tendenci zdůrazňovat některé aspekty 

rozhodčího řízení a zakrývat jiné, což vede k jistému zkreslení jeho skutečné povahy. Z toho 

důvodu je tak při zkoumání kompatibility principu iura novit curia s rozhodčím řízením nutné 

vycházet z objektivního posouzení jednotlivých neodlučitelných charakteristik rozhodčího 

řízení, což je předmětem následujícího výkladu. 
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3.2. Autonomie stran 

Základní zásadou, jejíž funkce proplouvá celým procesem od uzavření rozhodčí smlouvy, 

zahájení rozhodčího řízení až po jeho vedení, je zásada autonomie stran. Autonomie stran, 

někdy též označovaná jako jeden z pilířů rozhodčího řízení,123 následek skutečnost, že strany 

mohou svou dohodou určit rozložení působnosti mezi rozhodcem a stranami rozhodčího 

řízení při právní kvalifikaci daného sporu a zjištění obsahu použitelných norem. Jinými slovy 

v důsledku autonomie stran je v jejich dispozici, aby rozhodci svou dohodou stanovily, zda a 

jakým způsobem tento může nad rámec vymezení sporu stranami věc právně posoudit nebo 

aplikovat právní normy, na něž strany neodkazují. 

Z hlediska autonomie stran nutné zohlednit očekávání stran ve vztahu ke způsobu vedení 

řízení, tedy včetně použitelnosti pravidla iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení. 

Uzavření rozhodčí smlouvy, stanovení konkrétních parametrů rozhodčího řízení (např. sídlo 

rozhodčího řízení) a jednání stran v průběhu řízení (např. jmenování rozhodce či způsob, 

jakým strany prezentují své právní argumenty) totiž mohou být více než nápomocné pro 

zjištění, jaký přístup strany k uplatnění zásady iura novit curia v rozhodčím řízení o jejich 

sporu zastávají. 

Tak například již samotná volba rozhodčího řízení, kterou strany projevují uzavřením 

rozhodčí smlouvy, může v obecné rovině indikovat náklonnost těchto stran k řešení jejich 

sporů v prostředí, které jim na rozdíl od řízení před soudem poskytuje vyšší míru volnosti, 

nezávislosti na formálních postupech státních orgánů a rychlejší rozřešení sporu. Jedním 

z hlavních důvodů, proč podnikatelé a další (třeba i veřejnoprávní) subjekty působící 

v mezinárodním obchodu volí rozhodčí řízení jako způsob řešení jejich sporů, je snaha o 

přiblížení této procedury obchodnímu prostředí. Rozhodčí řízení pro ně tak představuje jen 

fórum pro prosazení jejich zájmů v podmínkách, v nichž každodenně operují. Může to být též 

projevem jisté nedůvěry ve schopnost státně-mocenských orgánů efektivně chránit jejich 

individuální zájmy.124 Autoritativní zásahy rozhodčího senátu do právního rámce sporu 

                                                 

123 ROZEHNALOVÁ, N. op. cit. 2013, s. 68. 

124 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 200. 
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v duchu zásady iura novit curia pak dle řady autorů narušují autonomii stran a zpravidla tak 

vedou ke zkrácení / omezení práva stran věc projednat.125 

Volba rozhodčího řízení jakožto alternativního fóra pro řešení sporů mezi stranami však může 

být ve vztahu určení přístupu stran k uplatnění zásady iura novit curia v řízení o jejich sporu 

dvojznačná. Na jednu stranu lze v uzavření rozhodčí smlouvy spatřovat preferenci stran 

ohledně toho, aby identifikace rozhodných právních otázek a použitelných právních norem 

zůstala v jejich dispozici a vztah mezi stranami byl především rychle a efektivně (třeba i na 

úkor správnosti rozhodnutí)126 stanoven konečným rozhodnutím. Autoři jako např. Landolt, 

kteří ve volbě rozhodčího řízení stranami spatřují především tuto motivaci, pak také zastávají 

názor, že rozhodce by ve vztahu k právní kvalifikaci věci neměl zasahovat, pokud toho účelu 

může být dosaženo samotnými stranami, a že jeho role by tak měla být pouze podpůrná.127 

Vedle toho však může být volba rozhodčího řízení dána tím, že strany si cení možnosti zvolit 

si za rozhodce odborníka na konkrétní právní problematiku vztahující se k předmětu sporu 

nebo osobu s právní kvalifikací ze země, jejímž právem se řídí daný spor. Rovněž nelze 

opomenout zájem stran na právní jistotě a předvídatelnosti rozhodnutí založeného na 

příslušných normách.128 Zatímco v prvním případě se volba rozhodčího řízení jeví jako snaha 

stran minimalizovat samostatnou iniciativu rozhodce, v situaci druhé se naopak jedná o projev 

zájmu na správném právním posouzení věci. 

Právě posledně zmíněná okolnost, tedy jmenování rozhodce, může být dalším relevantním 

faktorem pro zjištění přístupu stran k uplatnění pravidla iura novit curia. Obdobně jako určení 

sídla rozhodčího řízení, volba rozhodce ze země kontinentální nebo anglosaské právní kultury 

může naznačovat, jaký způsob vedení řízení strana od rozhodce očekává. Právě v očekávání 

náleží podstata těchto úvah. Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je vedeno v zájmu a na 

                                                 

125 HOBER, K. Arbitration Involving States. In: NEWMAN, L. W., HILL, R. (eds.) The Leading Arbitrators’ 

Guide to International Arbitration, 2. vyd., Juris Publishing, 2008, s. 140. LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 187. 

126 Správností rozhodnutí autor míní soulad rozhodnutí s rozhodným právem, kterého rozhodce dosáhne 

uplatněním zásady iura novit curia, tedy na základě posouzení příslušných norem nezávisle na právní kvalifikaci 

věci stranami. 

127 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 201. 

128 PAUKNEROVÁ, M. Some Remakrs on the Treatment of Foreign Law in Arbitration. In: JAGIELSKA, M.; 

PAZDAN, M.; ROTT-PIETRZYK, E.; SZPUNAR, M. (eds.) Rozprawy z prawa prywatnego. Varšava: Wolters 

Kluwer Polska, 2017, s. 972. 
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náklady stran, rozhodčí senát by měl při vedení řízení (tedy např. při zvažování vlastních 

iniciativ ve vztahu k právnímu posouzení věci) dbát očekávání těchto stran, které lze mnohdy 

dovodit z výše uvedených skutečností. Identifikace těchto očekávání / zájmů a jejich 

zohlednění při vedení řízení je pak projevem respektování autonomie stran. Z tohoto důvodu 

také řada autorů v odborné literatuře doporučuje, aby rozhodčí senát v co nejranější fázi řízení 

tyto otázky se stranami projednal a dohodnuté řešení zahrnul např. do ujednání o mandátu 

rozhodce (tzv. Terms of Reference) nebo procesního usnesení.129 To ostatně předpokládají 

také řády některých rozhodčích soudů, ať už se jedná o belgické CEPANI130 nebo 

Mezinárodní rozhodčí soud při ICC.131 

3.3. Rychlost a hospodárnost rozhodčího řízení 

Rychlost a hospodárnost řízení není zásadou ani nutnou charakteristikou rozhodčího řízení, 

avšak jedná se o jednu ze standardně uváděných výhod rozhodčího řízení a také důvodů, proč 

strany volí institut rozhodčího řízení pro řešení jejich sporů.132 S ohledem na výše zmíněný 

význam autonomie stran je tak rovněž nutné zkoumat, zda a jaký může mít uplatnění zásady 

iura novit curia v rozhodčím řízení vliv na zájem stran dosáhnout v řízení rychlého a 

hospodárného řešení jejich sporu.  

Provádění vlastního šetření rozhodcem ohledně obsahu použitelných právních norem, uvádění 

nových právních otázek či ustanovování znalce za účelem jejich objasnění, má přirozené 

konsekvence v podobě prodloužení délky řízení a zvýšení jeho nákladů. Obdobné platí též pro 

dodatečná podání stran ohledně nově vyvstanuvších právních otázek, která strany činí na 

výzvu rozhodce. Vedle toho mohou tyto iniciativy vybudit strany k tomu, že z (velmi často 

též oprávněných) obav ze závažnosti otázky vznesené rozhodcem budou třeba i nad rámec 

jeho výzvy tvrdit další skutečnosti, předkládat nové důkazy a uvádět další právní argumenty, 

                                                 

129 ALBERTI, Ch. P. op. cit. 2011, s. 30 - 31. LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 223. 

130 Viz čl. 22 odst. 1 písm. e) Pravidel CEPANI v anglickém znění (cit.): „[…] The Terms of Reference shall 

contain the following information: […] е) unless the Arbitral Tribunal deems it to be inappropriate, a 

determination of the issues that are in dispute.“ 

131 Viz čl. 23 odst. 1 písm. d) Pravidel ICC v anglickém znění (cit.): „[The Terms of Reference] shall include the 

following particulars: […] d) unless the arbitral tribunal considers it inappropriate, a list of issues to be 

determined.” 

132 ROZEHNALOVÁ, N. op. cit. 2013, s. 85. 
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jimiž se rozhodci budou opět muset zabývat, což vše v souhrnu situaci z hlediska rychlosti a 

hospodárnosti řízení bude jen prohlubovat. 

Doplnění právních argumentů a doložení dalších právních norem se navíc rozhodci obvykle 

vyjeví jako potřebná teprve v průběhu nebo až po ústním jednání, kde např. z výslechů 

právních znalců vyvstanou nové právní otázky.133 Není-li ústní jednání nařízeno, rozhodce 

obvykle bude schopen identifikovat některé problematické otázky vyžadující doplnění teprve 

poté, co strany zcela vyloží své právní pozice, což v praxi může představovat třeba i několik 

výměn jednotlivých podání. Aktivní zásahy rozhodce ve vztahu k vymezení právního rámce 

daného sporu tak bude mít vliv na délku trvání řízení prakticky bezvýjimečně. 

Stejně tak náklady stran se v důsledku těchto iniciativ rozhodce nevyhnutelně zvýší, ať už se 

jedná o výlohy na právní zastoupení, náklady na znalce nebo poplatek rozhodci. To platí 

především tehdy, pokud jsou rozhodci placeni podle hodinové sazby, jako je tomu například u 

Pravidel LCIA134 nebo Pravidel CEPANI.135 Nicméně též v případech, kde se poplatek určuje 

paušálně podle sazebníku, jako např. dle Pravidel ICC,136 rozhodčí soud obvykle bere v potaz 

zvýšenou časovou náročnost či jiné mimořádné okolnosti a poplatek v návaznosti na to 

obvykle zvyšuje.137 

Rozhodce by sice mohl za účelem úspory času a nákladů do věci vstoupit již dříve, např. po 

první výměně podání stran, avšak takový postup přináší řadu rizik. Jednak na začátku řízení 

rozhodce nemusí mít o věci dostatečnou představu na to, aby byl s to správně vyhodnotit 

stěžejní právní otázky a použitelné normy. V takto rané fázi řízení může poměrně jednoduše 

nastat situace, kdy rozhodce na základě zkreslené představy o případu vyzve strany 

k doplnění podání a důkazů ve vztahu k právním otázkám, jež rozhodce v tomto okamžiku 

vnímá jako zásadní, ale které se ve světle následných podání vyjeví jako podružné. Ve 

výsledku tyto snahy o urychlení řízení a snížení nákladů budou mít zcela opačný účinek. 

Tento netrpělivý přístup rozhodce dále může narušit princip autonomie stran. Jestliže 

rozhodce již od počátku řízení strany pomyslně navádí v tom, jakým směrem by se jejich 

                                                 

133 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 202. 

134 Viz bod 2 Řádu o nákladech řízení LCIA. 

135 Viz bod 1 přílohy č. 1 Pravidel CEPANI. 

136 Viz čl. 37 odst. 1 Pravidel ICC a čl. 2 odst. 1 Přílohy III Pravidel ICC. 

137 Viz čl. 37 odst. 2 Pravidel ICC a čl. 2 odst. 2 Přílohy III Pravidel ICC. 
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podání měla ubírat, nebo jim dokonce ukládá omezit svá podání na jím uvedené právní 

otázky, může takový postup vést ke zkrácení práva stran věc projednat.138 

V teoretické rovině tak může být vložení primární zodpovědnosti za vymezení právního 

rámce sporu do rukou rozhodce efektivnějším způsobem vedení řízení. Rozhodce totiž 

zřídkakdy bude mít zájem na prodloužení doby vedení řízení či navýšení jeho nákladů.139 

Naopak strany řízení nebo jejich zástupci k tomu mohou mít řadu důvodů, ať už se jedná o 

vynakládání nadbytečných hodin práce zástupcem strany za účelem zvýšení jeho odměny 

nebo jen prosté obstrukční strategie strany řízení. V těchto případech pak mohou strany 

s cílem ztížit či prodloužit vedení řízení a zahltit jej irelevantními skutkovými tvrzeními, 

důkazy či právními argumenty. Tyto úkazy přitom představují mnohem významnější riziko 

pro zachování rychlosti a hospodárnosti (ostatně jakéhokoli kontradiktorního) řízení než 

zásahy rozhodujícího subjektu do právní kvalifikace věci. Zatímco rozhodce se k těmto 

iniciativám obvykle uchyluje jen příležitostně a bez postranních úmyslů, v případě výše 

uvedeného jednání stran či jejich zástupců se typicky jedná o systematický postup s cílem 

prodloužit délku řízení či zvýšit jeho náklady. Přesunutí břemena právní kvalifikace věci na 

rozhodce pak může tyto neblahé, avšak v praxi nikoli ojedinělé vzorce chování stran a jejich 

zástupců omezit. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, rychlosti a hospodárnosti řízení lze zřejmě lépe dosáhnout 

v řízení vedeném rozhodcem než stranami, jelikož jsou to paradoxně právě strany, kdo může 

výrazněji narušit průběh řízení. V tomto světle se pak uplatnění principu iura novit curia 

převážně jeví jako nápomocné rychlosti a hospodárnosti řízení. Na druhou stranu tento aktivní 

přístup rozhodce, který z vlastního podnětu do sporu uvádí nové právní otázky a normy, uvádí 

pro strany do řízení jistou míru nepředvídatelnosti nejen ohledně právní kvalifikace věci, ale 

též ve vztahu k výši nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že jsou to jen a pouze strany, kdo hradí 

veškeré náklady rozhodčího řízení, je zcela legitimní požadavek, aby měly kontrolu nad tím, 

jakým způsobem jsou tyto náklady vynaloženy.140 

                                                 

138 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 203. 

139 Ibid. s. 203. 

140 Ibid. s. 203. 
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3.4. Kvazisoudní charakter mandátu rozhodce 

Bez ohledu na doktríny rozhodčího řízení a jednotlivé názory na roli rozhodce ve vztahu 

k aplikaci práva je všeobecně uznávanou skutečností, že předmět mandátu rozhodce spočívá 

v rozhodnutí sporu právně závazným způsobem. Role rozhodce tak spočívá v projednání 

návrhů stran a vydání nestranného rozhodnutí stanovující jejich práva a povinnosti. Tento 

aspekt mandátu rozhodce jej přibližuje k výkonu soudní pravomoci a naopak odlišuje od 

ostatních forem alternativního řešení sporů.141 

Rozhodce se však od soudu liší v řadě významných aspektů. Především není státním orgánem 

a jeho pravomoc je sice odvozena od státní moci, ale v každém konkrétním případě je 

založena rozhodčí smlouvou, tedy dohodou stran, v jejichž zájmu se rozhodčí řízení koná. 

Z toho důvodu se v duchu smluvní doktríny často tvrdí, že rozhodce disponuje větší mírou 

volnosti při rozhodování o příslušném sporu, než jak je tomu v případě řízení před civilním 

soudem.142 To je očividné jednak v případech, kdy se strany dohodou, že rozhodce má věc 

rozhodovat ex aequo et bono nebo jako amiable compositeur, kdy má rozhodce výslovné 

zmocnění k rozhodnutí věci dle ekvity nebo je oprávněn upravit účinky použitelných právních 

norem. Má-li však rozhodce rozhodovat podle rozhodného práva, zůstává konkrétní obsah 

této pravomoci poměrně nejasný. 

Na věc lze nahlížet rovněž z právně teoretického a potažmo filosofického hlediska. Argument, 

že rozhodce je povinen nalézat právo, vychází z premisy, že existuje jediné správné řešení 

předmětného sporu odpovídající objektivnímu právu. Zatímco o tomto předpokladu lze 

polemizovat též v obecné rovině, např. pokud jde o výkon soudnictví, v mezinárodním 

rozhodčím řízení vyvolává tato premisa mnohem významnější pochyby. Rozhodci, strany a 

jejich zástupci mnohdy mají v důsledku odlišného původu zcela rozdílné, přitom však 

hluboko zakořeněné představy o správném řešení různých právních otázek. V tomto prostředí 

neustálého střetu právních kultur je přirozeně představa o jediném a objektivně správném 

řešení jednotlivých právních otázek značně relativizována. S odkazem na tyto úvahy o 

„postmoderní“ povaze mezinárodního rozhodčího řízení také někteří autoři tvrdí, že 

správného řešení sporu v mezinárodním rozhodčím řízení lze zřejmě nejlépe dosáhnout 

                                                 

141 WAINCYMER s. 1997. 

142 MOSES, M. L. op cit. 2008, s. 78. 
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dialektickou metodou, tedy poskytnutím prostoru stranám pro stanovení právního rámce sporu 

bez vnějších zásahů rozhodce.143 

Odborná literatura se v tomto ohledu prakticky bezvýjimečně shoduje pouze na jediné věci, a 

to že rozhodce má oprávnění jemu předložený spor právně posoudit samostatně, tedy bez 

omezení argumenty stran, a z vlastního podnětu zjišťovat obsah použitelného práva. Dokonce 

i autoři, kteří v duchu smluvní doktríny a s důrazem na zásadu autonomie stran rozhodčího 

řízení použití principu iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení kritizují, uznávají, 

že rozhodce může věc posuzovat nezávisle na podáních stran.144 Rozložení působnosti mezi 

rozhodcem a stranami rozhodčího řízení při právní kvalifikaci daného sporu a zjištění obsahu 

použitelných norem je totiž otázkou vedení řízení, které zpravidla spadá pod diskreci 

rozhodce. To ostatně dokládají některé národní úpravy lex arbitri145 nebo též řády rozhodčích 

soudů,146 které obsahují výslovné zmocnění rozhodce k tomu, aby v rámci vedení řízení 

stanovil, zda a jakým způsobem může rozhodce nezávisle na stranách věc právně posoudit a 

z vlastního podnětu stanovit obsah použitelných norem. S odkazem na tato a obdobná 

ustanovení o vedení rozhodčího řízení se pak v literatuře dovozuje, že právě pravomoc 

rozhodce vést řízení dle svého uvážení implikuje jeho oprávnění jednat podle zásady iura 

novit curia v rozhodčím řízení.147 Rozhodce je „pánem řízení“148 a jako takový je oprávněn 

posoudit jemu předložený spor nezávisle a z vlastního podnětu zjišťovat obsah použitelného 

práva. 

Na druhou stranu se velmi často uvádí, že rozhodce by se měl uchylovat k těmto iniciativám 

podpůrně, tedy pouze v případech, kdy podání stran z různých důvodů nejsou v tomto ohledu 

dostačující.149 To je ostatně převažujícím názorem v odborné literatuře150 nebo též například 

                                                 

143 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 201. 

144 Ibid. s. 189 - 190. 

145 Viz § 34 odst. 2 písm. g) Arbitration Act 1996. 

146 Srov. velmi obdobné znění čl. 22 odst. 1 písm. c) Pravidel LCIA. 

147 DIMOLITSA, A. op. cit. 2009, s. 426 - 427. 

148 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 189 - 190. 

149 Ibid. s. 201 - 202. 

150 ALBERTI, Ch. P. In KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. et al. (eds.) op. cit. 2011, s. 28. LANDOLT, P. op. cit. 

2012, s. 198. POUDRET, J. F.; BESSON, S. op. cit. 2007, s. 476. 
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ve Zprávě ILA,151 podle nichž v současné praxi mezinárodního rozhodčího řízení spočívá 

zodpovědnost za vymezení právního rámce sporu a použitelných pravidel primárně na 

stranách.152 Hlavním důvodem tohoto přístupu je význam zásady autonomie vůle a také 

předvídatelnost vedení rozhodčího řízení.153 Strany tak mají tzv „primární“ nebo též 

„hlavní“ zodpovědnost za určení právního rámce sporu a prokázání obsahu použitelného 

práva. Tím je míněno, že rozhodce má v tomto směru rovněž jisté pravomoci a v některých 

případech tato iniciativa nemusí být ponechána pouze na stranách. Řada autorů (převážně 

anglosaského původu) tak jakožto kompromis mezi uplatněním striktně inkviziční a 

projednací zásady doporučuje smíšený přístup, kdy primární odpovědnost leží na stranách, 

přičemž uzná-li to rozhodce za vhodné, může i on sám provést šetření, přičemž však musí 

strany vyzvat k vyjádření.154 To lze ilustrovat na vzorové úpravě otázky aplikace práva 

v rozhodčím řízení vypracované profesorkou Kaufmann-Kohler, která ji sama označuje za 

spojení odlišných civilně-procesních přístupů: 

 

„Strany prokážou obsah rozhodného práva ve věci. Rozhodčí senát je oprávněn, 

avšak nikoli povinen provést vlastní šetření za účelem stanovení obsahu 

rozhodného práva ve věci. Vykoná-li rozhodčí senát tuto pravomoc, poskytne 

stranám možnost se vyjádřit k výsledkům jeho šetření. 

                                                 

151 Zpráva ILA, s. 22. 

152 Viz např. KURKELA, M. Jura Novit Curia’ and the Burden of Education in International Arbitration – A 

Nordic Perspective. ASA Bulletin, 2003, rč. 21, č. 3. s. 495. 

153 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 199. 

154 LEW, J. D. M. op. cit. 2010, s. 15; MISTELIS, L.; POTOCNIK, M. Jura Novit Arbiter in England and Wales. 

In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New 

York: Juris, 2018, s. 139. K podpoře tohoto přístupu v kontextu anglického Arbitration Act 1996 viz 

SHEPPARD, A. English Arbitration Act (Chapter 23), Part I, The Arbitral Proceedings, Section 33 [General duty 

of the tribunal]. In: MISTELIS, L. (ed.) Concise International Arbitration, 2. vyd., Alphen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, 2015, s. 1027. 
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Není-li obsah rozhodného práva prokázán ve vztahu ke konkrétní otázce, rozhodčí 

senát je oprávněn v této otázce použít jakékoli normy, které považuje za 

vhodné.“155 

 

Tento návrh řeší všemi jednotlivými otázkami v souvislosti s uplatněním zásady iura novit 

curia. Jednak zakotvuje, že břemeno stanovení rozhodných právních otázek a použitelných 

norem spočívá zásadně na stranách. Rozhodčí senát do právního rámce daného sporu může 

zasahovat, avšak není to jeho povinností. Stejné zřejmě platí též pro případ, kdy se obě strany 

či jedna z nich dostatečně nevyjádří k určité otázce a kdy tak „obsah rozhodného práva [není] 

prokázán ve vztahu ke konkrétní otázce.“ Jediná povinnost, již tento návrh rozhodčímu senátu 

ukládá, vzniká pouze za situace, kdy se rozhodčí senát rozhodne z vlastní iniciativy provést 

vlastní šeření za účelem stanovení obsahu rozhodného práva; pak je povinen poskytnout 

stranám možnost se vyjádřit k výsledkům jeho šetření. 

Uvedené vzorové ustanovení však skýtá jednu základní otázku, a to zda rozhodce má pouhé 

oprávnění anebo zda lze dovodit též povinnost samostatného právního posouzení věc a 

vlastního šetření ohledně obsahu rozhodného práva. To platí jednak ve vztahu k situaci 

popsané v poslední větě uvedeného návrhu, tedy k tzv. otázce non liquet, kdy strany 

neprokázaly obsah rozhodného práva ve vztahu ke konkrétní otázce a rozhodčí senát tak 

v dané věci nemá podle čeho rozhodnout. Především je však nutné se zabývat tím, zda činnost 

rozhodce podléhá obecnému imperativu jednat v duchu zásady iura novit curia, jinými slovy 

zda předmětem mandátu rozhodce je povinnost věc rozhodnout na základě správné aplikace 

veškerých použitelných norem. 

Výše uvedený návrh naráží též na zvláštní otázku non liquet, tedy případ, kdy strany 

neprokázaly obsah rozhodného práva ve vztahu ke konkrétní otázce a rozhodčí senát tak 

v dané věci nemá podle čeho rozhodnout. Jak již bylo uvedeno výše, předmětem mandátu 

rozhodce je rozhodnutí věci podle rozhodného práva. V situaci, kdy strany v řízení k jisté 

                                                 

155 V původním znění (cit.): „The parties shall establish the content of the law applicable to the merits. The 

arbitral tribunal shall have the power, but not the obligation, to conduct its own research to establish such 

content. If it makes use of such power, the tribunal shall give the parties an opportunity to comment on the 

results of the tribunal’s research. If the content of the applicable law is not established with respect to a specific 

issue, the arbitral tribunal is empowered to apply to such issue any rule of law it deems appropriate.“ 

KAUFMANN-KOHLER, G. The Governing Law op. cit. 2006, s. 84. 



43 

právní otázce neodkážou na příslušné právní normy, by tak pasivita rozhodčího senátu 

fakticky znamenala, že by tento nenaplnil svůj mandát. Z toho důvodu tak nelze přijmout 

premisu v poslední větě výše uvedeného vzorového ustanovení, podle níž je v takovém 

případě rozhodčí senát oprávněn aplikovat normy, které považuje za vhodné. V takové situaci, 

jakkoli bude v praxi spíše ojedinělou, je naopak rozhodčí senát povinen stanovit obsah 

rozhodného práva pro danou otázku a příslušné normy následně aplikovat.156 

Obdobné by mělo platit též v případě, kdy jedna ze stran neparticipuje v řízení a ve věci tak 

neuvádí žádné právní argumenty ani neodkazuje na jakékoli použitelné normy, popř. její 

podání jsou v tomto směru nedostatečná. Například též Doporučení ILA takový případ 

označuje za zvláštní okolnosti, které opodstatňují zvýšenou aktivitu rozhodčího senátu ve 

vztahu k zasahování do právního rámce sporu, který je v takovém případě vymezen prakticky 

jen protistranou.157 Rozhodčí senát by se však měl vyvarovat přílišných zásahů v tomto 

směru, aby svou činností fakticky nesuploval roli neparticipující strany, čímž může porušit 

zásadu kontradiktornosti řízení a rovnosti stran. Naopak by měl pouze kriticky hodnotit právní 

argumentaci participující strany a v případě, že o některých těchto argumentech vzniknou u 

senátu pochyby, o tomto příslušnou stranu vyrozumět spolu s uvedením důvodů, proč se tak 

rozhodčí senát domnívá, a výzvou k tomu, aby se strana k dané otázce vyjádřila. 

                                                 

156 Shodně viz LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 218. 

157 Viz čl. 14 Doporučení ILA. 
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4. REGULACE ZÁSADY IURA NOVIT CURIA 

V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ 

Odborná literatura ve vztahu k úpravě zásady iura novit curia v rozhodčím řízení standardně 

rozlišuje dvě skupiny právních norem, a to pravidla upravující vedení řízení (typicky 

obsažena v národních úpravách rozhodčího řízení a v řádech stálých rozhodčích soudů) a 

pravidla o platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů (opět národní úpravy, ale především 

též Newyorská Úmluva).158 Účelem této části práce je poskytnout pouze demonstrativní 

přehled typů norem, které se v národních úpravách objevují, tedy pravidel upravujících vedení 

rozhodčího řízení a pravidel o platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů. 

4.1. Úprava vedení rozhodčího řízení 

Úprava vedení rozhodčího řízení zahrnuje veškerá pravidla pro postup rozhodce a stran 

v průběhu rozhodčího řízení, ať už se jedná o proces jmenování rozhodce a ustanovení 

rozhodčího senátu, podání námitky nedostatku pravomoci, dokazování nebo zacházení 

s rozhodným právem. Těmto jednotlivým otázkám se příslušné právní úpravy věnují více či 

méně podrobně, přičemž problematika aplikace rozhodného práva a s tím související 

uplatnění zásady iura novit curia často bohužel spadá do té druhé kategorie. Přesto lze 

alespon pro ilustraci uvést několik pramenů, jež se těchto otázek třeba jen letmo dotýkají. 

Konkrétně lze pravidla o vedení rozhodčího řízení hledat v mezinárodních smlouvách, 

národních právních předpisech, řádech rozhodčích soudů a konečně také nezávazných 

pravidlech a doporučeních nestátního původu. 

4.1.1. Mezinárodní smlouvy 

Ukázkovým příkladem skouposti a vágnosti právní úpravy vedení řízení ve vztahu k otázce 

zacházení s rozhodným právem v rozhodčím řízení jsou mezinárodní smlouvy. Na rozdíl od 

oblasti uznání a výkonu rozhodčích nálezů se mezinárodní smlouvy úpravě postupu rozhodce 

a stran v rozhodčím řízení věnují pouze zřídka. Z mnohostranných smluv lze zmínit 

                                                 

158 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 2. 
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Evorpskou úmluvu o mezinárodní obchodní arbitráži,159 která například obsahuje ustanovení 

o rozhodném právu, a to v čl. VII Evropské úmluvy (cit.): 

 

„1. Strany mají na vůli určit právo, kterého mají rozhodci použít pro rozhodování 

ve věci samé. Neoznačí-li strany použitelné právo, rozhodci použijí práva 

určeného podle kolisního pravidla, které budou považovat za přiměřené v daném 

případě. V obou případech budou rozhodci přihlížet k ustanovením smlouvy a k 

obchodním zvyklostem. 

2. Rozhodci budou jednat jako zprostředkovatelé dohody mezi stranami, jestliže to 

odpovídá vůli stran a jestliže to dovoluje právo, podle něhož se řídí arbitráž.“160 

 

Dále je vhodné zmínit hned následující ustanovení řešící povinnost rozhodce odůvodnit 

rozhodčí nález – viz čl. VIII Evropské úmluvy (cit.): 

 

„Předpokládá se, že se strany dohodly na tom, že rozhodčí nález musí být 

odůvodněn, ledaže 

a) strany výslovně prohlásí, že nález nebude odůvodňován nebo že 

b) se podrobily rozhodčímu řízení, v jehož rámci není obvyklé uvádět důvody pro 

rozhodčí nálezy, pokud v takovém případě strany nebo jedna z nich nepožádají 

výslovně před skončením ústního jednání, nebo nekonalo-li se ústní jednání, tedy 

před sepsáním nálezu, aby důvody byly uvedeny.“161 

                                                 

159 Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 1961), vyhláška č. 176/1964 Sb. 

160 Viz čl. VII Evropské úmluvy v původním anglickém znění (cit.): „1. The parties shall be free to determine, 

by agreement, the law to be applied by the arbitrators to the substance of the dispute. Failing any indication by 

the parties as to the applicable law, the arbitrators shall apply the proper law under the rule of conflict that the 

arbitrators deem applicable. In both cases the arbitrators shall take account of the terms of the contract and 

trade usages. 2. The arbitrators shall act as amiables compositeurs if the parties so decide and if they may do so 

under the law applicable to the arbitration.“ 

161 Viz čl. VIII Evropské úmluvy v původním anglickém znění (cit.): „The parties shall be presumed to have 

agreed that reasons shall be given for the award unless they (a) either expressly declare that reasons shall not 

be given; or (b) have assented to an arbitral procedure under which it is not customary to give reasons for 
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4.1.2. Národní právní předpisy 

4.1.2.a. Národní právní úpravy civilního procesu 

Vzhledem ke specifickému postavení institutu rozhodčího řízení jakožto alternativního 

způsobu řešení sporů je právní úprava civilního soudního řízení pro rozhodčí řízení zpravidla 

nepoužitelná. To přichází v úvahu pouze v situaci, kdy použití úpravy civilního procesu 

stanoví samotné lex arbitri daného státu. V tomto ohledu je poměrně ojedinělou česká úprava, 

kde se podle ustanovení § 30 RozŘ v rozhodčím řízení přiměřeně použijí ustanovení OSŘ. 

V ostatních případech však takřka bez výjimek lex arbitri použití úpravy civilního řízení 

v rozhodčím řízení vylučují.162 

V úvahu pak přichází uplatnění národních pravidel civilního procesu na základě analogie. Jak 

však již bylo na řadě míst správně podotknuto v literatuře,163  použití pravidla iura novit curia 

v mezinárodním rozhodčím řízení na základě analogie k úpravě civilního soudního řízení je 

více než problematické. 

Předně je nutné striktně odmítnout názor, že na základě analogie k civilnímu soudnictví lze 

dovodit uplatnění pravidla iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení v univerzální 

formě, tj. bez ohledu na sídlo rozhodčího řízení.164 Jak bylo ilustrováno v druhé části této 

práce, zatímco v zemích civil law je použití této zásady v civilním soudním řízení pravidlem, 

v zemích common law je tomu právě naopak. Přitom zvažuje-li se na základě analogie 

k civilnímu soudnímu řízení uplatnění jistého pravidla v mezinárodním rozhodčím řízení 

v univerzálním měřítku, musí se přirozeně jednat o pravidlo, které je zakotveno v právních 

                                                                                                                                                         

awards, provided that in this case neither party requests before the end of the hearing, or if there has not been a 

hearing then before the making of the award, that reasons be given.“ 

162 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 179. 

163 ALBERTI, Ch. P. op. cit. s. 13 - 14. LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 184. WAINCYMER, J. op cit. 2012, s. 

49. 

164 Nicméně autor tímto neodmítá možnost existence jistého trendu, který v mezinárodním rozhodčím řízení 

napříč právními řády a úpravami leges arbitri převládá. To je ostatně předmětem kapitoly VI. této práce. Zde 

pouze uvádí, že takovýto univerzální přístup v mezinárodním rozhodčím řízení nelze dovozovat na základě 

analogie s pouze některými právními úpravami civilního soudnictví.  
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úpravách civilního procesu napříč právními řády po celém světě.165 Jelikož v případě zásady 

iura novit curia se zdaleka nejedná o natolik rozšířený princip civilního řízení, její analogické 

použití v mezinárodním rozhodčím řízení v trans-nacionálním měřítku nepřichází v úvahu. 

Je potřeba nutné odmítnout také analogii s úpravou civilního řízení v konkrétním státě sídla 

rozhodčího řízení. Jednak v řadě případů analogické použití pravidel o iniciativě 

rozhodujícího orgánu ve vztahu k právnímu posouzení věc a aplikaci práva není nutné. Jak je 

uvedeno v následujících kapitolách, některé národní úpravy rozhodčího řízení nebo řády 

rozhodčích soudů tuto otázku výslovně upravují a užití analogie tak není potřeba. 

Pokud taková úprava v lex arbitri nebo rozhodčím řádu chybí nebo je neúplná, analogie sice 

teoreticky přichází v úvahu, avšak nelze ji považovat za přípustnou. Analogie legis, o niž se 

v této souvislosti jedná, spočívá v tom, že „se na skutkovou podstatu zákonem neřešenou 

vztáhne analogicky ustanovení zákona upravující skutkovou podstatu podobnou.“166 Vyplnění 

předmětné mezery v právní úpravě lex arbitri analogickým pravidlem civilního procesu by 

tak předpokládalo, že právní posouzení předmětu řízení a proces aplikace práva soudcem a 

rozhodcem představují podobné skutkové podstaty. Tuto premisu však nelze přijmout. 

Především je třeba uvést, že soudce aplikuje právo jakožto představitel státu, vůči němuž tak 

má zpravidla povinnost vydat rozhodnutí v souladu s platným právem a při zachování jisté 

kontinuity rozhodování v rámci daného právního řádu. Tento požadavek pak soudci ve světle 

zásady iura novit curia umožňuje věc právně posoudit a aplikovat právo bez omezení právní 

kvalifikací a podáním stran. V rozhodčím řízení se však zpravidla jedná pouze o rozhodnutí 

jednotlivého sporu mezi danými stranami a nikoli uspokojení zájmu státu na správné aplikaci 

jeho práva. Rozhodnutí rozhodčího soudu také na rozdíl od soudního rozhodnutí nemá 

precedenční či obdobný význam pro následující rozhodovací praxi; je pouze rozhodnutím 

sporu pro konkrétní strany, které navíc obvykle nebývá zveřejněno.167 Z těchto důvodů je 

existence povinnosti rozhodce dosáhnout při rozhodování jakéhosi objektivního standardu 

aplikace práva přinejmenším diskutabilní.168 Východiska, standard a účel rozhodovací 

činnosti soudce a rozhodce se tak natolik liší, že aplikaci práva v soudním a rozhodčím řízení 

                                                 

165 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 184. 

166 KNAP, V. Teorie práva, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1995, s. 172. 

167 KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity, or Excuse? Arbitration International. 

2007, rč. 23, s. 359 – 360. 

168 LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 185. 
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tak lze označit za podobné skutkové podstaty jen s velkými obtížemi a analogie pravidel 

civilního řízení se tak jeví neudržitelnou. 

Zmíněná analogie má též poměrně významné praktické nedostatky. Jak již bylo uvedeno výše 

v bodě 2.1.2, zásada iura novit curia se v civilním soudním řízení tradičně uplatňuje pouze ve 

vztahu k lex fori, jež soudci znají a k jehož aplikaci jsou tak kvalifikovaní a jazykově 

vybavení. 169 Naopak mezinárodní rozhodce žádné takové lex fori, které by působilo jako 

jakýsi výchozí právní řád, podle něhož rozhodce obvykle rozhoduje, k dispozici nemá – pro 

rozhodce je každé právo cizí.170 Zásada iura novit curia v soudním řízení tak přesněji 

znamená, že soud zná své právo, což je pojem, který mezinárodní rozhodce nezná, tudíž 

použití tohoto principu v mezinárodním rozhodčím řízení na základě analogie k postupu 

soudce při aplikaci pro něj tuzemského práva postrádá smysl. 

4.1.2.b. Národní leges arbitri 

Pokud se jedná o postup rozhodčího senátu podle zásady iura novit curia, národní předpisy o 

rozhodčím řízení se této otázce zpravidla nevěnují.171  Výjimku v tomto ohledu představuje 

např. úprava v anglickém Arbitration Act 1996, kde je tato otázka výslovně zahrnuta mezi 

záležitosti spadající do diskreční pravomoci rozhodčího senátu: 

 

„(1) Rozhodčí senát rozhoduje o všech procesních a důkazních otázkách, ledaže 

se na nich dohodnou strany. 

(2) Procesní a důkazní otázky zahrnují: [...] (g) zda a do jaké míry bude rozhodčí 

senát zjišťovat rozhodné skutečnosti a právo.“172 

 

                                                 

169 Ve vztahu k české úpravě v ZMPS viz PAUKNEROVÁ, M. op. cit. 2012, s. 1285-1286. 

170 GAILLARD, E.; SAVAGE, J. (eds.) op. cit. 1999, s. 692, marg. 1263. BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. (eds.) 

op.cit. 2014, s. 5. ALBERTI, Ch. P. In KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. et al. (eds.) op. cit., s. 14. 

171 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 8, LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 184. 

172 Ustanovení § 34 odst. 1 a 2 písm. g) Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „(1) It shall be for the 

tribunal to decide all procedural and evidential matters, subject to the right of the parties to agree any matter. 

(2) Procedural and evidential matters include – […] (g) whether and to what extent the tribunal should itself 

take the initiative in ascertaining the facts and the law.“ 
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Jakkoli se jedná o výjimečnou úpravu této otázky, uvedené ustanovení nijak blíže nevyjasňuje 

rozložení zodpovědnosti za stanovení obsahu rozhodného práva mezi rozhodčím senátem a 

stranami. Citované ustanovení § 34 Arbitration Act 1996 pouze výslovně uvádí to, co je 

v praxi mezinárodního rozhodčího řízení notorietou, tedy že rozhodčí senát může na základě 

vlastního uvážení provést vlastní šetření ohledně obsahu rozhodného práva, přičemž jediným 

omezením je v tomto směru dohoda stran. Ačkoli valná většina národních úprav rozhodčího 

řízení neobsahuje výslovné ustanovení jako § 34 odst. 2 písm. g) Arbitration Act 1996, 

zůstává skutečností, že v těchto leges arbitri je tato diskreční pravomoc rozhodčího senátu 

dána obdobně. Národní úpravy rozhodčího řízení standardně stanovují, že pokud strany neurčí 

průběh řízení svou dohodou, rozhodčí senát může řízení vést způsobem, jaký sám uzná za 

vhodný.173 To lze demonstrovat například na harmonizační úpravě v čl. 19 Vzorového zákona 

UNCITRAL (cit.): 

 

„(1) V souladu s ustanoveními tohoto zákona se mohou strany dohodnout na 

postupu, jímž se má rozhodčí senát při vedení řízení řídit. 

(2) V případě neexistence takové dohody může rozhodčí senát v souladu 

s ustanoveními tohoto zákona vést rozhodčí řízení takovým způsobem, který 

považuje za vhodný. Oprávnění rozhodčího senátu zahrnuje oprávnění 

rozhodnout o přípustnosti, relevanci, opodstatněnosti a síle jakéhokoli 

důkazu.“174 

 

                                                 

173 Viz například čl. 1460 francouzského občanského soudního řádu (Code de procédure civile, dostupný na: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20080118 

[2019-05-11]), čl. 21 a 22 brazilského zákona o rozhodčím řízení (zákon č. 9.307/1996, o rozhodčím řízení, 

dostupný na: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm [2019-05-11]) nebo čl. 182 švýcarského 

IPRG. 

174 Ustanovení čl. 19 Vzorového zákona UNCITRAL v původním znění (cit.): „(1) Subject to the provisions of 

this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the 

proceedings. (2) Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this Law, 

conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate. The power conferred upon the arbitral 

tribunal includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence.“ 
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Na okraj lze zmínit, že problematiky zjišťování obsahu rozhodného práva se částečně dotýkají 

rovněž národní právní úpravy Nizozemí a Dánska, které však nejsou velkého významu, 

jelikož se vztahují pouze na velmi specifické situace. Konkrétně ustanovení čl. 1044 

nizozemského občanského soudního řádu upravuje postup při zjišťování obsahu rozhodného 

práva na základě Londýnské úmluvy,175 kdy rozhodčí senát může žádat o poskytnutí 

informace o rozhodném právu prostřednictvím obecného soudu. Úprava čl. 27 odst. 2 

dánského zákona o rozhodčím řízení rovněž upravuje postup v rámci pomocné funkce 

obecných soudů, avšak ve vztahu k obsahu práva EU.176 

4.1.3. Řády rozhodčích soudů 

Řády rozhodčích soudů stanovují postup v řízení zpravidla obecnou formou a konkrétní 

pravidla pro postup při právní kvalifikaci věci a zjišťování obsahu rozhodného tak obsahují 

zřídka. Snad jedinou výjimku v tomto směru představuje čl. 22.1 (iii) Pravidel LCIA, který 

výslovně zmocňuje rozhodčí senát k nezávislému právní posouzení rozhodných otázek a 

stanovení obsahu použitelných norem: 

 

„Rozhodčí senát je oprávněn k návrhu strany nebo [...] z vlastního podnětu, avšak 

v každém případě jen poté, co stranám poskytl přiměřenou možnost uvést své 

stanovisko, [...] (iii) provést šetření, jež rozhodčí senát považuje za nutné nebo 

vhodné, včetně toho, zda a do jaké míry bude rozhodčí senát z vlastního podnětu 

identifikovat rozhodné otázky a zjišťovat rozhodné skutečnosti a právo či právní 

pravidla použitelná pro rozhodčí smlouvu, rozhodčí řízení a meritum sporu mezi 

stranami.“177 

                                                 

175 Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (Londýn, 7. července 1968, vyhlášena ve sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 221/1998 Sb.) 

176 Zpráva ILA, s. 13. 

177 Ustanovení čl. 22.1 (iii) Pravidel LCIA v anglickém znění (cit.): „The Arbitral Tribunal shall have the power, 

upon the application of any party or [...] upon its own initiative, but in either case only after giving the parties a 

reasonable opportunity to state their views [...] (iii) to conduct such enquiries as may appear to the Arbitral 

Tribunal to be necessary or expedient, including whether and to what extent the Arbitral Tribunal should itself 

take the initiative in identifying relevant issues and ascertaining relevant facts and the law(s) or rules of law 

applicable to the Arbitration Agreement, the arbitration and the merits of the parties' dispute.“ 
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Navzdory této výjimce se valná většina řádů rozhodčích soudů této otázce konkrétně 

nevěnuje. Obdobně jako v případě národních leges arbitri však rozhodčí řády obvykle 

zakotvují obecné pravidlo o vedení řízení v tom smyslu, že rozhodčí senát řízení vede dle 

svého uvážení, ledaže se na jednotlivé procesní otázce dohodly strany.178 Pro ilustraci lze 

uvést např. čl. 19 odst. 1 Pravidel SCC: 

 

„Za dodržení těchto pravidel a jakékoli dohody stran může rozhodčí senát vést 

řízení takovým způsobem, jaký uzná za vhodný.“179 

 

Na tomto místě je vhodné zmínit rovněž řády belgického CEPANI nebo Mezinárodního 

rozhodčího soudu při ICC, podle nichž lze seznam sporných či rozhodných otázek v řízení 

zahrnout do ujednání o mandátu rozhodce (tzv. Terms of Reference). Jakkoli se nejedná o 

povinnou náležitost zmíněného dokumentu, lze v obecné rovině bezpochyby doporučit, aby se 

rozhodčí senát pokusil takto či jiným obdobným způsobem vymezit právní rámec sporu za 

účelem transparentnosti vedení řízení a vyloučení rizika překvapivosti rozhodčího nálezu.180 

Zatímco ustanovení Pravidel ICC je velmi obdobné,181 lze na tomto místě citovat alespoň čl. 

22 odst. 1 písm. e) Pravidel CEPANI (cit.): 

 

                                                 

178 Viz např. čl. 16.1 Pravidel SIAC, čl. 15 odst. 1 Pravidel UNCITRAL nebo čl. 14 odst. 2 Pravidel LCIA. 

179 Ustanovení čl. 19 odst. 1 Pravidel SCC v anglickém znění (cit.): „Subject to these Rules and any agreement 

between the parties, the Arbitral Tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers 

appropriate.“ 

180 K tomuto doporučení viz např. ALBERTI, Ch. P. op. cit. 2011, s. 30 - 31. LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 

223. 

181 Viz čl. 23 odst. 1 písm. d) Pravidel ICC v anglickém znění (cit.): „[The Terms of Reference] shall include the 

following particulars: […] d) unless the arbitral tribunal considers it inappropriate, a list of issues to be 

determined.” 
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„Ujednání o mandátu rozhodce [Terms of Reference] musí obsahovat následujcí 

údaje: […] e) ledaže to rozhodčí senát považuje za nevhodné, vymezení sporných 

otázek.”182 

 

Ještě dále pak jde rozhodčí řád španělského Občanského a obchodního rozhodčího soudu 

v Madridu [Corte Civil y Mercantil de Arbitraje – CIMA]. Ten již jako obligatorní obsah 

ujednání a mandátu rozhodce stanovuje vymezení použitelných hmotných a procesních 

norem. Viz ustanovení čl. 24.1 písm. d) Pravidel CIMA (cit.): 

 

“[R]ozhodčí senát vyhotoví ujednání o mandátu rozhodce [Acta de Misión] s 

alespoň těmito údaji: […] d. určení sidla rozhodčího řízení, jazyka řízení a 

hmotných a procesních právních norem použitelných ve věci.”183 

 

Vzhledem k tomu, že relevance a použitelnost jednotlivých právních pramenů je zcela 

standardním předmětem sváru mezi stranami, působí takovýto požadavek poněkud excesivně 

a nepříliš prakticky. Jen s jistými obtížemi si lze představit, že rozhodčímu senátu se po první 

sérii podání stran, tedy v okamžiku, kdy se obvykle vyhotovuje ujednání o mandátu rozhodce 

(Terms of reference), podaří dovést strany ke shodě o tom, jakých právních norem se má pro 

rozhodnutí ve věci použít. I pokud by senát v tomto směru nějakým způsobem uspěl, byl by to 

pro něj jen omezující a také riskantní krok. Jakákoli jeho iniciativa odchylující se od tohoto 

ujednání, tedy např. zvažování aplikace norem neuvedených v ujednání, by totiž mohla být 

stranami vnímána jako překročení jeho mandátu a jednání porušující jejich legitimní 

očekávání ohledně vývoje řízení. Z toho důvodu se tak lze jednoznačně přiklonit k variantě 

podle Pravidel ICC nebo Pravidel CEPANI, podle nichž se do ujednání o mandátu rozhodce 

                                                 

182 Viz čl. 22 odst. 1 písm. e) Pravidel CEPANI v anglickém znění (cit.): „[…] The Terms of Reference shall 

contain the following information: […] е) unless the Arbitral Tribunal deems it to be inappropriate, a 

determination of the issues that are in dispute.“ 

183 Viz čl. 24.1 písm. d) Pravidel CIMA ve španělském znění (cit.): “[E]l tribunal arbitral elaborará el Acta de 

Misión […] con los siguientes contenidos mínimos: […] d. La identificación de la sede del arbitraje, el idioma 

del procedimiento y las normas jurídicas sustantivas y procedimentales aplicables a la controversia.“ 
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zahrne pouze seznam sporných otázek. Ostatně mezi tyto velmi často spadá právě otázka 

použitelnosti jednotlivých právních norem, na něž strany ve svých podáních odkazují.  

4.1.4. Nezávazná pravidla nestátního původu 

Zdaleka nejpodrobnější úpravu postupu rozhodce při zacházení s rozhodným právem lze 

nalézt v oblasti soft law, a to konkrétně v Doporučení Sdružení mezinárodního práva ke 

zjišťování obsahu použitelného práva v mezinárodním obchodním rozhodčím řízení.184 Tento 

soubor nezávazných doporučení byl zpracován v roce 2008 s cílem vytvořit jednotná pravidla 

a poskytnout mezinárodní rozhodcovské komunitě vodítko pro postup při zjišťování 

použitelného práva v rozhodčím řízení. Viz čl. 1 Doporučení ILA (cit.): 

 

„Vyvstane-li kdykoli v průběhu řízení otázka vyžadující použití právních pravidel 

(včetně otázek pravomoci, procesu, věci samé nebo kolizních pravidel), měli by 

rozhodci určit tyto použitelné předpisy a tato použitelná pravidla a zjistit jejich 

obsah v rozsahu nutném pro rozhodnutí sporu.“185 

 

Doporučení ILA tak do značné míry vychází z kvazisoudního pojetí mandátu rozhodce, jehož 

hlavním úkolem je rozhodnout spor na základě použitelného práva, které může sám určit a 

zjistit jeho obsah. Tento vyšetřovací postup je tak vnímán jako zcela přirozená součást 

pravomoci rozhodce. Přitom však není nutné, aby použitelné normy zjišťoval pouze rozhodce 

– má k tomu sice pravomoc, ale podle Doporučení ILA by měl rozhodce získávat informace o 

obsahu použitelného práva především od stran.186 Role rozhodce by tak v tomto směru měla 

                                                 

184 Doporučení Sdružení mezinárodního práva (ILA) ke zjišťování obsahu použitelného práva v mezinárodním 

obchodním rozhodčím řízení (Recommendations on Ascertaining the Contents of the Applicable Law in 

International Commercial Arbitration, International Law Association), usnesení ILA č. 6/2008, Rio de Janeiro, 

2008. 

185 Viz čl. 1 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „At any time in the proceedings that a question 

requiring the application of a rule of law (including a question of jurisdiction, procedure, merits or conflicts of 

laws) arises, arbitrators should identify the potentially applicable laws and rules and ascertain their contents 

insofar as it is necessary to do so to decide the dispute.“ 

186 Viz čl. 5 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „Arbitrators should primarily receive 

information about the contents of the applicable law from the parties.“ 
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být spíše podpůrná.187 Rozhodne-li se obsah zjišťovat sám, musí rozhodce brát zřetel na 

procesní práva stran a omezení vyplývající z veřejného pořádku nebo rozsahu rozhodčí 

žaloby, jak vyplývá z čl. 2 Doporučení ILA (cit.): 

 

„Při zjišťování obsahu použitelných předpisů a pravidel by rozhodci měli dbát 

řádného procesu a veřejného pořádku, postupovat vůči stranám spravedlivě, 

vydat rozhodčí nález v rámci rozhodčí žaloby a vyvarovat se podjatosti nebo zdání 

podjatosti.“188 

 

Toliko k obecnému vymezení pravomoci rozhodce ve vztahu ke zjišťování použitelného 

práva. Následně Doporučení ILA toto pojetí rozvádí do konkrétních situací. Jednak rozlišuje 

mezi zjišťováním obsahu použitelných norem a uváděním nových právních otázek do řízení. 

V prvním případě poskytuje rozhodci poměrně dost volnosti, když mu výslovně umožňuje 

nejen vyžadovat vyjádření k obsahu použitelných norem od stran, ale také provádět vlastní 

šetření ohledně pramenů, které stany samotné nevznesly.189 Rozhodce však v tomto směru 

musí postupovat transparentně a vyvarovat se možné překvapivosti rozhodnutí tím, že před 

vydáním rozhodčího nálezu stranám poskytne možnost vyjádřit se ke všem právním otázkám 

a pramenům, na jejichž základě rozhodce hodlá odůvodnit své rozhodnutí.190 

                                                 

187 Zpráva ILA, s. 22. 

188 Viz čl. 2 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „In ascertaining the contents of applicable law 

and rules, arbitrators should respect due process and public policy, proceed in a manner that is fair to the 

parties, deliver an award within the submission to arbitration and avoid bias or appearance of bias.“ 

189 Viz čl. 7 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „Arbitrators are not confined to the parties’ 

submissions about the contents of applicable law. Subject to Recommendation 8, arbitrators may question the 

parties about legal issues the parties have raised and about their submissions and evidence on the contents of 

the applicable law, may review sources not invoked by the parties relating to those legal issues and may, in a 

transparent manner rely, on their own knowledge as to the applicable law as it relates to those legal issues.“ 

190 Viz čl. 8 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „Before reaching their conclusions and 

rendering a decision or an award, arbitrators should give parties a reasonable opportunity to be heard on legal 

issues that may be relevant to the disposition of the case. They should not give decisions that might reasonably 

be expected to surprise the parties, or any of them, or that are based on legal issues not raised by or with the 

parties.“ 
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Zatímco rozhodce může za splnění uvedených předpokladů poměrně svobodně zjišťovat 

obsah použitelných norem, v případě uvádění nových právních otázek do řízení je to právě 

naopak. Podle Doporučení ILA jsou to zásadně pouze strany, které vymezují právní rámec 

předmětu řízení, tedy právní otázky rozhodné pro rozřešení sporu.191 Výjimkou jsou pouze 

právní otázky související s veřejným pořádkem nebo normami, od nichž se strany nemohou 

odchýlit (tzv. imperativní normy). Domnívá-li se rozhodce, že daný spor se dotýká nějaké 

otázky veřejného pořádku, může na ni v řízení sám upozornit, ačkoli ji strany nevznesly.192 

Rozhodce takto však nečiní z důvodu jakési povinnosti správně aplikovat právo, jako je tomu 

u obecných soudů, ale za účelem zajištění platnosti a vykonatelnosti rozhodčího nálezu.193 

Podle většiny mezinárodních i národních pramenů je totiž rozpor s veřejným pořádkem 

standardním důvodem pro zrušení nebo odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu.194 

4.2. Úprava platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů 

Jak vyplývá z výše uvedeného, pravidla o vedení rozhodčího řízení zpravidla neposkytují 

bližší vodítka pro postup rozhodce při zacházení s rozhodným právem, když jeho pravomoci 

v tomto směru typicky vymezují pouze obecně a nelze z nich dovodit žádné konkrétní obsah 

praovomocí rozhodce v tomto směru. Z toho důvodu se uvádí též v literatuře, že skutečné 

meze aplikace zásady iura novit curia v rozhodčím řízení je nutné hledat v pravidlech o 

platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů.195 Mezi důvody pro zrušení rozhodčího nálezu 

nebo odmítnutí uznání či vykonatelnosti rozhodčího nálezu lze totiž nalézt právní hypotézy 

                                                 

191 Viz čl. 6 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „In general, and subject to Recommendation 

13, arbitrators should not introduce legal issues – propositions of law that may bear on the outcome of the 

dispute – that the parties have not raised.“ 

192 Viz čl. 13 Doporučení ILA v původním anglickém znění (cit.): „In disputes implicating rules of public policy 

or other rules from which the parties may not derogate, arbitrators may be justified in taking measures 

appropriate to determine the applicability and contents of such rules, including by making independent research, 

raising with the parties new issues (whether legal or factual), and giving appropriate instructions or ordering 

appropriate measures insofar as they consider this necessary to abide by those rules or to protect against 

challenges to the award.“ 

193 Zpráva ILA, s. 21. 

194 Viz například čl. V odst. 2 písm. b) Newyorské úmluvy nebo čl. 34 odst. 2 písm. b) bod (ii) Vzorového 

zákona UNCITRAL. 

195 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 11. 
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související s vedením řízení a postupem rozhodce ve vztahu k předmětu sporu a jeho 

právnímu posouzení. Konkrétně se jedná o porušení práva strany na projednání věci, resp. 

projednací zásady, překročení pravomoci rozhodce (např. rozhodnutím ultra petita) nebo 

porušení použitelných procesních pravidel.196 

4.2.1. Mezinárodní smlouvy 

Základním pramenem práva stanovujícím předpoklady pro uznání a výkon rozhodčích nálezů 

mezi jednotlivými smluvními státy je Newyorská úmluva. Ve vztahu k výše uvedeným 

otázkám je konrkétně nutné poukázat na čl. V odst. 1 písm. b), c) a d) Newyorské úmluvy 

(cit.): 

 

„Uznání a výkon nálezu mohou být odepřeny na žádost strany, proti níž je nález 

uplatňován, pouze tehdy, když tato strana prokáže příslušnému orgánu země, v níž 

je žádáno o uznání a výkon: 

[...] 

b) že strana, proti níž je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení 

rozhodce nebo o rozhodčím řízení nebo nemohla z jakýchkoliv jiných důvodů 

uplatnit své požadavky; nebo 

c) že nález se týká sporu, pro který nebyla uzavřena rozhodčí smlouva nebo který 

není v mezích rozhodčí doložky, nebo že nález obsahuje rozhodnutí přesahující 

dosah úmluvy o rozhodci nebo rozhodčí doložky; mohou-li však být části 

rozhodčího nálezu ve věcech podrobených rozhodčímu řízení odděleny od části 

nálezu jednajících o věcech, které mu nejsou podrobeny, ta část nálezu, která 

obsahuje rozhodnutí o věcech podrobených rozhodčímu řízení, může být uznána a 

vykonána; nebo 

                                                 

196 GIOVANNINI, T. In: FERNÁNDEZ-BALLATEROS, M. Á.; ARIAS, D. op. cit. 2010 s. 507. 
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d) že složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s 

ujednáním stran, nebo nebylo-li takového ujednání, že nebylo v souladu se 

zákony země, kde se rozhodčí řízení konalo [...]”197[zvýraznění přidáno] 

 

Obdobné důvody pro odmítnutí uznání či vykonatelnosti rozhodčího nálezu uvádí též 

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži.198 Na první pohled se může zdát odlišnou 

formulace porušení procesního práva strany na projednání věci v rozhodčím řízení, kdy v 

překladu čl. V odst. 1 písm. b) Newyorské úmluvy se jedná o právo strany v  řízení „uplatnit 

své požadavky“, zatímco podle čl. IX odst. 1 písm. b) Evropské úmluvy jde o možnost „se 

v řízení vyjádřit.“ Původní anglické verze obou zmíněných mezinárodních smluv však shodně 

užívají pojmu „present his case“, jedná se tak pouze o nesourodost českého překladu tohoto 

pojmu. V obou případech se tak jedná především o právo strany tvrdit rozhodné skutečnosti, 

předkládat důkazy a uvádět právní argumenty, a tomu odpovídající povinnost rozhodce se 

těmito zabývat. Vedle toho však daný pojem zahrnuje též právo na vyjádření se ke všem 

otázkám projednávaným v daném řízení, ať už se jedná o otázky vznesené protistranou, anebo 

                                                 

197 Viz čl. V odst. 1 písm. b), c) a d) Newyorské úmluvy v původním anglickém znění (cit.): „Recognition and 

enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that 

party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that: [...] (b) 

The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or 

of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or (c) The award deals with a 

difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains 

decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on 

matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which  

contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or (d) The composition 

of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, 

failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place 

[...]“. 

198 Úprava v Evropské úmluvě však plní funkci velmi odlišnou od čl. V Newyorské úmluvy. Evropská úmluva 

pouze řeší otázku, kdy může zrušení rozhodčího nálezu ve státě původu být důvodem pro odmítnutí uznání nebo 

vykonatelnosti v jiném smluvním státě. Viz znění úvodního odstavce čl. IX Evropské úmluvy (cit.): „Zrušení 

rozhodčího nálezu, který se řídí touto Úmluvou v některém smluvním státě, nezakládá důvod k odmítnutí uznání 

nebo vykonatelnosti v jiném smluvním státě, ledaže by zrušení bylo vysloveno v tom státě, ve kterém nález byl 

vydán nebo podle jehož práva byl vydán, a to pro některý z těchto důvodů.“ 
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právě prameny a nezávislá posouzení věci rozhodčím senátem ve smyslu zásady iura novit 

curia.199 

4.2.2. Národní právní předpisy 

V případě cizího nálezu, kdy se nepoužije Newyorská úmluva nebo jiná mezinárodní 

smlouva, se se postupuje národních předpisů státu, v němž se o uznání a výkon žádá. Tyto 

předpisy pak velmi často téměř kopírují důvody pro odepření uznání a výkonu podle 

Newyorské úmluvy – k tomu viz například čl. 36 odst. 1 písm. a) body (ii), (iii) a (iv) 

Vzorového zákona UNCITRAL. 

Vzhledem k obrovskému územnímu rozsahu Newyorské úmluvy, která tyto národní úpravy 

podmínek pro uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů často ponechává obsolentními, však 

hlavní úloha národních předpisů spočívá ve stanovení důvodů pro zrušení rozhodčích nálezů. 

Ani tyto se však od podmínek podle Newyorské úmluvy často příliš neliší. Pro ilustraci lze 

zmínit čl. 34 odst. 2 písm. a) body (ii), (iii) a (iv) Vzorového zákona UNCITRAL (cit.): 

 

„Rozhodčí nález může být zrušen soudem uvedeným v čl. 6 pouze, pokud: 

(a) navrhovatel prokáže, že: 

[...] 

(ii) navrhovatel nebyl řádně vyrozuměn o ustanovení rozhodce nebo o 

rozohdčím řízení nebo jinak nemohl věc před rozhodci projednat; nebo 

(iii) nález se týká sporu, pro který nebyla uzavřena rozhodčí smlouva nebo 

který není v mezích rozhodčí doložky, nebo že nález rozhoduje o otázkách 

nad rámec věcí podřízených rozhodčímu řízení, přičemž mohou-li být části 

rozhodčího nálezu ve věcech podrobených rozhodčímu řízení odděleny od 

části nálezu jednajících o věcech, které mu nejsou podrobeny, pouze ta část 

nálezu, která obsahuje rozhodnutí o věcech nepodrobených rozhodčímu 

řízení, může být zrušena; nebo 

                                                 

199 CORDERO MOSS, G. op cit. 2006, s. 28. 
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(iv) složení rozhodčího senátu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s 

ujednáním stran, ledaže takové ujednání bylo v rozporu s ustanovením 

tohoto zákona, od něhož se strany nemohou odchýlit, nebo nebylo-li 

takového ujednání, že nebylo v souladu s tímto zákonem 

[...]“200[zvýraznění přidáno] 

 

V české právní úpravě jsou důvody pro zrušení rozhodčího nálezu stanoveny v § 31 RozŘ 

(cit.): 

 

„Soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže 

[...] 

e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat, 

f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, 

nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému [...]“ 

[zvýraznění přidáno] 

 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, důvody pro zrušení nebo odmítnutí uznání rozhodčího nálezu 

v souvislosti s postupem rozhodce při zacházení s rozhodným právem jsou jak v Newyorské 

úmluvě, tak v národních předpisech velmi obdobné. Obvykle se týkají narušení řádného 

procesu, tedy práva stran na projednání věci, resp. uplatnění svých nároků, procesních 

pravidel a zásad, ať už zásady rovnosti nebo nebo zásady projednací, anebo překročení 

                                                 

200 Ustanovení čl. 34 odst. 2 písm. a) Vzorového zákona UNCITRAL v anglickém znění (cit.): „An arbitral 

award may be set aside by the court specified in article 6 only if: (a) the party making the application furnishes 

proof that [...] (ii) the party making the application was not given proper notice of the appointment of an 

arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case; or (iii) the award deals 

with a dispute not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or contains 

decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on 

matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the award which 

contains decisions on matters not submitted to arbitration may be set aside; or (iv) the composition of the 

arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, unless 

such agreement was in confl ict with a provision of this Law from which the parties cannot derogate, or, 

failing such agreement, was not in accordance with this Law.“ 
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pravomoci rozhodce, tedy rozhodnutí o otázkách nad rámec věcí podřízených rozhodčímu 

řízení. Právě na základě těchto důvodů obecné soudy stanovují pravidla uplatnění zásady iura 

novit curia v rozhodčím řízení. Konkrétní podobu těchto pravidel na příkladu několika 

vybraných zemí popisuje následující výklad. 
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5. IURA NOVIT CURIA V PRAXI ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ VE 

VYBRANÝCH ZEMÍCH 

Jak bylo ilustrováno v předchozí části, pravidla o vedení rozhodčího řízení v národních 

předpisech nebo rozhodčích řádech se obvykle problematiky zacházení s rozhodným právem 

dotýkají pouze sporadicky. Až na ojedinělé výjimky201 většinou obsahují jediné výslovné 

ustanovení o tom, že rozhodce může vést řízení takovým způsobem, jež uzná za vhodný; 

konkrétní vodítka pro aplikaci zásady iura novit curia tak neposkytují. 

Tato pravidla však lze dovodit z úpravy platnosti a vykonatelnosti rozhodčích nálezů 

v národních předpisech o rozhodčím řízení nebo například Newyorské úmluvě. Tato úprava 

totiž stanovením důvodů pro zrušení či odmítnutí rozhodčího nálezu určuje základní meze 

jednání rozhodce v řízení, tedy včetně postupu při zacházení s rozhodným právem. Pokud 

tedy rozhodce posuzuje nějakou právní otázku nad rámec argumentů stran nebo aplikuje 

právní normu z vlastního podnětu, musí přitom například zajistit stranám právo na projednání 

věci nebo také nevybočit z mezí svého mandátu. 

Bližší podobu těchto předpokladů však pochopitelně vymezují teprve soudy ve své 

rozhodovací praxi. V následujícím výkladu jsou tak na příkladu několika vybraných zemí 

popsána konkrétní pravidla postupu rozhodce dle principu iura novit curia, jež v tomto ohledu 

jednotlivé národní soudy ve své judikatuře dovodily. Účelem této části práce je tak nastínit 

přístupy soudů k této otázce a poukázat na případné rozdíly nebo naopak shody v těchto 

přístupech. Výklad je přitom především popisný a místy je doplněn o komentář autora 

k některým rozhodnutím; obecné shrnutí přístupů vybraných zemí je teprve v závěru této 

práce. 

5.1. Švýcarsko 

Jak bylo uvedeno výše, právní úpravy vedení rozhodčího řízení zřídkakdy obsahují konkrétní 

pravidla pro uplatnění zásady iura novit curia a švýcarská úprava v tomto není výjimkou. 

                                                 

201 Viz například čl. 22.1 (iii) Pravidel LCIA. 
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Ustanovení čl. 182 odst. 2 IPRG202 pouze uděluje rozhodci diskreční pravomoc vést řízení 

způsobem, jenž uzná za vhodný. Jak ukazuje švýcarská judikatura, meze posutpu rozhodce při 

zacházení s rozhodným právem vyplývají z předpokladů řádného procesu203 a jeho povinnosti 

rozhodnout v mezích žalobního návrhu,204 jež představují důvody pro zrušení rozhodčího 

nálezu. 

Švýcarský přístup je ve vztahu k aplikaci principu iura novit curia v rozhodčím řízení velmi 

benevolentní. Jak vyplývá z poměrně bohaté judikatury Nejvyššího federálního soudu 

Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale],205 rozhodce má pravomoc 

jemu předložený spor právně posoudit nezávisle na stranách a rozhodnout na základě 

právních pramenů nebo argumentů, jež nebyly stranami vzneseny.206 Rozhodce je tak při 

aplikaci práva zásadně omezen pouze žalobním návrhem. Uložení povinnosti k plnění 

v případě, kdy strana pouze navrhovala určení práva,207 nebo přiznání nároku ve vyšší než 

žalované částce208 jsou případy rozhodnutí nad rámec žalobního návrhu (ultra petita), což je 

důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. Pokud však rozhodčí nález odpovídá žalobnímu 

                                                 

202 Federální zákon Švýcarska o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 1987, AS 1988 1776 

(Budesgesetz űber das Internationale Privatrecht), [online]. [cit. 2019-04-22]  Dostupné na: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/201901010000/291.pdf 

203 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. d) IPRG. 

204 Ustanovení § 190 odst. 2 písm. c) IPRG. 

205 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

jsou dostupná na: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?type=start&lang=de [2019-

04-23] 

206 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 19. dubna 1994 ve věci Westland Helicopters Ltd. v. The Arab British Helicopter Company (ABH), č. 120 

II 172. 

207 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 11. května 2006 č. 4P.54/2006, publikováno in ASA Bulletin, 2007, č. 3, s. 537. 

208 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 19. dubna 1994 ve věci Westland Helicopters Ltd. v. The Arab British Helicopter Company (ABH), č. 120 

II 172. 
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petitu po kvalitativní209 i kvantitativní210 stránce, vydání rozhodčího nálezu není překročením 

pravomoci rozhodce, jakkoli rozhodce nárok po právní stránce posoudil odlišně od stran.211 

Švýcarské soudy tedy vnímají princip iura novit curia jako imanentní postupu rozhodce při 

aplikaci práva, který je tak oprávněn z vlastního podnětu a nezávisle na stranách posoudit 

jemu předložený spor podle příslušných norem, jež považuje za použitelné. Švýcarská 

judikatura nicméně současně zdůrazňuje právo stran na řádný proces, z nějž vyplývá 

předpoklad předvídatelnosti rozhodnutí, někdy známý jako tzv. no surprise rule, tedy zákaz 

překvapivosti rozhodnutí. Tento ve vymezených situacích vyžaduje, aby rozhodce strany 

předem seznámil s jeho vlastní právní kvalifikací nebo novými prameny práva a vyzval je 

k tomu, aby se k dané otázce nebo normě vyjádřily. Nejvyšší federální soud Švýcarska však 

již opakovaně uvedl, že tak tomu nemusí být ve všech případech, ale pouze jedná-li se o 

právní normu nebo argument, jejichž použitelnost či relevanci strany nemohly předvídat.212 

Standard překvapivosti pro naplnění důvodu pro zrušení rozhodčího nálezu je přitom 

v případě Švýcarska nastaven poměrně vysoko.213 

                                                 

209 Zde se jedná o otázku, zda výrok rozhodčího nálezu odpovídá příslušnému typu žalobního nároku, ať už se 

jedná o žalobu na peněžité plnění, reivindikační žalobu, odpůrčí žalobu nebo např. také žalobu určovací. 

210 Tímto se míní výše žalovaného nároku, tedy zda výrok rozhodčího nálezu nepřesahuje výši žalobního nároku 

uvedenou v žalobním petitu. 

211 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne  19. prosince 2001 ve věci N.V. Belgische Scheepvaartmaatschiappij - Compagnie Maritime Belge v. N.V. 

Distrigas, č. 4P.114/2001, publikováno in ASA Bulletin, 2002, č. 3, s. 493; rozhodnutí Nejvyššího federálního 

soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] ze dne 2. března 2001 ve věci Bank 

Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, publikováno in ASA Bulletin, 2001, 

č. 3, s. 531 a násl. 

212 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne  19. prosince 2001 ve věci N.V. Belgische Scheepvaartmaatschiappij - Compagnie Maritime Belge v. N.V. 

Distrigas, č. 4P.114/2001, publikováno in ASA Bulletin, 2002, č. 3, s. 493; rozhodnutí Nejvyššího federálního 

soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] ze dne 26. září 2007, publikováno in 

ASA Bulletin, 2008, s. 152; rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal 

fédéral / Tribunale federale] ze dne 15. dubna 2015, č. 4A_554/2014; rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu 

Švýcarska ze dne 19. února 2007, publikováno in ASA Bulletin, 2009, s. 501. 

213 MEIER, A.; MCGOUGH, Y. Do Lawyers Always Have to Have the Last Word? Iura Novit Curia and the 

Right to Be Heard in International Arbitration: an Analysis in View of Recent Swiss Case Law. ASA Bulletin, 

2014, č. 3, s. 502. 
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Překvapivost rozhodnutí může být dána například odůvodněním rozhodčího nálezu na základě 

smluvního ustanovení, jenž strany v průběhu řízení nijak neprojednávaly. Tak tomu bylo v 

případě rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska z roku 2003, podle něhož 

rozhodčí senát založil svůj rozhodčí nález na odůvodnění, které nijak nesouviselo 

s argumenty, jež v průběhu řízení projednávaly strany. Z toho důvodu tak soud shledal 

odůvodnění jako nepředvídatelné a rozhodčí nález zrušil.214 

Použití ustanovení smlouvy z vlastního podnětu však není nepředvídatelnou v každém 

případě. V jiné věci opět Nejvyšší federální soud nevyhověl návrhu žalovaného na zrušení 

rozhodčího nálezu, ačkoli jej rozhodčí senát odůvodnil na základě smluvního ustanovení, 

které nebylo v řízení předem projednáváno. Podle soudu sice žalobce toto smluvní ustanovení 

výslovně nezmínil, avšak na něj nepřímo odkázal, když jeho právní argumenty vedly 

k obdobným důsledkům jako aplikace daného ustanovení. Z toho důvodu tak pro žalovaného 

nemohlo být rozhodnutí rozhodčího senátu překvapivé.215 

Pro posouzení předvídatelnosti rozhodčího nálezu je tak stěžejní míra, do jaké odůvodnění 

nálezu souvisí otázkami projednávanými v řízení, třebaže daný argument nebyl žádnou ze 

stran výslovně použit. Ve sporu brazilského fotbalisty a mexického fotbalového klubu 

v rozhodčím řízení u švýcarského Rozhodčího soudu pro sport (CAS – Court of Arbitration 

for Sport) žalovaný klub vznesl námitku promlčení předmětného nároku. Rozhodčí senát tuto 

námitku odmítl z důvodu, že hráč předtím uplatnil svůj nárok u Orgánu pro řešení sporů 

Mezinárodní fotbalové asociace (Dispute Resolution Chamber of FIFA), čímž byl běh 

promlčecí doby přerušen a tato tak začala běžet od začátku. Švýcarský federální soud návrh 

klubu na zrušení nálezu zamítl s tím, že klub při vznesení námitky promlčení mohl a měl 

očekávat, že rozhodčí senát tuto námitku podrobí zevrubné analýze a posoudí ji tak ze všech 

hledisek včetně případného přerušení promlčecí doby.216 

Pro ilustraci je vhodné zmínit také další případ týkající se nálezu švýcarského Rozhodčího 

soudu pro sport, a to rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu ve věci Urquijo Goitia. 

                                                 

214 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 30. září 2003, publikováno in ASA Bulletin, 2004, č. 3, s. 574. 

215 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 9. června 2009, č. 4A_108/2009, publikováno in ASA Bulletin, 2010, č. 3, s. 553. 

216 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 24. května 2013, č. 4A_476/2012, publikováno in ASA Bulletin, 2014, č. 1, s. 148. 
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Rozhodčí senát zde projednával spor, který vznikl ze smlouvy o obchodním zastoupení mezi 

španělským obchodním zástupcem a brazilským fotbalistou, který uzavřel smlouvu 

s portugalským fotbalovým klubem bez účasti jeho zástupce, jenž však měl podle smlouvy 

k jeho zastupování výhradní právo. Aniž by to se stranami dříve projednal, shledal senát 

Rozhodčího soudu pro sport smluvní ujednání o výhradním zastoupení neplatným na základě 

kogentního ustanovení švýcarského předpisu, jenž aplikoval z vlastního podnětu. Vzhledem 

k tomu, že spor neměl žádnou souvislost se Švýcarskem, Nejvyšší federální soud tento 

předpis označil za nepoužitelný a uvedl, že použití tohoto předpisu nemohly strany předvídat. 

Jelikož rozhodčí senát strany neupozornil a ani je nevyzval k tomu, aby se k použitelnosti 

švýcarského předpisu vyjádřily, porušil tím jejich právo na projednání věci.217 

Uvedené rozhodnutí ve věci Urquijo Goitia naráží na jeden zásadní problém, a to tendenci 

obecných soudů, jež zkoumají postup rozhodce podle zásady iura novit curia, se rozhodčím 

nálezem zabývat též po věcné stránce. Nejvyšší federální soud zde totiž výslovně uvedl, že 

rozhodcem aplikované ustanovení švýcarského předpisu nebylo použitelné. Posuzování toho, 

které normy se v daném případě použijí, je však pouze pravomocí rozhodce, jemuž byl spor 

předložen k tomu, aby jej rozhodl na základě rozhodného práva. Je pochopitelně pravdou, že 

švýcarský soud v tomto případu nerozhodoval o sporu samotném a použitelnost švýcarského 

předpisu zkoumal pouze za účelem zjištění, nakolik byla jeho aplikace předvídatelná a zda se 

tedy jednalo o procesní pochybení rozhodce. Jakkoli je tento účel legitimní, jedná se o 

poměrně významný zásah do pravomoci rozhodce. Ostatně na tuto skutečnost upozornil v jiné 

věci též samotný Nejvyšší federální soud, když apeloval na zdrženlivý přístup obecných 

soudů v tomto směru, jelikož posuzování předvídatelnosti odůvodnění rozhodčího nálezu 

může soud dovést k věcnému přezkumu rozhodčího nálezu.218 

Autor této práce se domnívá, že předvídatelnost rozhodčího nálezu by měl obecný soud 

zkoumat z hlediska průběhu daného rozhodčího řízení a nikoli na základě vlastního posouzení 

právní argumentace rozhodčího senátu, jelikož takové jednání je fakticky meritorním 

přezkumem rozhodčího nálezu. Předvídatelnost rozhodčího nálezu by měla být posuzována 

                                                 

217 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 9. února 2009 ve věci Urquijo Goitia v. da Silva Muñiz, č. 4A_400/2008, publikováno in ASA Bulletin, 

2009, č. 3, s. 495. 

218 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 2. března 2001 ve věci Bank Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, 

publikováno in ASA Bulletin, 2001, č. 3, s. 531. 
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z hlediska toho, nakolik se právní argumentace, již rozhodce použil z vlastního podnětu a bez 

projednání se stranami, liší od argumentace stran v průběhu řízení, tedy zda se jednalo 

podobné právní instituty, zásady, normy atd. Vedle právních argumentů stran by však měla 

být zvažována též jejich skutková tvrzení. Konkrétně se jedná o otázku, zda a nakolik nová 

právní argumentace rozhodce vychází ze skutkových okolností případu, které byly v průběhu 

řízení dostatečně projednávány a strany tak mohly očekávat, že rozhodnutí – třebaže 

s odlišnou právní argumentací – bude vycházet právě z těchto skutkových okolností. 

V každém případě švýcarské soudy poskytují rozhodci při aplikaci práva velkou míru volnosti 

v tom smyslu, že rozhodce není vázán právními argumenty a prameny práva, jež vznesly 

samotné strany sporu. V některých případech toto nezávislé právní posouzení věci rozhodcem 

soudy označily dokonce za povinnost rozhodce.219 Novější judikatura však toto pojetí odmítá 

s tím, že rozhodce není ex officio povinen zjišťovat obsah rozhodného práva, jedná-li se o 

cizí, tedy jiné než švýcarské právo.220 

I tento přístup je však kritizován s ohledem na skutečnost, že rozlišení mezi domácím a 

zahraničním právem v mezinárodním rozhodčím řízení nemá takové opodstatnění jako 

v řízení soudním. Jak již bylo vysvětleno v druhé části práce, rozhodce v mezinárodním 

rozhodčím řízení zásadně žádné lex fori a cizí právo nerozlišuje; od rozhodce tak nelze 

vyžadovat znalost lex fori (tedy z hlediska rozhodce spíše lex loci arbitri) takovým způsobem, 

jak to mnohé civil law právní řády stanovují pro obecné soudy.221 Z toho důvodu mnozí autoři 

odmítnutí této analogie ke švýcarskému soudnímu řízení s tím, že rozhodce má právo, avšak 

nikoli povinnost zjistit obsah rozhodného práva, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právo 

švýcarské či nikoli.222 

                                                 

219 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne  19. prosince 2001 ve věci N.V. Belgische Scheepvaartmaatschiappij - Compagnie Maritime Belge v. N.V. 

Distrigas, č. 4P.114/2001, publikováno in ASA Bulletin, 2002, č. 3, s. 493; rozhodnutí Nejvyššího federálního 

soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] ze dne 2. března 2001 ve věci Bank 

Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, publikováno in ASA Bulletin, 2001, 

č. 3, s. 531. 

220 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 27. dubna 2005, č. 4P.242/2004, publikováno in ASA Bulletin, 2005, s. 719. 

221 BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. op cit., s. 5; GAILLARD, E.; SAVAGE, J. op. cit. 1999, s. 692, marg. 1263. 

222 BONOMI. A; BOCHATAY, D. Iura Novit Arbiter in Swiss Arbitration Law. In FERRARI, F.; CORDERO-

MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration. Huntington, New York: Juris, 2018, s. 386-387; 
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5.2. Anglie a Wales 

Jak již bylo zmíněno v předchozí části práce, anglický Arbitration Act 1996223 jako jeden 

z mála národních předpisů o rozhodčím řízení výslovně naráží na problematiku principu iura 

novit curia, když v § 34 odst. 1 a 2 písm. g) uděluje rozhodci pravomoc rozhodovat o tom, 

„zda a do jaké míry bude rozhodčí senát zjišťovat rozhodné skutečnosti a právo.“224 Toto 

ustanovení fakticky rozhodci poskytuje možnost se obejít bez tradičního anglického 

projednacího způsobu vedení řízení a zvolit aktivnější přístup spočívající ve vyšetřovací 

metodě.225 Výkon této pravomoci však podléhá požadavkům na dodržení řádného procesu – 

rozhodce tak podle § 33 odst. 1 písm. a) Arbitration Act 1996 musí každé straně řízení zajistit 

přiměřenou možnost přednést svou pozici a vyjádřit se k pozici protistrany. 

Jako výchozí důvod pro zrušení rozhodčího nálezu stanovuje § 68 Arbitration Act 1996 

závažnou vadu [serious irregularity] týkající se rozhodčího senátu, řízení nebo nálezu.226 

Takovou vadou může být v souvislosti s aplikací práva rozhodcem například porušení 

zmíněného pravidla o poskytnutí možnosti k vyjádření227 nebo též překročení pravomoci 

                                                                                                                                                         

KAUFMANN-KOHLER, G. The arbitrator and the law. op. cit. 2006, s. 89-91; MEIER, A.; MCGOUGH, Y. op. 

cit. 2014, s. 505. 

223 Zákon Velké Británie o rozhodčím řízení z roku 1996, ve znění pozdějších předpisů (17. června 1996, c. 23) 

[online]. [cit. 2019-04-25] Dostupné na: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 

224 Ustanovení § 34 odst. 1 a 2 písm. g) Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „(1) It shall be for the 

tribunal to decide all procedural and evidential matters, subject to the right of the parties to agree any matter. 

(2) Procedural and evidential matters include – […] (g) whether and to what extent the tribunal should itself 

take the initiative in ascertaining the facts and the law.“ 

225 MERKIN, R.; FLANNERY, L. Arbitration Act 1996. 5. vyd., Abingdon: Informa Law from Routledge, 2014, 

s. 141. 

226 Viz § 68 odst. 1 Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „A party to arbitral proceedings may (upon 

notice to the other parties and to the tribunal) apply to the court challenging an award in the proceedings on the 

ground of serious irregularity affecting the tribunal, the proceedings or the award. […]“ 

227 Viz § 68 odst. 2 písm. a) Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „Serious irregularity means an 

irregularity of one or more of the following kinds which the court considers has caused or will cause substantial 

injustice to the applicant – (a) failure by the tribunal to comply with section 33 (general duty of tribunal)“ 
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rozhodce.228 Nález však může být zrušen pouze za předpokladu, že tím rozhodce způsobí dané 

straně závažnou újmu, což je v obecné rovině pro anglické soudy v řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu poměrně významným omezením.229 

Jednak je nutné zmínit, že anglické soudy respektují zákaz meritorního přezkumu rozhodčích 

nálezů a v řízení o zrušení rozhodčího nálezu tak zásadně nezasahují do jeho odůvodnění. 

V tomto směru například anglický Vrchní soud Anglie a Walesu [High Court of England and 

Wales] projednával návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu, že rozhodčí senát 

nesprávně aplikoval španělské právo jakožto právo zvolené stranami sporu. Rozhodčí nález 

byl vydán pouze dvěma rozhodci z anglosaských zemí, přičemž třetí rozhodce vydal odmítavé 

stanovisko, v němž tvrdil, že zbývající rozhodci španělské právo aplikovali nesprávně a věc 

tak rozhodli svévolně. Soud návrh zamítl s tím, že nesprávná aplikace rozhodného práva sama 

o sobě není závažným procesním pochybením, které by bylo důvodem pro zrušení rozhodčího 

nálezu. Stěžejní pro soud byla skutečnost, že rozhodci vydali rozhodčí nález na základě svého 

porozumění španělského práva, přičemž však otázka, zda jej aplikovali správně, již nenáleží 

soudu, jelikož pak by se jednalo o věcný přezkum rozhodčího nálezu. O závažnou procesní 

vadu by se jednalo pouze v případě, pokud by rozhodčí senát zcela odmítl aplikaci práva 

zvoleného stranami.230 

Pokud jde o pravomoc rozhodce provést vlastní právní kvalifikaci věci nezávisle na 

argumentech stran, rozhodce podle Arbitration Act 1996 nemá tak široké pole působnosti, 

jako je tomu například v případě švýcarské úpravy. Rozhodce nemůže z vlastního podnětu do 

                                                 

228 Viz § 68 odst. 2 písm. b) Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „Serious irregularity means an 

irregularity of one or more of the following kinds which the court considers has caused or will cause substantial 

injustice to the applicant – […] (b) the tribunal exceeding its powers […].“ 

229 K obecnému přístupu anglických soudů ve vztahu k důvodům pro zrušení rozhodčího nálezu dle Arbitration 

Act 1996 viz SHORE, L., CAREY, G. Procedural irregularity: setting aside or remitting awards under English or 

Irish law - a comparative assessment. Interntional Arbitration Law Review, 2005, rč. 8, č. 2, s. 63. 

MACPHERSON, C., MAINWARING-TAYLOR, CH. Final and binding? Challenges under the Arbitration Act 

1996. Arbitration, 2006. rč. 72, č. 2, s. 120. 

230 Viz rozbor rozhodnutí in LEW, J. D. M. Iura Novit Curia and Due Process [online]. Legal Studies Research 

Paper No. 72/2010, Queen Mary University of London, School of Law, s. 13. [cit. 2017-05-11]. Dostupné na 

http://ssrn.com/abstract=1733531. 
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řízení vnést zcela novou právní otázku, jež nemá bližší souvislost s argumenty stran.231 

Odůvodnění rozhodčího nálezu na základě otázky, jíž strany v průběhu řízení nepřikládaly 

zvláštní význam, sice není per se nespravedlivé, právní úvaha rozhodce však musí vycházet 

z otázky, kterou některá ze stran v průběhu řízení již alespoň „stručně zmínila.“232 

Pokud jde o otázku předvídatelnosti rozhodčího nálezu, zde se pozice anglických soudů nezdá 

být zcela jednotná. Tak například ve věci Hochtief Airport Vrchní soud judikoval, že není 

povinností rozhodce stranám předkládat k vyjádření veškeré právní otázky, jež na základě 

svého posouzení považuje za relevantní - rozhodce musí stranám dát možnost se vyjádřit 

pouze k těm argumentům, které tvoří „základní stavební kameny“ jeho rozhodnutí.233 Ve věci 

Vimeira však soud zase uvedl (cit.): 

 

 „Má-li rozhodce za to, že strany nebo jejich znalci se mýlí ohledně rozhodných 

otázek ve věci, […] pak se nejedná o pouhou procesní opatrnost, ale rozhodce je 

                                                 

231 MISTELIS, L.; POTOCNIK, M. Iura Novit Arbiter in England and Wales: The Exercise of Arbitral 

Dicrection. In FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration. 

Huntington, New York: Juris, 2018, s. 151. 

232 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 22. listopadu 2012 ve 

věci Terna Bahrain Holding Co WLL v. Al Shamsi & Ors, [2012] EWHC 3283 (Comm), odst. 106 (cit.): „In 

considering this submission it is important to keep in mind that whilst s.33 requires a party to be given a 

reasonable opportunity of addressing his opponent's case, that does not mean that the tribunal is acting unfairly 

in deciding a case on a point to which the party raising it does not give any great emphasis, or which is not the 

subject matter of any great exposition. If a point is raised only briefly, that is in accordance with the ideal of 

speedy resolution which is an objective of the arbitral procedure […].“ Dostupné na: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2012/3283.html [cit. 2019-04-28]. 

233 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 8. března 2006 ve 

věci ABB AG v Hochtief Airport GmbH & Anor, [2006] EWHC 388 (Comm), odst. 72 (cit.): “I do not consider 

that the duty to act fairly required the tribunal to refer back to the parties its analysis of the material and the 

additional conclusion which it derived from the resolution of arguments as to the essential issues which were 

already squarely before it. In my judgment ABB [navrhovatel] had had a fair opportunity to address its 

arguments on all of the essential building blocks in the tribunal's conclusion.” Dostupné na: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2006/388.html [cit. 2019-04-28]. 
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též z hlediska přirozené spravedlnosti povinen danou otázku stranám předložit, 

aby měly příležitost se k ní vyjádřit.“234 

 

Tato povinnost rozhodce byla potvrzena rovněž ve věci Vee Networks, kde soud dovodil, že 

k závažnému porušení práva na projednání věci dojde, pokud se prokáže, že rozhodce mohl 

dojít k jinému závěru, pokud by dané straně poskytl příležitost se k otázce vyjádřit.235 

Poměrně zajímavý postoj k této otázce zaujal soud ve věci Remmar, kde se podle soudu 

rozhodčí senát dopustil závažného porušení práva žalobce podle zmíněného § 33 odst. 1 písm. 

a) Arbitration Act 1996, když rozhodl na zálkadě argumentu, který v řízení nebyl 

projednáván. Porušení bylo shledáno závažným mimo jiné z toho důvodu, že tento argument 

byl ku prospěchu oprávněné strany, jež v řízení neměla anglického právního zástupce. Jelikož 

tento nebyl natolik znalý rozhodného anglického práva jako protistrana, rozhodčí senát 

oprávněné straně fakticky napomohl doplněním argumentace a narušil tak kontradiktornost 

řízení.236 

Premisa, že rozhodce je povinen stranám své vlastní úvahy o právní stránce věci předložit 

k vyjádření bezvýjimečně, tedy ve všech případech, se zdá být převažujícím názorem. Vedle 

výše zmíněných to s především s odkazem na požadavek spravedlivého zacházení se stranami 

                                                 

234 Rozhodnutí Odvolacího soudu [Court of Appeal] ve věci Aiden Shipping Co v. Interbulk Ltd. (The Vimeira), 

[1984] 2 Lloyd's Rep 66, odst. 76 (cit.): “[...] If an arbitrator considers that the parties or their experts have 

missed the real point, [...] then it is not only a matter of obvious prudence, but the arbitrator is obliged [...] as a 

matter of natural justice, to put the point to them so that they have an apportunity of dealing with it .” Citováno 

in: MISTELIS, L.; POTOCNIK, M. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit., s. 150. 

235 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 14. prosince 2004, ve 

věci Vee Networks Ltd. v. Econet Wireless International Ltd., [2004] EWHC 2909 (Comm), odst. 90 (cit.): 

„Thus, where there has been an irregularity of procedure, it is enough if it is shown that it caused the arbitrator 

to reach a conclusion unfavorable to the applicant which, but for the irregularity, he might well never have 

reached, provided always that the opposite conclusion is at least reasonably arguable.“ Dostupné na: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2004/2909.html [cit. 2019-04-30]. 

236 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 26. července 2007 ve 

věci OAO Northern Shipping Co v. Remolcadores de Marin SL (The Remmar), [2007] 2 Lloyd’s Rep. 302 

(Comm), odst. 24 (cit.): „Sellers had not instructed English lawyers and were likely to have been less familiar 

with English legal concepts than the Buyers' legal team. To an extent, therefore, the tribunal were putting the 

Sellers' points for them“ Dostupné na: https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2007/1821.html [cit. 

2019-04-30].  
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řízení podporují též další rozhodnutí.237 Konečně též odborná literatura potvrzuje, že rozhodce 

nesmí své rozhodnutí založit na právním posouzení nebo pramenech práva, jež se stranami 

předem neprojednal.238 

Takto pojetí no surprise rule se jeví jako velmi striktní například ve srovnání s benevolentním 

švýcarským přístupem, kde je standard překvapivosti rozhodnutí nastaven velmi vysoko. 

V obou případech tak lze sledovat jistou návaznost na rozdílnou tradici a vnímání role soudce 

v civilním sporném řízení v civil law a common law zemích. Zatímco ve Švýcarsku se 

přirozeně počítá s aktivním a mírně autoritativním přístupem rozhodce, jenž v mnoha 

případech může výsledky vlastního šetření ohledně rozhodného práva odkrýt teprve ve svém 

nálezu, rozhodce v řízení dle anglického Arbitration Act 1996 je povinen jakoukoli vlastní 

iniciativu v tomto směru předem projednat se stranami, které jsou v tomto smyslu skutečně 

pány řízení. 

5.3. Francie 

Francie představuje další typický příklad. Právní úprava vedení rozhodčího řízení otázku 

zacházení s rozhodným právem výslovně nijak neřeší, uplatnění zásady iura novit curia se tak 

dovozuje ze soudní judikatury o zrušení nebo uznání rozhodčích nálezů. Francouzská úprava 

v tomto ohledu obashuje standardní důvody zrušení rozhodčího nálezu, tedy překročení 

pravomoci rozhodce239 a porušení principu kontradiktornosti řízení.240 

                                                 

237 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 29. července 2004 ve 

věci Cameroon Airlines v. Transnet Ltd, [2004] EWHC 1829, odst. 100 (cit.): „In truth, we are simply talking 

about fairness. It is not fair to decide a case against a party on an issue which has never been raised in the case 

without drawing the point to his attention so that he may have an opportunity of dealing with it, either by calling 

further evidence or by addressing argument on the facts or the law to the tribunal.“ Dostupné na: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2004/1829.html [cit. 2019-05-02]. 

238 MISTELIS, L.; POTOCNIK, M. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op cit., s. 166. 

239 Ustanovení čl. 1520 odst. 3 francouzského občanského soudního řádu [Code de procédure civile] (cit.): „Le 

recours en annulation n'est ouvert que si […] 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui 

lui avait été confiée.“ [online]. [cit. 2019-05-11] Dostupný na: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20080118 

240 Ibid. čl. 1520 odst. 4 (cit.): „Le recours en annulation n'est ouvert que si […]4° Le principe de la 

contradiction n'a pas été respecté.“ 
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Rozhodce je v rámci francouzského lex arbitri oprávněn posuzovat spor po právní stránce dle 

vlastního uvážení a aplikovat právní normy, jež uzná za použitelné. V jednom rozhodnutí byla 

tato pravomoc označena dokonce za povinnost rozhodce (viz níže). Výchozím omezením je 

pro něj však přirozeně žalobní návrh – pokud svým nálezem rozhodne nad rámec nároků 

vznesených stranami, tedy např. přizná žalobci jisté subjektivní právo v rozsahu překračujícím 

žalobní petit, překračuje tím svou pravomoc a otevírá tak cestu pro zrušení rozhodčího 

nálezu.241 Jako příklad může posloužit již starší rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour 

dʼappel de Paris], jenž zrušil z důvodu překročení mandátu rozhodce rozhodčí nález v té části, 

podle níž byly žalobci přiznány úroky počítané od dřívějšího data, než jak bylo požadováno 

v žalobě.242 

Pokud jde o princip kontradiktornosti řízení a s tím související otázka předvídatelnosti 

rozhodnutí, zde je otázka poněkud složitější. Nejprve je nutné poukázat na poměrně často 

citované rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži z roku 1997 ve věci Pharmachim.243 V této 

věci se projednával nárok na náhradu škody z titulu porušení smlouvy o dílo, již však 

rozhodčí senát posoudil jako smlouvu kupní. Aniž by na to dopředu strany upozornil, rozhodl 

spor na základě příslušných ustanovení francouzského práva o kupní smlouvě. Bránící se 

strana tak nález napadla s tím, že rozhodčí senát svým postupem porušil princip 

kontradiktornosti řízení jakožto součást jejího práva na řádný proces. 

Soud nejenže v postupu rozhodčího senátu neshledal rozpor s principem řádným procesem, 

ale dokonce tento tento postup označil za povinnost rozhodce, jehož úkolem je kvalifikovat 

daný právní vztah, aby na něj následně mohl aplikovat přílišné právní normy. Pokud jde o 

absenci výzvy stran k vyjádření, i zde podle soudu rozhodčí senát nenarušil řádný proces, a to 

z důvodu, že svou právní úvahu založil na skutečnostech, jež v řízení byly projednávány. 

S obdobnou argumentací se lze setkat především v judikatuře latinských zemí, kde bývá 

pravomoc rozhodce spor posuzovat dle vlastní úvahy omezena toliko „faktickým rámcem“ 

věci, tedy skutkovými okolnostmi, jež rozhodce kvalifikuje (viz kapitoly 5.4, 5.7 a 5.8). 

                                                 

241 GAILLARD, E.; SAVAGE, J. op. cit. 1999, s. 938. 

242 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 28. června 1988 ve věci Total Chine v. 

E.M.H. et G.S.C., publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 328. Citováno in: GAILLARD, E.; SAVAGE, J. 

op cit. 1999, s. 941. 

243 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 25. listopadu 1997 ve věci Société VRV 

v. Pharmachim, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 684. 
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Rozhodčí nález ve věci Pharmachim byl však přesto zrušen, jelikož zatímco žalobce náhradu 

požadoval jako nárok smluvní, rozhodčí senát jej (opět bez předchozího projednání se 

stranami) posoudil nárok na náhradu škody jako mimosmluvní. Zde již Odvolací soud v Paříži 

shledal pochybení a rozhodčí nález tak v této části zrušil. Soud tak nastavil poměrně nejasnou 

hranici mezi případy, kdy vlastní právní posouzení věc rozhodce je či není pro strany 

překvapivým, čímž si vysloužil nemalou kritiku.244 

Následný vývoj judikatury se však zřetelně přiklonil k důrazu na řádný proces, jenž vyžaduje, 

aby rozhodce své vlastní právní úvahy ohledně předmětného sporu se stranami vždy předem 

projednával.245 Tak například ve věci Malicorp246 strany projednávaly svůj spor jako otázku 

smluvní odpovědnosti podle egyptského občanského zákoníku, přičemž rozhodčí senát 

s odkazem zákonná ustanovení o omylu smlouvu zrušil a žalobci přiznal nárok na náhradu 

škody z titulu mimosmluvní odpovědnosti. Jelikož ustanovení o omylu nebyla v řízení 

předem projednávána, soud odmítl tento cizí nález uznat z důvodu porušení řádného procesu. 

Požadavek předvídatelnosti rozhodčího nálezu jakožto náležitosti řádného procesu a 

předpoklad vynutitelnosti nálezu byl rozeznán rovněž ze strany Kasačního soudu Francie 

[Cour de cassation]. Ve věci Overseas Mining Investments247 rozhodčí senát zamítl nárok 

žalobkyně na ušlý zisk, ale přiznal jí náhradu újmy za tzv. ztrátu šance, již žalobkyně 

nepožadovala a jež se v řízení neprojednávala. Kasační soud potvrdil soudu nižšího stupně o 

zrušení nálezu s tím, že rozhodce je povinen stranám předložit k vyjádření argumenty, na 

nichž hodlá založit své rozhodnutí ve věci. Existenci této povinnosti Kasační soud potvrdil též 

v jiných věcech.248 

                                                 

244 DIMOLITSA, A. op. cit. 2009, s. 434. 

245 CUNIBERTI, G.; BORDIAN, N. Iura Novit Arbiter in France. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. 

(eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration. Huntington, New York: Juris, 2018, s. 170. 

246 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 19. června 2008 ve věci Gouvernement 

de la République Arabe d’Égypte v. Malicorp Ltd., č. 06/17901, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 2010, s. 

114. 

247 Rozhodnutí Kasačního soudu Francie [Cour de cassation] ze dne 29. června 2011 ve věci Overseas Mining 

Investments Ltd v. Commercial Carribean Niquel S.A., č. 10-23321, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 2011, 

s. 678. 

248 Rozhodnutí Kasačního soudu Francie [Cour de cassation] ze dne 14. března 2006, publikováno in Revue de 

lʼarbitrage, 2006, s. 653. 
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Konečně je vhodné zmínit rozhodnutí ve věci Interstyle Belgium,249 jímž Odvolací soud 

v Paříži v roce 2005 potvrdil pravomoc rozhodce aplikovat imperativní normy třetího státu, 

tedy nutně použitelné normy nespadající ani pod lex causae nebo lex arbitri. Ačkoli se dané 

rozhodnutí týkalo především souladu rozhodčího nálezu s ordre public, slouží alespoň jako 

další důkaz o existenci pravomoci rozhodce aplikovat ty právní normy, jež dle vlastní úvahy 

považuje za použitelné. Lze však předpokládat, že pokud by v dané věci rozhodčí senát 

otázku případné použitelnosti dané normy nepředložil stranám k vyjádření, bylo by použití 

takové normy navzdory jejímu imperativnímu charakteru shledáno jako překvapivé a tudíž 

rozporné s požadavky řádného procesu.250 

5.4. Španělsko 

Španělské soudy251 při výkonu své revizní funkce vůči rozhodčím nálezům na princip iura 

novit curia poměrně pravidelně odkazují a poskytují rozhodcům v procesu aplikace práva 

významný prostor. Soudy již konstantně judikují, že rozhodce má volnost při právním 

posouzení sporu na základě skutečností uvedených stranami, a také že může věc rozhodnout 

v souladu s normami, které považuje za použitelné, ačkoli nebyly vzneseny stranami 

samotnými.252 Toto nezávislé posouzení však musí vycházet nebo logicky vyplývat253 

z faktického rámce sporu, tedy ze skutečností uvedenými stranami (k tomuto viz níže). 

Pravidlo iura novit curia se tak v rozhodčím řízení použije v ještě větší intenzitě než ve 

španělském civilním řízení, kde – jak již bylo řečeno v bodu 2.1.2 o kontinentálních právních 

systémech – se tento princip uplatňuje ve vztahu ke španělskému právu, avšak nikoli vůči 

                                                 

249 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 24. listopadu 2005 ve věci Société 

BVBA Interstyle Belgium v. Société Cat et Co, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 2006, s. 717. 

250 CUNIBERTI, G.; BORDIAN, N. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit., s. 172. 

251 Všechna rozhodnutí ctiovaná v této kapitole jsou dostupná na: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp [2019-05-20]. 

252 Viz rozsudky Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 5. července 2016, č. 52/2016 

(ECLI: ES:TSJM:2016:8114), ze dne 3. prosince 2013, č. 89/2013 (ECLI:ES:TSJM:2013:18439) nebo ze dne 

10. února 2016, č. 17/2016 (ECLI:ES:TSJM:2016:1540). 

253 Viz např. rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 7. července 2015, č. 

53/2015 (ECLI: ES:TSJM:2015:8492), s. 4 (cit.) : „Es decir, que tanto el Juez como, a fortiori, el árbitro pueden 

resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado“ 
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právu cizímu, které tak musí prokazovat strany. Pokud tak strany neučiní, použije španělský 

soud lex fori, tedy španělské právo.254 Mezinárodní rozhodce však lex fori ve smyslu vlastního 

hmotného práva nemá,255 což pro některé španělské autory slouží jako argument pro aplikaci 

principu iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení ve vztahu k jakémukoli 

rozhodnému právnímu řádu.256 V tomto smyslu tak neplatí slova profesorky Kaufmann-

Kohler, že pro mezinárodního rozhodce je každé právo cizí,257 ale naopak je pro něj každé 

právo domácí. Je pravdou, že mezinárodní rozhodce nemá na rozdíl od soudce toto bezpečné 

útočiště v podobě tuzemského práva, které může aplikovat v situaci, kdy strany neprokáží 

obsah cizího rozhodného práva. Ve světle této skutečnosti se pak jeví jako žádoucí, aby 

rozhodce přistupoval aktivně při zjišťování obsahu jakéhokoli práva, které může být ve věci 

rozhodné. Tento přístup podporují také soudy ve Španělsku, ačkoli jak se uvádí v literatuře, 

vzhledem k zákazu meritorního přezkumu rozhodčích nálezů španělské soudy nemohou 

povinnost aplikace rozhodného práva ex officio od rozhodců vynucovat.258 

Španělská judikatura však i přesto v otázce nezávislého posouzení právního rámce sporu 

poskytuje rozhodcům více volnosti než obecným soudům. Jak například uvedl Vrchní soud 

v Katalonii, rozhodce požívá „větší flexibility výkladu tvrzení vymezujících rozhodné otázky, 

jež je nutné hodnotit nikoli izolovaně, ale s ohledem na účel a pozadí těchto otázek lze ve věci 

vzít v potaz také ty aspekty dané otázky, jež jsou s touto úzce spjaty a bez jejichž zohlednění by 

otázka nebyla dostatečně rozřešena.“259  Obdobně tento postup volného hodnocení argumentů 

                                                 

254 MIGUEL ASENSIO, P. Spain. In: BASEDOW, J.; RÜHL, G.; FERRARI, F.; MIGUEL ASENSIO, P. (eds.) 

Encyclopedia of Private International Law, 3. svazek, Cheltenham: Edward Elgar, 2017, s. 2530. 

255 GAILLARD, E.; SAVAGE, J. op. cit. 1999, s. 692, marg. 1263. BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. op.cit. 

2014, s. 5. ALBERTI, Ch. P. In KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. et al. op. cit., s. 14. 

256 ROSÓN, G. I. Iura novit curia y principio de contradicción: su aplicación en le arbitraje en España. Revista de 

arbitraje comercial y de inversiones, č. 9, 2016, s. 64-65. 

257 KAUFMANN-KOHLER, G. op cit. 2003, s. 1331. 

258 MIGUEL ASENSIO, P. A. Iura Novit Curia and Commercial Arbitration in Spain. In FERRARI, F.; 

CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New York: Juris, 2018, 

s. 332. 

259 Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Katalonii ze dne 29. dubna 2013, č. 33/2013 

(ECLI:S:TSJCAT:2013:5324), s. 8 (cit.): „Esta flexibilidad en el examen de la congruencia del laudo fue 

recogida por la jurisprudencia del TS, en el sentido de permitir y recomendar "una mayor elasticidad en la 

interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, que deben apreciarse no 
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stran popsal Vrchní soud v Madridu, podle něhož princip iura novit curia umožňuje rozhodci 

ve větší míře než soudci „posuzovat nároky a argumenty stran ve své podstatě, a nikoli pouze 

podle doslovného znění uplatněných nároků, jak je formulovaly strany.“260 

Rozhodce tak může věc posuzovat relativně nezávisle na argumentech stran, ledaže tím 

podstatně změní žalobní návrhy stran. Jak v tomto směru uvedl v roce 2013 Vrchní soud 

v Madridu, „k podstatné změně nedojde, pokud […] rozhodce použije normy nevznesené 

stranami, aniž by změnil základní faktický rámec a žalobní důvod.“261 V tomto smyslu se ve 

španělské judikatuře hovoří o tzv. shodě („congrugencia“) rozhodnutí s žalobním návrhem 

vymezeným stranami řízení v tom smyslu, že rozhodující orgán má pravomoc se vypořádat 

pouze a jen s těmi nároky, které strany v řízení uplatnily a vznesly. Jak již bylo uvedeno výše, 

rozhodce v tomto požívá vyšší míry volnosti než soudce. Již stálá judikatura potvrzuje, že 

„pokud jde o shodu [congruencia] rozhodčích nálezů, jejíž porušení pro překročení 

pravomoci (extra petita) představuje důvod pro zrušení, její stanovení umožňuje dokonce 

vyšší míru flexibility, než jaká platí pro soudní rozhodnutí.“262 

                                                                                                                                                         

aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el 

compromiso aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación 

quedaría la controversia insuficientemente Fallada." 

260 Viz rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 9. června 2015, č. 50/2015 

(ECLI:ES:TSJM:2015:7700), s. 5 (cit.): „En este sentido ha de recordarse que la Jurisprudencia afirma que el 

principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de 

pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está 

vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas 

pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes […]. Tal doctrina ha de aplicarse, 

con mayor razón, a los laudos.“ 

261 Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 3. prosince 2013, č. 89/2013 

(ECLI:ES:TSJM:2013:18439), s. 5 (cit.): „[L]a modificación sustancial no se produce cuando, […] en virtud 

del principio iura novit curia, el Árbitro se limita a aplicar normas distintas de las invocadas por las partes, sin 

alterar el componente fáctico esencial de la acción ejercitada ni la causa petendi.“ 

262 Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Katalonii ze dne 29. dubna 2013, č. 33/2013 

(ECLI:S:TSJCAT:2013:5324), s. 8 (cit.): „Por lo que se refiere […] a la congruencia de los laudos arbitrales, 

cuyo incumplimiento por exceso (extra petita) está previsto como causa de anulación […], su determinación 

permite, incluso, un mayor grado de flexibilidad que el que es aplicable a las sentencias judiciales.“ 

Obdobně viz též např. rozsudky Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 17. února 

2015, č. 17/2015 (ECLI:ES:TSJM:2015:1787) a ze dne 9. června 2015, č. 50/2015 (ECLI:ES:TSJM:2015:7700). 
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Pravomoci rozhodce v řízení dle španělského práva však nejsou zcela neomezené. I španělská 

judikatura totiž dospěla k vytvoření předpokladu předvídatelnosti rozhodčího nálezu. Vlastní 

posouzení věci rozhodcem tak nesmí být pro strany překvapivým, jinak ohrožuje 

vykonatelnost rozhodčího nálezu. V tomto ohledu lze zmínit případ, kdy strany v průběhu 

řízení vycházely z premisy, že jejich právní vztah vychází z jediné smlouvy, avšak rozhodce ji 

posoudil jako složenou z několika jednotlivých smluv. Na základě této kvalifikace, o níž 

strany v průběhu řízení nijak nevyrozuměl, následně vydal rozhodčí nález, který odvolací 

soud v Barceloně zrušil z důvodu porušení práva stran na projednání věci.263 

Rozhodování v duchu pravidla iura novit curia zahrnuje nejen nezávislé právní posouzení 

věci, ale též volné posouzení použitelných právních norem. Vrchní soud v Madridu tak 

například v roce 2016 schválil postup rozhodčího senátu, který ve svém nálezu přisoudil 

úroky z prodlení, avšak na základě jiného právního předpisu než toho, jímž argumentovala 

daná strana sporu. Pro soud bylo rozhodné to, že rozhodčí senát nijak nevybočil ze 

skutkového stavu ani žalobního návrhu a rozhodl o nároku, jenž strana nepochybně vznesla, 

když požadovala úhradu „příslušných úroků“ (cit.): 

 

„Když ABENGOA [žalovaná] ve svých závěrech uznala nemožnost aplikace čl. 20 

LCS, rozhodčí senát, beze změny základního skutkového stavu, tedy bez odchýlení 

od předmětu řízení, čímž byl návrh na odškodnění za prodlení pojistitele, toliko 

rozhodl o tomto nepochybném návrhu použitím právní normy, již ve smyslu 

pravidla iura novit curia považoval za příslušnou, tedy čl. 1108 CC. Pro případ 

jakýchkoli pochyb lze dodat, že […] ABENGOA zřetelně vyjádřila svůj návrh na 

to, aby CESCE  [žalující] bylo uloženo uhradit "příslušné úroky." Není zde tak ani 

nejmenší náznak neshody rozhodnutí [incongruencia] z důvodu extra petita 

v postupu rozhodčího senátu.“264 

                                                 

263 Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Barceloně ze dne 29. října 2009, č. 

355/2009 (ECLI:ES:APB:2009:12326). 

264 Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 5. července 2016, č. 52/2016 

(ECLI:ES:TSJM:2016:8114), s. 16 (cit.): „[A]ceptado por ABENGOA en sus conclusiones que no procede la 

aplicación del art. 20 LCS, el Colegio Arbitral, sin alterar el componente fáctico esencial, esto es, sin apartarse 

de la causa petendi - que es la reclamación de la indemnización por mora de la aseguradora- , se limita a 

atender a esa inequívoca petición de ABENGOA aplicando la norma jurídica que, en el ejercicio del iura novit 

curia, estima pertinente, el art. 1108 CC. A lo que cabe añadir, por si cupiese alguna duda, que […] claramente 
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Rozhodne-li tedy rozhodce o nároku, jenž vyplývá z žalobního návrhu, nemůže se jednat o 

překročení jeho mandátu, ačkoli tak učiní na základě právní normy, již daná strana ve svých 

podáních neuvedla a již tak rozhodce aplikoval z vlastního podnětu. Rozhodnutí se však 

v každém případě musí opírat o žalobní návrh. Provinční odvolací soud v Madridu v roce 

2007 projednával návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž samostatný rozhodce straně 

přiznal úroky, ačkoli je tato v řízení nepožadovala. Soud došel k závěru, že rozhodnutím o 

otázce, jež mu nebyla předložena k rozhodnutí, rozhodce překročil svůj mandát, a rozhodčí 

nález tak částečně zrušil.265 

Na ukázku rozlišení mezi vlastním právním posouzením věci a překročení žalobních návrhů 

lze uvést případ, v němž rozhodce z vlastního podnětu a bez předchozího upozornění stran ve 

svém nálezu použil pravidlo rebus sic stantibus a v nálezu změnil podmínky předmětné 

úvěrové smlouvy, ačkoli to žádná ze stran nežádala. Odvolací soud v Madridu sice uznal, že 

rozhodce ve smyslu principu iura novit curia může věc po právní stránce posuzovat nezávisle 

na stranách, avšak v rámci tohoto postupu nemůže vybočit z mezí daných žalobním návrhem, 

tedy přisoudit žalobci něco jiného, než co ve svém žalobním návrhu žádal. Vedle toho musí 

rozhodce vždy stranám umožnit vyjádřit se k jakékoli otázce, kterou rozhodce z vlastního 

podnětu v řízení vznesl. V daném případě však obě tyto podmínky byly porušeny, a tak soud 

rozhodčí nález zrušil z důvodu vydání rozhodnutí ultra petita a porušení práva stran na řádný 

proces (cit.): 

 

[J]e nutné zkoumat, zda princip iura novit curia může ospravedlnit rozhodnutí 

rozhodce, což nelze připustit, jelikož je zřejmé, že tento princip se může použít 

pouze v případě, kdy je zachován […] žalobní důvod, k čemuž zde nedošlo, když 

naopak strana navrhující zrušení rozhodčího nálezu se nemohla bránit, jelikož 

                                                                                                                                                         

expresa ABENGOA su petición de que se condene a CESCE a abonar "los intereses correspondientes". No hay, 

pues, el menor atisbo de incongruencia por extra petitum en el proceder del Tribunal Arbitral.“ 

265 Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Madridu ze dne 2. února 2007, č. 94/2007 

(ECLI: ES:APM:2007:1255), s. 2 (cit.): „[L]os árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su 

decisión dando más de lo pedido. [E]l Árbitro impuso "de forma unilateral" a la entidad "Jaral Decoraciones, 

S.L." el pago de los intereses y costas sin que la parte actora los haya solicitado en ninguna de las dos 

reclamaciones acumuladas.“ 
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nemohla reagovat na otázku [změny smlouvy na základě pravidla rebus sic 

stantibus] […], ani navrhnout důkazy, které by mohly vyvrátit závěry z ní 

vyplývající.266 

 

5.5. Hongkong 

Úprava rozhodčího řízení Zvláštní administrativní oblasti Hongkong vychází ze Vzorového 

zákona UNCITRAL doplněného zvláštní úpravou některých otázek.267 Do § 47 odst. 2 

Nařízení HK o rozhodčím řízení tak bylo převzato obecné ustanovení čl. 19 odst. 2 

Vzorového zákona UNCITRAL, podle něhož rozhodčí senát vede řízení „způsobem, který 

považuje za vhodný“, což zahrnuje též postup při zjištění obsahu použitelného práva. Již 

konkrétněji a nad rámec Vzorového zákona UNCITRAL pak hongkongská úprava výslovně 

zmocňuje rozhodce k vlastnímu šetření ve vztahu k použitelnému právu.268 Meze této 

pravomoci jsou pak dány důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle ustanovení § 81 

Nařízení HK o rozhodčím řízení, jež vychází z § 34 odst. 2 Vzorového zákona UNCITRAL. 

Jak vyplývá z literatury, většina hongkongských rozhodčích senátů (tedy rozhodců v řízení se 

sídlem v Hongkongu) se k výkonu této pravomoci a tedy i užití principu iura novit curia staví 

spíše zdrženlivě. S ohledem na to, že rovněž právní zástupci jsou v Hongkongu zvyklí na 

projednací způsob vedení řízení, rozhodci za účelem zajištění řádného procesu obvykle 

ponechávají prokázání obsahu použitelného práva na stranách. V některých případech však 

                                                 

266 Viz rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Madridu ze dne 27. listopadu 2006, č. 

136/2006 (ECLI:ES:APM:2006:16418), s. 5 (cit.): „[D]ebemos analizar si el principio Iura novit Curia pudiera 

justificar la decisión del árbitro, lo que no podemos admitir pues es evidente que el mismo solo puede aplicarse 

en supuestos en que se mantenga […] la causa de pedir, lo que aquí no se ha producido y si, en cambio, la 

indefensión de la sociedad que solicita la nulidad del laudo ya que no pudo contestar a tal cuestión […] ni 

proponer la prueba que hubiese estimado adecuada para desvirtuar las afirmaciones que se deducen de la 

misma.“ 

267 Nařízení Hongkongu o rozhodčím řízení (Arbitration Ordinance, č. 38/2011, Cap. 609), dostupné na: 

https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap609 [2019-05-12]. 

268 Viz § 56 odst. 7 Nařízení Hongkongu o rozhodčím řízení (cit.): „Unless otherwise agreed by the parties, an 

arbitral tribunal may, when conducting arbitral proceedings, decide whether and to what extent it should itself 

take the initiative in ascertaining the facts and the law relevant to those arbitral proceedings.“ 
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rozhodci využívají svých zkušeností a své znalosti použitelného práva, především jedná-li se 

např. o jisté komplikované otázky práva Čínské lidové republiky, a nezdráhají se tak uvést do 

řízení stranami doposud nevznesené argumenty.269 

Právě tento kontrast ilustruje judikatura hongkongských soudů k právu stran na projednání 

věci ve smyslu čl. V odst. 1 písm. b) Newyorské úmluvy. Ve dvou obdobných případech se 

jednalo o uznání čínského rozhodčího nálezu, v nichž rozhodčí senáty rozhodly na základě 

vlastní právní argumentace, již se stranami v průběhu řízení neprojednaly. V obou příadech 

bylo uznání rozhodčího nálezu odmítnuto z důvodu porušení práva strany na projednání věci a 

tudíž také řádného procesu. V prvním případě rozhodčí senát z vlastního podnětu jmenoval 

k posouzení některých rozhodných otázek znalce a na základě jejich odborného posudku 

vydal nález, aniž stranám poskytl příležitost se k posudku vyjádřit.270 Ačkoli se v této věci 

jednalo spíše o otázku dokazování, tedy vlastního šetření rozhodce ve vztahu ke skutkovému 

stavu a nikoli právnímu posouzení, je toto rozhodnutí vhodnou připomínkou nutnosti 

projednání iniciativ se stranami. 

Za zmínku stojí poznámka Odvolacího soudu v druhém ze zmíněných případů, kde soud 

pregnantně vystihl smysl no surprise rule – podle soudu ve věci Apex Tech rozhodčí nález 

nebylo možné uznat, jelikož nebylo prokázáno, že „pokud by žalované straně byla dána 

příležitost k  vyjádření ohledně vlastního šetření rozhodčího senátu, nijak by to neovlivnilo 

výsledek řízení.“271 Soud by tak neměl polemizovat a domýšlet si případnou argumentaci 

strany v té hypotetické situaci, že by jí byl dán prostor k vyjádření. Nelze totiž předvídat, 

k čemu by takový postup vedl – strana v reakci na právní posouzení rozhodce například může 

navrhnout důkazy, které úvahy v tomto směru vyvrátí. Právě v tomto spočívá význam 

pravidla no surprise rule, tedy předvídatelnosti rozhodčího nálezu. 

                                                 

269 CHOONG, J., MOSER, M. J. (eds.) Hong Kong SAR. Asia Arbitration Handbook. Oxford: Oxford 

University Press, 2011, s. 198, zde především odst. 4.61 a 4.62. 

270 Rozhodnutí Vrchního soudu Hongkongu [High Court of Hong Kong] ze dne 15. března 1993 ve věci Paklito 

Investment Ltd. v. Klockner East Asia Ltd., 1991 MP 2219, [1993] 2 H.K.L.R. 39 (C.F.I.). Dostupné na: 

http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/1993/147.html [2019-05-14]. 

271 Rozhodnutí Odvolacího soudu [Court of Appeal] ze dne 15. března 1996 ve věci Apex Tech Investment 

Limited. v. Chuangʼs Devevelopment (China) Ltd., CACV 231/1995, [1996] 2 H.K.L.R.D 155 (C.A.), s. 6 (cit.): 

“[…] if the defendant had been given the oportunity to make further represantations to the arbitral tribunal after 

it had made itws own inquiries, that it could not have affected the outcome of the award.” Dostupné na: 

http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkca/1996/593.html [cit. 2019-05-14]. 
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Velmi pozoruhodné je rozhodnutí ve věci Brunswick Bowling.272 Zde žalovaná strana 

navrhovala zrušení rozhodčího nálezu na základě údajného porušení řádného procesu, čehož 

se rozhodčí senát měl dopustit ze dvou důvodů. Jednak bez předchozí výzvy stran žalobkyni 

přiznal nárok na náhradu škody na jiném právním základě, než který byl stranami 

projednáván v průběhu řízení, a vedle toho rozhodl podle norem čínského práva, jež vznesl 

rovněž z vlastního podnětu. V prvním případě byla námitka žalované navrhovatelky 

zamítnuta s tím, že rozhodce je oprávněn věc po právní stránce posoudit jinak než strany, 

pokud svou právní kvalifikaci nezaloží na nových skutkových okolnostech nevznesených 

stranami, což v daném případě nenastalo. Ve vztahu k druhé otázce však soud navrhovatelce 

vyhověl, když uvedl, že dané normy čínského práva jsou jakožto součást cizího práva 

skutkovou okolností, jež mají dokazovat strany, rozhodčí senát nebyl oprávněn je z vlastního 

podnětu vznést. 

Soud ve svém rozhodnutí evidentně vyšel z civilněprávní tradice kontinentálních zemí, kde je 

soudce ve smyslu zásady iura novit curia povinen znát toliko své právo, zatímco cizí právo 

musí prokazovat samotné strany. Jedná se tak o poměrně ojedinělý případ takto výrazné 

analogie mandátu rozhodce k činnosti obecných soudů jakožto orgánů veřejné moci. Toto 

srovnání však opomíjí skutečnost, jež byla vysvětlena již v úvodu 2. části této práce, a tedy že 

z hlediska rozhodného práva pro rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení neexistuje žádné 

lex fori a cizí právo. Rozhodce tak zásadně s každým právem, jež může být použitelné, 

zachází stejným způsobem bez ohledu na to, zda je jím lex loci arbitri nebo právo jakékoli 

jiné země.273 

Ke zcela odlišným závěrům došel hongkongský prvoinstanční soud ve věci Pacific China 

Holdings.274 V řízení o zrušení rozhodčího nálezu navrhovatel namítal, že rozhodčí senát 

                                                 

272 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 10. února 2009 ve věci Brunswick Bowling 

& Billiards Corp. v. Shanghai Zhonglu Industrial Co. Ltd., HCCT 66/2007, [2009] 5 H.K.C. 1 (C.F.I.). 

Dostupné na: http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/2009/94.html [2019-05-14]. 

273 ALBERTI, Ch. P.: In: KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. op. cit. 2011, s. 14. GAILLARD, E.; SAVAGE, 

J. op. cit. 1999, s. 692, marg. 1263. 

274 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 29. června 2011 ve věci Pacific China 

Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holdings, HCCT 15/2010, 4 H.K.L.R.D. 188 (H.K.). Dostupné na: 

http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/2011/424.html [2019-05-14]. 

Ve věci Pacific China Holdings bylo vydáno rovněž rozhodnutí v druhém stupni – rozhodnutí Odvolacího soudu 

[Court of Appeal] ze dne 9. května 2012, CACV 136/2011, [2012] 4 H.K.L.R.D. 1 (C.A.), dostupné na: 
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porušil jeho právo na projednání věci tím, že rozhodl mj. na základě pramenů práva státu New 

York, které aplikoval z vlastní iniciativy, aniž by poskytl stranám možnost se k nim vyjádřit. 

Soud nejdříve uvedl, že výzva stran k vyjádření ve vztahu k nově uvedeným pramenům či 

argumentům je obecnou praxí, jež sice nemá oporu v žádném předpisu, avšak snad právě 

z toho důvodu, že nutnost učinění takové výzvy je samozřejmostí.275 Následně však došel 

k obratu s tím, že rozhodci v řízení byli odborníky na právo státu New York. Jednak soud 

upozornil na skutečnost, že podle rozvrhu rozhodčího řízení strany nemusely znalecky 

prokazovat obsah práva státu New York.276 Všichni tři rozhodci měli právní vzdělaní z USA a 

jeden z nich dokonce advokátní licenci ve státě New York, z čehož soud dovodil, že rozhodci 

byli „zcela způsobilí k rozhodnutí otázky práva státu New York i bez dalších podání stran.“277 

Soud tak sice uznal, že rozhodčí senát ve svém jednání pochybil, avšak s ohledem na zmíněné 

okolnosti toto pochybení nebylo natolik závažným, aby zakládalo důvod pro zrušení 

rozhodčího nálezu.278 Význam předvídatelnosti rozhodnutí neboli no surprise rule, jež se 

často zdá být jediným bodem shody mezi jinak velmi rozdílnými názory na aplikaci principu 

iura novit curia v rozhodčím řízení, je tak tímto rozhodnutím hongkongského soudu 

přinejmenším zpochybněn. Rozhodnutí spočívá na domněnce, že disponují-li rozhodci 

dostatečnou znalostí použitelného práva a jsou-li si strany této skutečnosti vědomy (viz rozvrh 

řízení zprošťující strany povinnosti prokazovat obsah práva státu New York), může rozhodčí 

senát právo aplikovat z vlastního podnětu a bez předchozího projednání se stranami. 

                                                                                                                                                         

http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkca/2012/200.html [2019-05-14]. Odvolací soud rozhodnutí Soudu první 

instance sice změnil, avšak nikoli ve vztahu k otázce no surprise rule – v tomto ohledu argumentaci 

navrhovatelky rovněž zamítl. 

275 Ibid., odst. 142 (cit.): „I have always understood that the practice was that, when a judge, in the course of 

preparing his judgment, came upon authorities not cited by the parties which the judge considered that might be 

relevant, he should refer them to the parties and seek either written or oral submission on those authorities. That 

said, I can find no direct authority to support the proposition. That may be because it is self-evident.“ 

276 Ibid., odst. 143. 

277 Ibid., odst. 144 (cit.): „While the more prudent course might have been for the arbitrators to refer the New 

York authorities to the parties for a brief round of written submissions on the point, having regard to the 

background of the arbitrators, I am satisfied that they were perfectly capable of dealing with the New York law 

issue, without further submissions.“ 

278 Je na místě podotknout, že rozhodčí nález soudem zrušen byl, avšak z jiného důvodu; zde probíraná námitka 

absence výzvy stran k vyjádření byla soudem zamítnuta. 
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Takové řešení skýtá řadu problémů. Na jeho podporu by snad bylo možné uvést, že s ohledem 

na zmíněný rozvrh řízení strany souhlasily nebo byly přinejmenším srozuměny s tím, že 

rozhodci jsou v dané oblasti odborníky a jsou tak schopni aplikovat použitelné právo bez 

nutného přičinění stran. Jak uvádí sám hongkongský soud, tento rozvrh řízení pouze stanovil, 

že strany nemusí obsah práva státu New York prokazovat.279 To však neimplikuje, že se 

strany zřekly svého práva na vyjádření se k pramenům a argumentům, jimiž rozhodci míní 

svůj nález odůvodnit. Takový souhlas stran nelze za daných okolností dovozovat a rovněž 

v obecné rovině je poměrně obtížné si představit, jak bezmeznou důvěru by musely strany 

k rozhodcům chovat, aby se jim takto odevzdaly a podřídily se tak nálezu, jenž je jimi 

nepředvídatelný a soudy nepřezkoumatelný. 

Rozhodnutí hongkongského soudu tak ze zmiňovaného rozvrhu řízení nedovozuje souhlas 

stran s předmětným postupem rozhodců; považuje jej za důkaz vědomí stran o odbornosti 

rozhodců, na níž spočívá skutečný základ odůvodnění rozhodnutí soudu. To vychází 

z domněnky, že rozhodci s dostatečnou znalostí použitelného práva nepotřebují k jeho 

aplikaci součinnost stran, což v konečném důsledku znamená, že tato odbornost rozhodce 

fakticky hojí porušení pravidla no surprise rule. Prvním zřejmým problémem je posouzení 

odbornosti rozhodce. Zatímco jednotlivá kritéria jako vzdělání, funkce, licence či léta praxe 

jednotlivých rozhodců jsou poměrně zřejmá, skutečná obtíž spočívá ve stanovení konkrétní 

hranice, za níž již bude možné rozhodce považovat za způsobilého rozhodnout věc bez 

přičinění stran. To je však spíše postranní problém praktického rázu. 

Zásadní vadou argumentace hongkongského soudu je opomenutí podstaty no surprise rule, 

jak byla tato vystižena ve výše uvedené věci Apex Tech – toto pravidlo vyžaduje předchozí 

projednání všech pramenů a argumentů se stranami nikoli za účelem odbornosti či správnosti 

rozhodčího nálezu, ale jeho předvídatelnosti. Ačkoli byl rozhodce zvolen do senátu právě pro 

svou vynikající znalost rozhodného práva, aby tak svým způsobem pomohl jinak bezradným 

stranám zcela neznalým tohoto práva, je i přesto žádoucí, aby tyto strany předem seznámil s 

prameny a argumentací, jimiž míní svůj nález odůvodnit. Pouze při takové transparentnosti se 

totiž strany mohou orientovat v předmětu řízení, resp. v jeho vnímání rozhodcem, a 

v návaznosti na to uvádět relevantní skutečnosti, volit vhodnou argumentaci a obecně vytvářet 

svou procesní strategii. 

                                                 

279 Ibid., odst. 143 (cit.): „[...] that provision was not an abandonment of the right of the parties to make 

submissions on New York law. It merely meant that New York law did not have to be proved.“ 
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5.6. Singapur 

Obdobně jako hongkongská úprava rovněž Singapurský zákon o mezinárodní arbitráži280 

vychází ze Vzorového zákona UNCITRAL a v obecně rovině tak zmocňuje rozhodce k vedení 

řízení způsobem, jenž považuje za vhodný.281 Nad rámec této vzorové úpravy však 

singapurský předpis obsahuje též zvláštní ustanovení, podle něhož rozhodce disponuje 

pravomocí k užití vyšetřovacích (inquisitorial) postupů dle vlastního uvážení,282 což se 

přirozeně vztahuje též k nezávislému právnímu posouzení věci a zjištění obsahu použitelného 

práva rozhodcem. Dle některých odborných názorů sice toto ustanovení představuje jistý 

kompromis mezi kontinentálním a anglosaským přístupem k otázce,283 singapurské obecné 

soudy však ve své judikatuře rozhodcům poskytují poměrně široký manévrovací prostor a 

docela zřetelně tak prosazují uplatnění inkvizičního / vyšetřovacího principu v rozhodčím 

řízení. 

Předně soudy nikterak nezpochybňují pravomoc rozhodce posuzovat věc nezávisle na 

právních argumentech stran a odůvodnit své rozhodnutí na základě vlastních úvah.284 Tato 

pravomoc vyplývá z odbornosti rozhodce jakožto významného kritéria posuzovaného 

stranami pro jeho volbu.285 Je-li rozhodce pověřen mandátem k rozřešení sporu právě pro své 

                                                 

280 Zákon Singapuru o mezinárodním rozhodčím řízení (International Arbitration Act, 23/1994, c. 143A). 

Dostupné na: https://sso.agc.gov.sg/Act/IAA1994 [2019-05-17]. 

281 Viz čl. 19 odst. 2 Vzorového zákona UNCITRAL. 

282 Viz čl. 12 odst. 3 zákona Singapuru o mezinárodním rozhodčím řízení (cit.): „An arbitral tribunal shall, 

unless the parties to an arbitration agreement have (whether in the arbitration agreement or in any other 

document in writing) agreed to the contrary, have power to adopt if it thinks fit inquisitorial processes.“ 

283 MANGAN, M.; REED, L.; CHOONG, J. Guide to the SIAC Arbitration Rules, Oxford: Oxford University 

Press, 2014, s. 163. 

284 Rozhodnutí Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 26. února 2015 ve věci AQU v. AQV, [2015] 

SGHC 26, odst. 18 (cit.): „[I]t is clear that the principles of natural justice are not breached just because an 

arbitrator comes to a conclusion that is not argued by either party as long as that conclusion reasonably flows 

from the parties’ arguments.“ 

285 Rozsudek Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 23. září 2013 ve věci TMM Division Maritima v. 

Pacific Richfield Marine, [2013] SGHC 186, odst. 65 (cit.:): „[C]ommercial parties appoint arbitrators for their 

expertise and experience, technical, legal, commercial or otherwise. These arbitrators cannot be so 

straightjacketed as to be permitted to only adopt in their conclusions the premises put forward by the parties.“ 
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znalosti, popř. jsou-li si těchto strany alespoň vědomy, pak pro ně nemůže být překvapující, že 

rozhodce se nebude omezovat pouze na jejich právní argumentaci a sám posoudí, jaké jiné 

právní důsledky mohou ze skutečností tvrzených stranami plynout.286 

Obdobně jako v případě hongkongských soudů i ty singapurské došly k poměrně 

významnému závěru, že odbornost rozhodce také může ospravedlnit opomenutí výzvy, aby se 

strany k novým právním úvahám rozhodce vyjádřily. Jak s odkazem na odbornost rozhodce 

uvedl soud ve věci TMM Division Maritima v. Pacific Richfield Marine, vyplývá-li z již 

tvrzeného argumentu rozumným/přiměřeným způsobem (reasonably) jiný argument, není 

zcela nutné, aby k tomu rozhodce požadoval další vyjádření stran.287 Jak vidno z uvedené 

citace, tato logická posloupnost však musí být pochopitelná – jinými slovy odůvodnění 

rozhodčího nálezu nemůže být pro strany překvapujícím. Podle rozhodnutí ve věci Soh Beng 

Tee & Co. v. Fairmount Dev. tomu tak bude v případě, kdy se nález významně odchýlí od 

argumentů stran nebo pokud vyjde z úvahy, již obě strany jednoznačně odmítly jako 

bezpředmětnou.288 

                                                                                                                                                         

Dostupné na: https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/Docs/Judgments/[2013]%20SGHC%20186.pdf [cit. 

2019-05-19]. 

286 Rozsudek Odvolacího soudu Singapuru [Court of Appeal] ze dne 9. července 2012 ve věci PT Prima 

Internatinal Development v. Kempinski Hotels SA, [2012] SGCA 35, odst. 59 (cit.): „Given that the Arbitrator is 

a Professor of Law of the National University of Singapore, it is not surprising that he thought of all the possible 

legal ramifications that could arise from the facts before him.“ Dostupné na: 

https://www.uncitral.org/docs/clout/SGP/SGP_090712_FT_1.pdf [cit. 2019-05-19]. 

287 Rozsudek Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 23. září 2013 ve věci TMM Division Maritima v. 

Pacific Richfield Marine, [2013] SGHC 186, odst. 65 (cit.:): „[C]ommercial parties appoint arbitrators for their 

expertise and experience, technical, legal, commercial or otherwise. [...] If an unargued premise flows 

reasonably from an argued premise, I do not think that it is necessarily incumbent on the arbitral tribunal to 

invite the parties to submit new arguments. The arbitral tribunal would be doing nothing more than inferring a 

related premise from one that has been placed before it.“ Dostupné na: 

https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/Docs/Judgments/[2013]%20SGHC%20186.pdf [cit. 2019-05-19]. 

288 Rozhodnutí Odvolacího soudu Singapuru [Court of Appeal] ze dne 9. května 2007 ve věci Soh Beng Tee & 

Co. v. Fairmount Dev., [2007] SCCA 28, odst. 65, bod (d) (cit.): „Only in instances such as where the impugned 

decision reveals a dramatic departure from the submissions [...] or arrives at a conclusion unequivocally 

rejected by the parties as being trivial or irrelevant, might it be appropriate for a court to intervene.“ Dostupné 

na: https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/Docs/Judgments/[2007]%20SGCA%2028.pdf [cit. 2019-05-

20]. 
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5.7. Brazílie 

Brazilský zákon o rozhodčím řízení z roku 1996289 (dále jen „BrRozŘ“) představuje ucelenou 

a samostatnou právní úpravu, jež přímo nevychází ze Vzorového zákona UNCITRAL, ačkoli 

je jím do jisté míry inspirována.290 Výslovné ustanovení o zacházení s rozhodným právem 

sice neobsahuje, ale jako jisté základní vodítko může posloužit mírně poetické ustanovení čl. 

18 BrRozŘ, podle něhož „rozhodce je soudcem skutečnosti a práva, přičemž rozhodnutí, jež 

vydává, nepodléhá opravnému prostředku ani schválení soudní mocí.“291 Ustanovení nejen 

naráží na zákaz meritorního přezkumu rozhodčího nálezu ze strany soudů, ale rovněž je 

považováno za základ pravomoci rozhodce samostatně posoudit spor po právní stránce podle 

právních norem, jež považuje za použitelné, přičemž však musí dbát na rozsah svého mandát 

a procesní práva stran řízení.292 

Zákon obsahuje poměrně standardní důvody pro zrušení rozhodčího nálezu ve vztahu 

k postupu rozhodce při aplikaci práva. Rozhodčí nález může být zrušen jednak v případě 

překročení mezí rozhodčí smlouvy, tedy při vydání rozhodnutí extra petita.293 Vedle toho je 

důvodem pro neplatnost rozhodčího nálezu jeho rozpor s principy, jež musí rozhodce podle čl. 

21 odst. 2 BrRozŘ v řízení za všech okolností dodržovat.294 Konkrétně se jedná o zásadu 

kontradiktornosti, rovnost stran nebo nestrannost rozhodce.295 Jak bude demonstrováno níže, 

                                                 

289 Zákon č. 9.307/1996, o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů [online]. [cit. 2018-12-11] Dostupný 

na: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm 

290 ALVES, R. F. Jura Novit Arbiter under Brazilian Law. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura 

Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New York: Juris, 2018, s. 47. 

291 Viz čl. 18 BrRozŘ v původním znění (cit.): „O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir 

não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.“ 

292 ALVES, R. F. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit. 2018, s. 58. 

293 Viz čl. 32 bod IV BrRozŘ v překladu: „Rozhodčí nález je neplatný, jestliže […] byl vydán nad rámec 

rozhodčí smlouvy.“ Viz čl. 32 bod IV BrRozŘ v původním znění (cit.): „É nula a sentença arbitral se […] for 

proferida fora dos limites da convenção de arbitragem.“ 

294 Viz čl. 32 bod VIII BrRozŘ v překladu: „Rozhodčí nález je neplatný, jestliže […] byly porušeny principy, o 

nichž pojednává čl. 21 odst. 2 tohoto zákona.“ Viz čl. 32 bod VIII BrRozŘ v původním znění (cit.): „É nula a 

sentença arbitral se […] forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei.“ 

295 Viz čl. 21 odst. 2 BrRozŘ v překladu: „V průběhu rozhodčího řízení se vždy musí dbát na zásadu 

kontradiktornosti, rovnost stran, nestrannost rozhodce a svobodu rozhodování.“ Viz čl. 21 odst. 2 BrRozŘ 



87 

brazilské obecné soudy postup rozhodce při zacházení s rozhodným právem posuzují 

především z hlediska mezí jeho pravomoci a principu kontradiktornosti. 

Jedním z nejvýznamnějších brazilských judikátů ve vztahu k roli principu iura novit curia 

v rozhodčím řízení je rozhodnutí odvolacího Soudního Tribunálu v São Paulu ve věci 

Matlinpatterson z roku 2012.296 Navrhovatel rovněž podal mimořádný opravný prostředek u 

Nejvyššího Soudního Tribunálu, který jej však odmítl bez meritorního posouzení,297 tudíž 

směrodatným judikátem je zde pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu. 

Spor vychází z rozhodčího řízení podle Pravidel ICC se sídlem v Brazílii, v němž rozhodčí 

senát přiznal žalovanou částku mj. na základě institutu omylu vyvolaného třetí osobou ve 

smyslu rozhodného brazilského smluvního práva [dolo de terceiro], ačkoli tento institut nebyl 

jako žalobní důvod žádnou ze stran uveden. Rozhodčí senát navíc na tuto otázku v průběhu 

řízení neupozornil a stranám tak byla představena teprve v rozhodčím nálezu. Povinná strana 

pak v řízení před soudem navrhovala zrušení nálezu z důvodu, že tímto překvapivým 

rozhodnutím měl rozhodčí senát nejen překročit svůj mandát, ale rovněž porušit princip 

kontradiktornosti a právo stran na řádný proces. 

Všechny tyto námitky prvoinstanční a následně pak též odvolací soud zamítly, a to 

s výslovným odkazem na maximu iura novit curia jakožto zdroj pravomoci rozhodce 

posoudit jemu předložený spor samostatně a způsobem, jež uzná za vhodný. Tuto pravomoc 

soud mimo jiné dovodil z již zmiňovaného ustanovení čl. 18 BrRozŘ, podle něhož „rozhodce 

je soudcem skutečnosti a práva, přičemž rozhodnutí, jež vydává, nepodléhá opravnému 

                                                                                                                                                         

v původním znění (cit.): „Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, 

da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento.“ 

296 Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo] ze dne 16. října 2012 ve věci Matlinpatterson Global Opportunities Partners II L.P a 

Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, o odvolání č. 

0214068-16.2010.8.26.0100 [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné na: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6300560&cdForo=0 

297 Viz rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu Brazílie [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. listopadu 

2018, sp. zn. REsp 1656613-SP, číslo ve sbírce 2014/0110073-3 [online]. [cit. 2018-12-15]. Dostupné na: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&document

o_sequencial=81423540&registro_numero=201401100733&publicacao_data=20181123&formato=PDF&fbclid

=IwAR22LLDkrfPFruNjNyQOyxt8DuI94BxRc9fQXI9-Y5Xa2dGCpLRPejCA4Fs 
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prostředku ani schválení soudní mocí.“298 V očích odvolacího soudu tak rozhodce fakticky 

supluje roli soudce a jeho úkolem je zjistit skutkový stav věci na základě volného hodnocení 

důkazů, takto zjištěný skutkový stav pak nezávisle posoudit po právní stránce a věc 

rozhodnout na základě právních norem, jež sám považuje za použitelné. Slovy odvolacího 

soudu, „na základě systematického a teleologického výkladu zákona o rozhodčím řízení tak 

může rozhodce jakožto soukromý soudce zvolený stranami volně posoudit skutečnosti, tvrzení 

a otázky týkající se daného sporu.“299 

Soud přitom uznal, že rozhodce při výkonu svého mandátu musí dbát práva stran na řádný 

proces. Zde si však vystačil s konstatováním, že rozhodčí senát stranám v řízení poskytl 

veškerý prostor pro prezentaci svých argumentů.300 Skutečnost, že ve svém nálezu následně 

užil též jiných argumentů, je jen projevem výkonu mandátu rozhodce v duchu principu iura 

novit curia. Proti tomu strany, jež se svobodně podrobily jeho pravomoci, nemohou nic 

namítat a jejich nesouhlas s odlišným právním posouzením věci rozhodčím senátem tak 

nemůže být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu.301 

Soud v tomto směru rozlišil skutkový stav, jenž vychází z tvrzení stran a jenž tak není 

v dispozici rozhodce, a právní kvalifikací tohoto skutkového stavu, kterou rozhodce provádí 

samostatně a nezávisle jakožto orgán rozhodující daný spor aplikací použitelného práva. 

Aplikací ustanovení o omylu z vlastního podnětu tak podle soudu „nebyl pozměněn ani 

doplněn skutkový stav věci, avšak jen a pouze byla vytvořena (v pojetí rozhodce) správná 

právní kvalifikace skutkového stavu.“302 Jak dále uvedl, „vzhledem k tomu jiném, že 

povinností strany je vyložit skutečnosti doprovázející daný spor, není oprávněná 

                                                 

298 Viz čl. 18 BrRozŘ v původním znění (cit.): „O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir 

não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.“ 

299 Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo] ze dne 16. října 2012 ve věci Matlinpatterson Global Opportunities Partners II L.P a 

Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, č. 0214068-

16.2010.8.26.0100, s. 20-21 (cit.): „Assim, pela interpretação sistemática e teleológica da lei da arbitragem, 

[…] o árbitro, julgador privado eleito pelas partes, tem liberdade para a apreciação dos fatos, argumentos e 

teses que envolvem a contenda […].“ 

300 Ibid., s. 22. 

301 Ibid., s. 23. 

302 Ibid., s. 20 (cit.): „[N]ão se alterou nem se inovou aspecto fático da discussão, mas apenas e tão somente se 

estabeleceu a correta (no entender o julgador) definição jurídica dos fatos […]“. 
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námitka porušení řádného procesu a kontradiktorního řízení na základě argumentu, že 

rozhodčí nález byl postaven na právním základě, než který vznesla strana řízení […].“303 

V tomto smyslu tak rozhodce postupuje doslova podle maximy da mini factum, dabo tibi ius; 

pokud nevybočí ze skutkových tvrzení stran, není rozhodce vázán právním posouzením stran. 

Jak bylo uvedeno výše, brazilský Nejvyšší Soudní Tribunál věc Matlinpatterson meritorně 

nakonec neposuzoval. Tento soud však dostal další příležitost vyjádřit se k otázce aplikace 

principu iura novit curia v rozhodčím řízení ve věci TEC Incorporações.304 Opět se jednalo o 

brazilský rozhodčí nález, v němž senát k překvapení stran vyšel z vlastní právní kvalifikace, 

jež v průběhu řízení nebyla mezi stranami nijak projednávána. Podle povinné strany tímto 

rozhodčí senát fakticky rozhodl podle ekvity, k čemuž nebyl s ohledem na rozhodčí smlouvu 

oprávněn, a porušil tak jeho právo na řádný proces a princip kontradiktornosti. Návrh na 

zrušení rozhodčího nálezu byl však v obou instancích zamítnut s odkazem na princip iura 

novit curia. 

Nejvyšší Soudní Tribunál tato rozhodnutí potvrdil. Argument navrhovatele vnímal jako 

námitku vůči právní kvalifikaci rozhodčího senátu, přičemž „pouhý nesouhlas s obsahem 

rozhodčího nálezu nemůže být posuzován soudní mocí.“305 V tomto pojetí se tak obecné 

soudy nemohou zabývat námitkami směřujícím vůči odůvodnění rozhodčího nálezu, jež je 

plně v dispozici rozhodčího senátu. Dovolací soud zde tak potvrdil, co bylo zdůrazněno 

rovněž ve věci Matlinpatterson, a tedy že obecným soudům nenáleží přezkoumávat rozhodčí 

nálezu po věcné stránce. Ostatně též odborná brazilská literatura potvrzuje, že nesprávná 

                                                 

303 Ibid., s. 22 (cit.): „[T]endo em vista que o dever da parte é narrar os fatos que norteiam o conflito de 

interesses, não se justifica a alegação de que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, sob o 

argumento de que a sentença arbitral motivou-se em fundamento jurídico diverso daquele que foi arguido ou 

questionado pela parte […].“ 

304 Rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. června 2017, ve věci 

TEC Incorporações e Empreendimentos Imobiliários S/A a Patrimonial Volga Ltda. v. Patri Sete 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., sp. zn. 1.636.113-SP, číslo ve sbírce 2014/0196171-2 [online]. [cit. 2018-

12-15]. Dostupné na 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1612862&num_regi

stro=201401961712&data=20170905&formato=PDF 

305 Ibid., s. 11 (cit.): „[O] mero inconformismo quanto ao conteúdo meritório da sentença arbitral não pode ser 

apreciado pelo Poder Judiciário.“ 
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aplikace (třeba i brazilského) práva [error en judicando] nemůže být důvodem pro zrušení 

rozhodčího nálezu brazilskými soudy.306 

Přesto z rozhodnutí ve věci TEC Incorporações vyplývá, že rozhodčí senát však nemůže 

rozhodovat zcela svévolně. Navrhovatel ve věci požadoval zrušení rozhodčího nálezu rovněž 

z důvodu, že rozhodčí senát rozhodoval podle ekvity, ačkoli jej k tomu rozhodčí smlouva 

nezmocňovala. Odvolací soud v São Paulu tuto námitku odmítl poukázáním na skutečnost, že 

rozhodčí nález v odůvodnění obsahuje řadu odkazů na ustanovení pozitivního práva.307 Podle 

Nejvyššího Soudního Tribunálu zase „rozhodčí nález nelze považovat za rozhodnutí dle 

ekvity odporující podmínkám stanoveným v rozhodčí smlouvě“ proto, že nález „vychází ze 

základních principů občanského práva.“308 Ačkoli se jedná o dosti vágní pojem, v každém 

případě je zřejmé, že podle obou soudů by svévolné rozhodnutí podle ekvity v rozporu 

s rozhodčí smlouvou mohlo být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. Názor, že takovým 

jednáním rozhodčí senát překročuje svou pravomoc, se ostatně objevil rovněž v zahraniční 

odborné literatuře.309 

Soudy v daném případu se však očividně rozcházejí v názoru na to, za jakých okolností 

k takovému překročení pravomoci dojde, přičemž Nejvyšší Soudní Tribunál je v tomto ohledu 

smířlivější. V jeho pojetí k dodržení mezí pravomoci rozhodce postačí, že jeho rozhodnutí se 

nějakým způsobem opírá o základní principy občanského práva. V tomto smyslu by pak byl 

                                                 

306 BAPTISTA, L. O. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Magister Produtos Jurídicos, 2011, 

s. 179. 

307 Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de 

Justiça de São Paulo] ze dne 7. listopadu 2013, o odvolání č. 0133123-71.2012.8.26.0100, s. 6 [online]. [cit. 

2018-12-19]. Dostupné na: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=7168122&cdForo=0&uuidCaptcha=sajc

aptcha_b25d412d9a5c462cb6ab59001bf21926&vlCaptcha=PQn&novoVlCaptcha= 

308 Rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu Brazílie [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. června 2017, 

ve věci TEC Incorporações e Empreendimentos Imobiliários S/A a Patrimonial Volga Ltda. v. Patri Sete 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., sp. zn. 1.636.113-SP, číslo ve sbírce 2014/0196171-2, s. 11 (cit.): „[A] 

sentença arbitral está pautada em princípios basilares do direito civil, não havendo como afirmar que houve 

julgamento por equidade, em desrespeito às condições estabelecidas no compromisso arbitral […].“ 

309 Viz SILBERMAN, L; FERRARI, F. Getting to the law applicable to the merits in international arbitration and 

the consequences of getting it wrong. In: FERRARI, F.; KRÖLLS, S. (eds.) Conflicts of Laws in International 

Arbitration, Mnichov: Sellier European Law Publishers, 2011, s. 321. 
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neplatný pouze takový rozhodčí nález, který neobsahuje žádné odůvodnění nebo který se 

například opírá pouze o zásady spravedlnosti ve smyslu rozhodování ex aequo et bono.310 Zde 

je vhodné zmínit, že brazilská právní úprava takové rozhodování výslovně neumožňuje, když 

například podle čl. 26 BrRozŘ je odůvodnění obligatorní součástí rozhodčího nálezu. Úprava 

pouze zmiňuje rozhodování podle tzv. ekvity [eqüidade], jež však vymezuje jako rozhodování 

„na základě obecných principů práva, zvyků, obyčejů a mezinárodních pravidlech 

obchodu.“311 Je tak poměrně kuriózní, že podle Nejvyššího Soudního Tribunálu se rozhodčí 

senát nedopustil neoprávněného rozhodování dle ekvity, jelikož jeho rozhodnutí vycházelo ze 

základních principů občanského práva, na což ve světle citovaného čl. 2 odst. 2 BrRozŘ nelze 

nahlížet jinak než právě jako na rozhodování dle ekvity. 

V každém případě je důležité, že podle jak odvolacího, tak dovolacího soudu rozhodce 

nemůže rozhodovat zcela svévolně a, není-li stranami zmocněn k jinému způsobu 

rozhodování, musí své rozhodnutí podložit pozitivním právem nebo alespoň jistými právními 

principy. Je to projevem té druhé stránky uplatnění principu iura novit curia, jenž sice 

rozhodci umožňuje rozhodnout spor dle vlastní úvahy, ale zároveň jej povinuje rozhodnout na 

základě práva, a to alespoň za dodržení určitého minimálního standardu. Rozhodnutí ve věci 

TEC Incorporações tak jednoznačně potvrzuje aplikaci principu v rozhodčím řízení, a to 

nejen ve smyslu oprávnění, ale také jisté pozitivní povinnosti rozhodce aplikovat právo. 

Posledním judikátem, jenž však naznačuje zcela opačnou tendenci, je rozhodnutí o zrušení 

rozhodčího nálezu ve věci Cebel.312 Daný spor vznikl ze smlouvy o dílo podléhající 

                                                 

310 K pojmu rozhodování ex aequo et bono viz například LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. op. 

cit. 2003, s. 470-473. 

311 Ustanovení čl. 2 odst. 2 BrRozŘ v překladu: „Strany se rovněž mohou dohodnout, že rozhodčí řízení 

proběhne na základě obecných principů práva, zvyků, obyčejů a mezinárodních pravidlech obchodu.“ 

Ustanovení čl. 2 odst. 2 BrRozŘ v původním znění (cit.): „Poderão, também, as partes convencionar que a 

arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais 

de comércio.“ 

312 Rozsudek Okresního soudu v Jaguaraně [Vara Única da Comarca de Jaguaruana] ze dne 26. května 2015 ve 

věci Schahin Engenharia S/A a Consórcio Construtor Vilhena v. Cebel - Centrais Elétricas de Belém S/A a Eit 

Empresa Industrial Tecnica S/A, č. 3687-22.2014.8.06.0108 a ve věci Eit Empresa Industrial Tecnica S/A v. 

Cebel - Centrais Elétricas de Belém S/A a Schahin Engenharia S/A, č. 3665-61.2014.8.06.0108. Dostupné ve 

Věstníku Soudního Tribunálu státu Ceará [Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará] ze dne 12. 

června 2015, Fortaleza, edice 1223, s. 439 a násl. [online]. [cit. 2019-01-03]. Dostupné na: 

https://www.conjur.com.br/dl/arbitragem-anulada-schahin.pdf 
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brazilskému právu, jejímž předmětem byla výstavba vodní elektrárny v brazilské části 

Amazonie. Po nehodě, jež měla za následek zborcení části stavby, zahájila společnost Cebel 

jakožto objednatel rozhodčí řízení proti dvěma zhotovitelům, v němž se domáhala náhrady 

škody. Jednou z rozhodných otázek ve věci bylo omezení odpovědnosti zhotovitelů stanovené 

ve smlouvě o dílo, přičemž žalobkyně namítala neplatnost daného ustanovení z důvodu 

údajného rozporu s brazilským zákonem o ochraně spotřebitele. Rozhodčí senát ve svém 

nálezu tento argument sice odmítl s tím, že uvedený předpis nebyl ve věci použitelný, avšak 

dané ustanovení smlouvy přesto prohlásil za neplatné, a to z důvodu hrubé nedbalosti [culpa 

grave] zhotovitelů. Ačkoli tento žalobní důvod nebyl v řízení až do vydání rozhodčího nálezu 

vznesen, rozhodčí senát na jeho základě společnosti Cebel přiznal žalovanou částku. Obě 

povinné strany se tak obrátily na obecný soud s návrhem na zrušení nálezu z důvodu 

překročení mezí rozhodčí smlouvy a porušení principu kontradiktornosti. 

Prvoinstanční soud v obou řízeních vydal dne 26. května 2015 rozhodnutí, jímž těmto 

námitkám vyhověl a rozhodčí nález zrušil. Odepřením práva stran vyjádřit se k otázce hrubé 

nedbalosti rozhodčí senát podle soudu nejen porušil princip kontradiktornosti, ale rovněž 

překročil návrhy stran a vydal tak rozhodnutí extra petita, když své rozhodnutí založil na 

právním odůvodnění, jež žalobkyně nikdy v průběhu řízení neuvedla. 

Soud přitom nijak nerozporoval aplikaci pravidla iura novit curia v rozhodčím řízení. Pouze 

rozlišil mezi právem a skutečností jiným způsobem, než jak to učinily soudy ve věcech 

Matlinpatterson nebo TEC Incorporações, kde byly velmi podobné okolnosti, tedy rozhodnutí 

založené na novém (tj. stranami nevzneseném) právním odůvodnění, posouzeny zcela jinak. 

Jak již bylo uvedeno ve věci Matlinpatterson, je nutné rozlišovat skutková tvrzení, jež jsou 

v dispozici stran a jež rozhodce nemůže nijak modifikovat, a právní kvalifikaci těchto 

skutkových tvrzení, již rozhodce provádí samostatně a nezávisle jakožto orgán aplikující 

právo ve smyslu maximy da mini factum, dabo tibi ius. Zatímco v obou výše analyzovaných 

případech byl postup rozhodčího senátu vyhodnocen jako pouhé samostatné právní posouzení 

věci, ve věci Cebel se podle soudu jednalo o změnu žalobního důvodu [causa de pedir], jež 

obsahuje jak právní, tak faktickou stránku. 

Soud vyšel z brazilské doktríny civilního řízení, podle níž „se rozhodnutím extra petita 

rozumí rozhodnutí svou povahou odlišné od původního návrhu nebo s odůvodněním 
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odchylujícím se od žalobního důvodu.“313 Jinak řečeno, podle soudu „musí každé rozhodnutí 

(rozhodčí nebo soudní) vždy odpovídat nejen návrhům stran, ale rovněž žalobním důvodům 

jimi vzneseným.“314 Žalobní důvod [causa de pedir] je však v brazilské civilně-procesní 

doktríně pojmem ne zcela jasných kontur, jemuž jsou věnovány celé monografie.315 Ve 

vztahu k rozhodčímu řízení se přitom v literatuře s odkazem právě na princip iura novit 

arbiter uvádí, že žalobní důvod by měl být vnímán pouze jako souhrn rozhodných skutečností 

bez právní kvalifikace.316 Pokud by totiž zahrnoval rovněž právní kvalifikaci, rozhodce by do 

něj jakýmkoli vlastním právním posouzením věci zasahoval a překračoval tak svůj mandát.317 

Přitom se však dodává, že snaha rozhodce samostatně kvalifikovat skutkový stav jej může 

dovést mimo rámec žalobního důvodu (ve smyslu souhrnu rozhodných skutečností), pokud 

jeho právní posouzení vyžaduje zjištění skutečností, jež v řízení nebyly stranami tvrzeny.318 

Pokud například strana požaduje náhradu škody z důvodu vad zboží a rozhodce náhradu 

přizná z důvodu prodlení, jedná se o modifikaci skutkových otázek, jelikož obě otázky 

vyžadují odlišné důkazy.319 

Ačkoli soud ve věci Cebel argument takto podrobně nerozvádí, ve zrušeném rozhodčím 

nálezu lze vidět právě popsaný případ, kdy se odůvodnění rozhodčího nálezu zakládalo na 

zcela odlišných skutečnostech než argument žalobkyně. Ta pouze namítala rozpor smluvního 

ustanovení o omezení odpovědnosti s právním předpisem, zatímco rozhodčí senát z vlastní 

iniciativy rozvinul teorii o hrubé nedbalosti žalovaných, tedy argument vycházející ze zcela 

odlišných skutkových okolností. Tyto skutečnosti pravděpodobně sice byly v průběhu řízení 

                                                 

313 Ibid., s. 444 (cit.): „Por sentença extra petita entende-se aquela em que o juiz profere decisão de natureza 

diversa do que foi pedido na petição inicial ou, ainda, com fundamentação distinta da causa de pedir.“ 

314 Ibid., s. 444 (cit.): „[Q]ualquer Sentença (arbitral ou judicial) deve sempre se ater não só aos pedidos das 

Partes, mas também às causas de pedir por elas suscitadas.“ 

315 Viz například DOMIT, O. A. Iura novit curia e causa de pedir: o juiz e a qualificação jurídica dos fatos no 

processo civil brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2016, 320 s. 

316 GOMES CORRÊA, F. P. Limites Objetivos da Demanda na Arbitragem. Revista Brasileira de Arbitragem, 

2013, roč. 10, č. 40, s. 57. 

317 RAMINA DE LUCCA, R. Iura novit curia nas arbitragens. Revista Brasileira de Arbitragem, 2016, roč. 13, 

č. 50, s. 66-67. 

318 Ibid., s. 73-74. 

319 ALVES, R. F. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit. 2018, s. 67. 
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v určité míře projednávány, avšak nikoli s ohledem na prokázání nebo vyvrácení hrubé 

nedbalosti žalovaných. Strany skutkový stav věci prokazovaly za jiným účelem – na podporu 

jejich právní argumentace. A pokud by věděly o teorii rozhodčího senátu o hrubé nedbalosti, 

lze předpokládat, že by tomu přizpůsobily svá tvrzení a předložené důkazy. V tomto smyslu 

se tak rozhodčí senát odchýlil od faktického rámce sporu, jenž představuje onen žalobní 

důvod [causa de pedir], popř. též obranu proti němu. 

Předchozí odstavec je však pouhým pokusem autora o objasnění rozhodnutí soudu ve věci 

Cebel, přičemž nemá nijak indikovat jeho souhlas s tímto odůvodněním. Jisté pochyby o 

správnosti rozhodnutí vyvolává jednak skutečnost, že soud shledává pochybení rozhodčího 

senátu nejen v tom, že stranám neposkytl možnost se k otázce v průběhu řízení vyjádřit, ale 

již v samotném uvedení otázky do řízení. Soud na jednu stranu výslovně kvituje uplatnění 

pravidla iura novit curia v rozhodčím řízení, avšak druhým dechem pak dodává, že otázku 

jako neplatnost smluvního ustanovení z důvodu hrubé nedbalosti strany smlouvy rozhodčí 

senát nemůže v řízení z vlastního podnětu vznášet. Tuto otázku totiž považuje za tvrzení 

opírající se o skutkový základ [fundamento de fato], a nikoli jen právní argument [fundamento 

de direito],320 což je poměrně těžko stravitelná úvaha. 

Na druhou stranu nelze nevidět ono dosti výrazné odchýlení se od původního argumentu 

žalobkyně, že neplatnost ustanovení vyplývá ze zákona o ochraně spotřebitele. Je zřejmé, že 

teorie o hrubé nedbalosti představuje novou a zcela odlišnou právní konstrukci, jejíž uvedení 

do řízení by pravděpodobně významně ovlivnilo obsah podání (včetně skutkových tvrzení) a 

procesní strategie stran obecně. Jde tak o otázku míry, do jaké si uplatnění pravidla iura novit 

curia smí vynucovat doplňování skutkových tvrzení a dokazování a zasahovat tak do 

faktického rámce sporu, jenž by měly vymezovat pouze strany. Z tohoto hlediska pak lze na 

rozhodčí nález nahlížet jako na rozhodnutí extra petita. V každém případě podle názoru 

autora hlavní pochybení rozhodčího senátu spočívá ve skutečnosti, že otázku hrubé nedbalosti 

uvedl teprve v rozhodčím nálezu a neposkytl tak stranám v průběhu řízení možnost se k této 

vyjádřit. S ohledem na výše uvedené se však zdá, že i pokud by tak učinil, rozhodčí nález by 

byl soudem přesto zrušen z důvodu překročení pravomoci rozhodčího senátu. 

                                                 

320 Viz s. 444 citovaného Věstníku Soudního Tribunálu státu Ceará. 
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V obou řízeních se k tomuto okamžiku čeká na rozhodnutí o odvolání,321 lze se tedy pouze 

dohadovat, jak se k věci vyjádří vyšší soudy. Budou-li následovat linii výše uvedených 

rozhodnutí Soudního Tribunálu v São Paulu a brazilského Nejvyššího Soudního Tribunálu, 

odvoláním by (minimálně v předmětné otázce) měly vyhovět. Rozhodnutí prvoinstančního 

soudu ve věci Cebel je totiž v přímém rozporu s tendencí nastolenou ve věcech 

Matlinpatterson nebo TEC Incorporações, v nichž soudy poskytly rozhodcům velkou míru 

volnosti při právní kvalifikaci skutkového stavu. Zatímco ve věci Cebel soud v samostatném 

právním posouzení věci shledal překročení pravomoci rozhodčího senátu, ve dvou zbývajících 

rozhodnutích byl takový postup označen za pouhý a přirozený projev zásady iura novit curia 

v rozhodčím řízení. Ve věci Matlinpatterson se například jednalo o rozhodnutí na základě 

institutu omylu vyvolaného třetí osobou [dolo de terceiro] z vlastního podnětu rozhodčího 

senátu, což by pravděpodobně bylo soudem ve věci Cebel posouzeno jako nepříslušný zásah 

do skutkového rámce sporu. 

5.8. Argentina 

Úprava rozhodčího řízení federativního státu Argentina má svůj základ v občanském a 

obchodním soudním řádu,322 jenž se uplatňuje na federální úrovni a je doplněn o dílčí 

procesní úpravy v jednotlivých provinciích. Část šestá argentinského občanského a 

obchodního soudního řádu věnovaná rozhodčímu řízení nikterak nevychází ze Vzorového 

zákona UNCITRAL a představuje tak relativně svébytnou úpravu rozhodčího řízení. 

Jedním z příznačných znaků této úpravy je skutečnost, že stranám rozhodčího řízení 

umožňuje bránit se proti rozhodčímu nálezu použitím opravných prostředků, jež se užívají 

v řízení soudním, tedy včetně odvolání.323 Strany se však mohou tohoto práva na opravné 

prostředky vzdát, přičemž i v takovém případě mohou žádat zrušení rozhodčího nálezu 

                                                 

321 Soudní Tribunál státu Ceará [Tribunal de Justiça do Estado do Ceará], odvolání č. 3687-22.2014.8.06.0108 a 

č. 3665-61.2014.8.06.0108. 

322 Zákon č. 17.454, občanský a obchodní soudní řád (Código Procesal Civil z Comercial de la Nación). [online]. 

[cit. 2019-01-10]. Dostpný na: http://servicios.infoleg.gob.ar 

323 Viz čl. 758 argentinského občanského a obchodního soudního řádu v překladu: „Proti rozhodčímu nálezu lze 

podat opravné prostředky přípustné proti soudnímu rozhodnutí, ledaže se jich strany vzdaly v rozhodčí 

smlouvě.“ Viz čl. 758 v původním znění (cit.): „Contra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos 

admisibles respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso.“ 
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z taxativně vymezených důvodů. Pokud jde o důvody týkající se aplikace pravidla iura novit 

curia, patří mezi ně tzv. zásadní procesní vada [falta esencial del procedimiento] nebo 

rozhodnutí o otázkách, jež nebyly předloženy k rozhodnutí [puntos no comprometidos].324 

Jiné než zákonné důvody doplnily též soudy ve své judikatuře, jako např. rozpor s veřejným 

pořádkem na základě tzv. doktríny Cartellone vytvořené argentinským Nejvyšším soudem.325 

Vzhledem ke své tradici v argentinském civilním soudním řízení princip iura novit curia 

nachází významné uplatnění též v řízení rozhodčím. Jak vyplývá z judikatury Federálního 

odvolacího soudu, je to právě tento princip, který rozhodcům poskytuje volnost při posouzení 

sporu po právní stránce a aplikaci právních norem, jež považuje za použitelné (cit.):  

 

„[Z]volené řešení věci […] nachází svou oporu v pravidle iura novit curia, podle 

níž má rozhodce oprávnění a povinnost projednat sporné otázky a vyřešit je podle 

platného práva, a to nezávislým posouzením skutkového stavu a jeho podřazením 

normám, jimž se řídí, bez ohledu na odůvodnění a argumenty přednesené 

stranami.“326 

 

                                                 

324 Viz čl. 760 odst. 1 argentinského občanského a obchodního soudního řádu v překladu: „Vzdání se opravných 

prostředků však nebrání […] možnosti zrušení rozhodčího nálezu z důvodu zásadní procesní vady, vydání 

rozhodčího nálezu po lhůtě nebo ohledně otázek, jež nebyly předloženy k rozhodnutí.“ Viz čl. 760 odst. 1 

v původním znění (cit.): „La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad […] de 

nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre 

puntos no comprometidos.“ 

325 Rozhodnutí Nejvyššího národního soudu Argentiny [Corte Suprema de Justicia de la Nación] ze dne 1. června 

2004, ve věci José Cartellone Construcciones Civiles S.A. v. Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor, bod 

14 [online]. [cit. 2019-01-10]. Dostupné na: https://sjconsulta.csjn.gov.ar 

326 Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro občanské a obchodní věci Argentiny [Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal] ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 6.921/06, ve věci Titarelli 

Vitibvinícola y Olivícola SA v. Tittarelli Enrique Américo, bod 9 (cit.): „[L]a solución adoptada […] encuentra 

apoyo en la regla iura curia novit por la cual el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos 

litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola 

en las normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos que enuncien las partes.“ 

[online]. [cit. 2019-01-10] Dostupné na: https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html. 
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Vedení řízení a aplikační proces je tedy v rukou rozhodce, avšak nikoli bez omezení. 

Federální odvolací soud v citovaném rozhodnutí s odkazem na procesní záruky zakotvené 

v ústavním pořádku uvádí, že rozhodce musí v procesu aplikace práva dodržet předpoklady 

řádného procesu. Porušení práva stran na projednání věci je zásadní procesní vadou [falta 

esencial del procedimiento], jež ve smyslu zmiňovaného čl. 760 odst. 1 argentinského 

občanského a obchodního soudního řádu způsobuje neplatnost rozhodčího nálezu. Konkrétně 

musí rozhodce dbát na následující (cit.): 

 

„[I] když strany mají právo stanovit procesní pravidla […] a rozhodci pravomoc 

vést řízení, je zde dána jistá záruka, od níž se nelze odchýlit, a to záruka řádného 

procesu, jež se projevuje v tom, že se stranami musí být zacházeno rovným 

způsobem, musí jím být dána možnost vyjádřit svou pozici ve věci, předložit 

důkazy a vyvrátit důkazy navržené druhou stranou.“327 

 

Jak již bylo zmíněno výše, podle čl. 760 odst. 1 argentinského občanského a obchodního 

soudního řádu může být rozhodčí nález zrušen také v případě, že jím bylo rozhodnuto o 

otázkách, jež nebyly předloženy k rozhodnutí [puntos no comprometidos]. Tento důvod má 

svůj základ v tzv. principu kongruence [congruencia], čímž je míněn soulad mezi předmětem 

řízení vymezeným návrhy stran a rozhodnutím, které se musí vypořádat právě a jen s těmi 

otázkami, jež byly stranami v řízení předloženy k rozhodnutí. Rozhodnutí tak musí odpovídat 

nejen žalobnímu petitu, ale rovněž žalobním důvodům [causa petendi], resp. obraně proti 

těmto. Podle převažujícího názoru však žalobní důvod představuje pouze souhrn skutečností, 

jež dávají základ uplatněnému nároku. Právní kvalifikace těchto skutečností již není součástí 

žalobního důvodu, a tudíž je v dispozici rozhodujícího orgánu, který může věc po právní 

                                                 

327 Ibid, bod 8 (cit.): „[S]i bien las partes son libres de establecer las reglas procedimentales […] y los árbitros 

tienen poderes para dirigir el procedimiento, existe una garantía inderogable que es la del debido proceso y que 

se manifiesta en que las partes deben ser tratadas de manera igualitaria, han de tener la posibilidad de exponer 

suficientemente su caso, producir prueba y controvertir la ofrecida por la otra.“ 
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stránce posuzovat nezávisle od stran právě v duchu principu iura novit curia.328 Fakticky se 

tak jedná o vymezení rozsahu mandátu rozhodce, jenž nesmí přisoudit více, než co je stranami 

žádáno (ultra petita), rozhodnout o jiných nárocích, než které byly uplatněny (extra petita), 

nebo naopak ponechat některé uplatněné nároky nevypořádané (infra/citra petita). 

Uplatnění tohoto principu, který je argentinském právním řádu dokonce součástí ústavního 

pořádku, bylo již mnohokrát v argentinské jurisprudenci potvrzeno ve vztahu k občanskému 

soudnímu řízení, což se však nedá říct o řízení rozhodčím. Přesto se v literatuře uvádí, že 

vzhledem k důrazu na ústavně zakotvené procesní záruky v rozhodčím řízení výše zmíněný 

zákaz rozhodnutí o otázkách, jež nebyly předloženy k rozhodnutí, lze předpokládat, že princip 

kongruence se obdobně použije též v rozhodčím řízení.329 

Jak vyplývá z výše citovaného čl. 760 odst. 1 argentinského občanského a obchodního 

soudního řádu, rozhodce musí dbát na dodržení řádného procesu a rozhodovat pouze v mezích 

svého mandátu. Za dodržení těchto náležitostí má však v důsledku principu iura novit curia 

rozhodce „oprávnění a povinnost projednat sporné otázky a vyřešit je podle platného práva, a 

to nezávislým posouzením skutkového stavu a jeho podřazením normám, jimž se řídí, bez 

ohledu na odůvodnění a argumenty přednesené stranami.“330 Hovoří-li se zde o povinnosti 

rozhodnout podle platného práva, lze na tomto místě připomenout, že vzhledem k obecnému 

zákazu meritorního přezkumu rozhodčího nálezu se v praxi jedná o obtížně vynutitelnou 

povinnost. V argentinské soudní praxi však tento předpoklad, jenž bývá považován za jeden 

ze základních charakteristik institutu rozhodčího řízení, není zdaleka tak jednoznačný. 

                                                 

328 FERREYRA, M. I. La Ruptura Del Nexo Causal, Entre El Principio de Congruencia y de Iura Novit Curia. 

Los Fines de La Ley y Los Límites de La Aplicación Judicial Del Derecho. La Ley Córdoba, říjen 2014, s. 969 a 

násl. Ve vztahu k rozhodčímu řízení viz též CHALAR, L. La prueba del derecho en el arbitraje. Revista del Club 

Español del Arbitraje, 2015, č. 24, s. 78-80. 

329 CHALAR, L. op. cit. 2015, s. 80. Dále viz RIVERA, Jr., J. C. Iura Novit Arbiter in Argentine Arbitration 

Law. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, 

New York: Juris, 2018, s. 6-7. 

330 Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro občanské a obchodní věci [Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial Federal] ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 6.921/06, ve věci Titarelli Vitibvinícola y 

Olivícola SA v. Tittarelli Enrique Américo, bod 9 (cit.): „[L]a solución adoptada […] encuentra apoyo en la 

regla iura curia novit por la cual el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y 

dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las 

normas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos o argumentos que enuncien las partes.“ [online]. 

[cit. 2019-01-12]. Dostupné na: https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html. 
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Národní odvolací soud pro obchodní věci v roce 2009 ve věci EDF International S.A. v. 

Endesa Internacional (España) et al.331 zrušil rozhodčí nález z důvodu, že rozhodčí senát 

nezohlednil právní předpis, jenž tento obecný soud považoval za použitelný, čímž se fakticky 

dopustil věcného přezkumu nálezu. 

Konkrétně se v dané věci jednalo o naplnění odkládací podmínky uvedené ve smlouvě o 

převodu akcií mezi stranami sporu. Pokud by došlo ke smlouvou vymezené změně 

argentinské měnové politiky, žalobkyně by podle smlouvy měla právo podat návrh na revizi 

ceny akcií. Žalobkyně se s tímto návrhem obrátila na rozhodčí soud při ICC se sídlem 

v Argentině, který podmínku uznal za splněnou a ve věci vydal rozhodčí nález o nárocích a 

protinárocích obou stran. Ve svém rozhodnutí přitom příslušnou změnu měnové politiky 

dovodil z ekonomického vývoje v zemi spočívajícího například v restrikcích směny cizích 

měn nebo zahraničních převodů. 

V následném řízení o zrušení rozhodčího nálezu se však příslušný soud rozhodl toto 

odůvodnění rozhodčího senátu rozporovat. Danou podmínku soud vyložil tak, že k jejímu 

naplnění mohlo dojít pouze oficiální legislativní změnou měnové politiky, tedy zrušením 

zákona, jímž byla původní měnová politika zavedena. K tomu však nedošlo, a tak podle 

názoru soudu rozhodčí senát fakticky ignoroval platný předpis, jenž měl ve věci aplikovat. 

Tím rozhodčí řízení zatížil zásadní procesní vadou, jež měla za následek neplatnost 

rozhodčího nálezu.332 

Národní odvolací soud pro obchodní věci tak zásadní procesní vadu [falta esencial del 

procedimiento], shledal v nesprávné aplikaci práva rozhodčím senátem. Konkrétně ve svém 

rozhodnutí uvedl, že v rozhodčím řízení, kde rozhodce rozhoduje podle pozitivního práva a 

nikoli například jako amiable compositeur, „v žádném případě nelze přijmout nález […], jenž 

[…] je svévolný nebo není rozumně odůvodněný.“333 Jelikož v dané věci bylo rozhodným 

právem argentinské právo, rozhodci měli povinnost „rozhodnout v souladu s argentinským 

                                                 

331 Rozhodnutí Národního odvolacího soudu pro obchodní věci Argentiny [Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Comercial] ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 8.767/08, ve věci EDF Itnernational S.A. v. Endesa Internacional 

(España) et al. [online]. [cit. 2019-01-12]. Dostupné na: https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html. 

332 Ibid, body 13 a 14. 

333 Ibid, bod 13 (cit.): „De ninguna manera sería aceptable formalmente un laudo […] que […] incurra en 

arbitrariedad o no se encuentre razonablemente fundado.“ 
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objektivním hmotným právem“.334 Jak bylo uvedeno výše, rozhodčí senát však opomenul 

argentinský právní předpis, jenž byl podle názoru soudu ve věci použitelný. Rozhodčí nález 

tak zrušil, protože rozhodčí nález nebyl podložen platným právem.335 

Je nutné upozornit na okolnost, že tento závěr soudu nevyplývá z odlišného výkladu předpisu 

nebo posouzení jeho působnosti, ale naopak z jiného výkladu smluvního ustanovení. 

Zohlednění daného předpisu o argentinské měnové politice nemělo podle soudu základ např. 

v jeho imperativním charakteru, ale ve vůli stran projevené v ustanovení o suspensivní 

podmínce. Zrušení rozhodčího nálezu tak bylo nejen přezkumem právní kvalifikace 

rozhodčího senátu, ale také zásahem do volného hodnocení důkazů rozhodčím senátem. 

Soud však své rozhodnutí odůvodnil tím, že senát nezohlednil platné předpisy a nesplnil tak 

svou povinnost rozhodnout v souladu s platným právem. Přitom se nejednalo o případ, kde by 

rozhodčí senát zcela ignoroval volbu práva učiněnou stranami, což bývá i v odborné literatuře 

vnímáno jako překročení pravomoci rozhodce.336 V daném případě rozhodčí senát považoval 

argentinské právo za rozhodné právo a ve svém nálezu jej rovněž aplikoval. Rozhodnutí 

soudu tak bylo bezprostředním zásahem do odůvodnění rozhodčího nálezu spočívajícím 

v odlišném posouzení toho, které konkrétní předpisy měl rozhodčí senát ve věci použít, za což 

si vysloužil kritiku též v argentinské odborné literatuře.337 

5.9. Kanada 

Kanada je konfederací provincií, jejichž právní řády s výjimkou provincie Quebec vychází z 

anglosaské tradice. Všechny provincie jsou stranami Newyorské úmluvy a jejich úpravy 

mezinárodního rozhodčího řízení jsou založeny na Vzorovém zákoně UNCITRAL. Výklad 

                                                 

334 Ibid, bod 14 (cit.): „Confirma ello el hecho que los árbitros debían laudar conforme el derecho sustantivo y 

objetivo argentino […]. 

335 Ibid, bod 14 (cit.): „[E]l laudo […] no es una derivación razonada del derecho vigente al tiempo en que los 

hechos debían suceder para surtir el efecto querido por las partes.“ 

336 Viz SILBERMAN, L; FERRARI, F. In: FERRARI, F.; KRÖLLS, S. op. cit. 2011, s. 321. 

337 RIVERA, J. C. Nulidad del laudo arbitral por la no aplicación del derecho elegido por las partes. La Ley, 1. 

prosince 2010, s. 418. 
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těchto pramenů se však v jednotlivých provinciích liší, přičemž judikaturu sjednocuje pouze 

Nejvyšší soud Kanady [Supreme Court of Canada].338 

Pokud jde o hranice mandátu rozhodce ve vztahu k předmětu řízení, je vhodné zmínit 

rozhodnutí ve věci Desputeaux v. Éditions Chouettte. V tomto se jednalo o spor o zaplacení 

licenčního poplatku, přičemž rozhodce za tímto účelem rozhodl také o autorském právu stran 

řízení jakožto předběžné otázce. V řízení o uznání cizího nálezu podle Newyorské úmluvy 

povinná strana namítala překročení pravomoci rozhodce, který údajně nebyl zmocněn k 

určování autorského práva stran. Kanadský Nejvyšší soud návrh zamítl s tím, že mandát 

rozhodce nemůže být omezen pouze na to, co je výslovně uvedeno v rozhodčí smlouvě, ale 

“zahrnuje vše, co je úzce spjato s rozhodčí smlouvou.”339 

Judikatura kanadských soudů demonstruje poměrně neobvyklý případ, kdy soudy posuzují 

vlastní iniciativu rozhodce ve vztahu k právnímu rámci sporu různě v závislosti na tom, zda se 

jedná o vnitrostátní nebo mezinárodní rozhodčí řízení.340 Mandát rozhodce vnímají spíše 

restriktivně v řízení vnitrostátním, což ostatně potvrzuje též literatura.341 Quebecký odvolací 

soud se tak např. zabýval rozhodčím nálezem vydaným v rámci vnitrostátního řízení, v němž 

rozhodce aplikoval ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, ačkoli to žádná ze stran 

nenavrhovala. Soud s odkazem na kontradiktornost řízení a zásadu audi alteram partem nález 

                                                 

338 CASEY, J. B.; KIM, S. Jura Novit Arbiter in Canada. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura 

Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New York: Juris, 2018, s. 91. 

339 Rozsudek Nejvyššího soudu Kanady [Supreme Court of Canada] ze dne 21. března 2003 ve věci Desputeaux 

v. Éditions Chouettte (1987) inc., č. 28660, 2003 SCC 17, odst. 35 (cit.): “The arbitrator’s mandate must not be 

interpreted restrictively by limiting it to what is expressly set out in the arbitration agreeement. The mandate also 

includes everything that is closely connected with that agreement [...]”. Dostupné na: 

https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2003/2003scc17/2003scc17.html [cit. 2019-03-12] 

340 Mezinárodním řízením zde autor míní řízení s mezinárodním prvkem, nikoli rozhodčí řízení v zahraničí (viz 

kapitolu 1.1 této práce). V případě vnitrostatního stejně jako mezinárodního se tak jedná o řízení se sídlem v 

Kanadě, kdy přezkum rozhodčích nálezů neprobíhá na základě procedury uznání podle Newyorské úmluvy, ale v 

řízení o návrhu na zrušení nálezu podle kanadské právní úpravy, jež ve vztahu k nálezům vydaným v 

mezinárodním rozhodčím řízení vychází ze Zákona UNCITRAL. 

341 CASEY, J. B.; KIM, S. In FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) op. cit. 2018, s. 99. 
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zrušil pro porušení práva navrhovatele na projednání věci.342 Již samotná snaha o nezávislé 

posouzení věci a použití pramenů, jež rozhodce považuje za relevantní, tak v očích 

Quebeckého odvolacího soudu představuje narušení principu kontradiktornosti a tudíž i 

zkrácení procesních práv strany řízení. Ve vnitrostátním rozhodčím řízení má tak rozhodce 

plnit pouze funkci arbitra volícího přesvědčivější argumentaci jedné ze stran, což je ostatně 

činnost, již od něj na základě svých zkušeností se sporovou agendou v Kanadě typicky 

očekávají též místní právní zástupci.343 

Pokud se jedná o kanadské nálezy vydané v mezinárodním rozhodčím řízení, přístup 

kanadských soudů se již zdá být smířlivější. Jak bylo uvedeno ve věci Consolidated v. 

Ambatov, v mezinárodním rozhodčím řízení na rozdíl od vnitrostátního sporného řízení platí, 

že vydání rozhodčího nálezu založeného na argumentech, jež strany nevznesly, nevede k 

porušení mandátu rozhodce.344 Samotné zohlednění nových argumentů nebo pramenů tak není 

důvodem ke zrušení rozhodčího nálezu. Právo na projednání věci však bude odepřeno v 

případě, že rozhodce stranám včas neposkytne možnost se k těmto vyjádřit.345 

                                                 

342 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Quebecu [Cour d'appel de Québec] ze dne 27. listopadu 2013 ve věci 9002-

5073 Québec inc. v. Greguyschka Felix, 2013 QCCA 2048. Dostupné na: https://lpc.quebec/decisions/9002-

5073-quebec-inc-c-felix-2013-qcca-2048/ [2019-03-12]. 

343 CASEY, J. B.; KIM, S. In FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) op. cit. 2018, s. 108. 

344 Rozhodnutí Vrchního soudního dvora v Ontariu [Ontario Superior Court of Justice] ve věci Consolidated 

Contractors Group S.A.L. v. Ambatovy Minerals S.A.ze dne 28. listopadu 2016, č. CV-11386-00CL, 2016 ONSC 

CanLII 7171, odst. 62 (cit.): „Unlike domestic litigation […], it is well established in international arbitration 

that the fact that arbitrators may have based their decision on allegations or arguments which were not put 

forward by the parties does not amount to a failure to comply with their brief [...]“. Dostupné na: 

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc7171/2016onsc7171.html [cit. 2019-03-12] 

345 Ibid., odst. 57. 
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6. IURA NOVIT CURIA V MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ 

ARBITRÁŽI 

V investičním rozhodčím řízení (též „investiční arbitráž“) se projednávají spory mezi státy a 

investory, již v dané zemi učinili investici a nyní se domáhají její ochrany, popř. odškodnění 

za porušení jejich práv. Řízení probíhá na základě mezinárodní smlouvy mezi hostitelskou 

zemí a státem původu investora, ať už se jedná o dvoustrannou dohodu o ochraně investic 

nebo mnohostrannou smlouvu, jako např. NAFTA nebo ECT. 

Pravomoc rozhodce v investiční arbitráži tak vychází z mezinárodní smlouvy, jež obsahuje 

příslušnou rozhodčí doložku. Podle smlouvy tak může být investiční spor projednán v ad hoc 

rozhodčím řízení nebo v řízení u konkrétní instituce jako např. ICC, SCC nebo LCIA. 

Z procesního hlediska se takové řízení zásadně neliší od standardního rozhodčího řízení – 

rozhodčí nález například podléhá soudní kontrole podle příslušného lex arbitri. Zvláštním 

případem je řízení u Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (dále jen „ICSID“), 

jež má vlastní kontrolní mechanismus spočívající v přezkumu rozhodčích nálezů tzv. ad hoc 

výbory podle Úmluvy ICSID.346 Důvody pro zrušení rozhodčího nálezu výborem jsou však 

svým charakterem obdobné obvyklým důvodům pro zrušení nebo odmítnutí uznání nálezu 

národními soudy; věcný přezkum nálezů tak ad hoc výborům zásadně nenáleží. 

Vedle toho má rozhodčí řízení o investičních sporech řadu dalších specifik. Příslušná 

mezinárodní smlouva není jen zdrojem pravomoci rozhodce, ale obvykle též výchozím a 

hlavním pramenem práva pro rozhodnutí ve věci.347 Ačkoli za určitých okolností rozhodce 

v investičním sporu může posuzovat rovněž soukromoprávní nároky vyplývající ze smluv 

občanského práva, standardně rozhoduje o porušení standardů zacházení či jiných práv 

investora stanovených v dané mezinárodní smlouvě.348 Rozhodce v investiční arbitráži tak 

                                                 

346 Viz čl. 52 Úmluvy ICSID. 

347 NEWCOMBE, A.; PARADELL, L. Law and Practice of Investment Treaties: Standards of Treatment. 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, s. 90. 

348 K tomuto viz například SCHREUER, CH. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction over Contract 

Claims – the Vivendi I Case Considered. In: WEILER, T. (ed.) Leading Cases from the ICSID, NAFTA, 

Bilateral Teraties and Customary International Law, London: Cameron May, 2005, s. 299. 
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rozhoduje o mezinárodněprávních závazcích smluvních států, a tudíž vykládá, aplikuje a 

podle některých názorů též dotváří mezinárodní právo; jeho nálezy pak mohou mít charakter 

precedentu. Rozhodnutí o investičních sporech také typicky velmi úzce souvisí s výkonem 

vrchnostenských pravomocí smluvních států, různými veřejnými zájmy a nezřídka též 

základními lidskými právy. Mimo jiné z těchto důvodů lze rozhodcům v investičních sporech 

přisuzovat zvláštní roli, a to roli orgánu rozhodujícího ve veřejném zájmu a dotvářejícího 

mezinárodní právo. Před hlavním výkladem je tak vhodné stručně poukázat na praxi 

mezinárodního soudního orgánu, jež plní právě takovou funkci – praxi Mezinárodního 

soudního dvora. 

6.1. Iura novit curia u Mezinárodního soudního dvora 

Mezinárodní soudní dvůr (dále též jen „MSD“) je hlavním soudním orgánem OSN, jemuž 

náleží rozhodování o sporech států349 a vydávání právních posudků na žádosti oprávněných 

orgánů.350 Podle čl. 38 odst. 1 Statutu MSD rozhoduje spory podle mezinárodního práva, jež 

zahrnuje mezinárodní smlouvy, mezinárodní obyčeje, obecné zásady právní a rovněž soudní 

rozhodnutí351 a učení kvalifikovaných znalců. Pokud jde o otázku zjišťování obsahu těchto 

pramenů, Soudní dvůr v dnes již proslulém rozhodnutí ve věci Fisheries uvedl (cit.): 

 

„[Mezinárodní] soudní dvůr […] jakožto mezinárodní soudní orgán […] je 

povinen […] z vlastního podnětu posuzovat veškeré normy mezinárodního práva, 

jež mohou být relevantní pro rozhodnutí sporu. Jelikož je povinností 

[Mezinárodního] soudního dvora zjistit a použít příslušné normy pro skutkový 

stav věci, důkazní břemeno ohledně norem mezinárodního práva nemůže spoléhat 

na stranách, když právo spočívá v soudní znalosti [Mezinárodního] soudního 

dvora.“352 

                                                 

349 Viz čl. 34-64 Statutu MSD. 

350 Viz čl. 65-68 Statutu MSD. 

351 Samotná rozhodnutí MSD však s ohledem na čl. 59 Statutu MSD jsou závazná pouze inter partes a zásadně 

tak nemají precedenční charakter. 

352 Rozsudek MSD ze dne 25. července 1974, ve věci Fisheries Jurisdiction (Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska v. Island), 1974 I.C.J. 3, odst. 17 (cit.): „The Court […], as an international judicial organ, […] 
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U Mezinárodního soudního dvora tedy platí předpoklad znalosti mezinárodního práva – 

jakožto mezinárodní soudní orgán povinen znát mezinárodní právo a aplikovat veškeré jeho 

použitelné normy. To však platí zásadně pouze pro mezinárodní právo. Jak vyplývá z dnes již 

téměř sto let staré judikatury předchůdce MSD, tedy Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti 

(dále též jen „SDMS“), není zdaleka tak jasné, zda obdobného statusu požívá rovněž národní 

právo.353 V roce 1925 tento soudní orgán uvedl, že „[z] hlediska mezinárodního práva, jehož 

orgánem je Stálý dvůr, místní právo je stejně jako právní rozhodnutí nebo zásahy správních 

orgánů pouhou skutečností vyjadřující vůli a činnost států.“354 Podle rozhodnutí SDMS ve 

věci Brazilian Loans v roce 1929 však Soudní dvůr „může mít povinnost získat znalost 

místního práva, jehož má být použito,“ čehož má dosáhnout „buď na základě důkazů 

předložených stranami, nebo dle vlastního šetření, jež uzná za vhodné.“355  

Konečně je vhodné zmínit rovněž rozhodnutí MSD z roku 1986 ve věci Nicaragua, jež se 

týkalo uplatnění principu iura novit curia v kontextu neúčasti žalovaného státu v řízení. V 

rozhodnutí, na které je odkazováno rovněž v investiční arbitráži (viz níže), MSD tímto 

principem ospravedlnil vlastní šetření obsahu rozhodného práva. Konkrétně uvedl, že „z 

                                                                                                                                                         

is required […] to consider on its own initiative all rules of international law which may be relevant to the 

settlement of the dispute. It being the duty of the Court itself to ascertain and apply the relevant law in the given 

circumstance of the case, the burden of establishing or proving rules of international law cannot be imposed 

upon any of the parties for the law lies within the judicial knowledge of the Court.‟ 

353 LOIZOU, S. Revisiting the “Content-of-Laws” Enquiry in International Arbitration. Louisiana Law Review, 

2018, roč. 78, č. 3, s. 861. 

354 Rozsudek SDMS ze dne 25. srpna 1925 ve věci Certain German interests in Polish Upper Silesia (Německo 

v. Polsko), 1926 P.C.I.J. (ser. A) No. 7 (May 25), s. 19 (cit.): „From the standpoint of International Law and of 

the Court which is its organ, municipal laws are merely facts which express the will and constitute the activities 

of States, in the same manner as do legal decisions or administrative measures.“ [online]. [cit. 2019-03-09]. 

Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-

justice/serie_A/A_07/17_Interets_allemands_en_Haute_Silesie_polonaise_Fond_Arret.pdf 

355 Rozsudek SDMS ze dne 12. července 1929 ve věci Payment in Gold of Brazilian Federal Loans Contracted 

in France (Francie v. Brazílie), 1929 P.C.I.J. (ser. A) No. 21, s. 124 (cit.): „the Court may possibly be obliged to 

obtain knowledge regarding the municipal law which has to be applied. And this it must do, either by means of 

evidence furnished it by the Parties or by means of any researches which the Court may think fit to undertake or 

to cause to be undertaken.“ [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/permanent-

court-of-international-justice/serie_A/A_20/64_Emprunts_Bresiliens_Arret.pdf 
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hlediska posouzení, zda má žaloba dostatečnou oporu v právu, podle principu iura novit curia 

Soudní dvůr není ohledně rozhodného práva závislý pouze na argumentech stran […], čímž je 

zmírněn dopad neúčasti jedné strany.“356 Nutno však podotknout, že rozhodnutí se týká 

zvláštního případu neúčasti jedné strany v řízení a jeho závěr právě na této okolnosti staví, 

tudíž o uplatnění principu iura novit curia v obecném smyslu mnoho nevypovídá. 

V každém případě z výše uvedeného vyplývá, že tento princip v rozhodovací činnosti MSD 

plní poměrně významnou roli a – alespoň co se mezinárodního práva týče – tento soudní dvůr 

opravňuje či dokonce zavazuje aplikovat použitelné normy z vlastního podnětu.357 Tato 

pravomoc nepochybně vyplývá z povahy a funkce tohoto orgánu. V pojetí rozhodnutí ve věci 

Nuclear Test má MSD jistou „inherentní pravomoc, jež mu umožňuje učinit veškeré nutné 

kroky […] pro řádné rozřešení všech sporných otázek […] a zachování jeho soudního 

charakteru.“358 Tato inherentní pravomoc pak vychází ze „samotné existence Soudního dvora 

jakožto soudního orgánu založeného na základě dohody států“359 nebo též z „jeho soudní 

povahy a nutnosti pravomocí pro řešení otázek při výkonu spravedlnosti.“360 Soudce 

Mezinárodního soudního dvora tak není pouhým soukromým rozhodcem, jež byl zmocněn 

                                                 

356 Rozsudek MSD ze dne 27. června 1986 ve věci Militarv and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

(Nicaragua v. USA), 1986 I.C.J. Reports 14, zde s. 24, odst. 29 (cit.): „For the purpose of deciding whether the 

claim is well founded in law, the principle jura novit curia signifies that the Court is not solely dependent on the 

argument of the parties before it with respect to the applicable law […], so that the absence of one party has less 

impact.“ [online]. [cit. 2019-03-09]. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-

JUD-01-00-EN.pdf 

357 Na podporu tohoto pojetí v literatuře viz například SHAHABUDDEEN, M. Precedent in the World Court. 

New York: Cambridge University Press, 1996, s. 140. 

358 Rozsudek MSD ze dne 20. prosince 1974 ve věci Nuclear Test (Austrálie v. Francie), [1974] ICJ Rep 253, 

zde s. 259 (cit.): „[…] inherent jurisdiction enabling it to také such action as may be required […] to provide for 

the orderly settlement of all matters in dispute […] and to maintain its judicial character.“ [online]. [cit. 2019-

03-15]. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-related/58/058-19741220-JUD-01-00-EN.pdf 

359 Ibid., s. 260 (cit.): „Such inherent jurisdiction […] derives from the mere existence of the Court as a judicial 

organ established by the consent of States.“ 

360 Odlišné stanovisko soudkyně Higgins [MSD] ze dne 15. prosince 2004 ve věci Legality of Use of Force 

(Srbsko a Černá hora v. Belgie), [1999] ICJ Rep 279, zde s. 338-339, odst. 10 (cit.): „[…] the court's inherent 

jurisdiction derives from its judicial character and the need for powers to regulate matters connected with the 

administration of justice.“ [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné na: https://www.icj-cij.org/files/case-

related/105/105-20041215-JUD-01-03-EN.pdf 
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stranami k rozřešení jejich sporu, ale soudcem, jež z úřední povinnosti nalézá mezinárodní 

právo. 

6.2. Iura novit curia v investičním rozhodčím řízení 

Rozhodce v investičním sporu však není mezinárodním soudním orgánem. Jak důvtipně 

připomíná například prof. Böckstiegel, i v investiční arbitráži mandát rozhodci poskytují 

strany, které jej tímto zmocňují toliko k rozhodnutí jejich sporu, tedy posouzení nároku 

uplatněného v dané věci.361 Rozhodčí nález sice může svým odůvodněním inspirovat 

následující rozhodčí senáty v jiných věcech, to však nic nemění na skutečnosti, že předmětem 

mandátu rozhodce zásadně není vytvářet precedent.362 Rozhodce není orgánem 

mezinárodního práva a nevykonává žádnou veřejnou funkci – je toliko mandantem stran, jež 

má rozhodnout jejich spor a nikoli dotvářet mezinárodní právo. Z toho důvodu podle 

některých autorů nemá princip iura novit curia v pojetí MSD v investiční arbitráži žádné 

zvláštní opodstatnění.363 

Na druhou stranu platí, že v investiční arbitráži se obvykle posuzuje jednání státu při výkonu 

veřejné moci, jež má významný dopad na třetí osoby a netýká se pouze soukromého sporu 

mezi stranami řízení. Právě s ohledem na veřejný zájem bývají rozhodčí nálezy v investičních 

sporech zveřejňovány, což může podpořit jejich precedenční charakter.364 Tento aspekt zase 

pro jiné autory ospravedlňuje uplatnění principu iura novit curia v investiční arbitráži ve větší 

míře, než například v rozhodčím řízení o soukromoprávních sporech.365 

                                                 

361 BÖCKSTIEGEL, K.-H. Commercial and Investment Arbitration: How Different Are They Today? – The 

Lalive Lecture. Arbitration International, 2012, roč. 28, č. 4, s. 588. 

362 KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity, or Excuse? Arbitration International. 

2007, rč. 23, s. 359 – 360 

363 Shodně viz též LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 186 nebo též 215-216. 

364 WAINCYMER, J. op. cit. 2012, s. 1079. 

365 WAINCYMER, J. International Arbitration and the Duty to Know the Law. Journal of International 

Arbitration, 2011, roč. 28, č. 3, s. 218; MILLS, A. Antinomies of Public and Private at the Foundations of 

International Investment Law and Arbitration. Journal of International Economic Law, 2011, roč. 14, č. 2, s. 

485. 
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Také je nutné připomenout, že pravomoc rozhodce v investičním rozhodčím řízení vychází 

rovněž z mezinárodní smlouvy, která je současně hlavním pramenem práva pro rozhodnutí ve 

věci.366 Z toho důvodu například prof. Paulsson připodobňuje rozhodce v investiční arbitráži 

k orgánům mezinárodního soudního systému, cituje rozhodnutí ve věci Fisheries a dochází 

k závěru, že „rozhodčí senát v investičním sporu se nemůže spokojit s nedostatečnými 

argumenty stran,“367 čímž kvituje uplatnění principu iura novit curia v investičním 

rozhodčím řízení. 

Jistou třetí cestou mezi výše nastíněnými přístupy může být postup podle lex arbitri. 

V takovém případě není rozhodné, zda se jedná o investiční arbitráž nebo nikoli, a uplatnění 

principu iura novit curia se stanoví v souladu s příslušným právem rozhodným pro rozhodčí 

řízení. Takto například ve švédském investičním rozhodčím řízení u SCC ve věci Bogdanov v. 

Moldavsko rozhodce výslovně upozornil na to, že v souladu se švédskou rozhodčí praxí může 

věc nezávisle posoudit po právní stránce dle vlastního uvážení, avšak musí při tom dbát práva 

stran na vyjádření k těmto otázkám.368 Obdobně pak v investiční arbitráži dle pravidel 

UNCITRAL se sídlem v Ženevě ve věci Oostergetel v. Slovensko rozhodčí senát rovněž 

aplikoval princip iura novit curia a pravidlo o předvídatelnosti rozhodnutí s odkazem na 

švýcarskou právní úpravu a judikaturu švýcarského Nejvyššího soudu v této otázce.369 

Tento přístup však nelze uplatnit v rozhodčím řízení, jež probíhá relativně nezávisle na 

konkrétním právním řádu. Příkladem je řízení podle Úmluvy ICSID, jež představuje svébytný 

systém pravidel řízení včetně vlastního mechanismu kontroly rozhodčích nálezů mimo rámec 

                                                 

366 NEWCOMBE, A.; PARADELL, L. op. cit. 2009, s. 90. 

367 PAULSSON, J. International Arbitration and the Generation of Legal Norms: Treaty Arbitration and 

International Law. Transnational Dispute Management, 2006, roč. 3, č. 5, s. 12-13 (cit.): „Are international 

tribunals in investment disputes organs of the international legal system and therefore bound to apply 

international law whether or not it is pleaded by the parties? The parallel with the ICJ and its Article 38 are 

obvious, and the implications are equally clear, as the ICJ put it in the Fisheries Jurisdiction cases. […] In other 

words, a tribunal in an investment dispute cannot content itself with inept pleadings […].” 

368 Rozhodčí nález SCC ze dne 22. září 2005 ve věci Jurij Bogdanov v. Moldavsko, č. 93/2004, bod 2.2.1. 

369 Rozhodčí nález ze dne 23. dubna 2012 ve věci Jan Oostergetel a Theodora Laurentius v. Slovensko, řízení dle 

pravidel UNCITRAL, odst. 141 [online]. [cit. 2019-03-09]. Dostupné na: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0933.pdf 
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národních soudů.370 V takovém případě znovu vyvstávají výše uvedené úvahy o tom, jaké má 

v investičním rozhodčím řízení zásada iura novit curia uplatnění. Následující výklad tak 

popisuje stanoviska, jež k těmto úvahám zaujala rozhodčí praxe. 

6.3. Uplatnění pravidla iura novit curia a jeho meze 

6.3.1. Klöckner v. Kamerun 

Tento historický spor vznikl ze smlouvy o dílo z roku 1972, podle níž měla společnost 

Klöckner jakožto zahraniční investor v hostitelské zemi na klíč postavit továrnu na hnojivo. 

V souladu s čl. 9 protokolu k této smlouvě byl investor dále odpovědný za technické a 

obchodní vedení továrny, k čemuž strany uzavřely smlouvu o vedení [management contract]. 

Zatímco spory ze smlouvy o dílo měly být řešeny v rozhodčím řízení před ICSID, smlouva o 

vedení obsahovala rozhodčí doložku ICC. V následném sporu mezi stranami se mimo jiné 

jednalo o údajném porušení smlouvy o vedení ze strany žalující, která továrnu po 18-ti 

měsících ztrátového provozu továrnu uzavřela. Ačkoli tato smlouva neobsahovala doložku o 

řešení sporů před ICSID, rozhodčí senát usoudil, že skrze zmíněný čl. 9 protokolu ke smlouvě 

o dílo se rozhodčí doložka ICSID vztahuje též na spory vyplývající ze smlouvy o vedení 

projektu, a rozšířil tak svou pravomoc i na takové spory. V následném řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu ad hoc výbor nález v plném rozsahu zrušil na základě čl. 52 odst. 1 písm. 

b) Úmluvy ICSID, a to mimo jiné z důvodu, že uvedeným postupem rozhodčí senát překročil 

svou pravomoc.371 

Rozhodnutí ad hoc výboru ve věci Klöckner bylo významným milníkem mezinárodního 

investičního práva – jednak z důvodu, že se jednalo o historicky první řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu podle Úmluvy ICSID, nebo také pro jeho výklad čl. 42 odst. 1 Úmluvy 

                                                 

370 K tomuto specifiku řízení podle Úmluvy ICSID oproti jiným typům rozhodčího řízení viz například VAN 

HAERSOLTE-VAN HOF, J. J.; KOPPE, E. International Arbitration and the Lex Arbitri. Arbitration 

International, 2015, roč. 31, č. 1, s. 27-62. 

371 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. května 1985 ve věci Klöckner v. Kamerun, č. ARB/81/2 [online]. [cit. 

2019-03-10]. Dostupné na: 

http://icsid.worldbank.org/en/Documents/cases/Decision%20of%20the%20ad%20hoc%20Committee_Translate

d_ARB.81.2.pdf#search=klockner 
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ICSID o rozhodném právu, jenž je dodnes znám jako tzv. Klöckner-Amco doktrína.372 Pro tuto 

práci je však významné vyjádření ad hoc výboru k otázce možnosti vlastního právního 

posouzení věci rozhodčím senátem. K tomu poskytla záminku námitka navrhovatele, že 

rozhodčí senát se dopustil závažného porušení základních procesních pravidel ve smyslu čl. 

52 odst. 1 písm. d) Úmluvy ICSID, když na základě čl. 9 protokolu ke smlouvě o dílo dovodil 

svou pravomoc způsobem, jenž žádná ze stran nenavrhovala, přičemž tento možný výklad 

zmíněného ustanovení se stranami předem ani neprojednal. Ad hoc výbor se k otázce vyjádřil 

následovně (cit.): 

 

„V mezích „právního rámce“ sporu rozhodci mohou rozhodnout na základě 

argumentů, jež považují za nejlepší, třebaže tyto argumenty nebyly vzneseny stranami 

(ačkoli vzneseny být mohly). I když je pro rozhodce obecně žádoucí, aby se vyvarovali 

rozhodnutí na základě argumentu, jenž nebyl projednán stranami, neznamená to, že se tím 

dopouští „závažného porušení procesních pravidel.“ Jakékoli jiné řešení by rozhodce 

uvedlo do pozice, kdy musí za zástupce stran dělat jejich práci, a mohlo by vést ke 

zpomalení nebo dokonce ochromení rozhodčího řešení sporů.“373 

 

Rozhodnutí ad hoc výboru tak ve smyslu zásady iura novit curia potvrdilo pravomoc 

rozhodce věc rozhodnout na základě vlastního právního posouzení; nesmí tím však překročit 

„právní rámec“ sporu. Jako příklad rozhodnutí vybočujícího z právního rámce sporu výbor 

uvedl situaci, kdy by rozhodce dovodil mimosmluvní závazek jedné ze stran, ačkoli strany své 

nároky opíraly pouze o smlouvu. V rozhodnutí výbor přitom otevřeně připustil, že pokud by 

rozhodčí senát stranám přednesl svůj výklad daného ustanovení a vyzval je k vlastnímu 

                                                 

372 K tomuto viz např. GAILLARD, E. The Extent of Review of the Applicable Law in Investment Treaty 

Arbitration. In: GAILLARD, E.; BANIFATEMI, Y. (eds.) Annulment of ICSID Awards. IAI International 

Arbitration Series. New York: Juris Publishing, 2004, č. 1, s. 232-233. 

373 Viz odst. 91 rozhodnutí ad hoc výboru ve věci Klöckner (cit.): „Within the dispute's "legal framework," 

arbitrators must be free to rely on arguments which strike them as the best ones, even if those arguments were 

not developed by the parties (although they could have been). Even if it is generally desirable for arbitrators to 

avoid basing their decision on an argument that has not been discussed by the parties, it obviously does not 

follow that they therefore commit a "serious departure from a fundamental rule of procedure." Any other 

solution would expose arbitrators to having to do the work of the parties' counsel for them and would risk 

slowing down or even paralyzing the arbitral solution to disputes.“ 
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vyjádření, mohl by změnit svůj názor na danou věc. Avšak ad hoc výboru postačilo, že výklad 

čl. 9 protokolu ke smlouvě o dílo byl v řízení projednáván a strany nebyly nijak omezeny se 

k němu libovolně vyjádřit.374 Onen „právní rámec“ sporu je tak dodržen, pokud rozhodce své 

rozhodnutí odůvodní způsobem, který strany sice ve svých podáních neuvedly, ale jenž 

vychází z právních pramenů a otázek, o nichž se v řízení mezi stranami jednalo. V takovém 

případě pak rozhodčí senát může s ohledem na efektivitu řízení dokonce rozhodnout, aniž by 

toto vlastní právní posouzení se stranami předem projednal. 

6.3.2. Vivendi v. Argentina 

Obdobný názor vyjádřil jiný ad hoc výbor o takřka 20 let později v investičním sporu mezi 

francouzskou společností Vivendi Universal a její dceřinou argentinskou společností 

Compañía de Aguas del Aconquija S.A. na straně žalující a Argentinou na straně žalované.375 

Spor vyplýval z koncese žalující strany na provoz vodovodů a kanalizací v argentinské 

provincii Tucumán, přičemž jednou ze stěžejních otázek v řízení byl výklad čl. 16.4 dané 

koncesní smlouvy, podle něhož měly být všechny spory ze smlouvy projednány před 

správními soudy této provincie. Po vzniku sporu žalující strana navzdory tomuto ustanovení 

rovnou zahájila rozhodčí řízení u ICSID s odůvodněním, že uplatněním svých práv před 

místními argentinskými soudy by se zřekla svého práva na projednání věci v rozhodčím řízení 

(tzv. fork-in-the-road klauzule). Žalovaný stát naopak tvrdil, že dané smluvní ustanovení již 

samo o sobě vylučuje pravomoc rozhodčího tribunálu. 

Rozhodčí senát oba argumenty odmítl s tím, že jeho pravomoc vychází nezávisle na koncesní 

smlouvě z příslušné dvoustranné smlouvy o ochraně investic, přičemž podání žaloby 

k místním soudům by se jeho pravomoci nijak nedotklo. Vzhledem k tomu, že žalobkyní 

tvrzené porušení smlouvy o ochraně investic vychází z údajného nedodržení podmínek 

koncesní smlouvy, však rozhodčí senát ono uplatnění práva před argentinskými soudy podle 

čl. 16.4 koncesní smlouvy posoudil jako podmínku přípustnosti žaloby v rozhodčím řízení. 

Nároku žalující strany podle smlouvy o ochraně investic by tak bylo možné vyhovět teprve, 

pokud by se pokusila domáhat svých práv z koncesní smlouvy před místními soudy a tato 

                                                 

374 Ibid., odst. 90. 

375 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. července 2002 ve věci Compañia de Aguas del Aconquija SA and 

Vivendi Universal v. Argentina, č. ARB/97/3 [online]. [cit. 2019-03-14]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0210.pdf 
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práva by jí byla odepřena [denial of justice]. Rozhodčí senát tak došel k závěru, že sice má 

pravomoc k projednání sporu, ale žaloba není přípustná a jako taková musí být zamítnuta. 

V řízení o zrušení rozhodčího nálezu žalující strana mimo jiné namítala, že tento výklad čl. 

16.4 koncesní smlouvy, jež měl za následek zamítnutí žaloby, nebyl v řízení se stranami 

předem projednán. Tímto měl rozhodčí senát závažně porušit základní pravidla řízení, což je 

podle čl. 52 odst. 1 písm. d) Úmluvy ICSID důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. Ad hoc 

výbor k tomuto argumentu uvedl následující (cit.): 

 

„Je pravdou, že daný přístup rozhodčího senátu […] mohl být pro strany (či alespoň 

některé z nich) překvapením. Ale i pokud by tomu tak skutečně bylo, v žádném případě by 

se nejednalo o bezprecedentní úkaz v soudcovském rozhodování, ať už mezinárodním 

nebo národním, a nemá to žádné dočinění s důvodem pro zrušení, jenž předvídá čl. 52 

odst. 1 písm. d) Úmluvy ICSID. […] Navíc, při svém dotazování a především ve výzvě 

k podání po ústním jednání rozhodčí senát jasně naznačil svůj zájem o otázku, jak vyřešit 

vztah mezi čl. 8 smlouvy o ochraně investic a čl. 16.4 koncesní smlouvy.“376 

 

Výbor tak obdobně jako prof. Paulsson ve výše uvedené citaci připodobnil rozhodce 

k soudnímu orgánu, což mu v očích výboru umožňuje vydávat rozhodnutí na základě 

vlastního posouzení věci, třebaže takové posouzení může být pro strany řízení překvapivým. 

Jinými slovy, úkolem rozhodce je věc posoudit a rozhodnout dle vlastního uvážení, přičemž 

odůvodnění svého rozhodnutí zásadně nemusí konzultovat se stranami. I v případě, že 

rozhodnutí některé strany zaskočí, jsou základní pravidla řízení zachována, vychází-li 

rozhodnutí z otázek, jenž byly v řízení projednávány a k nimž se strany mohly bez omezení 

vyjadřovat. Jak uvedl ad hoc výbor hned v následujícím odstavci, „[p]osouzení otázek 

rozhodčím senátem bylo evidentně založeno na pramenech předložených stranami a v žádném 

případě se tak nejednalo o rozhodnutí ultra petita. Z toho důvodu výbor neshledává žádné 

                                                 

376 Ibid., odst. 84 (cit.): „It may be true that the particular approach adopted by the Tribunal […] came as a 

surprise to the parties, or at least to some of them. But even if true, this would by no means be unprecedented in 

judicial decision-making, either international or domestic, and it has nothing to do with the ground for 

annulment contemplated by Article 52(1)(d) of the ICSID Convention. […] Moreover, in its questioning and 

especially its request for post-hearing briefs, the Tribunal clearly indicated that it had concerns as to how to 

reconcile Article 8 of the BIT and Clause 16(4) of the Concession Contract.“ 
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porušení základních pravidel řízení, natožpak porušení závažné.“377 Rozhodnutí ad hoc 

výboru tak fakticky potvrdilo stanovisko vyjádřené ve věci Klöckner, že rozhodce nemá 

povinnost své rozhodnutí se stranami předem projednávat, pokud jím nepřesáhne právní 

rámec sporu, jenž je dán prameny a otázkami, jenž strany v řízení předložily či vznesly. 

6.3.3. Tza Yap Shum v. Peru 

Výše nastíněnou tendenci ve vztahu k mezím samostatného posouzení věci rozhodčím 

tribunálem a překvapivosti rozhodnutí potvrzují též novější judikáty, jako například 

rozhodnutí ve věci Tza Yap Shum v. Peru.378 Pan Tza Yap Shum byl čínským investorem, 

který se v Peru skrze svou místní společnost TSG Perú S.A.C. (dále jen „TSG“) od roku 2001 

věnoval výrobě potravin z ryb, jež následně vyvážel na asijské trhy. Nedlouho po zřízení své 

společnosti měl hostitelský stát řadou daňových opatření ochromit a následně zcela ukončit 

jeho podnikatelské aktivity v Peru. V roce 2005 vydal místní daňový orgán celkem 95 

retroaktivních rozhodnutí, jimiž společnosti TSG uložil úhradu přibližně 45 miliónů 

amerických dolarů, a rovněž nařídil zadržet řadu aktiv včetně prostředků na bankovních 

účtech. Ještě v tomtéž roce společnost TSG podala žádost o vyhlášení předběžného úpadku. 

V roce 2006 čínský investor zahájil rozhodčí řízení u ICSID, v němž se domáhal náhrady 

škody za porušení standardu řádného a spravedlivého zacházení a dalších povinností 

vyplývajících ze smlouvy o ochraně investic mezi Čínou a Peru. Po pěti letech rozhodčí senát 

vydal nález, jímž žalobě vyhověl. 

V následném řízení o zrušení rozhodčího nálezu navrhovatel, tedy žalovaná Peruánská 

republika, vedle jiných argumentů namítal, že se v původním řízení nemohl vyjádřit ke 

způsobu, jakým rozhodčí senát vyložil čl. 8 odst. 3 předmětné dohody o ochraně investic a 

zamítl tak námitku žalované vůči pravomoci rozhodčího senátu. Konkrétně se obdobně jako 

                                                 

377 Ibid., odst. 85 (cit.): „The Tribunal’s analysis of issues was clearly based on the materials presented by the 

parties and was in no sense ultra petita. For these reasons, the Committee finds no departure at all from any 

fundamental rule of procedure, let alone a serious departure.“ 

378 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 12. února 2015 ve věci Tza Yap Shum v. Peru, č. ARB/07/6 [online]. [cit. 

2019-03-15]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4371.pdf. Ohledně 

bližšího komentáře rozhodnutí viz například PAEZ-SALGADO, D. From Iura Novit Curia to Zeno’s Paradox of 

Motion. Kluwer Arbitration Blog, 16. dubna 2015, dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/04/16/from-iura-novit-curia-to-zenos-paradox-of-motion/ 
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ve věci Vivendi o klauzuli fork-in-the-road, tedy ustanovení o řešení sporů, jež znemožňuje 

straně domáhat se svého nároku v rozhodčím řízení poté, co jej uplatnil před obecným 

soudem hostitelského státu. Pojmu fork-in-the-road však rozhodčí senát užil poprvé teprve ve 

svém rozhodnutí o pravomoci, což bylo rovněž jedním z bodů kritiky navrhovatele. 

Ustavený ad hoc výbor veškeré tyto námitky zamítl a rozhodčí nález potvrdil. Především 

zdůraznil, že čl. 8 dohody o ochraně investic bylo v průběhu řízení několikrát předmětem 

debaty mezi stranami sporu, přičemž výraz fork-in-the-road je pouhým označením, jež nijak 

nevybočuje z mezí projednávané otázky. Rozhodčí senát sice ve svém rozhodnutí ustanovení 

vyložil jinak, než jak to učinily strany ve svých podáních, senát však není povinen předkládat 

stranám k projednání veškeré své úvahy.379 V duchu rozhodnutí ve věci Klöckner pak ad hoc 

výbor zdůraznil význam efektivity a hospodárnosti rozhodčího řízení následovně (cit.): 

„[p]okud by měl výbor vyhovět námitkám Peruánské republiky, uložil by tím rozhodčímu 

senátu povinnost předkládat odůvodnění rozhodnutí stranám, v důsledku čehož by nikdy 

nemohl vydat rozhodčí nález, aniž by předtím dal stranám možnost vyjádřit se 

k opodstatněnosti jeho odůvodnění.“380 

Podle ad hoc výboru je tak zcela přirozené, že se odůvodnění rozhodnutí odchyluje od 

argumentů stran, a v zájmu efektivity řízení nelze od rozhodců očekávat, že budou své 

odůvodnění stranám vždy předkládat k vyjádření. Přitom ovšem implicitně naznačil, že 

rozhodci takovou povinnost mají v případě, že by vlastní posouzení rozhodce mohlo být pro 

strany překvapivým. Jelikož však odůvodnění rozhodnutí v předmětné věci vycházelo z toliko 

odlišného výkladu ustanovení, k němuž se strany v průběhu řízení vyjadřovaly, neshledal ad 

hoc výbor v postupu rozhodčího senátu porušení základních pravidel řízení (cit.): 

 

„[Z]atímco Peruánská republika prokázala, že argument ohledně klauzule fork-

in-the-road v čl. 8 odst. 3, na němž stavěl rozhodčí senát, nebyl v řízení přímo 

                                                 

379 Viz především odst. 128-142 rozhodnutí. 

380 Ibid., odst. 130 (cit.): „If the Committee were to follow the Republic of Peru in its criticisms, it would create 

an obligation for arbitrators to submit the legal reasoning for discussion of the parties, with the consequence 

that no award could ever be adopted before the parties had the opportunity to argue about the relevance of the 

Tribunal’s legal reasoning.“ 
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vysloven, neprokázala, že nemohla rozumně očekávat, že by rozhodci tento 

argument vzali v potaz.“381 

6.3.4. de Sutter v. Madagaskar 

Na ukázku rozhodovací praxe mimo rámec Úmluvy ICSID lze zmínit rozhodnutí odvolacího 

soudu v Paříži ve věci de Sutter v. Madagaskar.382 V roce 2016 zde francouzský soud rozhodl 

o zrušení rozhodčího nálezu ICC z důvodu, že rozhodce se v nálezu dopustil změny žalobního 

návrhu. 

Spor vyplýval z rozhodnutí madagaskarského soudu, jímž bylo státem vlastněné 

madagaskarské pojišťovací společnosti uloženo nahradit žalobcům škodu, již utrpěli 

v důsledku státního převratu v roce 2009. Vykonatelnost rozhodnutí však byla zásahem 

místního nejvyššího státního zástupce odložena, načež se žalobci rozhodli se dané náhrady 

spolu s úroky domoci v rozhodčím řízení na základě dohody o ochraně investic mezi 

Madagaskarem a Belgicko-lucemburskou ekonomickou unií. Rozhodce žalobcům v řízení 

přiznal pouze částku, již požadovali jako úroky běžící od data madagaskarského rozhodnutí o 

náhradě škody, avšak tento nárok posoudil nikoli jako úrok, ale jako samotnou náhradu škody 

způsobené odložením vykonatelnosti rozhodnutí. Rozhodce nejenže tuto svou úvahu se 

stranami předem neprojednal, ale fakticky tím pozměnil žalobní návrh, čímž podle pařížského 

odvolacího soudu překročil svou pravomoc, což poskytlo důvod pro zrušení rozhodčího 

nálezu.383 

Autor se domnívá, že toto francouzské rozhodnutí je v souladu s výše popsanou rozhodovací 

praxí ad hoc výborů dle Úmluvy ICSID, jelikož postup rozhodce v této věci již představuje 

významné vybočení z návrhů stran. Rozhodnutí tak pouze potvrzuje názor, jenž byl již 

mnohokrát identifikován v judikatuře národních soudů (viz pátou část této práce), a tedy že 

                                                 

381 Ibid., odst. 141 (cit.): „while the Republic of Peru has demonstrated that the legal argument on the fork-in-

the-road provision in Article 8(3) relied upon by the Arbitral Tribunal was not explicitly articulated in the 

arbitration, it has not demonstrated that it could not have reasonably anticipated that such argument would be 

taken into consideration by the arbitrators.“ 

382 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour DʼAppel de Paris] ze dne 15. března 2016 ve věci Peter de 

Sutter, Kristof de Sutter, S.A. DS2 a S.A.R.L Polo Garments Mjunga v. Madagaskar, sp. zn. 14/19164 [online]. 

[cit. 2019-03-27]. Dostupné na: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7208.pdf 

383 Ibid., s. 5-7. 
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rozhodce svým rozhodnutím nemůže pozměnit žalobní návrhy stran. Tímto překračuje svůj 

mandát a porušuje pravidlo, jež je například v latinských zemích známo jako princip 

kongruence, tedy souladu mezi žalobními návrhy stran a výrokem rozhodnutí. Je skutečností, 

že v rozhodování dle Úmluvy ICSID lze pozorovat značně benevolentní přistup k vlastní 

právní kvalifikaci rozhodce ohledně otázek projednávaných v řízení, to je ovšem třeba 

odlišovat od změny samotných návrhů stran. Autor tak nesdílí názor, že by uvedený 

francouzský judikát řešil otázku uplatnění zásady iura novit curia přísnějším způsobem, jak 

již bylo uvedeno v literatuře.384 

6.3.5. Rozhodce v investiční arbitráži – aktivní vyšetřovatel, nikoli 

nečinný umpire 

Jak ilustrují výše probrané případy, v rozhodovací praxi ad hoc výborů v rámci Úmluvy 

ICSID lze sledovat relativně stabilní tendenci potvrzující poměrně široké uplatnění principu 

iura novit curia v investiční arbitráži. Obecně vzato rozhodce může věc posuzovat samostatně 

s jistou volností a v odůvodnění svého rozhodnutí není nucen se striktně držet argumentů, jež 

v řízení uvedly strany. S ohledem na efektivitu řízení a jistý kvazisoudní charakter mandátu 

rozhodce jakožto orgánu rozhodujícího podle mezinárodního práva rozhodce může mnohdy 

rozhodnout na základě vlastního posouzení věci, aniž by je stranám předem předkládal 

k vyjádření. Podporu pro tyto argumenty lze nalézt rovněž v odborné literatuře.385 

Tento postup může ohrozit platnost rozhodčího nálezu pouze v případě, že jím rozhodce 

závažně poruší základní pravidla řízení nebo překročí svou pravomoc ve smyslu čl. 52 odst. 1 

Úmluvy ICSID. Naplnění tohoto důvodu při postupu podle zásady iura novit curia však 

podléhá poměrně vysokému standardu – navrhovatel musí prokázat, že rozhodnutí bylo pro 

                                                 

384 GERADIN, D., PAOLO VILLANO, E. Iura Novit Curia Stealing the Limelight (Again). Kluwer Arbitration 

Blog [online]. 22. dubna 2016 [cit. 2019-03-29]. Dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/04/22/iura-novit-curia-stealing-the-limelight-again/ 

385 Viz CORDERO-MOSS, G. Tribunal’s Powers Versus Party Autonomy. In: MUCHLINSKI, P., ORTINO, F., 

SCHREUER, CH. (eds.) The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: Oxford University 

Press, 2008, s. 1210, nebo též NEWCOMBE, A. PARADELL, L. Law and Practice of Investment Treaties: 

Standards of Treatment, Austin: Kluwer Law International, 2009, s. 95. 
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strany překvapivým.386 Způsob, jak se tomu rozhodce má vyvarovat, vyjadřují jednotlivé ad 

hoc výbory různými formulacemi – dodržet právní rámec sporu (Klöckner), založit rozhodnutí 

na pramenech předložených stranami (Vivendi) nebo na argumentech, jež strany mohly 

rozumně očekávat (Tza Yap Shum). 

Zdaleka se přitom nejedná o jediná rozhodnutí, jež obdobným způsobem vymezují standard 

pro zrušení rozhodčího nálezu z důvodu posouzení věci rozhodcem dle vlastní úvahy. Ve věci 

Wena Hotels v. Egypt daný ad hoc výbor užil testu předvídatelnosti při posouzení námitky 

navrhovatele, že rozhodčí senát v nálezu přiznal úroky z úroků [compound interest], ačkoli to 

žádná ze stran výslovně nenavrhovala. Jelikož strany svými návrhy požadovaly 

„odpovídající“ úroky, přičemž přiznání úroků z úroků není v mezinárodní rozhodcovské 

praxi zvlášť výjimečným úkazem, navrhovatel mohl a měl očekávat, že by tak rozhodčí senát 

v dané věci na základě návrhů stran učinil.387 Pojetí překvapivosti rozhodnutí ve výše 

analyzované věci Vivendi výslovně převzal a citoval ad hoc výbor ve věci Helnan 

International Hotels v. Egypt.388 Tyto závěry potvrzuje též řada rozhodnutí z řízení u ICSID 

z posledních let, jako například ve věcech Quiborax v. Bolívie,389 Burlington Resources 

v. Ekvádor,390 Metal-Tech Ltd. v. Uzbekistán,391 Vestey Group v. Venezuela392 nebo Caratube 

v. Kazachstán.393 

                                                 

386 Z novějších rozhodnutí k předpokladům naplnění důvodu podle čl. 52 odst. 1 písm. d) Úmluvy ICSID v tomto 

směru viz například rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 5. dubna 2016 ve věci TECO Guat. Holdings, L.L.C. v. 

Guatemala, č. ARB/10/23, odst. 189 a násl. [online]. [cit. 2019-03-29]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7196.pdf 

387 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 5. února 2002 ve věci Wena Hotels Ltd. v. Egypt, č. ARB/94/4, odst. 66-70 

[online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0903.pdf 

388 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. června 2010 ve věci Helnan International Hotels A/S v. Egypt, č. 

ARB/05/19, odst. 23 [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0400_0.pdf 

389 Rozhodčí nález ze dne 16. září 2015 ve věci Quiborax SA and Non Metallic Minerals SA v. Bolívie, č. 

ARB/06/2, odst. 92 [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/italaw4389.pdf 

390 Rozhodčí nález ze dne 7. února 2017 ve věci Burlington Resources Inc. v Ekvádor, č. ARB/08/5, odst. 45 

[online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw8208_0.pdf 
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Právní posouzení věci na základě vlastní úvahy a nezávisle na argumentech stran sice samo o 

sobě neohrožuje platnost rozhodčího nálezu, rozhodce však nemůže jednat zcela arbitrárně a 

použitelné normy například zcela opomenout. Na to upozorňuje již starší rozhodnutí ad hoc 

výboru z roku 1989 ve věci MINE v. Guinea,394 podle něhož aplikace jiných právních norem, 

než které si zvolily strany sporu, může vést k překročení pravomoci rozhodce. Výbor však 

zdůraznil, že opomenutí zvoleného práva rozhodcem je třeba odlišovat od jeho nesprávné 

aplikace, která – jakkoli závažná – nemůže být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu.395 

Všechna výše uvedená rozhodnutí vedou k závěru, že z hlediska překvapivosti rozhodnutí 

může platnost rozhodčího nálezu v investiční arbitráži ohrozit pouze zcela flagrantní 

odchýlení od návrhů, otázek a pramenů projednávaných v řízení. Pokud odlišné právní 

posouzení vychází z návrhů, argumentů a pramenů předložených stranami, rozhodce tím 

pouze vykonává svůj mandát; jeho postup není porušením pravidel řízení ani překročením 

pravomoci. Jak tuto otázku pregnantně vystihl prof. Schreuer, „[n]eschopnost předvídat 

argument, jenž má rozhodčí senát za přesvědčivý, a z toho vyplývající neschopnost se k němu 

vyjádřit nemohou nalézt nápravu ve zrušení [rozhodčího nálezu].“396 Tento výrok, jež nalézá 

významnou oporu ve výše popsané judikatuře, vhodně ilustruje, jak je v investiční arbitráži 

                                                                                                                                                         

391 Rozhodčí nález ze dne 4. října 2013 ve věci Metal-Tech Ltd. v. Uzbekistán, č. ARB/10/3, odst. 287 [online]. 

[cit. 2019-04-02]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw3012.pdf 

392 Rozhodčí nález ze dne 15. dubna 2016 ve věci Vestey Group Ltd. v. Venezuela, č. ARB/06/4, odst. 118 

[online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: http://www.italaw.com /sites/default/files/case-

documents/italaw7230.pdf 

393 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 21. února 2014 ve věci Caratube International Oil Company LLP v. 

Kazachstán, č. ARB/08/12, odst. 95 [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw3082.pdf 

394 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. prosince 1989 ve věci Maritime International Nominees Establishment 

(MINE) v. Guinea, č. ARB/84/4 [online]. [cit. 2019-04-06]. Dostupné na: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8608.pdf 

395 Ibid., odst. 5.03 - 5.04. 

396 SCHREUER, CH. Three Generations of ICSID Annulment Proceedings. In: GAILLARD, E.; BANIFATEMI, 

Y. (eds) Annulment of ICSID Awards, IAI International Arbitration Series. New York: Juris Publishing, 2004, č. 

1, s. 31 (cit.): „A failure to anticipate an argument that appears convincing to the tribunal and the resulting 

failure to address it does not find a remedy in annulment.“ 
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zdůrazňován onen kvazisoudní charakter mandátu rozhodce, a to především ve srovnání 

s některými leges arbitri analyzovanými v předchozí části práce. 

6.4. Iura novit curia – právo či povinnost rozhodce? 

6.4.1. Mitchell v. Kongo 

Žalobce měl v hostitelské zemi advokátní kancelář, do níž v roce 1999 na příkaz kongského 

vojenského soudu vtrhly policejní složky, aby prostory z úřední moci uzavřely, zabavily 

údajné kompromitující dokumenty a zatkly dva z právníků kanceláře. Žalobce tak zahájil 

rozhodčí řízení u ICSID, v němž se domáhal náhrady škody za vyvlastnění jeho investice. 

Navzdory argumentu žalovaného státu, že činnost advokátní kanceláře nepřispívá rozvoji 

hostitelského státu a jako taková nepředstavuje investici ve smyslu Úmluvy ICSID, rozhodčí 

senát v roce 2004 žalobci vyhověl a náhradu škody mu přisoudil. Tento rozhodčí nález byl 

však v následném řízení zrušen ad hoc výborem z důvodu nedostatečného odůvodnění 

existence investice žalobce v hostitelském státě, což mělo za následek překročení pravomoci 

rozhodčího senátu.397 

I přes zrušení rozhodčího nálezu v plném rozsahu považoval výbor za vhodné vyjádřit se 

k dalším námitkám žalované, mezi něž spadá mj. údajné porušení povinnosti rozhodčího 

senátu aplikovat příslušné právní normy. Konkrétně se mělo jednat o liberační důvod 

obsažený v čl. X odst. 1 předmětné dvoustranné smlouvy o ochraně investic, jenž vylučoval 

odpovědnost hostitelského státu za jednání nutné k zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a 

dalších veřejných zájmů. Ačkoli žalovaný stát v původním řízení toto ustanovení nevznesl, 

před ad hoc výborem namítal, že rozhodčí senát jej měl vzít v potaz, jelikož na základě 

vyjádření žalovaného v řízení mu bylo známo, že daný zásah byl motivován ochranou státní 

bezpečnosti. Výbor se s otázkou vypořádal následovně (cit.): 

 

„Je zcela možné, že by rozhodčí senát – ve světle zvláštních okolností zásahu 

vojenských složek proti firmě “Mitchell & Associates” a dobře známého vojenského stavu 

v Kongu […] – mohl z vlastního podnětu posoudit další ustanovení Smlouvy [o ochraně 

                                                 

397 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 1. listopadu 2006 ve věci Patrick Mitchell v. Kongo, č. ARB/99/7 [online]. 

[cit. 2019-04-08]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0537.pdf 



120 

investic], jež by případně mohla ospravedlnit provedení zásahu proti žalobci. Takový 

přístup by byl v souladu se zásadou iura novit curia, na niž DRC [žalovaný] v řízení o 

zrušení významně spoléhal, avšak toto nemůže být od rozhodčího senát reálně 

vyžadováno, když tento přísně vzato nepodléhá žádné povinnosti použít právní normu, 

jež nebyla vznesena; jedná se o pouhou možnost.“ 398 [zvýraznění přidáno] 

6.4.2. Enron v. Argentina 

Proslulý spor vyplývající z  hospodářské recese v Argentině se týkal dvou amerických 

investorů, kteří skrze svou argentinskou společnost v hostitelské zemi provozovali koncesi na 

přepravu plynu. Původní legislativní rámec zahraničním investorům zajišťoval řadu záruk, 

jako například účtování cel v amerických dolarech, na něž bylo v rámci tehdejší měnové 

politiky fixováno argentinské peso. Začátkem tisíciletí byla však hostitelská země v důsledku 

problémů ve vlastní ekonomice tyto záruky zrušit, čímž měla investorům způsobit škodu. 

Rozhodčí senát v řízení dle Úmluvy ICSID v roce 2007 shledal porušení standardu řádného a 

spravedlivého zacházení a dalších povinností dle smlouvy o ochraně investic mezi Argentinou 

a USA.399 Nález však byl v roce 2010 částečně zrušen z důvodu překročení pravomoci 

rozhodčího senátu.400 

Jedním z mnoha argumentů žalované byla existence krajní nouze jakožto okolnosti vylučující 

protiprávnost jednání hostitelského státu. Tento předpoklad byl posuzován také podle 

mezinárodního zvykového práva, kde rozhodčí senát vycházel z čl. 25 Návrhu článků o 

                                                 

398 Odst. 57 (cit.): „It is entirely conceivable that, in view of the specific circumstances of the intervention of the 

military forces against the “Mitchell & Associates” firm, the well known state of war in Congo, […] the Arbitral 

Tribunal would have been welcome to address ex proprio motu the other provisions of the Treaty, which might 

potentially excuse taking such measures against the Claimant. A comparable approach would have been along 

the lines of the adage jura novit curia – on which the DRC leaned heavily during the Annulment Proceeding – 

but this could not truly be required of the Arbitral Tribunal, as it is not, strictly speaking, subject to any 

obligation to apply a rule of law that has not been adduced; this is but an option […].“ 

399 Rozhodčí nález ze dne 22. května 2007 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. a Ponderosa Assets, L.P. v. 

Argentina, č. ARB/01/3 [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupný na: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0293.pdf 

400 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 30. července 2010 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. a Ponderosa 

Assets, L.P. v. Argentina, č. ARB/01/3 [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0299.pdf 
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odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování (dále jen „Návrh článků o 

odpovědnosti států“),401 jenž považoval za „výraz vývoje pravidel o krajní nouzi.“402 

Zásadním bylo pro ad hoc výbor posouzení podmínky ve zmíněném ustanovení, že postup 

státu byl „jediným možným prostředkem ochrany zásadního zájmu proti závažnému a 

bezprostředně hrozícímu nebezpečí.“403 Rozhodčí senát ve svém nálezu tuto otázku vyřešil s 

poměrně vágním odůvodněním. Poukázal na rozdílné názory obou stran a jejich znalců a 

uvedl, že celosvětová praxe řešení ekonomických krizí dokládá, že vždy existuje mnoho cest 

k překonání takových situací, a tudíž lze jen obtížně ospravedlnit závěr, že by žádná z nich 

nebyla v daném případě hostitelskému státu k dispozici.404 

Ad hoc výbor v řízení o zrušení rozhodčího nálezu s tímto stručným odůvodněním nebyl 

zdaleka spokojen. Uvedl, že rozhodčí senát se patrně přiklonil k názoru znalce žalované 

strany, jenž však nemohl sloužit jako jediný podklad pro rozhodnutí. Znalecký posudek byl 

pouhým ekonomickým rozborem situace v Argentině a nikoli právním posouzením dané 

normy.405 Rozhodčí senát tak měl namísto prostého odkazu na názor znalce zkoumat naplnění 

podmínky „jediného možného prostředku“ jakožto předpokladu právní normy. Ad hoc výbor 

dokonce nastínil možné způsoby výkladu zmíněného čl. 25 Návrhu článků o odpovědnosti 

států a rozvedl otázky, jimiž se podle něj měl rozhodčí senát zabývat.406 Jelikož tedy rozhodčí 

senát fakticky rozhodl na základě znaleckého posudku namísto příslušné právní normy, podle 

výboru neaplikoval použitelné právo, čímž překročil svou pravomoc ve smyslu čl. 52 odst. 1 

písm. b) Úmluvy ICSID. Konečně i pokud by výbor došel k závěru, že rozhodčí senát ve 

skutečnosti aplikoval příslušnou normu, rozhodčí nález postrádá dostatečné odůvodnění a je 

tak dán důvod pro jeho zrušení podle čl. 52 odst. 1 písm. e) Úmluvy ICSID. 

                                                 

401 Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování [Draft Articles on Responsibility of 

States for Internationally Wrongfull Acts]. Resoluce OSN č. A/Res/56/83, přijatá dne 12. prosince 2001 na 85. 

plenární schůzi jako 162. bod agendy [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné na: 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf 

402 Viz odst. 303 rozhodčího nálezu. 

403 Viz čl. 25 odst. 1 písm. a) Návrhu článků o odpovědnosti států. 

404 Viz odst. 308 rozhodčího nálezu. 

405 Viz odst. 374 rozhodnutí ad hoc výboru. 

406 Ibid., odst. 369-372. 
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Rozhodnutí ad hoc výboru je pozoruhodné z několika důvodů. Jednak je zřejmé, že výbor 

svým rozhodnutím ve skutečnosti přezkoumal rozhodčí nález po věcné stránce. Je nutné 

uznat, že odůvodnění rozhodčího senátu v dané otázce bylo přinejmenším chabé. Podle 

názoru autora je ovšem jedním z hlavním úkolů ad hoc výboru se jakémukoli hodnocení 

odůvodnění přezkoumávaného nálezu vyvarovat, pokud alespoň v jisté minimální míře 

vychází z použitelného práva. Lze si pochopitelně představit rozhodnutí, jež – ať už otevřeně, 

nebo skrytě – opomíjí, resp. neaplikuje použitelné právo, a v takové situaci lze hovořit o 

překročení pravomoci nebo nedostatečném odůvodnění. To však nebyl případ věci Enron. 

Rozhodčí senát citoval příslušnou normu, poukázal na rozdílná stanoviska obou stran a jednou 

stručnou úvahou uzavřel, že podmínka „jediného možného prostředku“ není naplněna. 

S tímto logickým postupem lze polemizovat při odborné diskuzi, avšak nikoli v řízení o 

zrušení rozhodčího nálezu, kde meritorní přezkum zásadně není přípustný. 

Rozhodnutí je o to více kuriózní, že ad hoc výbor ve svém odůvodnění poukázal na 

skutečnost, že v průběhu řízení ani strany nejednaly o otázkách, jež výbor nastínil jako nutné 

body analýzy předmětného ustanovení čl. 25 Návrhu článků o odpovědnosti států. V tomto 

ohledu dokonce výbor uvádí, že „rozhodčí senát není povinen posoudit všechny argumenty 

stran, a tudíž nepochybně není povinen posoudit ani argumenty, jež strany nevznesly.“407 

Přesto záhy nato dochází k závěru, že rozhodčí senát překročil svou pravomoc, jelikož dané 

ustanovení podle jeho názoru neaplikoval. 

Vnucuje se myšlenka, že výbor si v tomto logicky odporuje,408 tento argumentační rozpor je 

však pouze zdánlivý. Ad hoc výbor svým závěrem ve skutečnosti nijak nerozporuje závěr ve 

věci Mitchell, tedy že rozhodce má právo, ale nikoli povinnost aplikovat použitelné normy 

nad rámec argumentů stran (v citovaném úryvku tuto doktrínu naopak potvrzuje). Kritika ad 

hoc výboru ve věci Enron totiž nespočívá v nezohlednění norem, jež měl senát z vlastního 

podnětu vzít v potaz, ale v tom, že v očích výboru senát neaplikoval právo jako takové. 

Rozhodce tak není povinen posuzovat argumenty či normy, jež nebyly vzneseny stranami 

sporu, to jej ovšem nezbavuje povinnosti spor rozhodnout podle rozhodného práva – a právě 

                                                 

407 Ibid., odst. 375 (cit.): „A Tribunal is not required to address expressly every argument put by a party, and a 

Tribunal is therefore certainly not required to address arguments that have not been put by parties.“ 

408 BIGGE, D. M. Iura Novit Curia in Investment Treaty Arbitration: May? Must? Kluwer Arbitration Blog 

[online]. 29. prosince 2011 [cit. 2019-04-15]. Dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/12/29/iura-novit-curia-in-investment-treaty-arbitration-may-

must/ 
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tuto povinnost podle výboru rozhodčí senát nesplnil.409 Rozhodnutí ve věci Enron tak 

nakonec paradoxně potvrzuje doktrínu dle případu Mitchell, že rozhodce je oprávněn, avšak 

nikoli povinen své rozhodnutí založit na argumentech či pramenech nad rámec návrhů stran. 

Uvedené nic nemění na skutečnosti, že rozhodčí nález ve věci Enron není (alespoň 

v analyzované části) příkladem rozhodnutí, jež by nevycházelo z rozhodného práva, jak se 

domnívá ad hoc výbor. Jakkoli tristní, nález obsahuje odůvodnění, jež vychází z použitelných 

právních norem. Autor se tak domnívá, že ad hoc výbor pod rouškou kritiky opomenutí 

rozhodného práva ve skutečnosti přezkoumává nález po věcné stránce, když uvádí, že 

„rozhodčí senát fakticky neaplikoval čl. 25 Návrhu článků o odpovědnosti států.“410 Výbor si 

tak mohl vzít příklad z rozhodnutí ve věci MINE v. Guinea popsaného v předchozí kapitole, 

podle něhož je opomenutí rozhodného práva rozhodcem třeba odlišovat od jeho nesprávné 

aplikace, která – jakkoli závažná – nemůže být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu.411 

V každém případě rozhodnutí ve věci Enron slouží alespoň jako varování, že ačkoli meritorní 

přezkum zcela jistě není úkolem ad hoc výborů dle Úmluvy ICSID, odůvodnění rozhodčího 

nálezu není vždy zcela nedotknutelné.412 

6.4.3. Lemire v. Ukrajina 

Velmi zajímavé je například srovnání rozhodčího nálezu413 a odlišného stanoviska414 ve věci 

Lemire, jímž byl americký investor, jenž skrze svou ukrajinskou společnost Gala Radio 

                                                 

409 K obdobnému rozluštění tohoto zdánlivého rozporu v rozhodnutí ad hoc výboru viz DE BRABANDERE, E. 

Investment Treaty Arbitration as Public International Law: Procedural Aspects and Implications. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014, s. 105-106. K jiným názorům na význam rozhodnutí Enron viz LANDOLT, 

P. op. cit. 2012, s. 195-196. 

410 Viz odst. 377 rozhodnutí ad hoc výboru. 

411 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. prosince 1989 ve věci Maritime International Nominees Establishment 

(MINE) v. Guinea, č. ARB/84/4, odst. 5.03 - 5.04 [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné na: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8608.pdf 

412 Obdobně viz LANDOLT, P. op. cit. 2012, s. 196. 

413 Rozhodčí nález ze dne 28. března 2011 ve věci Joseph Charles Lemire v. Ukrajina, č. ARB/06/18 [online]. 

[cit. 2019-04-19]. Dostupné na: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0454.pdf 
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usiloval o licenci na provoz radiové stanice v dané zemi. Navzdory více než dvěma stům 

žádostí bylo však společnosti znemožněno účastnit se veřejných soutěží o radiové frekvence, 

jelikož tehdejší ukrajinská legislativa v této oblasti zakazovala zahraničním investorům 

přístup na místní trh. Rozhodčí senát v řízení dle Úmluvy ICSID většinovým rozhodnutím 

shledal porušení standardu řádného a spravedlivého zacházení [fair and equitable 

treatment]415 a hostitelskému státu tak uložil povinnost k náhradě škody. Německý rozhodce 

jmenovaný žalovanou stranou, Dr. Jürgen Voss, se k rozhodnutí nepřipojil a k věci se vyjádřil 

ve svém odlišném stanovisku [dissenting opinion], jež mimochodem čítá skromných 173 

stran, tedy o třetinu více, než byl rozsah samotného rozhodčího nálezu. 

Dr. Voss ve svém odlišném stanovisku mj. uvádí, že žalobce se v řízení fakticky domáhal 

ochrany nepřímé investice, jež však nepodléhá dané dohodě o ochraně investic. Tato dohoda 

totiž v důsledku výhrady Ukrajiny chrání práva žalobce jakožto podílníka společnosti Gala 

Radio, avšak ne již práva samotné ukrajinské společnosti ve vztahu k obdržení licence. 

Jelikož se ochrana vyplývající z dané dohody nevztahuje na práva uplatněná v žalobě, měla 

být tato zamítnuta jako nepřípustná.416 

Zásadní je ovšem skutečnost, že tento argument žalovaná v průběhu řízení nevznesla, pročež 

si Dr. Voss položil otázku, zda jej rozhodčí senát mohl či měl posoudit z vlastního podnětu. 

S odkazem na jiné odborné názory, Statut MSD nebo též rozhodnutí ve věci Fisheries došel 

k závěru, že bylo povinností rozhodčího senátu tuto otázku v řízení vznést. Dohoda o ochraně 

investic včetně dané výhrady je pramenem mezinárodního práva ve smyslu čl. 38 odst. 1 

písm. a) Statutu MSD a rozhodčí senát tak při její aplikaci musí postupovat v souladu se 

zásadou iura novit curia. Dále poukázal rovněž na princip kompetenz-kompetenz zakotvený 

v čl. 41 odst. 1 Úmluvy ICSID, podle něhož má rozhodčí senát posuzovat svou pravomoc 

                                                                                                                                                         

414 Odlišné stanovisko Dr. Jürgena Vosse ze dne 1. března 2011 ve věci Joseph Charles Lemire v. Ukrajina, č. 

ARB/06/18 [online]. [cit. 2019-04-19]. Dostupné na: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0455.pdf 

415 Pojem „řádné a spravedlivé zacházení“ sice není zcela přesným překladem, avšak jedná se o formulaci, 

kterou lze standardně nalézt v oficiálních překladech dvoustranných dohod o o podpoře a ochraně investic 

vyhlášených ve Sbírce mezinárodních smluv. 

416 Viz odst. 420-422 odlišného stanoviska. 
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z vlastního podnětu. Toto pravidlo následně rozšířil rovněž na otázky týkající se věci samotné, 

jako například rozsah práv vyplývajících z dané mezinárodní smlouvy.417 

Podle Dr. Vosse tak měl rozhodčí senát žalobu zamítnout pro její nepřípustnost navzdory 

absence takového argumentu na straně žalované, jelikož to bylo jeho povinností jakožto fóra 

rozhodujícího podle mezinárodního práva. Zbývající dva rozhodci, prof. Juan Fernández-

Armesto a prof. Jan Paulsson, ve svém rozhodčím nálezu tento požadavek stručně, ale 

kategoricky odmítli (cit.): 

 

„Pokud by rozhodčí senát zamítl žalobu na základě námitky nedostatku 

pravomoci, již žalovaná nikdy nevznesla a k níž se tak žalobkyně nikdy 

nevyjadřovala, zcela jistě by tím závažně porušil základní pravidla řízení.“418 

 

Své úvahy v tomto směru rozhodci již dále nerozvedli, je ale zřejmé, že v  postupu dle 

pravidla iura novit curia shledali především riziko narušení řádného procesu, jež by mohlo 

vést k neplatnosti rozhodčího nálezu, resp. mohlo by to být důvodem pro jeho zrušení. 

Zůstává však nejasné, zda toto riziko rozhodci viděli již v samotném posouzení otázky 

z vlastního podnětu nebo v tom, že by stranám nebyla dána možnost se k dané námitce 

vyjádřit. Právě posledně zmíněný požadavek přitom Dr. Voss ve svém odlišném stanovisku 

výslovně zdůraznil.419 V každém případě z nálezu dvou zbývajících rozhodců vyplývá, že 

zásada iura novit curia v investiční arbitráži rozhodci neukládá povinnost posuzovat veškeré 

použitelné normy nad rámec podání stran, třebaže se (v pojetí obou rozhodců) jedná o otázku 

pravomoci rozhodčího senátu. 

                                                 

417 Viz odst. 423-428 odlišného stanoviska. 

418 Viz odst. 38 rozhodčího nálezu (cit.): „If, on the basis of a jurisdictional objection never articulated by 

Respondent nor therefore answered by Claimant, the Tribunal had dismissed the arbitration, it would indeed 

have seriously departed from fundamental rules of procedure.“ 

419 Viz odst. 427 odlišného stanoviska. 
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6.4.4. Iura novit curia jako povinnost rozhodce – střet teorie a praxe 

Jak vyplývá z výše uvedeného, názory na uplatnění principu iura novit curia jakožto 

povinnosti rozhodce v investiční arbitráži nejsou v aplikační praxi zcela jednotné. Jistou 

shodu lze pozorovat v případě rozhodnutí ve věcech Mitchell nebo Enron, podle nichž 

rozhodce při posouzení právních otázek a použitelných norem není vázán návrhy stran, avšak 

není jeho povinností rozhodnout na základě norem a argumentů, jež nebyly stranami 

vzneseny, jakkoli mohly být relevantní. Toto kompromisní řešení pak očividně odmítli 

rozhodci ve věci Lemire, a to dvěma alternativními způsoby. Zatímco podle Dr. Vosse je 

aplikace příslušných norem mezinárodního práva povinností rozhodce, podle většinového 

názoru v senátu by takový postup nad rámec argumentů stran byl v rozporu se základními 

pravidly řízení. V každém případě je z analyzovaných rozhodnutí zřejmá – s výjimkou 

odlišného stanoviska Dr. Vosse – jistá zdrženlivost k pojetí pravidla iura novit curia jakožto 

povinnosti rozhodce. 

Odhlédneme-li přitom od rozhodovací praxe ICSID k názorům v odborné literatuře 

nebo judikatuře MSD, nalezneme zde pro tento přístup mnohem výraznější podporu. Jak 

vyplývá z judikátů zmíněných v úvodu této části práce (především rozhodnutí ve věci 

Fisheries), rozhoduje-li daný orgán na základě mezinárodního práva, je jeho povinností 

z vlastního podnětu posuzovat veškeré použitelné normy mezinárodního práva. Existenci této 

povinnosti naznačuje rovněž řada odborných názorů v literatuře, ať už analogií k činnosti 

Mezinárodního soudního dvora,420 nebo s odkazem na význam veřejného zájmu v investiční 

arbitráži.421 

Rozhodčí praxe v investičních sporech se však tomuto pojetí zásadně brání, a to nejen 

v případě výše rozebraných rozhodnutí. Tak například ad hoc výbor ve věci RSM Production 

                                                 

420 PAULSSON, J. International Arbitration and the Generation of Legal Norms: Treaty Arbitration and 

International Law. Transnational Dispute Management, 2006, roč. 3, č. 5, s. 12-13 (cit.): „Are international 

tribunals in investment disputes organs of the international legal system and therefore bound to apply 

international law whether or not it is pleaded by the parties? The parallel with the ICJ and its Article 38 are 

obvious, and the implications are equally clear, as the ICJ put it in the Fisheries Jurisdiction cases. […] In other 

words, a tribunal in an investment dispute cannot content itself with inept pleadings […].” 

421 MILLS, A. op. cit. 2011, s. 485; WAINCYMER, J. op. cit. 2011, s. 218. 
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v. Grenada422 sice odkázal na rozhodnutí Fisheries a Nicaragua (viz úvod této části práce), 

ale pouze v tomto směru uvedl, že výbor „může vzít v potaz“ relevantní judikaturu 

nepředloženou stranami; výslovně tak pravidlo iura novit curia za povinnost neoznačil.423 

Rozhodčí senát ve věci CME v. Česká republika zase ve svém nálezu dovodil, že neexistuje 

povinnost rozhodce zjišťovat a aplikovat národní právo, jež nebylo prokázáno stranami, 

nepovažuje-li jej rozhodce za zásadní.424 Konečně z rozhodnutí ve věci Continental Casualty 

v. Argentina vyplývá, že ad hoc výbor není povinen z vlastního podnětu zkoumat důvody pro 

zrušení rozhodčího nálezu, které navrhovatel ve svém podání neuvedl.425 Spíše než o 

povinnostech rozhodce tento závěr však vypovídá o pravomoci ad hoc výborů a koncepci 

institutu zrušení rozhodčího nálezu dle Úmluvy ICSID.426 

Ojedinělým případem je již starší rozhodnutí mimo rámec ICSID ve věci BP Exploration v. 

Libye, kde za neúčasti žalovaného státu v řízení rozhodce ve svém nálezu uvedl, že rozhodce 

je „jak oprávněn, tak povinen nezávisle posoudit právní otázky, jež považuje za relevantní, a 

provést šetření nad rámec dokumentace předložené žalobkyní.“427 Zde byl však tento 

                                                 

422 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 7. prosince 2009 ve věci RSM Production Corporation v. Grenada, č. 

ARB/05/14 [online]. [cit. 2019-04-23]. Dostupné na: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/italaw8947.pdf 

423 Ibid., odst. 23 (cit.): „On the basis of the principle of jura novit curia, the Committee is able to consider the 

relevance of those decisions“ 

424 Rozhodčí nález ze dne 14. března 2003 ve věci CME Czech Republic B.V. (The Netherlands) v. Česká 

republika, řízení dle Pravidel UNCITRAL, odst. 411 [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné na: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0180.pdf 

425 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 16. září 2011 ve věci Continental Casualty Company v. Argentina, č. 

ARB/03/9, odst. 272 [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné na: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-

documents/ita0231.pdf 

426 SUAREZ ANZORENA, C. I. Vivendi v. Argentina: On the Admissibility of Requests for Partial Annulment 

and the Ground of a Manifest Excess of Powers. In: GAILLARD, E.; BANIFATEMI, Y. (eds) Annulment of 

ICSID Awards. IAI International Arbitration Series. New York: Juris Publishing, 2004, č. 1, s. 143. 

427 Rozhodčí nález ze dne 10. října 1973 ve věci BP Exploration Co (Libya) Ltd. v. Libye, publikováno in (1979) 

53 ILR 297, citováno in BIGGE, D. M. Iura Novit Curia in Investment Treaty Arbitration: May? Must? Kluwer 

Arbitration Blog [online]. 29. prosince 2011 (cit.): „[…] both entitled and compelled to undertake an 

independent examination of the legal issues deemed relevant by it, and to engage in considerable legal research 

going beyond the confines of the materials relied upon by the Claimant.“ [cit. 2019-04-26] Dostupné na: 
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inkviziční přístup rozhodce očividně motivován skutečností, že se řízení jedna ze stran 

neúčastnila; tento postup je tak odůvodněn zvláštními okolnostmi případu. Obdobně jako ve 

věci Nicaragua (viz výklad k judikatuře MSD) tak toto rozhodnutí stěží může sloužit na 

podporu argumentu, že povinnost rozhodce v tomto směru je v investiční arbitráži dána 

obecně, tedy ve všech případech. 

Jak bylo uvedeno výše, řada odborných názorů v literatuře mj. s odkazem na judikaturu MSD 

tvrdí, že alespoň co se norem mezinárodního práva týče, rozhodce má povinnost aplikovat 

příslušné právní normy z vlastního podnětu. Rozhodčí praxe v investiční arbitráži tuto tradici 

mezinárodního práva sice výslovně neodmítá a místy na ni dokonce odkazuje,428 k tomuto 

okamžiku lze však stěží hovořit o tom, že ji jakkoli přijala. Princip iura novit curia tak 

rozhodci v investiční arbitráži dává právo, ale nikoli povinnost provádět vlastní šetření 

ohledně použitelných norem. Důvodem pro takový závěr může být absence pozitivní normy, 

jež by takovou povinnost ukládala, jak vyplývá z rozhodnutí ve věci Mitchell, nebo možný 

rozpor s principy řádného procesu, jak naznačil nález ve věci Lemire. Z ryze praktického 

hlediska lze rovněž existenci této povinnosti zavrhnout s tím, že rozhodčí nález je po věcně 

stránce zásadně nepřezkoumatelný; rozhodnutí ve věci Enron však ukázalo, že tomu tak ne 

vždy musí být. V každém případě lze s ohledem na dosavadní judikaturu uvést, že princip 

iura novit curia se jakožto povinnost rozhodce v investiční arbitráži zásadně neuplatňuje. 

                                                                                                                                                         

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/12/29/iura-novit-curia-in-investment-treaty-arbitration-may-

must/  

428 Viz zmíněné rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 7. prosince 2009 ve věci RSM Production Corporation v. 

Grenada, č. ARB/05/14 [online]. [cit. 2019-04-26]. Dostupné na: 

https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw8947.pdf 
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7. ZÁVĚR 

Práce se zabývá otázkou uplatnění zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení. 

V úvodní části vysvětluje význam této zásady ve sporném řízení jako takovém a její zasazení 

do rozhodčího řízení z hlediska potenciálních rizik vyplývajících z její aplikace (první část). 

Následně popisuje civil law a common law přístupy k této otázce v tradici civilního soudního 

řízení různých zemí a stručně též konkrétní mezinárodní pokusy o stanovení jednotných 

pravidel v této problematice (druhá část). Po nastínění některých teoretických východisek 

aplikace principu iura novit curia z hlediska doktrín a zásad rozhodčího řízení (třetí část) 

poskytuje přehled právní úpravy této otázky v mezinárodním rozhodčím řízení (čtvrtá část). 

Zatímco pravidla o vedení rozhodčího řízení pro postup rozhodce dle zásady iura novit curia 

nestanovují konkrétní vodítka, je nutné je hledat v právní úpravě platnosti a vykonatelnosti 

rozhodčích nálezů. Práce tak následně v páté části popisuje judikaturu vybraných zemí, v níž 

obecné soudy v řízení o přezkumu rozhodčích nálezů429 stanovují základní meze postupu 

rozhodce při právním posouzení věci a zacházení s rozhodným právem. Nakonec šestá část je 

věnována zvláštní otázce uplatnění zásady iura novit curia v investiční arbitráži. 

7.1. Vliv tradice civilního soudnictví na roli zásady iura novit curia v 

mezinárodním rozhodčím řízení 

První hypotéza této práce se zabývá otázkou, nakolik princip iura novit curia v mezinárodním 

rozhodčím řízení vychází z jeho uplatnění v civilním soudním řízení a zda tak lze sledovat 

rozdílné přístupy v závislosti na roli této zásady v civilním soudnictví jednotlivých zemí. Na 

základě analýzy judikatury vybraných zemí v páté části této práce lze konstatovat, že bližší 

korelace mezi tradicí soudního civilního řízení a pojetím mezinárodního rozhodčího řízení 

v dané zemi je spíše výjimkou než pravidlem. Naopak se zdá, že jednotlivé otázky 

v souvislosti se zásadou iura novit curia se v jak anglosaských, tak kontinentálních právních 

řádech řeší obdobným způsobem příznačným pro rozhodčí řízení jako takové (k tomuto viz 

následující hypotézu). 

                                                 

429 Tímto je míněno řízení o zrušení rozhodčího nálezu a řízení o uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. 
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Je pravdou, že v některých případech soudy připodobňují rozhodce k soudcům, když chtějí 

například zdůraznit význam předvídatelnosti rozhodnutí430 nebo poukázat na kvazisoudní 

charakter mandátu rozhodce, v jehož důsledku „může rozhodce jakožto soukromý soudce 

zvolený stranami volně posoudit skutečnosti, tvrzení a otázky týkající se daného sporu.“431 

Žádný soud však nedovozuje uplatnění principu iura novit curia v rozhodčím řízení na 

základě přímé aplikace pravidel civilního soudního řízení. Jinými slovy uplatnění tohoto 

principu v daném lex arbitri nevychází z jeho aplikace místními civilními soudy, ale ze 

samotné podstaty mandátu rozhodce jakožto osoby rozhodující na základě práva a za dodržení 

základních záruk řádného procesu. Analogie postupu rozhodce k činnosti soudce tak je sice 

do jisté míry možná, ale je přizpůsobena povaze rozhodčího řízení. Z toho důvodu je 

například v diskreci samotného rozhodce, zda provede vlastní šetření ohledně rozhodného 

práva (k tomuto viz následující hypotézy), a zásadně se tak nejedná o jeho povinnost, jak ji 

v civilním soudním řízení ukládají některé civil law systémy. 

Výjimku v tomto ohledu do jisté míry představuje případ Švýcarska nebo Anglie a Walesu. 

Jak bylo ilustrováno v páté části práce, rozhodce v řízení podle anglického Arbitration Act 

1996 nemůže provádět vlastní právní kvalifikaci věci zcela bez omezení – do řízení může 

vnést pouze otázky, jež jistým způsobem vyplývají z argumentů stran. Jakoukoli takovou 

otázku následně musí stranám předložit k projednání – jinými slovy jakákoli iniciativa 

rozhodce v tomto směru může být potenciálním porušením no surprise rule. V kontrastu 

s tímto některá švýcarská rozhodnutí zase naznačují, že rozhodce je obdobně jako soudce ex 

                                                 

430 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 29. června 2011 ve věci Pacific China 

Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holdings, HCCT 15/2010, 4 H.K.L.R.D. 188 (H.K.). odst. 142 (cit.): „I 

have always understood that the practice was that, when a judge, in the course of preparing his judgment, came 

upon authorities not cited by the parties which the judge considered that might be relevant, he should refer them 

to the parties and seek either written or oral submission on those authorities. That said, I can find no direct 

authority to support the proposition. That may be because it is self-evident.“ 

431 Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo] ze dne 16. října 2012 ve věci Matlinpatterson Global Opportunities Partners II L.P a 

Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, č. 0214068-

16.2010.8.26.0100, s. 20-21 (cit.): „Assim, pela interpretação sistemática e teleológica da lei da arbitragem, 

[…] o árbitro, julgador privado eleito pelas partes, tem liberdade para a apreciação dos fatos, argumentos e 

teses que envolvem a contenda […].“ 
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officio povinen znát obsah rozhodného práva, jedná-li se o švýcarské právo.432 Obdobný názor 

se objevil například též v hongkongské judikatuře.433 Tento přístup je však kritizován z 

důvodu, že soudcovský pojem lex fori ve smyslu hmotného rozhodného práva postrádá 

v mezinárodním rozhodčím řízení smysl, jelikož mezinárodní rozhodce zásadně žádné domácí 

a cizí právo nerozlišuje.434 Z toho důvodu mnozí autoři tuto analogii k civilnímu soudnímu 

řízení odmítají s tím, že od mezinárodního rozhodce nelze na rozdíl od soudce vyžadovat 

znalost práva v místě sídla rozhodčího řízení.435 

V případech ostatních zemí však lze jen obtížně vidět bližší souvislost mezi uplatněním 

principu iura novit curia v rozhodčím řízení na straně jedné a civilním soudním řízením na 

straně druhé. Tak například v již zmíněné Anglii a Walesu je sice rozhodce povinen svou 

vlastní právní kvalifikaci projednávat se stranami, přesto jeho role není natolik pasivní, jak je 

tomu v anglosaské tradici civilního soudnictví. Samotný Arbitration Act 1996436 rozhodci 

výslovně dává pravomoc dle vlastního uvážení provádět vlastní šetření o rozhodném právu a 

vyloučit tak klasický projednací styl vedení civilního soudního řízení.437 Ve Španělsku zase 

rozhodce může dokonce ve větší míře než soudce „posuzovat nároky a argumenty stran ve 

své podstatě, a nikoli pouze podle doslovného znění uplatněných nároků, jak je formulovaly 

strany.“438 V Hongkongu byla odbornost rozhodce pojata jako důvod ospravedlňující větší 

                                                 

432 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 27. dubna 2005, č. 4P.242/2004, publikováno in ASA Bulletin, 2005, s. 719. 

433 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 10. února 2009 ve věci Brunswick Bowling 

& Billiards Corp. v. Shanghai Zhonglu Industrial Co. Ltd., HCCT 66/2007, [2009] 5 H.K.C. 1 (C.F.I.). 

434 BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. (eds.) op cit., s. 5; GAILLARD, E.; SAVAGE, J. (eds.) op. cit. 1999, s. 692, 

marg. 1263. 

435 BONOMI. A; BOCHATAY, D. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit. 2018, s. 386-387; 

KAUFMANN-KOHLER, G. The arbitrator and the law. op. cit. 2006, s. 89-91; MEIER, A.; MCGOUGH, Y. op. 

cit. 2014, s. 505. 

436 Ustanovení § 34 odst. 1 a 2 písm. g) Arbitration Act 1996 v původním znění (cit.): „(1) It shall be for the 

tribunal to decide all procedural and evidential matters, subject to the right of the parties to agree any matter. 

(2) Procedural and evidential matters include – […] (g) whether and to what extent the tribunal should itself 

take the initiative in ascertaining the facts and the law.“ 

437 MERKIN, R.; FLANNERY, L. op. cit. 2014, s. 141. 

438 Rozsudek Vrchního soudu v Madridu [Tribunal Superior de Justicia] ze dne 9. června 2015, č. 50/2015 

(ECLI:ES:TSJM:2015:7700), s. 5 (cit.): „En este sentido ha de recordarse que la Jurisprudencia afirma que el 
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volnost rozhodce při aplikaci práva.439 V Kanadě se soudní praxe v otázce iura novit curia 

promítá pouze do vnitrostátního rozhodčího řízení, kde se od rozhodce neočekává aktivní 

přístup při zjišťování použitelných norem.440 Princip iura novit curia se tak dle kanadských 

soudů použije pouze v mezinárodním rozhodčím řízení.441 

Právně posledně jmenovaný příklad jen podporuje domněnku o mezinárodním rozhodčím 

řízení jakožto svébytném systému podléhajícím vlastním zásadám, jež jsou nezávislé na 

národních pravidlech civilního soudního řízení. První hypotézu této práce, že uplatnění zásady 

iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení vychází z praxe civilního soudnictví 

v každé konkrétní zemi, tak lze odmítnout. Naopak lze napříč common law i civil law 

právními řády (a ostatně též v investiční arbitráži – viz čtvrtou hypotézu) sledovat velmi 

obdobné úvahy o roli a úskalích tohoto principu v mezinárodním rozhodčím řízení – 

konkrétní podobě těchto úvah se věnuje druhá hypotéza práce. 

7.2. Jednotný přístup k uplatňování zásady iura novit curia v 

mezinárodním rozhodčím řízení 

Další hypotéza práce si klade otázku, zda existuje jistý jednotný přístup k aplikaci principu 

iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení a zda v něm převládá vliv anglosaské nebo 

kontinentální kultury. Jak již bylo zmíněno, práce v tomto směru čerpala z dostupné soudní 

                                                                                                                                                         

principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de 

pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está 

vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas 

pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes […]. Tal doctrina ha de aplicarse, 

con mayor razón, a los laudos.“ Obdobně viz též rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v 

Katalonii ze dne 29. dubna 2013, č. 33/2013 (ECLI:S:TSJCAT:2013:5324), s. 8. 

439 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 29. června 2011 ve věci Pacific China 

Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holdings, HCCT 15/2010, 4 H.K.L.R.D. 188 (H.K.). 

440 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Quebecu [Cour d'appel de Québec] ze dne 27. listopadu 2013 ve věci 9002-

5073 Québec inc. v. Greguyschka Felix, 2013 QCCA 2048. 

441 Rozhodnutí Vrchního soudního dvora v Ontariu [Ontario Superior Court of Justice] ve věci Consolidated 

Contractors Group S.A.L. v. Ambatovy Minerals S.A.ze dne 28. listopadu 2016, č. CV-11386-00CL, 2016 ONSC 

7171, odst. 62 (cit.): „Unlike domestic litigation […], it is well established in international arbitration that the 

fact that arbitrators may have based their decision on allegations or arguments which were not put forward by 

the parties does not amount to a failure to comply with their brief [...]“. 
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judikatury vybraných zemí v řízení o zrušení rozhodčího nálezu nebo řízení o uznání a 

výkonu cizího rozhodčího nálezu, v nichž soudy poskytují konkrétní vodítka pro postup 

rozhodce při právním posouzení věci a zacházení s rozhodným právem. Jak vyplývá z páté 

části této práce, v rozhodovací praxi různých zemí lze sledovat jisté společné prvky a 

v hrubých obrysech též obdobné přístupy k jednotlivým otázkám. Následující výklad je tak 

shrnutím a zobecněním pravidel a vodítek, jež soudní judikatura těchto zemí pro uplatnění 

zásady iura novit curia v rozhodčím řízení stanovila. 

Nejprve je nutné zmínit, že zásadně není relevantní, zda se jedná o vnitrostátní nebo 

mezinárodní rozhodčí řízení. Jedinou výjimku představuje již výše uvedený případ Kanady, 

kde se zdá být princip iura novit curia upřednostněn v mezinárodním rozhodčím řízení. 

Zatímco v druhém jmenovaném může dle kanadských soudů rozhodce vznést nové argumenty 

z vlastního podnětu,442 ve vnitrostátním rozhodčím řízení byla aplikace ustanovení, jež žádná 

ze stran nenavrhla, posouzena jako porušení práva strany na projednání věci.443 

Dále z judikatury států studovaných v této práci vyplývá, že rozhodce zásadně má pravomoc 

samostatně, tedy nezávisle na argumentech stran posoudit předmětné právní otázky nutné 

k rozřešení sporu. Výkon této pravomoci však má svá omezení, jež spočívají především v 

dodržení předpokladu předvídatelnosti rozhodnutí. Při posuzování naplnění této podmínky se 

v některých případech rozlišuje, zda se jedná o vlastní posouzení na základě právních norem 

vznesených stranami nebo nových norem, jež rozhodce vnesl do řízení z vlastního podnětu. 

Použití právní normy, již v řízení nevznesly samotné strany, bylo označeno za překvapivé 

například ve francouzské444 nebo kanadské445 judikatuře. Soudy v Anglii a Walesu pro 

předvídatelnost rozhodčího nálezu vyžadují, aby norma byla v průběhu řízení alespoň 

                                                 

442 Rozhodnutí Vrchního soudního dvora v Ontariu [Ontario Superior Court of Justice] ve věci Consolidated 

Contractors Group S.A.L. v. Ambatovy Minerals S.A.ze dne 28. listopadu 2016, č. CV-11386-00CL, 2016 ONSC 

7171, odst. 62 (cit.): „Unlike domestic litigation […], it is well established in international arbitration that the 

fact that arbitrators may have based their decision on allegations or arguments which were not put forward by 

the parties does not amount to a failure to comply with their brief [...]“. 

443 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Quebecu [Cour d'appel de Québec] ze dne 27. listopadu 2013 ve věci 9002-

5073 Québec inc. v. Greguyschka Felix, 2013 QCCA 2048. 

444 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 25. listopadu 1997 ve věci Société VRV 

v. Pharmachim, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 684. 

445 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Quebecu [Cour d'appel de Québec] ze dne 27. listopadu 2013 ve věci 9002-

5073 Québec inc. v. Greguyschka Felix, 2013 QCCA 2048. 
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„stručně zmíněna.“446 V Hongkongu zase jedno rozhodnutí naznačuje rozlišování mezi 

normami hongkongského nebo cizího práva – v druhém případě se norma prokazuje jako 

skutečnost, tudíž musí být před vydáním nálezu předložena stranám k vyjádření.447 

Dalším omezením vlastních iniciativ rozhodce při právním posuzování sporu, na němž se 

bezvýjimečně shodují všechna předmětná rozhodnutí, jsou meze daná žalobním návrhem. 

V tomto případě se totiž již nejedná o pouhé nezávislé posouzení věci, ale o dispozici 

s předmětem řízení, jenž je dán výhradně žalobními návrhy stran. Rozhodce tak může věc 

posuzovat samostatně a třeba i aplikovat nové právní normy, avšak touto iniciativou nesmí 

překročit návrh uvedený v žalobním petitu. Jako příklad lze uvést dvě španělská rozhodnutí 

týkající se přiznání úroků. V jedné věci soud potvrdil rozhodčí nález, jímž rozhodčí senát 

žalobci přisoudil úroky z prodlení na základě právní normy aplikované z vlastní iniciativy, 

jelikož strana sice na tuto normu ve svém návrhu neodkazovala, ale v žalobním návrhu 

požadovala úhradu „příslušných úroků“; senát tak svůj mandát nijak nepřekročil.448 V druhém 

případě však rozhodce úroky přiznal, ačkoli je strana vůbec nepožadovala, což bylo důvodem 

pro zrušení rozhodčího nálezu pro překročení pravomoci rozhodce.449 

V latinských zemích toto omezení vyplývá z civilně-procesního principu kongruence, jenž 

spočívá ve shodě výroku rozhodnutí nejen s žalobním návrhem, ale též žalobním důvodem. 

Podle převažujícího názoru pojem žalobního důvodu zahrnuje souhrn rozhodných skutečností, 

z nichž vyplývá uplatněný nárok. Právní kvalifikace těchto skutečností tak již není součástí 

                                                 

446 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 22. listopadu 2012 ve 

věci Terna Bahrain Holding Co WLL v. Al Shamsi & Ors, [2012] EWHC 3283 (Comm), odst. 106 (cit.): „In 

considering this submission it is important to keep in mind that whilst s.33 requires a party to be given a 

reasonable opportunity of addressing his opponent's case, that does not mean that the tribunal is acting unfairly 

in deciding a case on a point to which the party raising it does not give any great emphasis, or which is not the 

subject matter of any great exposition. If a point is raised only briefly, that is in accordance with the ideal of 

speedy resolution which is an objective of the arbitral procedure […].“ 

447 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 10. února 2009 ve věci Brunswick Bowling 

& Billiards Corp. v. Shanghai Zhonglu Industrial Co. Ltd., HCCT 66/2007, [2009] 5 H.K.C. 1 (C.F.I.). 

Dostupné na: http://www.hklii.hk/eng/hk/cases/hkcfi/2009/94.html [2019-05-14]. 

448 Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 5. července 2016, č. 52/2016 

(ECLI:ES:TSJM:2016:8114), s. 16. 

449 Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Madridu ze dne 2. února 2007, č. 94/2007 

(ECLI: ES:APM:2007:1255), s. 2. 



135 

žalobního důvodu, a tudíž je ve smyslu principu iura novit curia v dispozici rozhodujícího 

orgánu. Jak však naznačuje např. brazilské rozhodnutí ve věci Cebel,450 samostatné právní 

posouzení věci může zasáhnout též do rámce dokazování rozhodných skutečností a tedy i 

žalobního důvodu. Pokud totiž takové právní posouzení vyžaduje prokázání nových 

skutečností, jež strany v řízení doposud netvrdily, nejedná se již pouze o odchylku od právní 

argumentace stran, ale o zásah do faktického rámce sporu a principu důkazního břemene. Jak 

dokládá rovněž odborná literatura,451 tvrzení a prokázání rozhodných skutečností je ve smyslu 

projednací zásady odpovědností stran a iniciativy rozhodce v tomto směru nezřídka mohou 

vést k překročení jeho pravomoci. Princip kongruence a svázání rozhodných skutečností 

(žalobního důvodu) s žalobním návrhem v tomto smyslu ilustrují omezení rozhodce při 

postupu dle zásady iura novit curia, pokud tímto zasahuje faktického rámce sporu. 

Nejvýznamnějším a také nejdiskutovanějším omezením rozhodce při postupu podle tohoto 

pravidla je předpoklad předvídatelnosti rozhodnutí, tedy tzv. no surprise rule. Jak bylo 

ilustrováno v rozboru judikatury vybraných zemí v páté části této práce, nezávislé právní 

posouzení věci či použití právních norem ex officio samy o sobě nepředstavují pochybení 

rozhodce, jež by mohlo ohrozit platnost rozhodčího nálezu. To je dáno jak zákazem 

meritorního přezkumu rozhodčího nálezu, tak skutečností, že aplikace práva je (třeba i 

z hlediska smluvní doktríny) obecně vnímána jako nedílná součást mandátu rozhodce. Při 

výkonu tohoto mandátu však rozhodce musí dodržet řádný proces a zajistit stranám právo na 

projednání věci, jež zahrnuje mj. též právo na předvídatelné rozhodnutí. Vydá-li rozhodce na 

základě svého nezávislého právního posouzení věci rozhodčí nález s odůvodněním stavícím 

na argumentech, jež stranám v průběhu řízení nepředložil k vyjádření, může tím zadat důvod 

pro zrušení či odmítnutí uznání rozhodčího nálezu z důvodu porušení práva stran na 

projednání věci. 

Obecné soudy však takto neposuzují jakékoli nezávislé posouzení věci rozhodcem. Standard 

překvapivosti rozhodnutí se jeví jako poměrně vysoký v případě zemí jako Švýcarsko nebo 

Brazílie a naopak nízký v Anglii a Walesu, přičemž jednotlivé země jej vnímají z různých 

                                                 

450 Rozsudek Okresního soudu v Jaguaraně [Vara Única da Comarca de Jaguaruana] ze dne 26. května 2015 ve 

věci Schahin Engenharia S/A a Consórcio Construtor Vilhena v. Cebel - Centrais Elétricas de Belém S/A a Eit 

Empresa Industrial Tecnica S/A, č. 3687-22.2014.8.06.0108 a ve věci Eit Empresa Industrial Tecnica S/A v. 

Cebel - Centrais Elétricas de Belém S/A a Schahin Engenharia S/A, č. 3665-61.2014.8.06.0108. 

451 CORDERO MOSS, G. Is the Arbitral Tribunal Bound by the Parties’ Factual and Legal Pleadings? Stockholm 

International Arbitration Review, 2006, č. 3, s. 17-21. 
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hledisek. V Anglii a Walesu soudy často zkoumají význam dané otázky, již rozhodce posoudil 

z vlastního podnětu, pro rozhodnutí ve věci – rozhodce tak musí poskytnout stranám možnost 

vyjádřit se k těm argumentům, jež tvoří „základní stavební kameny“ rozhodčího nálezu.452  

Ve švýcarské judikatuře se zase posuzuje míra odchylky odůvodnění nálezu od argumentů 

stran – v tomto směru tak byl za překvapivý označen například rozhodčí nález založený na 

aplikaci právní normy jiného než rozhodného práva ve věci.453 Jak bylo zmíněno výše 

ohledně principu kongruence, v latinských zemích je kladen důraz na to, zda vlastním 

právním posouzením rozhodce zasahuje do skutkového stavu věci vymezeným žalobním 

důvodem, s nímž mohou disponovat pouze strany.454 V obou asijských zemích studovaných 

v této práci, tedy v Hongkongu455 a Singapuru,456 soudy považují za relevantní odbornost 

rozhodce – nezávislé právní posouzení věci rozhodcem nemůže být pro strany překvapivým, 

pokud si tyto byly vědomy konkrétní rozhodcovy odbornosti či znalosti rozhodného práva. 

Ačkoli konkrétní řešení některých otázek se v podrobnostech mnohdy liší, lze vzhledem 

k výše uvedenému konstatovat existenci jisté jednotné praxe a druhou hypotézu práce tak 

označit za potvrzenou. Takřka bezvýjimečně se soudy shodují na tom, že zatímco 

odpovědnost za stanovení rozhodných právních otázek a použitelných norem spočívá 

primárně na stranách, rozhodce je oprávněn, ale nikoli povinen z vlastního podnětu do 

právního rámce sporu zasahovat. Musí však přitom dodržet meze žalobních návrhů a 

skutkových tvrzení vymezených stranami. Jedná-li se o takový zásah do právního rámce 

sporu, jenž strany nemohou předvídat, je povinen jej nejdříve projednat se stranami. 

                                                 

452 Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 8. března 2006 ve 

věci ABB AG v Hochtief Airport GmbH & Anor, [2006] EWHC 388 (Comm)., odst. 72 (cit.): “[...] a fair 

opportunity to address its arguments on all of the essential building blocks in the tribunal’s conclusion.” 

453 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 9. února 2009 ve věci Urquijo Goitia v. da Silva Muñiz, č. 4A_400/2008, publikováno in ASA Bulletin, 

2009, č. 3, s. 495. 

454 Viz například rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo] ze dne 16. října 2012 ve věci Matlinpatterson Global Opportunities Partners 

II L.P a Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, o odvolání 

č. 0214068-16.2010.8.26.0100. 

455 Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 29. června 2011 ve věci Pacific China 

Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holdings, HCCT 15/2010, 4 H.K.L.R.D. 188 (H.K.). 

456 Rozhodnutí ve věci TMM Division Maritima v. Pacific Richfield Marine, [2013] SGHC 186. 
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Tato obecná vodítka, jež lze v obdobné podobě nalézt rovněž v literatuře457 nebo např. 

Doporučení ILA, jsou očividně velmi praktického rázu a sledují především efektivitu vedení 

rozhodčího řízení a zajištění základních procesních práv stran. Stěží v nich lze přitom 

sledovat výraznější tendence směrem k civil law nebo common law pojetí. Vzhledem k tomu, 

že postup podle principu iura novit curia je obvykle vnímán toliko jako oprávnění rozhodce, 

nelze stricto sensu hovořit o kontinentálním pojetí, jež znalost práva typicky stanovuje jako 

povinnost. Na druhou stranu rozhodce může jednat jako vyšetřovatel a do řízení vnést vlastní 

právní úvahy, a to mnohdy bez nutnosti projednání této se stranami – o typický anglosaský 

model se tak rovněž nejedná. Lze tak uzavřít, že jde o jistý hybridní přístup, jenž je jako 

rozhodčí řízení samotné přizpůsobeno především efektivitě řízení a potřebám stran. 

7.3. Zásada iura novit curia a meritorní přezkum rozhodčího nálezu 

Rozhodovací praxe zemí vybraných v této práci takřka bezvýjimečně potvrzuje premisu, že 

nesprávné právní posouzení věci rozhodcem zásadně nemůže ohrozit platnost a vykonatelnost 

rozhodčího nálezu, jelikož tento nemůže být soudy po věcné stránce přezkoumáván. Některá 

starší rozhodnutí ve Švýcarsku458 nebo Francii459 sice naznačily, že postup dle principu iura 

novit curia může být i povinností rozhodce, vedle významné kritiky v odborné literatuře460 to 

                                                 

457 Viz například MANTAKOU, A. P. op. cit. 2014, s. 497; GIOVANNINI, T. In FERNÁNDEZ-

BALLATEROS, M. Á.; ARIAS, D. (eds) op. cit. 2010, s. 508; KAUFMANN-KOHLER, G. The Governing Law 

op. cit. 2006, s. 84. 

458 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne  19. prosince 2001 ve věci N.V. Belgische Scheepvaartmaatschiappij - Compagnie Maritime Belge v. N.V. 

Distrigas, č. 4P.114/2001, publikováno in ASA Bulletin, 2002, č. 3, s. 493; rozhodnutí Nejvyššího federálního 

soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] ze dne 2. března 2001 ve věci Bank 

Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, publikováno in ASA Bulletin, 2001, 

č. 3, s. 531. 

459 Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 25. listopadu 1997 ve věci Société VRV 

v. Pharmachim, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 684. 

460 BONOMI. A; BOCHATAY, D. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. op. cit. 2018, s. 386-387; MEIER, 

A.; MCGOUGH, Y. op. cit. 2014, s. 505. 
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však rovněž pozdější judikatura vyvrátila.461 Povinnost rozhodce aplikovat příslušné normy 

tak zásadně není vynutitelná. 

Současně se však ukazuje, že rozhodce nemůže rozhodovat zcela svévolně, jelikož předmětem 

jeho mandátu je zásadně rozhodnout spor na základě práva. Rozhodce tak nesmí například 

ignorovat volbu práva učiněnou stranami a aplikovat normy práva jiného. Takový postup 

nejen narušuje předvídatelnost rozhodnutí, ale je rovněž překročením pravomoci rozhodce, 

což dokládá například švýcarská judikatura.462 Jak zase upozorňuje brazilská rozhodovací 

praxe, rozhodce nemůže rozhodovat dle ekvity, pokud k tomu nebyl zmocněn stranami; jeho 

rozhodnutí musí zásadně vycházet z aplikace rozhodného práva, a to alespoň za dodržení 

určitého minimálního standardu. Tento standard však nebývá nastaven velmi vysoko – v dané 

věci například brazilský soud uvedl, že „rozhodčí nález nelze považovat za rozhodnutí dle 

ekvity odporující podmínkám stanoveným v rozhodčí smlouvě“, pokud nález „vychází ze 

základních principů občanského práva.“463 

Důvodem pro takto nízko nastavený standard může být skutečnost, že posuzování, zda 

rozhodce rozhodl na základě rozhodného práva, s sebou přirozeně nese riziko věcného 

přezkumu rozhodčího nálezu. To například v  investiční arbitráži vhodně ilustruje rozhodnutí 

ad hoc výboru ve věci Enron,464 jímž byl zrušen rozhodčí nález z důvodu údajného odepření 

aplikace rozhodného práva, ačkoli rozhodčí senát ve svém nálezu vycházel z použitelných 

norem. Tento ad hoc výbor odůvodnění rozhodčího senátu nepovažoval za dostatečné, čímž 

                                                 

461 Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / Tribunale federale] 

ze dne 27. dubna 2005, č. 4P.242/2004, publikováno in ASA Bulletin, 2005, s. 719. 

462 Viz například rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 9. února 2009 ve věci Urquijo Goitia v. da Silva Muñiz, č. 4A_400/2008, publikováno 

in ASA Bulletin, 2009, č. 3, s. 495; rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / 

Tribunal fédéral / Tribunale federale] ze dne 2. března 2001 ve věci Bank Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat 

Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, publikováno in ASA Bulletin, 2001, č. 3, s. 531. 

463 Rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. června 2017, ve věci 

TEC Incorporações e Empreendimentos Imobiliários S/A a Patrimonial Volga Ltda. v. Patri Sete 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., sp. zn. 1.636.113-SP, číslo ve sbírce 2014/0196171-2, s. 11 (cit.): „[A] 

sentença arbitral está pautada em princípios basilares do direito civil, não havendo como afirmar que houve 

julgamento por equidade, em desrespeito às condições estabelecidas no compromisso arbitral […].“ 

464 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 30. července 2010 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. a Ponderosa 

Assets, L.P. v. Argentina, č. ARB/01/3. 
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se však dostal do roviny polemiky s právním posouzením věci rozhodčím senátem (blíže viz 

bod 6.4.2 této práce). Obdobně lze zmínit rozhodnutí argentinského soudu ve věci EDF 

International, kde soud zrušil rozhodčí nález z důvodu, že rozhodčí senát nezohlednil právní 

předpis, jenž tento obecný soud považoval za použitelný, a fakticky se tím dopustil věcného 

přezkumu nálezu (viz kapitolu 5.8).465 

Jak bylo uvedeno ve investičním sporu MINE v. Guinea, opomenutí rozhodného práva 

rozhodcem je třeba odlišovat od jeho nesprávné aplikace, která – jakkoli závažná – nemůže 

být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu.466 Hranice mezi těmito dvěma případy však není 

vždy zcela zřetelná. Obecně by soud měl zkoumat pouze to, zda rozhodčí nález odkazuje na 

normy rozhodného práva a dovozuje z nich své závěry; do otázek jako přiměřenost aplikace 

práva, logika myšlenkového postupu rozhodce nebo konkrétní výklad daných norem by však 

již zásadně neměl zasahovat. Ačkoli rozhodnutí ve věcech Enron nebo EDF International 

naznačují spíše opak, pouze flagrantní odmítnutí použití rozhodného práva rozhodcem by 

mělo být důvodem pro zrušení nebo odmítnutí uznání rozhodčího nálezu, a to z důvodu 

překročení pravomoci rozhodce.467 Pouze v tomto směru tak lze hovořit o zásadě iura novit 

curia jakožto povinnosti rozhodce rozhodovat na základě použitelného práva. 

V tomto pojetí se však stricto sensu nejedná o princip iura novit curia. Jak bylo vysvětleno 

v úvodních kapitolách práce, tento princip stanovuje rozložení zodpovědnosti za určení 

rozhodných právních otázek a příslušných právních norem mezi stranami a rozhodujícím 

orgánem. Povinnost tohoto orgánu rozhodovat podle práva je tak fakticky příčinou tohoto 

problému, ale jedná o zcela jinou otázku; zásada iura novit curia pouze určuje způsob, jakým 

se s tímto právem má zacházet. A judikatura analyzovaná v této práci takřka jednotně  

ukazuje, že do otázky zacházení s rozhodným právem v rozhodčím řízení soudy vzhledem 

k zákazu meritorního přezkumu nemohou zasahovat. Mírně nešťastná rozhodnutí ve věcech 

Enron nebo EDF International pak slouží spíše jako výjimky potvrzující pravidlo. Třetí 

                                                 

465 Rozhodnutí argentinského Národního odvolacího soudu pro obchodní věci [Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Comercial] ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 8.767/08, ve věci EDF Itnernational S.A. v. Endesa 

Internacional (España) et al. 

466 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. prosince 1989 ve věci Maritime International Nominees Establishment 

(MINE) v. Guinea, č. ARB/84/4, odst. 5.03 - 5.04. 

467 Viz SILBERMAN, L; FERRARI, F. Getting to the law applicable to the merits in international arbitration and 

the consequences of getting it wrong. In: FERRARI, F.; KRÖLLS, S. (eds.) Conflicts of Laws in International 

Arbitration, Mnichov: Sellier European Law Publishers, 2011, s. 321. 
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hypotézu této práce je tak nutné zodpovědět negativně, tedy že z důvodu zákazu věcného 

přezkumu nálezů soudy nemohou uplatnění zásady iura novit curia jakožto povinnosti 

rozhodce vynucovat. 

7.4. Zásada iura novit curia v investiční arbitráži 

Jak bylo ilustrováno v šesté části této práce, rozhodce v investiční arbitráží požívá při postupu 

podle zásady iura novit curia širokých pravomocí, a to mnohdy ve větší míře, než jakou lze 

sledovat v rozhodčím řízení o soukromoprávních sporech. Rozhodce v investiční arbitráži 

může volně posuzovat právní otázky jemu předložené, aplikovat normy, jež považuje za 

použitelné, a nezřídka se v tomto může dokonce obejít bez toho, aby strany vyzýval 

k vyjádření k nové otázce či normě vznesené z jeho podnětu. Jak bylo uvedeno například ve 

věci Vivendi, překvapivé rozhodnutí není „bezprecedentním úkazem v soudcovském 

rozhodování, ať už mezinárodním nebo národním, a nemá to žádné dočinění s důvodem pro 

zrušení [rozhodčího nálezu].“468 

I rozhodovací praxe v investiční arbitráži pochopitelně došla k tomu, že pro zajištění řádného 

procesu je předchozí výzva stran k vyjádření mnohdy nutná. Standard překvapivosti je však 

ve srovnání s požadavky kladenými národními soudy v rozhodčím řízení o soukromoprávních 

sporech (viz pátá část práce) nastaven velmi vysoko. V rámci Úmluvy ICSID se dle 

analyzovaných rozhodnutí ad hoc výborů výzva stran k vyjádření vyžaduje například 

v případech, kdy vlastní právní posouzení rozhodce strany nemohly rozumně očekávat469 

nebo kdy posouzení vybočuje z právního rámce sporu470 či pramenů předložených 

stranami.471 Obecně tak lze říci, že rozhodce se může bez předchozí výzvy stran obejít, pokud 

                                                 

468 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. července 2002 ve věci Compañia de Aguas del Aconquija SA and 

Vivendi Universal v. Argentina, č. ARB/97/3, odst. 84 (cit.): „It may be true that the particular approach 

adopted by the Tribunal […] came as a surprise to the parties, or at least to some of them. But even if true, this 

would by no means be unprecedented in judicial decision-making, either international or domestic, and it has 

nothing to do with the ground for annulment contemplated by Article 52(1)(d) of the ICSID Convention.“ 

469 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 12. února 2015 ve věci Tza Yap Shum v. Peru, č. ARB/07/6. 

470 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. května 1985 ve věci Klöckner v. Kamerun, č. ARB/81/2. 

471 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. července 2002 ve věci Compañia de Aguas del Aconquija SA and 

Vivendi Universal v. Argentina, č. ARB/97/3. 
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své rozhodnutí odůvodní způsobem, jenž strany sice ve svých podáních neuvedly, ale jenž 

vychází z právních pramenů a otázek, o nichž se v řízení mezi stranami jednalo. 

Jedním z důvodů tohoto přístupu je důraz na hospodárnost a efektivitu rozhodčího řízení. Jak 

bylo uvedeno například ve věci Klöckner, nutnost předchozí výzvy k vyjádření k jakékoli 

právní otázce vznesené rozhodcem z vlastního podnětu by mohla vést ke „zpomalení nebo 

dokonce ochromení rozhodčího řešení sporů.“472 Tento argument je však v obecné rovině 

použitelný pro rozhodčí a potažmo jakékoli sporné řízení a nijak tedy neospravedlňuje 

zvláštní uplatnění principu iura novit curia v investiční arbitráži. 

Hlavním argumentem se zdá být jistá analogie činnosti rozhodce v investiční arbitráži 

k výkonu soudní pravomoci. Výše uvedená citace rozhodnutí ve věci Vivendi v otázce 

překvapivosti rozhodnutí výslovně odkazuje na praxi „soudcovského rozhodování.“ Obdobně 

též v literatuře se lze setkat s názory, že rozhodce v investičním rozhodčím řízení, jehož 

pravomoc vychází z mezinárodní smlouvy a jenž rozhoduje o mezinárodněprávních závazcích 

států, plní obdobnou funkci jako MSD jakožto orgán mezinárodního soudního systému.473 

Ačkoli jiní autoři zase zdůrazňují, že rozhodce je stále jen osobou zmocněnou stranami k 

posouzení nároku uplatněného v dané věci,474 ad hoc výbory dle Úmluvy ICSID očividně 

přiznávají rozhodcům v investiční arbitráži jistý zvláštní status, jenž mu při zacházení 

s rozhodným právem poskytuje téměř soudcovské pravomoci. 

Toto kvazisoudní pojetí role rozhodce v investiční arbitráži však nevede k tomu, že by postup 

podle zásady iura novit curia byl od rozhodce vyžadován jako jeho povinnost. Jak například 

uvedl ad hoc výbor ve věci Enron, „rozhodčí senát není povinen posoudit všechny argumenty 

stran, a tudíž nepochybně není povinen posoudit ani argumenty, jež strany nevznesly.“475 

                                                 

472 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. května 1985 ve věci Klöckner v. Kamerun, č. ARB/81/2, odst. 91 (cit.): 

„Within the dispute's "legal framework," arbitrators must be free to rely on arguments which strike them as the 

best ones, even if those arguments were not developed by the parties (although they could have been). Even if it 

is generally desirable for arbitrators to avoid basing their decision on an argument that has not been discussed 

by the parties, it obviously does not follow that they therefore commit a "serious departure from a fundamental 

rule of procedure." Any other solution would expose arbitrators to having to do the work of the parties' counsel 

for them and would risk slowing down or even paralyzing the arbitral solution to disputes.“ 

473 PAULSSON, J. op. cit. 2006, s. 12-13; NEWCOMBE, A.; PARADELL, L. op. cit. 2009, s. 90. 

474 BÖCKSTIEGEL, K.-H. op. cit. 2012, s. 588. 

475 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 30. července 2010 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. a Ponderosa 

Assets, L.P. v. Argentina, č. ARB/01/3, odst. 375 (cit.): „A Tribunal is not required to address expressly every 
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Rozhodce tak při posouzení právních otázek a použitelných norem není vázán návrhy stran, 

avšak rovněž není jeho povinností provádět ohledně použitelného práva vlastní šetření. 

Očividným důvodem je jednak skutečnost, že takovou povinnost výslovně neukládá žádná 

pozitivní norma. Rozhodčí senát ve věci Lemire zase v duchu zásady rovnosti stran a 

kontradiktornosti řízení naznačil, že taková vlastní iniciativa rozhodce by dokonce mohla vést 

k porušení základních pravidel řízení.476 Konečně je namístě zmínit v této práci již mnohokrát 

opakovaný argument, že taková povinnost je vzhledem k zákazu věcného přezkumu nálezu 

nevynutitelná. 

Rozhodnutí ad hoc výboru ve věci Enron je však názorným příkladem toho, jak tenká je 

mnohdy hranice mezi nesprávnou či nedostatečnou aplikací použitelného práva a jeho 

svévolným opomenutím. Jakkoli lze v tom prvním případě hovořit o nedostatku odbornosti 

nebo kompetence rozhodce, nesprávná aplikace práva není důvodem pro zrušení rozhodčího 

nálezu. Jak bylo zdůrazněno ve věci MINE v. Guinea, pouze v druhém jmenovaném případě 

lze dovodit překročení pravomoci rozhodce a nález tak v přezkumném řízení zrušit.477 

Jak vyplývá z výše uvedeného, rozhodce v investiční arbitráži není mezinárodním soudním 

orgánem, jemuž by byla inherentní znalost mezinárodního práva ve smyslu rozsudku MSD ve 

věci Fisheries.478 Zůstává osobou zmocněnou stranami řízení k rozřešení jejich sporu a za 

tímto účelem je nepochybně oprávněn, avšak nikoli povinen provádět vlastní šetření ohledně 

obsahu použitelného práva a otázek nevznesených samotnými stranami. Přesto lze ve 

                                                                                                                                                         

argument put by a party, and a Tribunal is therefore certainly not required to address arguments that have not 

been put by parties.“ 

476 Rozhodčí nález ze dne 28. března 2011 ve věci Joseph Charles Lemire v. Ukrajina, č. ARB/06/18, odst. 38 

(cit.): „If, on the basis of a jurisdictional objection never articulated by Respondent nor therefore answered by 

Claimant, the Tribunal had dismissed the arbitration, it would indeed have seriously departed from fundamental 

rules of procedure.“ 

477 Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. prosince 1989 ve věci Maritime International Nominees Establishment 

(MINE) v. Guinea, č. ARB/84/4, odst. 5.03 - 5.04. 

478 Rozsudek MSD ze dne 25. července 1974, ve věci Fisheries Jurisdiction (Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska v. Island), 1974 I.C.J. 3, odst. 17 (cit.): „The Court […], as an international judicial organ, […] 

is required […] to consider on its own initiative all rules of international law which may be relevant to the 

settlement of the dispute. It being the duty of the Court itself to ascertain and apply the relevant law in the given 

circumstance of the case, the burden of establishing or proving rules of international law cannot be imposed 

upon any of the parties for the law lies within the judicial knowledge of the Court.‟ 
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srovnání s rozhodčím řízením o soukromoprávních nárocích v investiční arbitráži sledovat 

mírně odlišný přístup k uplatnění zásady iura novit curia. Ve světle analyzované judikatury 

rozhodce v investiční arbitráži požívá a dle mnohých autorů by také měl požívat nebývalé 

volnosti při stanovení použitelných norem a rozhodných otázek. Vlastní iniciativa rozhodce je 

zřídkakdy vnímána jako excesivní, naopak se zdá být běžnou součástí mandátu rozhodce, již 

strany mají předvídat. To ilustruje již dříve zmíněný vyšší standard překvapivosti rozhodčího 

nálezu, v jehož důsledku může rozhodce svůj nález mnohdy odůvodnit vlastním argumentem, 

aniž by jej předtím stranám předkládal k vyjádření. 

Poslední, čtvrtou hypotézu této práce tak lze zodpovědět kladně. Mezinárodněprávní základ 

pravomoci rozhodce v investiční arbitráži, stejně jako veřejnoprávní charakter věcí, o nichž 

rozhoduje, se zdají být významnými faktory, jež odůvodňují širší uplatnění zásady iura novit 

curia v investiční arbitráži. Ve srovnání s rozhodčím řízením o soukromoprávních nárocích 

tak lze v investiční arbitráži sledovat jistou tendenci směřující k aktivnější roli rozhodce při 

aplikaci práva a potažmo pak k jurisdikční doktríně rozhodčího řízení. 



144 

  



145 

Seznam zkratek 

Arbitration Act 1996 Zákon Velké Británie o rozhodčím řízení z roku 1996, ve znění 

pozdějších předpisů (17. června 1996, c. 23) 

CEPANI Belgické centrum pro rozhodčí řízení a mediaci (Belgian Center 

for Arbitration and Mediation) 

CIMA Občanský a obchodní rozhodčí soud v Madridu (Corte Civil y 

Mercantil de Arbitraje – CIMA) 

Doporučení ILA Doporučení Sdružení mezinárodního práva ke zjišťování obsahu 

použitelného práva v mezinárodním obchodním rozhodčím 

řízení (Recommendations on Ascertaining the Contents of the 

Applicable Law in International Commercial Arbitration, 

International Law Association), usnesení ILA č. 6/2008, Rio de 

Janeiro, 2008 

ECT Dohoda k energetické chartě (Lisabon, 17. prosince 1994), 

sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 372/1999 Sb. 

ESD Soudní dvůr Evropské unie 

Evropská úmluva Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 

1961), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb. 

HCCH Haagská konference mezinárodního práva soukromého 

(založena v Haagu 31. října 1951), sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 18/2008 Sb. m. s. 

ICC Mezinárodní obchodní komora v Paříži (International Chamber 

of Commerce) 

ICSID Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů (založeno 

ve Washingtonu D.C. dne 18. března 1965), organizace Skupiny 

Světové banky 

ILA Sdružení mezinárodního práva (International Law Association) 



146 

IPRG Federální zákon Švýcarska o mezinárodním právu soukromém 

z 18. prosince 1987, AS 1988 1776 (Budesgesetz űber das 

Internationale Privatrecht) 

LCIA Mezinárodní rozhodčí soud v Londýně (London Court of 

International Arbitration) 

MSD Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice), 

založen 26. června 1945, se sídlem v Haagu 

NAFTA Smlouva o severoamerické zóně volného obchodu (17. prosince 

1992) 

Nařízení Řím I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 

dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy 

Nařízení Řím II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze 

dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy 

Newyorská úmluva Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New 

York, 10. června 1958), vyhláška ministra zahraničních věcí č. 

74/1959 Sb. 

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

Pravidla CEPANI Rozhodčí pravidla Belgického centra pro rozhodčí řízení a 

mediaci (Belgian Center for Arbitration and Mediation) 

Pravidla CIMA Pravidla pro rozhodčí řízení Občanského a obchodního 

rozhodčího soudu v Madridu (Corte Civil y Mercantil de 

Arbitraje – CIMA) 

Pravidla ICC Pravidla pro rozhodčí řízení Mezinárodního rozhodčího soudu 

při ICC (International Chamber of Commerce) 

Pravidla LCIA Pravidla pro rozhodčí řízení LCIA – Mezinárodního rozhodčího 

soudu Londýn (London Court of International Arbitration) 



147 

Pravidla SCC Pravidla pro rozhodčí řízení Rozhodčího institutu při 

Stockholmské obchodní komoře (Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce) 

Pravidla SIAC Rozhodčí pravidla Střediska pro mezinárodní rozhodčí řízení 

v Singapuru (Singapore International Arbitration Centre) 

RozŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů 

SDMS Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti (Permanent Court of 

International Justice), založen 13. prosince 1920, se sídlem 

v Haagu 

Úmluva ICSID Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých 

států (Washington, 18. března 1965), sdělení federálního 

ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb. 

USA Spojené státy americké 

Vzorový zákon UNCITRAL Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž 

z roku 1985, ve znění změn z roku 2006 

ZMPS Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zpráva ILA Závěrečná zpráva Sdružení mezinárodního práva ke zjišťování 

obsahu použitelného práva v mezinárodním obchodním 

rozhodčím řízení (Ascertaining the Contents of the Applicable 

Law in International Commercial Arbitration: Final Report, 

International Law Association), Rio de Janeiro, 2008 

  



148 

  



149 

Seznam použitých zdrojů 

1. Seznam použité literatury 

ALBERTI, Ch. P.: Iura Novit Curia in International Commercial Arbitration: How Much 

Justice DoYou Want? In: KRÖLL, S. M.; LOUKAS, A. M. et al. (eds.) International 

Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 3-32. 

ALVES, R. F. Jura Novit Arbiter under Brazilian Law. In FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, 

G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New York: Juris, 2018, s. 

47-90. 

ARROYO, M. Which is the Better Approach to Jura Novit Arbiter – the English or the Swiss? 

In: MÜLLER, Ch., RIGOZZI, A. (eds.) New Developments in International Commercial 

Arbitration, Zurich: Schulthess, 2010, s. 27-54. 

BAPTISTA, L. O. Arbitragem comercial e internacional. São Paulo: Lex Magister Produtos 

Jurídicos, 2011, 447 s. 

BASEDOW, J. The Application of Foreign Law - Comparative Remarks on the Practical Side 

of Private International Law. In BASEDOW, J., PIßLER, K. B. (eds.) Private International 

Law in Mainland China, Taiwan and Europe, Tübingen: Mohr Siebeck., 2014, s. 85-97. 

BĚLOHLÁVEK, A. J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. 

vyd., Praha: C. H. Beck, 2012, 1776 s. 

BĚLOHLÁVEK, A. J.; HÓTOVÁ, R. Znalci v mezinárodním prostředí: v soudním řízení 

civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Praha: C. H. Beck, 2011, 555 

s. 

BĚLOHLÁVEK, A.; PEZL, T. Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a 

ústavního pořádku České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. s. 256-261. 

BLACKABY, N.; PARTASIDES, C. (eds.) Redfern and Hunter on International Arbitration, 

6. vyd., Oxford: Oxford University Press, 2015, 944 s. 

BÖCKSTIEGEL, K.-H. Commercial and Investment Arbitration: How Different Are They 

Today? – The Lalive Lecture. Arbitration International, 2012, roč. 28, č. 4, s. 577-590. 



150 

BONOMI. A; BOCHATAY, D. Iura Novit Arbiter in Swiss Arbitration Law. In: FERRARI, 

F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, 

New York: Juris, 2018, s. 377-401. 

BORN, G. B. International Commercial Arbitration, 2. vyd., Haag: Kluwer Law International, 

2014, 4408 s. 

BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. (eds.) The Application of Substantive Law by International 

Arbitrators, Paris: Dossiers - ICC Institute of World Business Law, 2014, 172 s. 

BORTOLOTTI, F.; MAYER, P. (eds.) The Application of Substantive Law by International 

Arbitrators, Paris: Dossiers - ICC Institute of World Business Law, 2014, 172 s. 

BRIGGS, A. Conflict of Laws, 2. vyd., New York: Oxford University Press, 2008, 324 s. 

BROWN, K. B.; SNYDER, D. V. (eds.) General Reports of the XVIIIth Congress of the 

International Academy of Comparative Law (Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de 

l’Académie Internationale de Droit Comparé). Dordrecht / New York: Springer Science & 

Business Media, 2012, 704 s. 

CASEY, J. B.; KIM, S. Jura Novit Arbiter in Canada. In: FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, 

G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New York: Juris, 2018, s. 

91. 

CISÁR, I.: Aplikácia českého práva namiesto práva cudzieho. Právník, 2012, rč. 151, č. 7, s. 

723-738. 

CORDERO MOSS, G. Is the Arbitral Tribunal Bound by the Parties’ Factual and Legal 

Pleadings? Stockholm International Arbitration Review, 2006, č. 3, s. 1-31. 

CORDERO-MOSS, G. Tribunal’s Powers Versus Party Autonomy. In: MUCHLINSKI, P., 

ORTINO, F., SCHREUER, CH. (eds.) The Oxford Handbook of International Investment 

Law, Oxford: Oxford University Press, 2008, 1207 a násl. 

DE BRABANDERE, E. Investment Treaty Arbitration as Public International Law: 

Procedural Aspects and Implications. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, 230 s. 

DIMOLITSA, A. The equivocal power of the arbitrators to introduce ex officio new issues of 

law. ASA Bulletin, 2009, rč. 27, č. 3, s. 426-440. 

DOMIT, O. A. Iura novit curia e causa de pedir: o juiz e a qualificação jurídica dos fatos no 

processo civil brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2016, 320 s. 



151 

FERREYRA, M. I. La Ruptura Del Nexo Causal, Entre El Principio de Congruencia y de Iura 

Novit Curia. Los Fines de La Ley Ylos Límites de La Aplicación Judicial Del Derecho. La 

Ley Córdoba, říjen 2014, s. 969 a násl. 

GAILLARD, E. The Extent of Review of the Applicable Law in Investment Treaty 

Arbitration. In: GAILLARD, E.; BANIFATEMI, Y. (eds.) Annulment of ICSID Awards. IAI 

International Arbitration Series. New York: Juris Publishing, 2004, č. 1, s. 223 a násl. 

GAILLARD, E.; SAVAGE, J. (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International 

Commercial Arbitration, 1. vyd., Haag: Kluwer Law International, 1999, 1320 s. 

GILLIS WETTER, J. Procedures for Avoiding Unexpected Legal Issues. In: VAN DEN 

BERG, A. J. (ed.) Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in 

International Arbitration, IC ICCA Congress Series 1994 Vienna, Vol 7. Haag: Kluwer Law 

International, 1996, s. 87-99. 

GIOVANNINI, T. International Arbitration and Jura Novit Curia - Towards Harmonization. 

In: FERNÁNDEZ-BALLATEROS, M. Á.; ARIAS, D. (eds) Liber Amicorum: Bernardo 

Cremades, Madrid: La Ley, 2010, s. 495 a násl. 

GOMES CORREA, F. P. Limites Objetivos da Demanda na Arbitragem. Revista Brasileira 

de Arbitragem, 2013, roč. 10, č. 40, s. 54-71. 

HARTLEY, T. C. Pleading and Proof of Foreign Law: The Major European Systems 

Compared. International and Comparative Law Quarterly, 1996, rč. 45, č. 2, s. 271-292 

HOBER, K. Arbitration Involving States. In: NEWMAN, L. W., HILL, R. (eds.) The Leading 

Arbitrators’ Guide to International Arbitration. 2. vyd., Huntington, New York: Juris 

Publishing, 2008, s. 139-162. 

HORVATH, G. J. The Duty of the Tribunal to Render an Enforceable Award. Journal of 

International Arbitration, 2001, rč. 18, č. 2, s. 135-158. 

CHALAR, L. La prueba del derecho en el arbitraje. Revista del Club Español del Arbitraje, 

2015, č. 24, s. 69-83. 

CHOONG, J., MOSER, M. J. (eds.) Asia Arbitration Handbook, Oxford: Oxford University 

Press, 2011, 1296 s. 

ISELE, T. The principle iura novit curia in international commercial arbitration. International 

Arbitration Law Review, 2010, rč. 13, č. 1. s. 14-26. 



152 

KAUFMANN-KOHLER, G. Arbitral Precedent: Dream, Necessity, or Excuse? Arbitration 

International, 2007, rč. 23, s. 359-360. 

KAUFMANN-KOHLER, G. Globalization of Arbitral Procedure. Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, 2003, rč. 36, s. 1314-1333. 

KAUFMANN-KOHLER, G. The Governing Law: Fact or Law? – A Transnational Rule on 

Establishing its Content. In: WIRTH, M. (ed.) Best Practices in International Arbitration, 

ASA Special Series, č. 26, 2006. 

KNAP, V. Teorie práva, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1995, 247 s. 

KNUTS, G. Jura Novit Curia and the Right to be Heard – An Analysis of Recent Case Law. 

Arbitration International, 2012 rč. 28, č. 4, s. 669-690. 

KUČERA, Z.; PAUKNEROVÁ, M.; RŮŽIČKA, K. et al. Mezinárodní právo soukromé, 8. 

vyd. Plzeň / Brno: Aleš Čeněk / Doplněk, 2015, 432 s. 

KÜHN, Z. Iura novit curia: aplikace starého principu v nových podmínkách. Právní rozhledy, 

2004, rč. 12, č. 8, s. 295-299. 

KURKELA, M. Due Process in Arbitration: a Finnish Perspective. Journal of International 

Arbitration, 2004. rč, 21, č. 2. s. 221-225. 

KURKELA, M. Jura Novit Curia’ and the Burden of Education in International Arbitration – 

A Nordic Perspective. ASA Bulletin, 2003, rč. 21, č. 3. s. 486-500. 

LANDOLT, P. Arbitrators’ Initiatives to Obtain Factual and Legal Evidence. Arbitration 

International. The Journal of the London Court of International Arbitration, 2012, rč. 28, č. 2, 

s. 173-223. 

LEW, J. D. M.; MISTELIS, L. A.; KRÖLL, S. M. Comparative International Commercial 

Arbitration. Haag: Kluwer Law International, 2003, 992 s. 

LOIZOU, S. Revisiting the “Content-of-Laws” Enquiry in International Arbitration. 

Louisiana Law Review, 2018, rč. 78, č. 3, s. 811-875. 

MACPHERSON, C., MAINWARING-TAYLOR, CH. Final and binding? Challenges under 

the Arbitration Act 1996. Arbitration, 2006. rč. 72, č. 2, s. 119-123. 

MANGAN, M.; REED, L.; CHOONG, J. A Guide to the SIAC Arbitration Rules, Oxford: 

Oxford University Press, 2014, 329 s. 



153 

MANTAKOU, A. P. The Misadventures of the Principle Jura Novit Curia in International 

Arbitration - A Practitioner’s Approach. In: Purusit of Justice: Essays in Honour of Spyridon 

Vl. Atenas: Vrellis, 2014, s. 487-498 

MEIER, A.; MCGOUGH, Y. Do Lawyers Always Have to Have the Last Word? Iura Novit 

Curia and the Right to Be Heard in International Arbitration: an Analysis in View of Recent 

Swiss Case Law. ASA Bulletin, 2014, rč. 32, č. 3, s. 490-507. 

MERKIN, R.; FLANNERY, L. Arbitration Act 1996. 5. vyd., Abingdon: Informa Law from 

Routledge, 2014, 566 s. 

MIGUEL ASENSIO, P. Spain. In: BASEDOW, J.; RÜHL, G.; FERRARI, F.; MIGUEL 

ASENSIO, P. (eds.) Encyclopedia of Private International Law, 3. svazek, Cheltenham: 

Edward Elgar, 2017, s. 2523-2535. 

MILLS, A. Antinomies of Public and Private at the Foundations of International Investment 

Law and Arbitration. Journal of International Economic Law, 2011, rč. 14, č. 2, s. 469-503. 

MISTELIS, L. (ed.) Concise International Arbitration, 2. vyd., Alphen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, 2015, 1440 s. 

MISTELIS, L.; POTOCNIK, M. Iura Novit Arbiter in England and Wales: The Exercise of 

Arbitral Dicrection. In FERRARI, F.; CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in 

International Arbitration. Huntington, New York: Juris, 2018, s. 135-167. 

MOSES, M. L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 340 s. 

NARIMAN, F. S. The Spirit of Arbitration. Arbitration International, 2000, rč. 16, č. 3, s. 

261-278. 

NEWCOMBE, A. PARADELL, L. Law and Practice of Investment Treaties: Standards of 

Treatment, Austin: Kluwer Law International, 2009, 646 s. 

NEWCOMBE, A.; PARADELL, L. Law and Practice of Investment Treaties: Standards of 

Treatment. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009, 614 s. 

NYGH, P. E.; DAVIES, M. Conflict of Laws in Australia, 7. vyd., Sydney: LexisNexis 

Butterworths, 2002, 719 s. 

OBERHAMMER, P.; DOMEJ, T. Germany, Switzerland and Austria. In: VAN RHEE, C. H. 

(ed.) European Traditions in Civil Procedure, Antverpy: Intersentia, 2005, s. 103-128. 



154 

PAUKNEROVÁ, M. Aktuální otázky používání zahraničního práva v soudním a v rozhodčím 

řízení. Právník, 2012, rč. 151, č. 12, s. 1265-1290. 

PAUKNEROVÁ, M. Rozhodčí řízení ve vztahu k zahraničí – otázky rozhodného práva. 

Právní rozhledy, 2003. č. 12, s. 587-594. 

PAUKNEROVÁ, M. Some Remakrs on the Treatment of Foreign Law in Arbitration. In: 

JAGIELSKA, M.; PAZDAN, M.; ROTT-PIETRZYK, E.; SZPUNAR, M. (eds.) Rozprawy z 

prawa prywatnego. Varšava: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 961-972. 

PAULSSON, J. International Arbitration and the Generation of Legal Norms: Treaty 

Arbitration and International Law. Transnational Dispute Management, 2006, rč. 3, č. 5, s. 1 

a násl. 

POUDRET, J. F.; BESSON, S. Comparative Law of International Arbitration. 2. vyd., 

London: Sweet & Maxwell, 2007, 925 s. 

RAMINA DE LUCCA, R. Iura novit curia nas arbitragens. Revista Brasileira de Arbitragem, 

2016, roč. 13, č. 50, s. 54-78. 

REDFERN, A.; HUNTER, M. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 

London: Sweet & Maxwell, 2004, 659 s. 

RIVERA, J. C. Nulidad del laudo arbitral por la no aplicación del derecho elegido por las 

partes. La Ley, 1. prosince 2010, s. 411 a násl. 

RIVERA, Jr., J. C. Iura Novit Arbiter in Argentine Arbitration Law. In: FERRARI, F.; 

CORDERO-MOSS, G. (eds.) Iura Novit Curia in International Arbitration, Huntington, New 

York: Juris, 2018, s. 1-16. 

ROSÓN, G. I. Iura novit curia y principio de contradicción: su aplicación en le arbitraje en 

España. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, č. 9, 2016, s. 45-95. 

ROZEHNALOVÁ, N. Lex mercatoria a jeho užití v řízení před mezinárodními rozhodci. 

Právní praxe v podnikání, 1999, rč. 8, č. 11, s. 29-37. 

ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. 

vyd. Praha: Aspi Wolters Kluwer, 2008, 400 s. 

RŮŽIČKA, K. K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2003, č. 5, s. 

32-40. 



155 

SHAHABUDDEEN, M. Precedent in the World Court. New York: Cambridge University 

Press, 1996, 268 s. 

SHEPPARD, A. English Arbitration Act (Chapter 23), Part I, The Arbitral Proceedings, 

Section 33 [General duty of the tribunal]. In: MISTELIS, L. (ed.) Concise International 

Arbitration, 2. vyd., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, 1440 s. 

SHORE, L., CAREY, G. Procedural irregularity: setting aside or remitting awards under 

English or Irish law - a comparative assessment. Interntional Arbitration Law Review, 2005, 

rč. 8, č. 2, s. 58-68. 

SCHREUER, CH. Investment Treaty Arbitration and Jurisdiction over Contract Claims – the 

Vivendi I Case Considered. In: WEILER, T. (ed.) Leading Cases from the ICSID, NAFTA, 

Bilateral Teraties and Customary International Law, London: Cameron May, 2005, s. 281-

324. 

SCHREUER, CH. Three Generations of ICSID Annulment Proceedings. In: GAILLARD, E.; 

BANIFATEMI, Y. (eds) Annulment of ICSID Awards. IAI International Arbitration Series. 

New York: Juris Publishing, 2004, č. 1, s. 17-42. 

SILBERMAN, L; FERRARI, F. Getting to the law applicable to the merits in international 

arbitration and the consequences of getting it wrong. In: FERRARI, F.; KRÖLLS, S. (eds.) 

Conflicts of Laws in International Arbitration, Mnichov: Sellier European Law Publishers, 

2011, s. 257-324. 

SUAREZ ANZORENA, C. I. Vivendi v. Argentina: On the Admissibility of Requests for 

Partial Annulment and the Ground of a Manifest Excess of Powers. In: GAILLARD, E.; 

BANIFATEMI, Y. (eds) Annulment of ICSID Awards. IAI International Arbitration Series. 

New York: Juris Publishing, 2004, č. 1, s. 123-176. 

SYMEONIDES, S. C. American Private International Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer 

Law International, 2008, 372 s. 

VAN HAERSOLTE-VAN HOF, J. J.; KOPPE, E. International Arbitration and the Lex 

Arbitri. Arbitration International, 2015, roč. 31, č. 1, s. 27-62. 

WAINCYMER, J. International Arbitration and the Duty to Know the Law. Journal of 

International Arbitration, 2011, roč. 28, č. 3, s. 201-242. 

WAINCYMER, J. Procedure and Evidence in International Arbitration. Alphen aan den 

Rijn: Kluwer Law International, 2012, 1408 s. 



156 

WHITTAKER, S. Who Determines What Civil Courts Decide? Private Rights Public Policy 

and EU Law. In: LECZYKIEWICZ, D.; WEATHERILL, S. (eds.) The Involvement of EU 

Law in Private Law Relationships, Oxford: Hart Publ., 2013, s. 89-130. 

2. Seznam použitých internetových zdrojů 

BIGGE, D. M. Iura Novit Curia in Investment Treaty Arbitration: May? Must? Kluwer 

Arbitration Blog [online]. 29. prosince 2011 [2019-04-15]. Dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/12/29/iura-novit-curia-in-investment-treaty-

arbitration-may-must/ 

ESPLUGUES, C. (ed.) The Application of Foreign Law by Judicial and Non-Judicial 

Authorities in Europe: Final General Report (and „Basic Principles for a Future EU 

Regulation on the Application of Foreign Law“) [online]. Projekt č. JLS/CJ/2007-1/03, 2010. 

[2017-06-22] Dostupné na: 

http://www.academia.edu/12503788/Harmonization_of_Private_International_Law_in_Europ

e_and_Application_of_Foreign_Law_The_Madrid_Principles_of_2010 

GERADIN, D., PAOLO VILLANO, E. Iura Novit Curia Stealing the Limelight (Again). 

Kluwer Arbitration Blog [online]. 22. dubna 2016 [2019-03-19]. Dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/04/22/iura-novit-curia-stealing-the-

limelight-again/ 

HAUSMANN, R. Pleading and Proof of Foreign Law – a Comparative Analysis. The 

European Legal Forum [online]. 2008, č. 1, s. 10-14 [2017-07-12]. Dostupné na: 

http://www.simons-law.com/library/pdf/e/878.pdf 

HUO, Z. Highlights of China’s New Private International Law Act: From the Perspective of 

Comparative Law. Revue Juridique Themis [online]. 2011, rč. 45 č. 3, s. 641-684 [2017-08-

10] Dostupné na: https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/5973_45-

3%20Huo.pdf 

KAUFMANN-KOHLER, G. The arbitrator and the law : Does he/she know it ? Apply it ? 

How ? And a few more questions. In: WIRTH, M. (ed.) Best practices in international 

arbitration. ASA Swiss arbitration Association Conference of January 27, 2006 in Zürich. 

Bâle: Association Suisse de l'Arbitrage [online]. 2006. s. 87-95 [2017-04-06]. Dostupné na: 

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:30374 



157 

LALANI, S. Establishing the Content of Foreign Law: A Comparative Study. Maastricht 

Journal of European and Comparative Law [online]. 2013, rč. 20, č. 1, s. 75-113 [2017-06-

28] Dostupné na: http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/its/mj_20_01_0075.pdf 

LEVY, L. Jura Novit Curia? The Arbitrator’s Discretion in the Application of the Governing 

Law. Kluwer arbitration blog [online]. [2017-05-11]. Dostupné na: 

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/1009/03/20/jura-novit-curia-the-arbitrator´s-discretion-

in-theapplication-of-the-governing-law/ 

LEW, J. D. M. Iura Novit Curia and Due Process. Legal Studies Research Paper No. 

72/2010, Queen Mary University of London, School of Law [online]. [2017-05-11]. Dostupné 

na http://ssrn.com/abstract=1733531 

PAEZ-SALGADO, D. From Iura Novit Curia to Zeno’s Paradox of Motion. Kluwer 

arbitration blog [online]. 16. dubna 2015 [2019-04-19]., dostupné na: 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2015/04/16/from-iura-novit-curia-to-zenos-

paradox-of-motion/ 

ROZEHNALOVÁ, N. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In: Dny práva – 2009 – 

Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009 [online]. [2017-05-11]. Dostupné na: 

http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/rozhodci_rizeni.html 

TEITZ, L. E. Determining and Applying Foreign Law: The Increasing Need for Cross-Border 

Cooperation. New York University Journal of International Law and Politics [online]. 2013, 

rč. 45, s. 1081-1109 [2017-06-28]. Dostupné na: http://nyujilp.org/wp-

content/uploads/2014/01/45.4-Teitz.pdf 

3. Seznam použitých právních předpisů 

Dohoda k energetické chartě (Lisabon, 17. prosince 1994), sdělení Ministerstva zahraničních 

věci č. 372/1999 Sb. [online]. Dostupné na: https://energycharter.org/process/energy-charter-

treaty-1994/energy-charter-treaty/ 

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 1961), vyhláška ministra 

zahraničních věcí č. 176/1964 Sb. 

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (Londýn, 7. července 1968), sdělení 

Ministerstva zahraničních věcí č. 221/1998 Sb. 



158 

Federální zákon Švýcarska o mezinárodním právu soukromém z 18. prosince 1987, 

AS 1988 1776 (Budesgesetz űber das Internationale Privatrecht), [online]. Dostupné na: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870312/201901010000/291.pdf 

Mezi-americká smlouva o obecných pravidlech mezinárodního práva soukromého 

(Montevideo, 8. května 1979, vstup v platnost 10. července 1981, vedená pod č. I-24637) 

[online]. Dostupná na: http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-45.html 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu 

rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o 

příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných 

listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o 

příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných 

listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení 

Nařízení Hongkongu o rozhodčím řízení (Arbitration Ordinance, č. 38/2011, Cap. 609) 

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností 

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, 

uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností 

Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování [Draft Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongfull Acts]. Resoluce OSN č. A/Res/56/83, 

přijatá dne 12. prosince 2001 na 85. plenární schůzi jako 162. bod agendy [online]. Dostupný 

na: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf 

Pravidla pro rozhodčí řízení LCIA – Mezinárodního rozhodčího soudu Londýn (London 

Court of International Arbitration), [online]. Dostupné na: 

https://www.lcia.org/Dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx 



159 

Pravidla pro rozhodčí řízení Mezinárodního rozhodčího soudu při ICC (International 

Chamber of Commerce), [online]. Dostupné na: https://iccwbo.org/dispute-resolution-

services/arbitration/rules-of-arbitration/ 

Pravidla pro rozhodčí řízení Občanského a obchodního rozhodčího soudu v Madridu (Corte 

Civil y Mercantil de Arbitraje – CIMA), [online]. Dostupné na: http://arbitrajecima.com/wp-

content/uploads/2018/09/Reglamento-CIMA-2017-Espa%C3%B1ol.pdf 

Pravidla pro rozhodčí řízení Rozhodčího institutu při Stockholmské obchodní komoře 

(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), [online]. Dostupné na: 

https://sccinstitute.com/media/293614/arbitration_rules_eng_17_web.pdf 

Rozhodčí pravidla Belgického centra pro rozhodčí řízení a mediaci (Belgian Center for 

Arbitration and Mediation), [online]. Dostupné na: https://www.cepani.be/rules/ 

Rozhodčí pravidla Střediska pro mezinárodní rozhodčí řízení v Singapuru (Singapore 

International Arbitration Centre), [online]. Dostupné na: http://www.siac.org.sg/our-

rules/rules/siac-rules-2016 

Rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní 

věci, ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 568/2009/ES, kterým se mění 

rozhodnutí Rady č. 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní 

věci 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, 

rodinných a trestních (Moskva, 12. 8. 1982) vyhláška Ministerstva zahraničních věci č. 

95/1983 Sb. 

Smlouva o severoamerické zóně volného obchodu (17. prosince 1992) [online]. Dostupné na: 

https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-the-Agreement/North-American-Free-Trade-

Agreement 

Statut Mezinárodního soudního dvora [online]. Dostupný na:  https://www.icj-

cij.org/en/statute 

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washington, 18. března 

1965), sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 420/1992 Sb. 

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10. června 1958), vyhláška 

ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb. 



160 

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

předpisů 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon Singapuru o mezinárodní arbitráži (International Arbitration Act, c. 143(A), č. 23/1994 

[online]. Dostupný na: https://sso.agc.gov.sg/Act/IAA1994 

Zákon státu Argentina č. 17.454, občanský a obchodní soudní řád (Código Procesal Civil z 

Comercial de la Nación). [online]. Dostpný na: http://servicios.infoleg.gob.ar 

Zákon státu Brazílie č. 9.307/1996, o rozhodčím řízení [online]. Dostupný na: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm 

Zákon Velké Británie o rozhodčím řízení z roku 1996, ve znění pozdějších předpisů (17. 

června 1996, c. 23) [online]. Dostupné na: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 

4. Seznam použité judikatury 

 

Argentina 

Rozhodnutí Nejvyššího národního soudu Argentiny [Corte Suprema de Justicia de la Nación] 

ze dne 1. června 2004, ve věci José Cartellone Construcciones Civiles S.A. v. Hidroeléctrica 

Norpatagónica S.A. o Hidronor 

Rozhodnutí Federálního odvolacího soudu pro občanské a obchodní věci Argentiny [Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal] ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 

6.921/06, ve věci Titarelli Vitibvinícola y Olivícola SA v. Tittarelli Enrique Américo 

Rozhodnutí Národního odvolacího soudu pro obchodní věci Argentiny [Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial] ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 8.767/08, ve věci EDF 

Itnernational S.A. v. Endesa Internacional (España) et al. 

 

Brazílie 



161 

Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo] ze dne 16. října 2012 ve věci Matlinpatterson Global 

Opportunities Partners II L.P a Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II 

L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, o odvolání č. 0214068-16.2010.8.26.0100 

Rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu Brazílie [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. 

listopadu 2018 ve věci Matlinpatterson Global Opportunities Partners II L.P a 

Matlinpatterson Global Opportunities Partners (Cayman) II L.P v. VRG Linhas Aéreas S/A, 

sp. zn. REsp 1656613-SP, číslo ve sbírce 2014/0110073-3 

Rozhodnutí Nejvyššího Soudního Tribunálu Brazílie [Superior Tribunal de Justiça] ze dne 13. 

června 2017, ve věci TEC Incorporações e Empreendimentos Imobiliários S/A a Patrimonial 

Volga Ltda. v. Patri Sete Empreendimentos Imobiliários Ltda., sp. zn. 1.636.113-SP, číslo ve 

sbírce 2014/0196171-2 

Rozsudek Soudního Tribunálu v São Paulu [1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo] ze dne 7. listopadu 2013, ve věci TEC Incorporações e 

Empreendimentos Imobiliários S/A a Patrimonial Volga Ltda. v. Patri Sete Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., o odvolání č. 0133123-71.2012.8.26.0100 

Rozsudek Okresního soudu v Jaguaraně [Vara Única da Comarca de Jaguaruana] ze dne 26. 

května 2015 ve věci Schahin Engenharia S/A a Consórcio Construtor Vilhena v. Cebel - 

Centrais Elétricas de Belém S/A a Eit Empresa Industrial Tecnica S/A, č. 3687-

22.2014.8.06.0108 a ve věci Eit Empresa Industrial Tecnica S/A v. Cebel - Centrais Elétricas 

de Belém S/A a Schahin Engenharia S/A, č. 3665-61.2014.8.06.0108. Věstník Soudního 

Tribunálu státu Ceará [Diário Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará] ze dne 12. 

června 2015, Fortaleza, edice 1223, s. 439 a násl. 

 

Francie 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour DʼAppel de Paris] ze dne 15. března 2016 ve 

věci Peter de Sutter, Kristof de Sutter, S.A. DS2 a S.A.R.L Polo Garments Mjunga v. 

Madagaskar, sp. zn. 14/19164 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 28. června 1988 ve věci 

Total Chine v. E.M.H. et G.S.C., publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 328. Citováno 

in: GAILLARD, E.; SAVAGE, J. op cit. 1999, s. 941. 



162 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 25. listopadu 1997 ve 

věci Société VRV v. Pharmachim, publikováno in Revue de lʼarbitrage, 1998, s. 684. 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 19. června 2008 ve věci 

Gouvernement de la République Arabe d’Égypte v. Malicorp Ltd., č. 06/17901, publikováno 

in Revue de lʼarbitrage, 2010, s. 114. 

Rozhodnutí Kasačního soudu Francie [Cour de cassation] ze dne 29. června 2011 ve věci 

Overseas Mining Investments Ltd v. Commercial Carribean Niquel S.A., č. 10-23321, 

publikováno in Revue de lʼarbitrage, 2011, s. 678. 

Rozhodnutí Kasačního soudu Francie [Cour de cassation] ze dne 14. března 2006, 

publikováno in Revue de lʼarbitrage, 2006, s. 653. 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Paříži [Cour dʼappel de Paris] ze dne 24. listopadu 2005 ve 

věci Société BVBA Interstyle Belgium v. Société Cat et Co, publikováno in Revue de 

lʼarbitrage, 2006, s. 717. 

 

Hongkong 

Rozhodnutí Vrchního soudu Hongkongu [High Court of Hong Kong] ze dne 15. března 1993 

ve věci Paklito Investment Ltd. v. Klockner East Asia Ltd., 1991 MP 2219, [1993] 2 H.K.L.R. 

39 (C.F.I.). 

Rozhodnutí Odvolacího soudu [Court of Appeal] ze dne 15. března 1996 ve věci Apex Tech 

Investment Limited. v. Chuangʼs Devevelopment (China) Ltd., CACV 231/1995, [1996] 2 

H.K.L.R.D 155 (C.A.). 

Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 10. února 2009 ve věci 

Brunswick Bowling & Billiards Corp. v. Shanghai Zhonglu Industrial Co. Ltd., HCCT 

66/2007, [2009] 5 H.K.C. 1 (C.F.I.). 

Rozhodnutí Soudu první instance [Court of First Instance] ze dne 29. června 2011 ve věci 

Pacific China Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holdings, HCCT 15/2010, 4 

H.K.L.R.D. 188 (H.K.). 

Rozhodnutí Odvolacího soudu [Court of Appeal] ze dne 9. května 2012 ve věci Pacific China 

Holdings (v likvidaci) v. Grand Pacific Holding, CACV 136/2011, [2012] 4 H.K.L.R.D. 1 

(C.A.). 



163 

 

Kanada 

Rozsudek Nejvyššího soudu Kanady [Supreme Court of Canada] ze dne 21. března 2003 ve 

věci Desputeaux v. Éditions Chouettte (1987) inc., č. 28660, 2003 SCC 17. 

Rozhodnutí Vrchního soudního dvora v Ontariu [Ontario Superior Court of Justice] ve věci 

Consolidated Contractors Group S.A.L. v. Ambatovy Minerals S.A.ze dne 28. listopadu 2016, 

č. CV-11386-00CL, 2016 ONSC 7171. 

Rozhodnutí Odvolacího soudu v Quebecu [Cour d'appel de Québec] ze dne 27. listopadu 2013 

ve věci 9002-5073 Québec inc. v. Greguyschka Felix, 2013 QCCA 2048. 

 

Singapur 

Rozhodnutí Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 26. února 2015 ve věci AQU v. 

AQV, [2015] SGHC 26. 

Rozsudek Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 23. září 2013 ve věci TMM 

Division Maritima v. Pacific Richfield Marine, [2013] SGHC 186. 

Rozsudek Odvolacího soudu Singapuru [Court of Appeal] ze dne 9. července 2012 ve věci PT 

Prima Internatinal Development v. Kempinski Hotels SA, [2012] SGCA 35. 

Rozsudek Vrchního soudu Singapuru [High Court] ze dne 23. září 2013 ve věci TMM 

Division Maritima v. Pacific Richfield Marine, [2013] SGHC 186. 

Rozhodnutí Odvolacího soudu Singapuru [Court of Appeal] ze dne 9. května 2007 ve věci 

Soh Beng Tee & Co. v. Fairmount Dev., [2007] SCCA 28. 

 

Španělsko 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 5. července 2016, 

č. 52/2016 (ECLI: ES:TSJM:2016:8114). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 3. prosince 2013, 

č. 89/2013 (ECLI:ES:TSJM:2013:18439). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 10. února 2016, 

č. 17/2016 (ECLI:ES:TSJM:2016:1540). 



164 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 7. července 2015, 

č. 53/2015 (ECLI: ES:TSJM:2015:8492). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Katalonii ze dne 29. dubna 2013, 

č. 33/2013 (ECLI:S:TSJCAT:2013:5324). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 9. června 2015, č. 

50/2015 (ECLI:ES:TSJM:2015:7700). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 3. prosince 2013, 

č. 89/2013 (ECLI:ES:TSJM:2013:18439). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Katalonii ze dne 29. dubna 2013, 

č. 33/2013 (ECLI:S:TSJCAT:2013:5324). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 17. února 2015, 

č. 17/2015 (ECLI:ES:TSJM:2015:1787). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 9. června 2015, č. 

50/2015 (ECLI:ES:TSJM:2015:7700). 

Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Barceloně ze dne 29. října 

2009, č. 355/2009 (ECLI:ES:APB:2009:12326). 

Rozsudek Vrchního soudu [Tribunal Superior de Justicia] v Madridu ze dne 5. července 2016, 

č. 52/2016 (ECLI:ES:TSJM:2016:8114). 

Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Madridu ze dne 2. února 

2007, č. 94/2007 (ECLI: ES:APM:2007:1255). 

Rozsudek Provinčního odvolacího soudu [Audiencia Provincial] v Madridu ze dne 27. 

listopadu 2006, č. 136/2006 (ECLI:ES:APM:2006:16418). 

 

Švýcarsko 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 19. dubna 1994 ve věci Westland Helicopters Ltd. v. The Arab 

British Helicopter Company (ABH), č. 120 II 172. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 11. května 2006 č. 4P.54/2006, publikováno in ASA Bulletin, 2007, 

č. 3, s. 537. 



165 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne  19. prosince 2001 ve věci N.V. Belgische 

Scheepvaartmaatschiappij - Compagnie Maritime Belge v. N.V. Distrigas, č. 4P.114/2001, 

publikováno in ASA Bulletin, 2002, č. 3, s. 493. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 2. března 2001 ve věci Bank Saint Petersburg PLC v. ATA Insaat 

Sanayi ve Ticaret Ltd., č. 4P.260/2000, publikováno in ASA Bulletin, 2001, č. 3, s. 531. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 26. září 2007, publikováno in ASA Bulletin, 2008, s. 152. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 15. dubna 2015, č. 4A_554/2014; rozhodnutí Nejvyššího 

federálního soudu Švýcarska ze dne 19. února 2007, publikováno in ASA Bulletin, 2009, s. 

501. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 30. září 2003, publikováno in ASA Bulletin, 2004, č. 3, s. 574. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 9. června 2009, č. 4A_108/2009, publikováno in ASA Bulletin, 

2010, č. 3, s. 553. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 24. května 2013, č. 4A_476/2012, publikováno in ASA Bulletin, 

2014, č. 1, s. 148. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 9. února 2009 ve věci Urquijo Goitia v. da Silva Muñiz, č. 

4A_400/2008, publikováno in ASA Bulletin, 2009, č. 3, s. 495. 

Rozhodnutí Nejvyššího federálního soudu Švýcarska [Bundesgericht / Tribunal fédéral / 

Tribunale federale] ze dne 27. dubna 2005, č. 4P.242/2004, publikováno in ASA Bulletin, 

2005, s. 719. 

 

Velká Británie 



166 

Rozsudek Nejvyššího soudu Velké Británie [United Kingdom Supreme Court] ze dne 27. 

července 2011 ve věci Jivraj v. Hashwani, [2011] UKSC 40. 

Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 22. 

listopadu 2012 ve věci Terna Bahrain Holding Co WLL v. Al Shamsi & Ors, [2012] EWHC 

3283 (Comm). 

Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 8. 

března 2006 ve věci ABB AG v Hochtief Airport GmbH & Anor, [2006] EWHC 388 (Comm). 

Rozhodnutí Odvolacího soudu [Court of Appeal] ve věci Aiden Shipping Co v. Interbulk Ltd. 

(The Vimeira), [1984] 2 Lloyd's Rep 66. 

Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 14. 

prosince 2004, ve věci Vee Networks Ltd. v. Econet Wireless International Ltd., [2004] 

EWHC 2909 (Comm). 

Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 26. 

července 2007 ve věci OAO Northern Shipping Co v. Remolcadores de Marin SL (The 

Remmar), [2007] 2 Lloyd’s Rep. 302 (Comm). 

Rozsudek Vrchního soudu Anglie a Walesu [High Court of England and Wales] ze dne 29. 

července 2004 ve věci Cameroon Airlines v. Transnet Ltd, [2004] EWHC 1829. 

 

Ostatní 

Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 16. září 1997 ve věci Bernd von Hoffmann v. 

Finanzamt Trier, sp. zn. C-145/96 

Rozsudek MSD ze dne 25. července 1974, ve věci Fisheries Jurisdiction (Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska v. Island), 1974 I.C.J. 3, 

Rozsudek SDMS ze dne 25. srpna 1925 ve věci Certain German interests in Polish Upper 

Silesia (Německo v. Polsko), 1926 P.C.I.J. (ser. A) No. 7 (May 25) 

Rozsudek SDMS ze dne 12. července 1929 ve věci Payment in Gold of Brazilian Federal 

Loans Contracted in France (Francie v. Brazílie), 1929 P.C.I.J. (ser. A) No. 21 

Rozsudek MSD ze dne 27. června 1986 ve věci Militarv and Paramilitary Activities in and 

against Nicaragua (Nicaragua v. USA), 1986 I.C.J. Reports 14 



167 

Rozsudek MSD ze dne 20. prosince 1974 ve věci Nuclear Test (Austrálie v. Francie), [1974] 

ICJ Rep 253 

Odlišné stanovisko soudkyně Higgins [MSD] ze dne 15. prosince 2004 ve věci Legality of 

Use of Force (Srbsko a Černá hora v. Belgie), [1999] ICJ Rep 279 

Rozhodčí nález SCC ze dne 22. září 2005 ve věci Jurij Bogdanov v. Moldavsko, č. 93/2004 

Rozhodčí nález ze dne 23. dubna 2012 ve věci Jan Oostergetel a Theodora Laurentius v. 

Slovensko, řízení dle pravidel UNCITRAL 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. května 1985 ve věci Klöckner v. Kamerun, č. ARB/81/2 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 3. července 2002 ve věci Compañia de Aguas del 

Aconquija SA and Vivendi Universal v. Argentina, č. ARB/97/3 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 12. února 2015 ve věci Tza Yap Shum v. Peru, č. ARB/07/6 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 5. dubna 2016 ve věci TECO Guat. Holdings, L.L.C. v. 

Guatemala, č. ARB/10/23 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 5. února 2002 ve věci Wena Hotels Ltd. v. Egypt, č. 

ARB/94/4 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. června 2010 ve věci Helnan International Hotels A/S v. 

Egypt, č. ARB/05/19 

Rozhodčí nález ze dne 16. září 2015 ve věci Quiborax SA and Non Metallic Minerals SA v. 

Bolívie, č. ARB/06/2 

Rozhodčí nález ze dne 7. února 2017 ve věci Burlington Resources Inc. v Ekvádor, č. 

ARB/08/5 

Rozhodčí nález ze dne 4. října 2013 ve věci Metal-Tech Ltd. v. Uzbekistán, č. ARB/10/3 

Rozhodčí nález ze dne 15. dubna 2016 ve věci Vestey Group Ltd. v. Venezuela, č. ARB/06/4 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 21. února 2014 ve věci Caratube International Oil 

Company LLP v. Kazachstán, č. ARB/08/12 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 14. prosince 1989 ve věci Maritime International Nominees 

Establishment (MINE) v. Guinea, č. ARB/84/4 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 1. listopadu 2006 ve věci Patrick Mitchell v. Kongo, č. 

ARB/99/7 



168 

Rozhodčí nález ze dne 22. května 2007 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. a Ponderosa 

Assets, L.P. v. Argentina, č. ARB/01/3 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 30. července 2010 ve věci Enron Creditors Recovery Corp. 

a Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina, č. ARB/01/3 

Rozhodčí nález ze dne 28. března 2011 ve věci Joseph Charles Lemire v. Ukrajina, č. 

ARB/06/18 

Odlišné stanovisko Dr. Jürgena Vosse ze dne 1. března 2011 ve věci Joseph Charles Lemire 

v. Ukrajina, č. ARB/06/18 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 7. prosince 2009 ve věci RSM Production Corporation v. 

Grenada, č. ARB/05/14 

Rozhodčí nález ze dne 14. března 2003 ve věci CME Czech Republic B.V. (The Netherlands) 

v. Česká republika, řízení dle Pravidel UNCITRAL 

Rozhodnutí ad hoc výboru ze dne 16. září 2011 ve věci Continental Casualty Company v. 

Argentina, č. ARB/03/9 

Rozhodčí nález ze dne 10. října 1973 ve věci BP Exploration Co (Libya) Ltd. v. Libye, 

publikováno in (1979) 53 ILR 297 

 

5. Seznam ostatních zdrojů 

Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Access to Foreign Law in Civil and 

Commercial Matters: Conclusions and Recommendations [online]. 2012 [2017-09-11]. 

Dostupné na: https://assets.hcch.net/upload/foreignlaw_concl_e.pdf 

Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Studie o zacházení s cizím právem: 

zpráva ze zasedání ze dnů 23.-24. února 2007 [online]. 2007 [2017-09-11]. Dostupné na: 

https://assets.hcch.net/upload/wop/genaff_pd21ae2007.pdf 

Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. Zpráva ze zasedání expertů o 

celosvětové spolupráci v online zpřístupnění informací o národních právních řádech [online]. 

2009 [2017-09-11]. Dostupné na: https://assets.hcch.net/upload/wop/genaff_pd11b2009e.pdf 

International Law Association. Recommendations on Ascertaining the Contents of the 

Applicable Law in International Commercial Arbitration [online]. Usnesení ILA č. 6/2008, 



169 

Rio de Janeiro, 2008, s. 11 [2017-06-28]. Dostupné na http://www.ila-

hq.org/en/committees/index.cfm/cid/19 

Notes of Advisory Committee on Rules – 1966, U.S. Federal Rules of Civil Procedure, Rule 

44.1 [online]. [2017-06-28]. Dostupné na: https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_44.1 

Společný postoj Rady s pozměňovacími návrhy Parlamentu ke schválení nařízení o právu 

rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 

2003/0168(COD)) z 20. prosince 2006 [online]. [2017-09-24] Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-

0481+0+DOC+XML+V0//EN#title3 

Stanovisko Komise ze dne 14. března 2007 k pozměňovacím návrhům Evropského 

parlamentu týkajícím se společného postoje Rady k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a 

Rady o právu použitelném na mimosmluvní závazky („ŘÍM II“), kterým se mění návrh 

Komise 2003/0168 (COD), bod. 4.3 [online]. [2017-09-24]. Dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007PC0126&from=EN 

Swiss Institute of Comparative Law. The application of foreign law in civil matters in the EU 

member states and its perspectives for the future. JLS/2009/JCIV/PR/0005/E4, Synthesis 

report with recommendations [online]. Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 2011 

[2017-06-22], s. 9 a násl. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/foreign_law_en.pdf 

  



170 

  



171 

Iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení 

Abstrakt 

Práce se zabývá uplatněním zásady iura novit curia v mezinárodním rozhodčím řízení. 

V úvodu objasňuje funkci této zásady v tradici kontinentálního soudního řízení a případná 

rizika spojená s jeho aplikací v rozhodčím řízení, a to především s ohledem na meze 

pravomoci rozhodce a řádný proces. Zatímco pravidla o vedení rozhodčího řízení neposkytují 

v tomto ohledu žádná konkrétní vodítka, základní meze použití této zásady v rozhodčím řízení 

stanovují obecné soudy v řízení o zrušení nebo uznání rozhodčího nálezu. Práce si klade za cíl 

tyto meze určit na základě soudní judikatury několika vybraných zemí a sledovat případnou 

podobnost s jejich civilním soudním řízením. 

Navzdory rozdílným právním tradicím jednotlivých zemí rozbor judikatury nachází řadu 

společných prvků v přístupech k použití principu iura novit curia v mezinárodním rozhodčím 

řízení napříč těmito zeměmi. Při zkoumání pravomoci rozhodce aplikovat právo dle vlastního 

uvážení soudy sdílejí obdobné obavy ohledně zajištění práva stran na projednání věci. Ačkoli 

v investiční arbitráži má princip iura novit curia poněkud pevnější postavení, obecně tento 

princip rozhodci poskytuje pravomoc z vlastního podnětu provádět šetření ohledně 

použitelného práva, zatímco předpoklady řádného procesu stanovují omezení pro výkon této 

pravomoci. 
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Iura novit curia in international arbitration 

Abstract 

The thesis deals with the application of the iura novit curia principle in international 

arbitration. At the outset, it explains the function of the principle in the civil law tradition of 

court procedure and the potential issues arising out of its application in arbitration, in 

particular with regards to the limits of arbitral power and due process. Since the rules on 

conduct of arbitral proceedings provide no specific guidance in this respect, the ultimate 

limits of the use of the principle in arbitration are set by the national courts in proceedings on 

annulment and recognition of arbitral awards. The thesis attempts to delineate these limits on 

the case law of a few chosen countries and observe the potential similarities with their civil 

procedure. 

Despite the differences in the legal traditions in the respective countries, the analysis of the 

case law finds a number of common features in the approaches to the application of the iura 

novit curia principle in international arbitration across the chosen countries. When assessing 

the powers of the arbitrator to apply the law as he deems appropriate, the courts seem to share 

similar concerns about the observation of the partiesʼ right to be heard. Despite its somewhat 

firmer standing in investment arbitration, the iura novit curia principle appears to empower 

the arbitrator to perform enquiries on the applicable law on his own motion, whereas the due 

process requirements set limits to the exercise of this power. 

 

Key words: arbitration, iura novit curia, due process 


