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Úvod 

Zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ je institut umožňující soudům zasahovat do 

výsledku rozhodčího řízení, tedy do procesu řešení sporů, který je alternativou 

k občanskému soudnímu řízení. Nelze o něm však hovořit jako o opravném prostředku. 

Soudní pravomoc v konkrétní věci je totiž existencí rozhodčí smlouvy vyloučena, 

k opravení věcně či právně nesprávných rozhodnutí slouží – je-li tak v rozhodčí smlouvě 

ujednáno – institut přezkumu rozhodčího nálezu (§ 27 ZRŘ), který provádějí jiní 

rozhodci na žádost stran. Zákon nestanoví, z jakých důvodů je možné přezkoumání 

požadovat, a přezkum sám je součástí původního rozhodčího řízení.1 Už z této 

konstrukce je evidentní, že cílem tohoto přezkumu je umožnit přezkoumání rozhodčího 

nálezu i co do jeho věcné správnosti. 

Účelem zrušení rozhodčího nálezu naproti tomu není napravovat takové nesprávnosti či 

fungovat jako druhá instance arbitráže, ale umožnit soudní kontrolu splnění podmínek, 

za kterých je možné věc v rozhodčím řízení projednat. Jinými slovy možnost zrušení 

rozhodčího nálezu je jednou ze záruk práva na spravedlivý proces, jak je formulováno 

v čl. 36 odst. 1 a v čl. 38 LZPS. Skutečnost, že právní řád stranám umožňuje založit 

namísto pravomoci soudů pravomoc rozhodce, nemůže znamenat, že se tím vzdávají 

základních práv a garancí, které by požívaly v občanském soudním řízení. Tato základní 

procesní práva jsou i nadále pod ochranou soudů, která je uskutečněna existencí institutu 

zrušení rozhodčího nálezu. Protože se však jedná o ochranu práv procesních, je zrušení 

rozhodčího nálezu omezeno zákonem taxativně vypočtenými procesními důvody. 

V posledních letech prošlo rozhodčí řízení značnými změnami, a to nejen legislativními, 

z nichž tou nejvýznamnější byla v roce 2012 v ZRŘ podrobně rozpracována ochrana 

spotřebitele (ovšem jen aby se o čtyři roky později staly spotřebitelské spory 

nearbitrabilními). Především se však změnil pohled praxe na právní povahu arbitráže, 

což nejlépe ilustruje odklonění se Ústavního soudu od smluvní teorie rozhodčího řízení 

a jeho příklon k teorii jurisdikční. Důsledky těchto změn se nutně musely zásadním 

způsobem projevit ve využití rozhodčího řízení a v přístupu, který k rozhodčím nálezům 

zastávají soudy. 

 
1 Rozhodčí řízení podle § 23 písm. a) končí právní mocí rozhodčího nálezu, ten se však pravomocným 

stává až v době, kdy nelze požadovat jeho přezkum (§ 28 odst. 1 ZRŘ). 
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Tato práce se proto zabývá využíváním vnitrostátní úpravy zrušení rozhodčího nálezu 

v českém právním prostředí, jejím hlavním cílem je analyzovat tento institut zejména 

ve světle zmíněných změn, které se udály v posledním desetiletí, a jejich reflexe v další 

rozhodovací praxi soudů. Součástí práce je z toho důvodu i teoretický úvod obsahující 

pojednání o povaze rozhodčího řízení a rozhodčího nálezu tak, jak jsou vnímány 

odbornou, především komentářovou literaturou, a zásadních rozhodnutí Ústavního 

soudu, které se jí týkají. 

Na něj navazuje pojednání o řízení o zrušení rozhodčího nálezu a o tom, jaké změny 

prodělalo. Velký prostor je pak věnován jednotlivým zrušovacím důvodům včetně již 

zrušených spotřebitelských, a to opět jak jejich zákonné úpravě, tak především 

relevantním soudním rozhodnutím. Důraz je kladen na analýzu vývoje judikatury do 

současného stavu. 

Zákonná úprava zrušení rozhodčího nálezu je obsažena v části čtvrté ZRŘ.2 Základní 

poznatky k výkladu jednotlivých ustanovení jsou proto čerpány z komentářové 

literatury k tomuto zákonu, jmenovitě komentáře A. Bělohlávka,3 L. Lisseho4 

a kolektivu okolo M. Olíka,5 resp. z jiných monografií týkajících se rozhodčího řízení.6 

Vzhledem k zaměření práce je však stěžejním zdrojem judikatura. Ke zkoumání vývoje 

a směřování soudní praxe jsou využívána relevantní rozhodnutí Ústavního soudu 

a Nejvyššího soudu, případně rozhodnutí soudů nižších či Soudního dvora Evropské 

unie, která formování judikatury v oblasti přístupu soudů ke zrušování rozhodčích 

nálezů ovlivnila. 

 

  

 
2 Přičemž § 30 ZRŘ umožňuje přiměřené užití OSŘ. 
3 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1776 str. Beckova edice komentované zákony. 
4 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012. 920 str. 
5 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017. 528 str. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). 
6 Např. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 399 str. 
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1. Rozhodčí řízení 

V zásadě se dá říci, že je rozhodčí řízení mimosoudním způsobem řešení sporů, 

ve kterém rozhodce (či více rozhodců nebo stálá instance) rozhoduje arbitrabilní spory 

mezi stranami. Jeho cílem je vydání rozhodčího nálezu, který je podle § 28 odst. 2 ZRŘ 

postaven na roveň rozsudku obecného soudu – je vykonatelný, tedy je exekučním 

titulem. Podle A. Bělohlávka se jedná o „prostředek, v jehož rámci je rozhodování 

o zájmech jedné nebo více osob svěřeno jedné nebo více jiným osobám – rozhodcům –, 

které odvozují svou pravomoc od dohody stran (v rámci objektivní a subjektivní 

arbitrability), nikoli od orgánů státu.“7 Zákon tedy vymezuje, zda a v jakém rozsahu je 

v dané věci rozhodčí smlouva přípustná, a případně určuje další podmínky pro její 

uzavření. 

Jinými slovy: „základními podmínkami realizace rozhodčího řízení jsou přípustnost 

projednání sporu v rozhodčím řízení z pohledu dotčených právních řádů a platná 

dohoda stran o podřízení sporu rozhodcům,“8 alespoň co se týká vnitrostátního 

rozhodčího řízení. Předpoklady uskutečnění rozhodčího řízení pak ZRŘ upravuje v § 2, 

kde stanovuje, v jakých druzích sporů je možné přenést rozhodovací pravomoc na 

rozhodce či rozhodčí soud, a doplňuje toto vymezení ještě podmínku možnosti uzavřít 

podle platné právní úpravy o předmětu sporu soudní smír. Arbitrabilitě a vůbec 

možnosti platně uzavřít rozhodčí smlouvu je v této práci věnována pozornost níže 

v rozboru jednotlivých důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu. 

Rozhodčí řízení rozhodně není nikterak novým fenoménem, jeho kořeny můžeme 

vystopovat až do starověku. A. Bělohlávek v této souvislosti mluví o primitivní 

předřímské justici,9 i římské právo však vedle soudců znalo pojem arbitres.10 Řešení 

sporů v předstátních útvarech raného středověku bývá přirovnáváno spíše k rozhodčímu 

řízení než k soudnímu procesu; v soudnictví v pravém slova smyslu se toto rozhodování 

 
7 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 8. 
8 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 57. 
9 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 23. 
10 Tito rozhodci měli podle Zákona XII desek vyšetřit zmatené právní poměry mezi stranami jako 

nezávislí znalci, rozhodovali např. spory o meze či o rozdělení společné věci mezi spoluvlastníky. Srov. 

RŮŽIČKA, Květoslav a DOSTALÍK, Petr. Arbiter a arbitrum v římském právu a rozhodce a rozhodčí 

řízení v českém právu. In BĚLOVSKÝ, Petr a STLOUKALOVÁ, Kamila, ed. Caro amico: 60 kapitol 

Michala Skřejpka, aneb, Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, str. 349. 
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v českém prostředí transformuje až v 9. století a o využití řízení rozhodčího vedle 

soustavy soudů jsou zprávy ze století 13., kdy do Čech proniká ze západních států 

navazujících na římskou tradici.11 

První tuzemskou úpravou rozhodčího řízení, kterou bychom mohli označit za relativně 

moderní, byl zákon č. 113/1895 ř. z., civilní soudní řád, jenž s účinností od 1. ledna 

1898 nahradil dřívější josefínský obecný soudní řád. Nejen že tento zákon jako kodex 

civilního procesu přímo obsahoval ustanovení o rozhodčím řízení a jeho průběhu, ale 

v § 594 dokonce rozhodčímu výroku (tedy výsledku rozhodčího řízení) přiznával účinky 

soudního rozhodnutí. Neúčinnosti výroku bylo možné se domáhat jen z důvodů 

v zákoně vypočtených. 

Rekodifikacemi civilního procesního práva v 50. a 60. letech 20. století se sice rozhodčí 

řízení stalo marginálním – nakonec bylo omezeno jen na spory z mezinárodního 

obchodu a jeho úprava byla vyňata z procesního kodexu (dodnes účinný OSŘ ji od 

počátku neobsahuje) do samostatného zákona –, rozhodčí nález byl však podle všech 

postupně účinných úprav exekučním titulem, možnou obranou proti němu žaloba na 

jeho neúčinnost, resp. zrušení k obecnému soudu.12 

Tyto účinky přiznává rozhodčímu nálezu i výše zmíněný § 28 odst. 2 dnes účinného 

ZRŘ. A to přesto, že rozhodci ani stálé rozhodčí soudy nejsou orgány veřejné moci, ale 

mají povahu soukromých osob, jak opakovaně konstatuje Ústavní soud.13 Kromě 

vykonatelnosti rozhodčího nálezu je navíc současná právní úprava svým 

předchůdkyním podobná i mechanismem soudní kontroly rozhodčích nálezů, která se 

zahajuje žalobou k obecnému soudu. Což není nijak překvapivé vzhledem k tomu, že 

současný ZRŘ vychází z dosavadní úpravy a ze Vzorového zákona o mezinárodní 

obchodní arbitráži UNCITRAL z roku 1985.14 

 
11 SCHELLE, Karel a SCHELLEOVÁ, Ilona. Rozhodčí řízení: historie, současnost a perspektivy. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2002, str. 12–13. 
12 Srov. § 651 a násl. zák. č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanského soudního 

řádu) a § 18 odst. 1 a § 20 a násl. zák. č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním 

styku a o výkonu rozhodčích nálezů. 
13 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02, a z něj vycházející usnesení 

ze dne 4. 12. 2003, sp. zn. IV. ÚS 511/03, usnesení ze dne 29. 4. 2005, sp. zn. III. ÚS 166/05, usnesení 

ze dne 14. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 483/07, a usnesení ze dne 17. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 533/10; posléze 

tento názor Ústavní soud zopakoval i v nálezu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07. 
14 Důvodová zpráva k návrhu ZRŘ, sněmovní tisk 1136, 1. volební období, 1992–1996. 
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Účinky rozhodčího nálezu a způsob, kterým jej lze odstranit, tedy v posledních 120 

letech vykazují shodné znaky, ačkoli právní věda přišla s několika přístupy 

k rozhodčímu řízení samotnému a tím i k charakteru rozhodčího nálezu. 

1.1. Povaha rozhodčího řízení a rozhodčího nálezu 

K pochopení soudního rozhodování ohledně institutu zrušení rozhodčího nálezu je 

nejdříve třeba se vyrovnat s teoretickým sporem o povahu samotného rozhodčího řízení 

a rozhodčího nálezu. Postupem času vzniklo několik pohledů právní teorie na povahu 

rozhodčího řízení, které se liší zejména ve vymezení zdroje pravomoci rozhodce věc 

projednat z hlediska vztahu státní moci a vůle stran. V souvislosti s tím se pak liší 

i chápání povahy rozhodčího nálezu v jednotlivých doktrínách. Jako základní jsou 

zmiňovány teorie smluvní a jurisdikční, které jsou jako dva protipóly níže nastíněny se 

zaměřením na jejich důsledky pro povahu rozhodčího nálezu. 

Nejstarší je teorie smluvní. Ta ve své původní podobě, nazývané klasickou, považuje 

za základ rozhodčího řízení pouze autonomii vůle stran, která se projeví uzavřením 

rozhodčí smlouvy.15 Strany tak mají zásadní vliv na charakter rozhodčího řízení, 

pravomoc rozhodců věc projednat je dána jen a pouze rozhodčí smlouvou. Tento přístup 

determinuje i charakter rozhodčího nálezu. „Rozhodce vystupuje jako zástupce stran 

a jeho funkce spočívá v tom, že má zjistit, na čem se strany dohodly v hlavní smlouvě, 

a poté to uvést v rozhodčím nálezu.“16 Součástí smlouvy je nejen rozhodčí řízení, ale 

i jeho výsledek; rozhodčí nález je smlouvou, kterou v zastoupení stran uzavírá 

a podepisuje rozhodce. Z tohoto pohledu je tedy jakýmsi narovnáním původního 

závazku a má ryze soukromoprávní povahu. 

Podle moderní smluvní teorie rozhodci strany nezastupují, trvá však na tom, že rozhodčí 

řízení není zvláštním druhem civilního procesu, nýbrž má smluvní charakter. Rozhodčí 

nález samotný pak není nutně smlouvou, ačkoli samotné rozhodčí řízení ze smlouvy 

 
15 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 23. 
16 JANKŮ, Martin. Rozhodčí řízení: alternativní způsoby rozhodování sporů. Praha: Vysoká škola 

finanční a správní, 2015, str. 20. 
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vychází.17 N. Rozehnalová smluvní doktríně vytýká, že její moderní verze se vyjadřují 

k povaze rozhodčího řízení, avšak povahu rozhodčího nálezu nehodnotí.18 

K názoru, že má rozhodčí řízení smluvní povahu, se až do roku 2011 svou judikaturou 

přikláněl i Ústavní soud. Usnesením ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02, odmítl 

ústavní stížnost proti rozhodčímu nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

ČR a Agrární komoře ČR, neboť rozhodčí soud (resp. rozhodce) není orgánem veřejné 

moci a jeho rozhodnutí tak není možné u Ústavního soudu napadnout, jak ostatně 

judikoval již dříve19 a čehož se i v následujících rozhodnutích drží. V tomto případě se 

však zabýval také povahou rozhodčího řízení a ztotožnil se s vyjádřením předsedy 

rozhodčího senátu, který rozhodčí nález vydal, totiž že „charakter rozhodčí činnosti je 

založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku 

a jako takový je též závazný. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno 

staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. Jeho moc tedy 

není delegovaná svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran 

určovat si svůj osud, kterou mu svěřili“. Rozhodčí nález je proto „vynutitelný z důvodu 

vynutitelnosti závazku, který byl rozhodcem v zastoupení stran uzavřen“. Ústavní soud 

tedy několik let považoval rozhodčí nález za kvalifikovanou formu narovnání. 

K tomu je nutné dodat, že se smluvní doktrína netěší v odborné literatuře velké přízni. 

Její důsledná aplikace totiž nezajišťuje kontrolu ze strany soudů.20 A. Bělohlávek 

dokonce výše citované usnesení, v němž se soud k smluvní teorii přiklonil, považuje za 

chybné a nelogické a mluví v souvislosti s ním o bezpráví – nebylo-li by rozhodčí řízení 

alternativou kvalitami (zejm. podstatou spočívající v nalézání práva) odpovídající řízení 

soudnímu, strana rozhodčí smlouvy by byla zcela zbavena soudní ochrany.21 

Východiskem jurisdikční teorie je chápání rozhodčího řízení jako zvláštního druhu 

kontradiktorního procesu. Pravomoc projednat a rozhodnout věc na rozhodce deleguje 

 
17 RŮŽIČKA, Květoslav. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2005, str. 22. 
18 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 74. 
19 Např. v usnesení ze dne 17. 10. 2000, sp. zn. I. ÚS 377/2000. 
20 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 75. 
21 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 47. 
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stát, nečiní tak strany pouhým uzavřením smlouvy. Stát svými právními normami 

obecně připouští existenci rozhodčího řízení jako alternativy k řízení soudnímu 

a procesní účinky rozhodčího řízení jsou odvozeny od práva státu,22 v konkrétním 

případě však pravomoc na rozhodce přenášejí smlouvou strany.23 

Jelikož by pak bylo postavení rozhodce odvozené od státu, blížilo by se postavení 

soudce. K tomu nakonec dospěl i Ústavní soud, když v nálezu z 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 

3227/07, konstatoval, že je rozhodčí řízení druhem civilního procesu a „základní rozdíl 

oproti civilnímu procesu odehrávajícímu se v soudním řízení (tj. v civilním řízení 

soudním) spočívá ve vymezení toho, kdo plní funkci řídicího a rozhodujícího orgánu“. 

Rozhodčí smlouva je procesní dohodou, kterou strany zakládají pravomoc rozhodce 

namísto soudu – dále v citovaném rozhodnutí Ústavní soud uvádí, že „právní řád dává 

stranám možnost, aby rozhodčí smlouvou derogovaly pravomoc soudu a založily 

pravomoc rozhodce, jenž bude v jejich věci nalézat právo a výsledek této činnosti 

promítne do autoritativního rozhodnutí – rozhodčího nálezu“. Ten je pak deklaratorním 

aktem aplikace (nalezeného) práva, kdežto narovnání jako změna závazku má povahu 

konstitutivní. Rozhodčí nález tak nekonstituuje práva pro futuro a nemůže působit pouze 

ex nunc.24 

Jak smluvní, tak jurisdikční teorie vystihují některé důležité aspekty rozhodčího řízení, 

na nichž je třeba trvat (ať už důraz na autonomii vůle a smluvní základ řízení, nebo 

nalézací charakter činnosti rozhodců a povahu rozhodčího nálezu jako rozhodnutí). 

Kloním se proto k názoru, že by nedávalo smysl nahlížet na něj výlučně optikou 

smluvního či procesního práva.25 Na obě tyto doktríny je záhodno hledět spíše jako na 

absolutní pozice, mezi nimiž je vhodné se pohybovat. Řešením tohoto teoretického 

sporu je v tom případě doktrína smíšená, která se snaží prvky předchozích dvou 

kombinovat. Bývá však kritizována, protože nestanovuje přesnou hranici mezi nimi.26 

 
22 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 26. 
23 HOLÁ, Lenka a Miluše HRNČIŘÍKOVÁ. Mimosoudní metody řešení sporů: vysokoškolská učebnice. 

Praha: Leges, 2017, str. 109. 
24

 LISSE, Luděk. Nalézání práva rozhodci v nové judikatuře Ústavního soudu. Epravo.cz [online]. [cit. 

14. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nalezani-prava-rozhodci-v-nove-

judikature-ustavniho-soudu-77917.html 
25 BORN, Gary B. International commercial arbitration: [commentary and materials]. [3rd ed.]. The 

Hague: Kluwer Law International, 2009, str. 188. 
26 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 34. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nalezani-prava-rozhodci-v-nove-judikature-ustavniho-soudu-77917.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nalezani-prava-rozhodci-v-nove-judikature-ustavniho-soudu-77917.html
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Je sice možné přistoupit na tezi, že přesun pravomoci státu rozhodnout spor je podmíněn 

rozhodčí smlouvou a základem arbitráže je tedy stejnou měrou právní řád státu 

a autonomie vůle stran (přestože tuto smlouvu lze platně uzavřít jen ve věcech podle 

platného práva arbitrabilních), ale tvrzení, že je rozhodčí nález narovnáním a že 

rozhodce nenalézá právo, je ale podle mého názoru neudržitelné. Při zkoumání 

problematiky z pohledu platného práva si i L. Lisse všímá, že ZRŘ ve vztahu k rozhodci 

používá výlučně veřejnoprávního pojmu pravomoc, a nikoli soukromoprávního 

oprávnění;27 už termín rozhodčí nález je značně explicitní. 

Pokud by rozhodčí nález skutečně byl formou narovnání, kterého nebylo dosaženo 

nalézacím procesem, ad absurdum bylo by nutné uvažovat, zda by se na rozhodčí nález 

nevztahovala ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti a nicotnosti právního 

jednání.28 Logičtějším závěrem je považovat rozhodčí nález za akt aplikace práva. To 

koresponduje i s platnou právní úpravou, podle níž je ze zákona nadán vykonatelností, 

což by u právního jednání bylo krajně neobvyklé.29 

Posun právního názoru Ústavního soudu od čisté smluvní teorie blíže k teorii jurisdikční 

se mi tak jeví jako správný, praktickým důsledkem této změny je ovšem extenzivní 

výklad pravomoci soudů vůči rozhodčímu řízení při výkonu jejich kontrolní funkce. 

V reakci na citovaný nález Ústavního soudu se v odborné literatuře objevila upozornění 

na nutnost použití některých institutů z OSŘ, zejména co se týká poučovací povinnosti 

podle § 118a OSŘ,30 o níž se Ústavní soud v odůvodnění nálezu přímo zmiňuje. Přes 

názor některých autorů, že je vliv povahy rozhodčího řízení na praxi minimální,31 jsou 

dopady jejího přehodnocení Ústavním soudem na rozhodování soudů obecných 

viditelné. Platné právo totiž umožňuje soudům do rozhodčího řízení vstupovat v mnoha 

případech. 

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

Praha, 2012, str. 38. 
28 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, str. 34. 
29 O „standardní“ dohodě o narovnání by pro dosažení vykonatelnosti bylo nutné učinit notářský zápis se 

svolením k vykonatelnosti podle § 71b zák. č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského 

řádu). 
30 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 199–200. 
31 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, str. 28. 
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1.2. Role soudů v rozhodčím řízení 

Zapojení soudů do rozhodčího řízení je nutné už proto, že je rozhodce soukromoprávním 

subjektem a nemůže uplatňovat veřejnou moc. Soudy provádějí ty úkony, které 

rozhodce z povahy rozhodčího řízení provést nemůže,32 totiž jmenují rozhodce podle 

§ 9 ZRŘ, rozhodují o jeho vyloučení (§ 12 odst. 2 ZRŘ), provádějí dožádané úkony 

(§ 20 odst. 2 ZRŘ) a nařizují předběžná opatření (§ 22 ZRŘ); soudy navíc uschovávají 

rozhodčí nálezy vydané ve svém obvodu – s výjimkou nálezů stálých rozhodčích soudů, 

které mají povinnost je po dobu 20 let archivovat samy (§ 29 ZRŘ). Cílem těchto 

ustanovení je zajistit bezproblémové fungování rozhodčího řízení v jeho průběhu, resp. 

uchování rozhodčího nálezu, aby mohl být uplatněn jako exekuční titul anebo naopak 

napaden žalobou na zrušení. 

Vedle pomocné funkce soudů a úschovy si stát ponechává možnost soudní kontroly 

rozhodčího řízení. Tu teorie člení na čtyři oblasti: přezkum rozhodčí smlouvy, zrušení 

rozhodčího nálezu, odložení jeho vykonatelnosti a zastavení nařízeného výkonu 

rozhodnutí.33 

Zařazení přezkumu platnosti, existence a rozsahu rozhodčí smlouvy podle § 106 OSŘ 

do této kategorie považuji za sporné, neboť nesměřuje ke kontrole výsledku rozhodčího 

řízení. Soud rozhodčí smlouvu zkoumá v důsledku uplatnění námitky nedostatku své 

pravomoci žalovaným, a to před zahájením rozhodčího řízení.34 Pokud bylo řízení před 

rozhodci zahájeno dříve než soudní, soudní řízení musí být podle § 106 odst. 3 

přerušeno. Pokračovat v řízení soud bude, pokud rozhodce dospěje k závěru, že nemá 

pravomoc věc projednat. V opačném případě pokračuje řízení rozhodčí a po vydání 

rozhodčího nálezu soudu nezbude než své přerušené řízení zastavit pro překážku věci 

rozhodnuté. Soud v tomto případě vlastně nekontroluje přímo rozhodčí řízení, jedná se 

spíše o předejití návrhu na zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) nebo b) ZRŘ 

ještě předtím, než je rozhodčí nález vůbec vydán. I K. Růžička uvádí, že se kontrolní 

funkce soudů projeví „především po skončení rozhodčího řízení možností zrušení 

rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ nebo zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí podle 

 
32 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 9. aktualiz. vyd. Praha: 

Leges, 2018, str. 598. 
33 ŠÍNOVÁ, Renáta, PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana a kol. Civilní proces. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 

272. 
34 Rozhodčí řízení je podle § 14 odst. 1 ZRŘ zahájeno dojitím žaloby příslušnému rozhodci nebo stálému 

rozhodčímu soudu. 
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§ 35 ZRŘ“.35 Smysl předpokládané existence samostatného řízení o neplatnosti rozhodčí 

smlouvy v § 41 ZRŘ spatřuje A. Bělohlávek v možnosti posoudit její platnost právě 

v tomto samostatném řízení, nikoli pouze jako předběžnou otázku, v případě naléhavého 

právního zájmu na tomto určení ještě před faktickým vznikem sporu,36 taková situace 

by ale byla naprosto mimořádná a i důvodová zpráva k ZRŘ k ní mlčí. 

Odložení vykonatelnosti a zastavení výkonu rozhodčího nálezu jsou pak velmi úzce 

spjaty s jeho zrušením, společně jsou tyto instituty upraveny v části čtvrté ZRŘ. Soud 

může podle § 32 odst. 2 ZRŘ odložit vykonatelnost rozhodčího nálezu, požádá-li o to 

povinný, který zároveň navrhl jeho zrušení. Zastavení výkonu rozhodnutí je možné 

vedle obecných důvodů podle OSŘ či EŘ rovněž z důvodů taxativně vypočtených 

v § 35 odst. 1 ZRŘ. Těmi jsou jednak tři z důvodů, pro které lze rozhodčí nález zrušit, 

uvedené v § 31 písm. a), d) a f),37 jednak nedostatek zákonného zastoupení či zmocnění, 

což by bylo důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) ZRŘ.38 Úspěch 

návrhu na zastavení výkonu rozhodčího nálezu ze „zvláštních“ důvodů podle ZRŘ je 

navíc podmíněn dodatečným podáním návrhu na zrušení daného rozhodčího nálezu 

ve 30denní lhůtě poté, co soud výkon přeruší. K samotnému zastavení výkonu dojde až 

v případě zrušení rozhodčího nálezu. I možnost bránit se výkonu rozhodčího nálezu je 

tedy s institutem jeho zrušení těsně svázána, alespoň co se týká litery zákona. 

  

 
35 RŮŽIČKA, Květoslav a FRINTOVÁ, Dita. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím 

soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: rozhodčí soud sedmdesátníkem. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, str. 20–21. 
36 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1404–1405. 
37 Nedostatek arbitrability, nález nebyl usnesen většinou rozhodců či odsouzení k plnění nemožnému, 

nedovolenému nebo ultra petitum. 
38 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 272. 
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2. Řízení o zrušení rozhodčího nálezu 

Rozhodčí nález je rozhodnutím ve věci, které může být zrušeno pouze rozsudkem 

soudu. O pravomoci obecných soudů § 7 odst. 3 OSŘ stanoví, že jiné věci než uvedené 

v předchozích odstavcích jsou v občanském soudním řízení projednávány, „stanoví-li 

to zákon“; pravomoc soudů k řízení o zrušení rozhodčího nálezu je tak dána přímo § 31 

ZRŘ. Před soudem půjde o prvostupňové sporné řízení se všemi důsledky z toho 

vyplývajícími, zejména možností odvolat se proti rozhodnutí soudu a koncentrací 

řízení,39 neboť § 44 ZRŘ stanoví na toto řízení obdobné použití OSŘ. 

To se týká i žaloby na zrušení rozhodčího nálezu, tedy návrhu, kterým se zahajuje řízení 

ve smyslu § 79 OSŘ – ten v odstavci 1 stanoví i jeho náležitosti. Podle § 32 odst. 1 ZRŘ 

je navíc možné návrh podat pouze v tříměsíční objektivní lhůtě od doručení rozhodčího 

nálezu, přičemž jde o lhůtu propadnou a nelze ji prodloužit.40 Nemůže však být na újmu 

navrhovatele, pokud návrh na zrušení podá dříve, než je mu vydaný rozhodčí nález 

doručen. Smyslem této lhůty je stanovení konečného okamžiku, do kterého lze návrh 

podat, nikoli omezení strany, jíž nález dosud doručen nebyl, pročež je možné vydaný 

rozhodčí nález napadnout již před jeho doručením.41 V souladu se záměrem 

navrhovatele bezúčelně neomezovat je na tuto lhůtu vázáno podání návrhu, možnost 

v žalobě doplňovat svá tvrzení a důkazy však navrhovateli zůstává zachována i po jejím 

uplynutí.42 

Samotné podání návrhu nemá odkladný účinek, odložení vykonatelnosti je však podle 

§ 32 odst. 2 ZRŘ možné na žádost povinného, pokud by tím mělo být předejito 

způsobení závažné újmy vykonáním rozhodčího nálezu anebo pokud se návrh na jeho 

zrušení zdá být důvodným. 

Žalobou na zrušení lze napadnout pouze tuzemský rozhodčí nález, tj. vydaný na území 

České republiky.43 Proti jinému rozhodčímu nálezu je v České republice možné se bránit 

až v souvislosti s jeho výkonem, tj. domáháním se odepření výkonu rozhodčího nálezu. 

 
39 POHL, Tomáš. K problematice přezkoumání rozhodčích nálezů soudem. Právní fórum. 2008, 5(4), 

str. 160. 
40 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 252. 
41 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 33 Cdo 2748/2013. 
42 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. 23 Cdo 3728/2011. 
43 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1064. 
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Pro výrazný mezinárodní prvek byla úprava tohoto institutu přenesena ze ZRŘ do § 121 

ZMPS. Je ale nutné podotknout, že se toto ustanovení uplatní zřídka, neboť je jeho 

působnost limitována přednostně aplikovatelnými mezinárodními smlouvami, zejm. 

úpravou v čl. V Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů,44 jejíž 

smluvními stranami je 156 států.45 

Účastníky řízení o zrušení rozhodčího nálezu jsou strany původního rozhodčího řízení, 

pouze ty jsou aktivně legitimovány k podání návrhu.46 Může tak učinit kterákoli z nich, 

z logiky věci to v praxi bývá ta, která byla v řízení před rozhodcem neúspěšná, přičemž 

pasivně legitimovaná bude jiná strana rozhodčího řízení. Místně příslušným 

k projednání návrhu je podle § 43 ZRŘ soud, v jehož obvodu se rozhodčí řízení konalo. 

V posledních letech se soudní praxe musela vypořádat s několika novinkami týkajícími 

se tohoto řízení. Především se jedná se o změnu věcné příslušnosti soudů a také 

o možnost napadnout usnesení vydané v rozhodčím řízení u soudu. S tou je spojena 

i otázka pasivní legitimace rozhodce (resp. rozhodčího soudu), který usnesení vydal. 

2.1. Věcná příslušnost soudů 

Přestože se řízení o zrušení rozhodčího nálezu řídí obecnými ustanoveními obsaženými 

v OSŘ, ZRŘ jako zvláštní zákon stanovuje významné odchylky. Velice výrazná je 

v tomto směru část osmá ZRŘ určující příslušnost soudu k jeho provedení. 

Věcně příslušné jsou k provedení řízení krajské soudy, na které bylo prvostupňové 

rozhodování přeneseno novelou provedenou zákonem č. 296/2017 Sb. s účinností od 

30. 9. 2017. Do té doby se řada sporů o zrušení rozhodčího nálezu vedla před soudy 

okresními, neboť tehdejší znění § 41 ZRŘ povolávalo k jejich rozhodování „soud, který 

by byl příslušný k řízení ve věci podle zvláštního předpisu, kdyby nebylo rozhodčí 

smlouvy“. 

 
44 BŘÍZA, Petr a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 

701. 
45 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. MPO: ©2005–2019. [cit. 4. 11. 2019]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/newyorska-

umluva/umluva-o-uznani-a-vykonu-cizich-rozhodcich-nalezu--223273/ 
46 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1066. 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/newyorska-umluva/umluva-o-uznani-a-vykonu-cizich-rozhodcich-nalezu--223273/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-organizace-a-obchod/uncitral/newyorska-umluva/umluva-o-uznani-a-vykonu-cizich-rozhodcich-nalezu--223273/
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Toto řešení mělo docílit, aby stejné druhy majetkových sporů nerozhodovaly odlišné 

články soudní soustavy jen v závislosti na tom, zda byla uzavřena rozhodčí smlouva.47 

Protože ale fakticky nechávalo určení příslušnosti na OSŘ, podstatně se řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu dotkla novela OSŘ přijatá v souvislosti s rekodifikací občanského 

práva hmotného,48 která značnou část agendy krajských soudů přesunula na soudy 

okresní. Cílem změny § 9 OSŘ tehdy bylo nejen odlehčit přetíženým krajským soudům, 

ale hlavně v souvislosti se zrušením obchodního zákoníku odstranit kritérium obchodní 

povahy věcí soudů a jako relevantní hledisko pro určení věcné příslušnosti ponechat 

pouze vyšší typovou složitost věci vyžadující užší specializaci.49 Tím bylo však z věcné 

příslušnosti krajských soudů vyňato mj. rozhodování o majetkových sporech, jejichž 

hodnota přesahuje 100 000 Kč, což jsou typické spory mezi podnikateli, které bývají 

řešeny v rozhodčím řízení. 

Poslední změna, po které příslušnost krajských soudů stanoví výslovně ZRŘ, přišla 

necelý rok po zapovězení uzavírání rozhodčích smluv ve spotřebitelských věcech.50 

O jejím cíli se důvodová zpráva nezmiňuje, bylo jím ale pravděpodobně přesunout 

rozhodování v prvním stupni k „odbornější“ instanci, která bude na tuto specifickou 

oblast specializovaná, tedy z podobných důvodů, proč je na krajských soudech 

ponecháno projednání věcí vyjmenovaných v § 9 odst. 2 OSŘ. 

Jako lehce problematické však vnímám provedení této novely bez zařazení přechodného 

ustanovení do ZRŘ. S její účinností se soudy dostaly do situace, kdy v zákoně nebylo 

výslovné pravidlo, podle kterého by se měly zachovat, když se v průběhu projednávání 

konkrétní věci příslušnost změnila. Městský soud v Praze jako odvolací soud dokonce 

zrušil prvostupňový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 vydaný pouhých osm dní 

po účinnosti novely měnící věcnou příslušnost ve prospěch krajských soudů, neboť se 

ztotožnil s námitkou odvolatelky, že obvodní soud nebyl k projednání návrhu na zrušení 

rozhodčího nálezu věcně příslušný. Věc posléze postoupil sám sobě jako soudu 

prvostupňovému. Z obecného principu uplatnění nepravé retroaktivity na procesní 

právní předpisy teprve Nejvyšší soud při posuzování dovolání v této věci vyvodil, že na 

 
47 Důvodová zpráva k návrhu ZRŘ, sněmovní tisk 1136, 1. volební období, 1992–1996. 
48 Provedená zák. č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2014. 
49 Důvodová zpráva k zák. č. 293/2013 Sb., sněmovní tisk 932/0, 6. volební období, 2010–2013, str. 52. 
50 Provedené zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

spotřebitelském úvěru, s účinností od 1. 12. 2016. 
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řízení zahájená před účinností novely je třeba použít ustanovení v původním znění, 

neboť účinky úkonů účastníků řízení učiněných před změnou příslušnosti musejí zůstat 

zachovány.51 V budoucnu by již nemělo docházet k podobným průtahům řízení jen 

proto, že odvolací soud nesprávně shledá námitku nepříslušnosti vznesenou 

neúspěšným účastníkem v odvolání důvodnou. Řízení zahájená před účinností novely 

budou dokončena u původně příslušných soudů, k řízením zahájeným později jsou 

příslušné krajské soudy. 

Judikatura tak přistoupila k řešení logickému, které dostává zásadám zákazu pravé 

retroaktivity právních předpisů i principům hospodárnosti a rychlosti řízení. 

Dvoukolejnost, kterou zakládá ve vztahu k řízením zahájeným před 30. 9. 2017, je 

pouze dočasná a zmizí v okamžiku, kdy budou všechna tato řízení pravomocně 

skončena; citované usnesení Nejvyššího soudu z pohledu praxe v podstatě supluje 

přechodné ustanovení, které v zákoně chybí. 

S ohledem na skutečnost, že spory z nově vzniklých spotřebitelských smluv již nejsou 

arbitrabilní, se rozhodčí řízení postupně stává nástrojem k vyřizování téměř výhradně 

obchodních věcí. Celá agenda se sice přenesla na osm krajských soudů a 86 soudů 

okresních v ní již nadále působit nebude, nedá se však zřejmě předpokládat enormní 

nárůst jejich nápadu, neboť návrhů ve spotřebitelských věcech bude postupně ubývat. 

Ještě radikálnější byl zákonodárce v Rakousku, když od roku 2014 přesunul věcnou 

příslušnost k řízení o zrušení rozhodčího nálezu na tamní Nejvyšší soud.52 Učinil z něj 

tak řízení jednoinstanční a případný soudní spor tak značně urychlil, zároveň tímto 

krokem sledoval zvýšení odbornosti při rozhodování – na rakouském Nejvyšším soudu 

byl vytvořen senát 18, který se specializuje na přezkum rozhodčích nálezů. Novela 

čtvrté části ZPO však cílila zejména na zatraktivnění rozhodčího řízení v Rakousku pro 

podnikatele,53 ve věcech spotřebitelských a pracovněprávních zůstala pravidla určení 

věcné příslušnosti nezměněna (přispět k ochraně slabší strany totiž má mj. i možnost 

odvolat se k dalšímu soudnímu stupni). Přinejmenším přesunem soudního přezkumu na 

menší počet snáze specializovatelných krajských soudů v obchodněprávních věcech, 

jichž se převážně bude arbitráž v České republice nadále týkat, se přibližujeme 

 
51 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2019, sp. zn. 23 Cdo 4101/2018. 
52 Srov. § 615 ZPO. 
53 RECHBERGER, Walter H. a KLICKA, Thomas. ZPO, Zivilprozessordnung: Kommentar. 5. Auflage. 

Wien: Verlag Österreich, 2019, str. 2160. 
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Rakouskem nastavenému směru. Vzhledem ke specifičnosti těchto věcí se domnívám, 

že se jedná o krok správný. 

2.2. Zrušení usnesení vydaného v rozhodčím řízení 

Ustanovení § 31 ZRŘ se vztahuje ke zrušení rozhodčího nálezu, a protože ke zrušení 

usnesení zákon mlčí, a contrario z jeho doslovného znění vyplývá, že je napadnout 

u soudu nelze. Tento výklad sice přejaly i obecné soudy, čelil však již kritice Ústavního 

soudu ve věcech dvou usnesení, kterými bylo skončeno řízení před Rozhodčím soudem 

při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodnutí Ústavního soudu 

otevírají cestu k možnosti úspěšně napadnout u soudu i některá usnesení rozhodců; 

navíc žalovaným byl v těchto případech přímo Rozhodčí soud, přitom pasivní 

legitimace byla dosud přiznávána pouze stranám původního řízení před rozhodcem.54 

V prvním případě Rozhodčí soud ukončil řízení usnesením, v němž vyslovil, že nemá 

pravomoc věc projednat, a zároveň že strany nesou již zaplacený poplatek (ve výši 

jednoho milionu Kč) ze svého. Obě strany původního rozhodčího řízení 

v občanskoprávním soudním řízení požadovaly zrušení tohoto usnesení, přičemž byly 

neúspěšné u soudu prvního stupně, odvolacího soudu i Nejvyššího soudu. Ten dovolání 

zamítl s odůvodněním, že pravomoc zrušit usnesení rozhodčího soudu ze zákona 

nevyplývá a že je tedy možné zrušit pouze ta rozhodnutí, která mají povahu rozhodčího 

nálezu, a navíc strany podaly žalobu proti rozhodci a rozhodčímu soudu, kteří však 

nebyly účastníky rozhodčího řízení.55 

Všechny tři rozsudky obecných soudů byly napadeny ústavní stížností, o níž Ústavní 

soud rozhodl nálezem ze dne 16. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 1794/10, tak, že jí plně vyhověl 

a rozsudky zrušil. Konstatoval, že výrok rozhodčího soudu o poplatcích za řízení má 

„nezanedbatelný dopad do majetkové sféry stěžovatelů“ a nese prvky překvapivosti 

a libovůle. Přitom čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručuje všem stejnou 

ochranu vlastnického práva; výklad obecných soudů v této věci však odpírá 

stěžovatelům přístup k soudu a neposkytuje těm, o nichž bylo rozhodnuto usnesením, 

srovnatelnou ochranu jako těm, o nichž je rozhodováno rozhodčím nálezem. Soudy se 

podle něj nemají povinnost řídit doslovným zněním zákona, nýbrž jej musí vyložit 

 
54 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1066. 
55 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2008. 
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ústavně konformně. Připustil tedy ve výjimečných excesivních případech i přezkum 

procesních rozhodnutí rozhodčího soudu. 

Po „kasačním“ nálezu věc opět prošla řízením prvostupňovým i odvolacím. Tentokrát 

s tím rozdílem, že soudy skutečně zrušily výrok usnesení o poplatcích za rozhodčí řízení 

(co do ostatních napadených výroků žalobu zamítly), což potvrdil i Nejvyšší soud. Ten 

ve svém rozsudku56 reflektoval i rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 3. 7. 2014, sp. zn. 

III. ÚS 2407/13, které se týká druhého případu usnesení Rozhodčího soudu o poplatku 

za rozhodčí řízení. 

V tomto druhém nálezu Ústavní soud neřešil přímo žalobu na zrušení usnesení. V řízení 

před obecnými soudy se stěžovatelka domáhala vydání bezdůvodného obohacení, 

kterého se podle ní dopustil Rozhodčí soud, když usnesením rozhodl, že pro její 

zpětvzetí žaloby zastavuje řízení a jednu polovinu milionového poplatku jí nevrátí.57 

Tento výrok rozhodčího senátu jí vlastně ani neukládal žádnou novou poplatkovou 

povinnost, poplatek již byl totiž zaplacen. V řízení o dovolání Nejvyšší soud dospěl 

k závěru, že je žaloba na vydání bezdůvodného obohacení ve své podstatě přezkumem 

rozhodnutí Rozhodčího soudu vedoucím k jeho změně, a proto rozsudky první 

i odvolací instance zrušil a řízení zastavil pro nedostatek pravomoci.58 

Na návrh stěžovatelky však toto rozhodnutí Nejvyššího soudu Ústavní soud zrušil. 

Vyslovil při tom názor, že není legitimního důvodu, který by soudu bránil přezkoumat 

rozhodnutí rozhodčího soudu o nevrácení poplatku, a že soudní přezkoumávání vztahů 

nedotýkajících se poměru mezi původními stranami rozhodčího, nýbrž výhradně 

poměru rozhodčího soudu a jedné ze stran, neobchází úpravu obsaženou v části čtvrté 

ZRŘ. Není proto možné vyloučit přezkum rozhodnutí o poplatku za rozhodčí řízení 

 
56 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1537/2015. 
57 Nařízené první jednání Rozhodčího bylo dvakrát odročeno, než stěžovatelka vzala zpět žalobu, pročež 

bylo rozhodčí řízení usnesením zastaveno. Spor před prvostupňovým a odvolacím soudem spočíval 

v tom, zda odročená jednání posoudit jako „nařízená první jednání ve věci“, jak to učinil Rozhodčí soud. 

Pokud by se tak neposoudila, měla by stěžovatelka nárok na vrácení poloviny poplatku za rozhodčí 

řízení podle tehdy účinného § 5 odst. 1 Pravidel o nákladech pro vnitrostátní spory Rozhodčího soudu. 

Srov. Pravidla o nákladech pro vnitrostátní spory. [online] Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR, 2002. [cit. 25. 10. 2019] Dostupné z: https://www.soud.cz/rady/rad-pro-

vnitrostatni-spory-2002 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2013, sp. zn. 23 Cdo 3101/2011. Tento rozsudek vydal 

Nejvyšší soud jen necelé dva měsíce před rozhodnutím Ústavního soudu v první z těchto dvou věcí. 

https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-spory-2002
https://www.soud.cz/rady/rad-pro-vnitrostatni-spory-2002
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z pravomoci soudů. Domnívám se ostatně, že v takových případech ani nejde o předmět 

sporu, který se strany rozhodly k projednání svěřit rozhodci. 

Přestože ZRŘ možnost zrušit usnesení vydané v rozhodčím řízení nepřipouští výslovně, 

na základě judikatury Ústavního soudu již k němu došlo. Tím je nejen rozšířen okruh 

potenciálních účastníků řízení před soudem o rozhodčí soud (případně rozhodce), ale 

oproti doslovnému znění zákona se fakticky rozšiřuje i pravomoc soudu. Byť se tak děje 

pouze v prostoru úzce vymezeném zejména charakterem výroku o poplatku za rozhodčí 

řízení – jedná se právě o vztah mezi stranou rozhodčího řízení a rozhodčím soudem, 

přičemž soudní ingerence do něj nemůže být vyloučena předchozí dohodou stran mezi 

sebou. 

N. Rozehnalová upozorňuje, že čl. 16 odst. 3 Vzorového zákona UNCITRAL pro 

mezinárodní obchodní arbitráž obsahuje úpravu obrany strany proti usnesení rozhodce 

o své pravomoci vydaném ještě před rozhodováním ve věci samé,59 ta však není formou 

zrušení a nesměřuje k rozhodnutí rozhodců o své odměně nebo o nákladech řízení. 

Usnesení rozhodce však také nenabývá právní moci a vykonatelnosti, jako je tomu podle 

§ 28 odst. 2 s rozhodčím nálezem, což potvrzuje i ustálená rozhodovací praxe soudů. 

Nejvyšší soud sice v jednom případě usnesení vydané rozhodcem za exekuční titul 

považoval,60 to si však vysloužilo oprávněnou kritiku právní teorie61 a i samotný soud 

od tohoto postoje později ustoupil.62 

V souvislosti s tím je na místě položit si otázku, zda se máme k usnesení rozhodce, které 

není exekučním titulem, chovat stejně jako k rozhodčímu nálezu. Tedy jestli je uplatnění 

úpravy řízení o zrušení rozhodčího nálezu vůbec vhodné. Vlastností vykonatelnosti je 

rozhodčí nález nadán proto, že se má jednat o autoritativní řešení sporu mezi stranami, 

které nahrazuje soudní rozhodnutí. Naproti tomu usnesením, kterým se končí řízení 

podle § 23 písm. b) ZRŘ, se spor mezi stranami meritorně neřeší. Důvod, proč 

zákonodárce rozhodčí nález vybavil právní mocí a vykonatelností, a s ním spojený 

mechanismus odstranění takového rozhodnutí, zde odpadají. Tím spíše, týká-li se výrok 

 
59 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Zrušení usnesení v rozhodčím řízení aneb něco se nám mění… In 

POLÁČEK, Bohumil, ed. Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha: 

Wolters Kluwer, 2016, str. 371. 
60 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 20 Cdo 168/2005. 
61 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 855–856. 
62 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 23 Cdo 2950/2010. 
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usnesení výhradně poplatku za rozhodčí řízení. Žaloby na zrušení usnesení vydaného 

rozhodcem by se též nutně setkávaly s praktickým problémem, totiž že důvody pro 

zrušení rozhodčího nálezu taxativně vyjmenované v § 31 ZRŘ se zrušováním usnesení 

jednoduše nepočítají. Odůvodnit některým z nich návrh na zrušení usnesení, jehož 

výrokem rozhodčí soud odmítá vrácení části poplatku za rozhodčí řízení, bude velmi 

obtížné. 

Dá se tedy uzavřít, že by si možnost nápravy usnesení vydaného rozhodcem zasloužila 

vlastní úpravu, aby nemusela být neprakticky suplována aplikací ustanovení o zrušení 

rozhodčího nálezu. Požadování vydání bezdůvodného obohacení, jak situaci řešila 

stěžovatelka v druhém popisovaném případě, je sice v daných podmínkách racionální, 

také je ovšem s ohledem na obvyklou výši poplatků za rozhodčí řízení několikrát 

nákladnější, co se soudního poplatku týká. V této konkrétní věci navíc časově nepříliš 

efektivní,63  byť ve světle nové judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu by se obdobné 

rozhodování v dalším podobném případě nemělo tolik protáhnout. 

I v případě vydání bezdůvodného obohacení navíc kromě návrhu na zrušení neexistuje 

způsob, kterým by bylo možné usnesení o poplatku za rozhodčí řízení odklidit. Ačkoli 

je výrok o nevrácení části poplatku v druhé věci podle Ústavního soudu vadný, usnesení 

v nezměněné podobě zůstává. I z tohoto důvodu by bylo vhodné uvažovat o legislativní 

změně, která by napravila dnešní stav, v němž je nutné analogicky použít úpravu zrušení 

rozhodčího nálezu. 

  

 
63 Věc se k Nejvyššímu soudu po zrušení jeho původního rozsudku Ústavním soudem dostala ještě 

dvakrát, naposledy rozhodoval téměř devět let po podání původní žaloby k soudu prvního stupně 

rozsudkem ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 23 Cdo 991/2017. 
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3. Důvody zrušení rozhodčího nálezu 

Jak již bylo předestřeno, rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční a kromě možnosti 

přezkumu jinými rozhodci, kterou si mohou strany při uzavírání rozhodčí smlouvy 

sjednat podle § 27 ZRŘ, neexistuje proti rozhodčímu nálezu opravný prostředek. 

Opravným prostředkem není ani návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, což 

potvrzuje judikatura Nejvyššího soudu.64 

Účelem institutu zrušení rozhodčího nálezu totiž není jeho věcný přezkum, případně 

pojistka proti nedůslednosti stran, které si nesjednaly možnost přezkoumat rozhodčí 

nález jinými rozhodci podle § 27 ZRŘ.65 Skutečnost, že ve věci proběhlo rozhodčí 

řízení, je založena na autonomii vůle stran zvolit si alternativu k řízení soudnímu 

a naplněním základního práva domáhat se svého práva nikoli před soudem, ale před 

jiným orgánem ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Jelikož je 

arbitráž civilním procesem, musí být i v řízení před rozhodcem zajištěna ústavně 

zaručená procesní práva. Smyslem institutu zrušení rozhodčího nálezu je pak jejich 

zajištění, pakliže ve výkonu této pravomoci rozhodce selže.66 Kontrolní funkce soudů 

představuje obranu proti nezákonnosti a svévoli v postupu rozhodců, zároveň tak 

naplňuje právo na spravedlivý proces.67 

Soudní kontrola rozhodčích nálezů je navíc omezena taxativním výčtem důvodů, pro 

které je možné je zrušit, uvedeným v § 31 ZRŘ. Jedná se o kogentní ustanovení a strany 

proto nemohou katalog důvodů rozšířit nebo zúžit, taková dohoda by byla neplatná.68 

S uplatněním jednotlivých důvodů ovšem strany disponují – soud je ve svém 

rozhodování vázán rozsahem vytýkaných vad, ačkoli je může odlišně právně 

kvalifikovat.69 

 
64 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007, nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2012, sp. zn. 23 Cdo 1036/2011. 
65 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1061. 
66 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 206. 
67 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., 

aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 342. 
68 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1072. 
69 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 210. 
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Soud tedy v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu přezkoumává výhradně ty 

procesní otázky, v nichž jsou navrhovatelem vytýkány vady. Výjimkou je soudní 

kontrola ve spotřebitelských věcech. Znění ZRŘ účinné do 30. listopadu 2016 jednak 

obsahuje dva zvláštní zrušovací důvody, totiž § 31 písm. g)70 a h), které vyžadují 

přezkum hmotného práva, jednak ukládá soudu povinnost zkoumat existenci důvodů 

pro zrušení podle § 32 písm. a) až d) a písm. h) z úřední povinnosti, žaluje-li na zrušení 

rozhodčího nálezu spotřebitel. Přestože o spotřebitelských smlouvách již nelze platně 

uzavírat smlouvy rozhodčí, ty již uzavřené platné zůstávají a spor o rozhodčí nález na 

jejich základě vydaný může ještě vzniknout. Takto modifikované řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu mizí proto v praxi pozvolně, ačkoli počet zrušovacích důvodů v § 31 

ZRŘ klesl od prosince 2016 na sedm, které byly v zákoně původně. 

3.1. Nedostatek arbitrability 

Prvním ze zrušovacích důvodů, který ZRŘ uvádí v § 31 písm. a), je skutečnost, že byl 

rozhodčí nález vydán ve věci, o níž nelze platně uzavřít rozhodčí smlouvu. Podmínky, 

za kterých je možné zvolit si pro řešení sporu arbitráž namísto občanského soudního 

řízení, vymezují § 1 a 2 ZRŘ. 

3.1.1. Arbitrabilní spory 

Rozhodčí smlouvu mohou strany uzavřít o majetkovém sporu, k jehož projednání by 

byl jinak příslušný soud nebo jiný orgán v případě, že by to o takovém sporu stanovil 

zákon. Vyloučeny z projednání v rozhodčím řízení jsou spory vzniklé z výkonu 

rozhodnutí, incidenční spory a také spory ze smluv, které uzavírá podnikatel se 

spotřebitelem. § 2 odst. 2 ZRŘ pak ještě pro arbitrabilitu sporu požaduje, aby strany 

o jeho předmětu mohly uzavřít smír. 

Předně se musí jednat o spor. Že se nalézací řízení rozlišuje na sporné a nesporné, je 

vidět jak z § 7 odst. 1 OSŘ, který stanoví, že soudy projednávají a rozhodují „spory 

a jiné právní věci“, tak z existence samostatného ZŘS, který dnes namísto OSŘ 

nesporná řízení upravuje;71 pro sporná řízení je přitom typický rozpor mezi 

 
70 S odstraněním těchto „spotřebitelských“ důvodů z § 31 ZRŘ se do písmene g) posunul nazpět zrušovací 

důvod vázaný na podmínky obnovy řízení podle OSŘ, který byl v letech 2012 až 2016 označen 

písmenem i). 
71 Nesporná řízení od sporných teorie odlišuje podle různých kritérií, zejména jejich účelu (tj. prevence, 

nikoli reparace), povahy rozhodnutí v nich vydávaných (tj. konstitutivní, nikoli deklaratorní) a zásad, 

kterými jsou ovládána. Srov. WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 

9. aktualiz. vyd. Praha: Leges, 2018, str. 358. 
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hmotněprávními zájmy stran a z toho vyplývající opoziční postoj v rámci procesu.72 

V důsledku toho jde o řízení kontradiktorní. A. Bělohlávek podotýká, že je však význam 

rozlišení mezi sporným a nesporným řízením pro arbitrabilitu sporu spíše pomocný 

a důležitější je v tomto směru možnost uzavření smíru. Sporné řízení je totiž širším 

pojmem: každá věc, v níž je možné smír uzavřít, je sporná, kdežto nikoli v každém 

sporném řízení lze uzavřít smír.73 Podle A. Winterové není uzavření smíru v nesporném 

řízení možné a je-li v něm připuštěna dohoda účastníků, nemá její schválení soudem 

podobu smíru, nýbrž je pojata do rozsudku.74 Spornost řízení by potom byla prvotním 

ukazatelem při posuzování arbitrability – není-li řízení sporné, není věc arbitrabilní 

a není třeba posuzovat možnost uzavření smíru. Skutečnost, že by se o věci bez rozhodčí 

smlouvy vedlo sporné řízení, považuje za podmínku arbitrability i P. Raban.75 

S tím ale podle mého názoru nelze bez dalšího souhlasit. Nejvyšší soud 

v odůvodnění usnesení ze dne 19. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2648/2013, řešil otázku 

arbitrability práv ze vztahů založených smlouvou o převodu podílu v obchodní 

korporaci – podle systematiky tehdejšího znění OSŘ by se o této věci vedlo nesporné 

řízení. Soud však uvádí, že to samo o sobě neznamená, že v takovém řízení nelze uzavřít 

smír, „neboť pro posouzení této otázky je rozhodná povaha uplatněného nároku (srov. 

§ 99 odst. 1 OSŘ), nikoliv obecná povaha řízení jako takového; jinak řečeno, povaha 

řízení (tj. zda jde o tzv. řízení sporné či řízení nesporné), není sama o sobě pro závěr 

o arbitrabilitě věci nijak určující“. 

Je záhodno k tomu podotknout, že tuto věc Nejvyšší soud řešil podle úpravy před 

účinností ZŘS, do nějž byla nesporná řízení z OSŘ vydělena. Dané řízení se však tomuto 

přesunu vyhnulo a bude se nadále řídit OSŘ.76 Takže je podle svého systematického 

zařazení platných v procesních předpisech dnes vlastně sporné. Nic to však nemění na 

argumentaci soudu. Z té lze vyčíst, že přestože má soudní řízení některé charakteristické 

 
72 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Pojmové znaky civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2017, str. 47–49. 
73 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 112. 
74 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 9. aktualiz. vyd. Praha: 

Leges, 2018, str. 344. 
75 RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice 

a zahraničí. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 75–77. 
76 Srov. § 9 odst. 2 písm. e) OSŘ. Že se vztahů vyplývajících ze smluv o převodu podílu v obchodní 

korporaci týká, přestože v ustanovení nejsou výslovně uvedeny, v souvislosti s problematikou určování 

věcné příslušnosti definitivně vyjasnil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 15. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 

4825/2015. 
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prvky řízení nesporného, například má být zakončeno vydáním konstitutivního 

rozhodnutí, neznamená to, že je tím vyloučeno uzavřít v něm soudní smír.77  

Judikatura Nejvyššího soudu se v posledních letech shoduje na názoru, že pro uzavření 

soudního smíru není rozhodná povaha řízení78 ani skutečnost, že má být vydáno 

konstitutivní rozhodnutí.79 P. Horák dokonce tvrdí, že ne všechna řízení vedená podle 

ZŘS nejsou bez dalšího arbitrabilní.80 Je třeba dát jim za pravdu, přestože vzhledem 

k užšímu okruhu věcí, které se projednají podle ZŘS oproti dřívější úpravě, je možnost 

uzavření smíru v nesporném řízení o něco méně pravděpodobná. 

I důvodová zpráva k návrhu ZRŘ sice ve své zvláštní části v komentáři k § 2 zmiňuje 

nemožnost sjednat si rozhodčí smlouvu zejména ve věcech projednávaných 

v nesporném řízení, ovšem pouze jako důsledek povahy takových věcí a nemožnosti 

účastníka řízení s nimi disponovat. Tedy vlastně ve věcech, v nichž nelze uzavřít soudní 

smír ve smyslu § 99 odst. 1 OSŘ. 

Pro arbitrabilitu z toho plyne závěr, že se slovo spor v § 2 odst. 1 ZRŘ nedá vykládat 

v procesním smyslu jako rozlišení mezi druhy nalézacího řízení, ale ve spojení 

s podmínkou uzavření smíru v následujícím odstavci téhož paragrafu je nutné vysvětlit 

si je jako odkaz na povahu nároku. Domnívám se proto, že užití tohoto slova v zákoně 

a nejasně konstruované vysvětlení v důvodové zprávě81 je nutné chápat spíše jako jistou 

neobratnost zákonodárce než jako vůli zakázat rozhodčí řízení ve věcech, které by se 

před soudem projednaly ve sporném řízení. 

Rozlišování sporného a nesporného řízení tak skutečně je možné použít jako pomocné 

hledisko, není však vhodné činit úsudek o arbitrabilitě jen na jeho základě. Omezení 

arbitrability možností uzavřít smír je ostatně mnohem méně formalistické, neboť více 

 
77 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2017, str. 416. 
78 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1782/2017. 
79 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1438/2017, nebo rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2018. 
80 HORÁK, Pavel. Objektivní arbitrabilita – možnosti rozhodčího řízení. Bulletin advokacie: stavovský 

časopis advokacie. 2018, (9), str. 24. 
81 Doslova se v komentáři k § 2 ZRŘ ve zvláštní části důvodové zprávy píše: „Rozhodčí smlouvu nebude 

tedy možno sjednat především ve věcech tzv. nesporného řízení, u nichž to jejich povaha nepřipouští.“ 

U vedlejší věty přívlastkové, která v citaci začíná za čárkou, není zcela jasné, k jakému výrazu hlavní 

věty se pojí. Nedá rozlišit, zda důvodová zpráva hovoří pouze o věcech, u nichž to jejich povaha 

nepřipouští, anebo o věcech tzv. nesporného řízení, u nichž to jejich povaha nepřipouští. 



23 

 

zohledňuje charakter věci; drtivá většina věcí arbitrabilních podle tohoto kritéria je 

přitom z pohledu druhu nalézacího řízení sporná. 

Smír je totiž podle § 99 odst. 1 OSŘ možné uzavřít, nevylučuje-li to povaha věci. Strany 

mohou smírem věc vyřešit, pokud disponují s předmětem řízení podle hmotného 

práva.82 Uzavření smíru je tedy vyloučeno zejména v řízeních, která lze zahájit i bez 

návrhu, ve věcech, v nichž se rozhoduje o osobním stavu, a ve věcech, v nichž hmotné 

právo nepřipouští vyřízení dohodou.83 Zejména první dvě kategorie jsou přitom 

upraveny právě v ZŘS. Výjimečně zapovídá skončení řízení soudním smírem výslovně 

zákon, např. § 273 odst. 1 věta druhá InsZ. 

Další podmínkou arbitrability je majetkový charakter sporu. Legální definice pojmu 

majetkový spor však neexistuje. Je proto třeba spolehnout se na právní teorii. 

Z dřívějšího komentářového vymezení majetkového sporu teorií ostatně vyšel i samotný 

Nejvyšší soud, když judikoval, že majetkové jsou „všechny spory, které se svým 

předmětem přímo odrážejí v majetkové sféře stran a týkají se subjektivních práv, s nimiž 

mohou účastníci disponovat“.84 Z tohoto pohledu je arbitrabilní široký okruh sporů ze 

soukromoprávních vztahů, jejichž předmět lze vyjádřit v majetkových hodnotách (tj. lze 

je ocenit a hodnotu vyčíslit), a to včetně sporů ohledně určení existence práva na plnění 

takové hodnoty.85 To je přístup pro rozhodčí řízení veskrze příznivý a přidává mu před 

potenciálními zájemci na přitažlivosti, neboť tento extenzivní výklad umožňuje uzavírat 

rozhodčí smlouvy ve značném množství různorodých věcí beze strachu, že bude 

rozhodčí nález později zrušen pro nedostatečně majetkový charakter sporu. Dá se 

očekávat, že otevřenost rozhodčího řízení bude v tomto směru dlouhodobým trendem. 

Soudní praxe totiž na této definici zřejmě setrvává a opakuje ji i v relativně nedávných 

rozhodnutích.86 

Vyloučeny jsou z rozhodčího řízení incidenční spory a spory vzniklé v souvislosti 

s výkonem rozhodnutí, přestože jsou typicky majetkového charakteru. Incidenčními 

 
82 DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. Praha: 

C. H. Beck, 2009, str. 643. 
83 JIRSA, Jaromír a kol. Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha II. § 79–180 občanského 

soudního řádu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, str. 122–123. 
84 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009. 
85 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 118. 
86 Např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2741/2016. 
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spory se rozumí spory vyvolané insolvenčním řízením a v rámci něj projednávané, jak 

je alespoň v § 2 písm. d) definuje InsZ. Jejich výčet je pak uveden v § 159 odst. 1 InsZ, 

přičemž podle písm. h) daného ustanovení je incidenčním sporem pouze takový spor, 

který je zákonem za incidenční výslovně označen. 

To znamená, že jiné spory vzešlé z insolvenčního řízení (např. o náhradu škody 

způsobené nesplněním povinnosti podat insolvenční návrh nebo o náhradu škody 

způsobené šikanózním podáním insolvenčního návrhu) nejsou spory incidenčními.87  

Což vyplývá i z § 7a InsZ, který je při stanovování věcné příslušnosti soudu jmenuje 

zvlášť. Za splnění ostatních podmínek arbitrability tedy nic nebrání projednání těchto 

sporů v řízení před rozhodci. 

Spory vzniklými v souvislosti s výkonem rozhodnutí je nutné rozumět všechny spory, 

se kterými počítá část šestá OSŘ nebo EŘ (např. excindační žaloba podle § 267 OSŘ). 

Smyslem vyloučení těchto sporů z arbitráže je zabránit zmaření účelu vykonávacího či 

insolvenčního řízení,88 neboť výsledek takového sporu má rozhodný vliv na průběh 

a výsledek řízení.89 

Od 1. 12. 2016 není možné uzavřít rozhodčí smlouvu ani ve sporu ze smlouvy, kterou 

se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Čl. IX bod 1. zákona, který novelizaci ZRŘ 

provedl,90 však jako přechodné ustanovení stanoví, že se platnost rozhodčí smlouvy 

posoudí podle znění účinného v době jejího uzavření. Rozhodčí smlouvy ve 

spotřebitelských věcech, které byly uzavřeny před účinností novely, jsou tudíž nadále 

platné a na jejich základě vydaný rozhodčí nález nemůže být zrušen podle § 31 písm. a) 

ZRŘ. 

Aby byla věc arbitrabilní, muselo by jinak její projednání a rozhodnutí být v pravomoci 

soudu, anebo by to o ní musel stanovit zvláštní zákon. Pravomoc soudů je dána § 7 OSŘ, 

uzavřít rozhodčí smlouvu je naopak obecně vyloučeno ve věcech, které mají projednat 

 
87 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, str. 652. 
88 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 9. 
89 MOTHEJZÍKOVÁ, Jitka, STEINER, Vilém a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů s přílohami. Komentář. Praha: C. H. Beck, 1996, str. 22. 
90 Zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o spotřebitelském úvěru. 
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správní orgány.91 Výjimkou jsou právě případy, kdy možnost sjednání rozhodčí 

smlouvy zákon výslovně povoluje. Například spory mezi osobami vykonávající 

komunikační činnosti (operátory) navzájem, jakož i spory mezi operátory a účastníky 

komunikační činnosti, k jejichž projednání je jinak příslušný Český telekomunikační 

úřad, je proto možné projednat před rozhodcem.92 Stejným způsobem lze možnost 

sjednat si rozhodčí smlouvu stanovit i v jiných zákonech. 

3.1.2. Specifika rušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a) ZRŘ 

Byl-li rozhodčí nález vydán v řízení, které nesplňovalo kumulativně všechny podmínky 

arbitrability, soud návrhu na jeho zrušení vyhoví a rozsudkem jej zruší. Je sice pravdou, 

že je takový rozhodčí nález nicotným aktem, tedy nemůže vyvolat účinky, se kterými 

jinak v případě rozhodčích nálezů platné právo počítá – zejména nepředstavuje 

překážku věci rozhodnuté a není způsobilým exekučním titulem, stejně jako soudní 

rozhodnutí postižená touž vadou –,93 v praxi by nebylo žádoucí ponechat jej 

„nedotčený“ už proto, že na první pohled jako vykonatelné rozhodnutí vypadá. 

Z hlediska právní jistoty se vhodnějším jeví postup podle § 31 ZRŘ.94 

Ustanovení § 34 ZRŘ pak upravuje další postup soudu, pokud by byl rozhodčí nález 

skutečně zrušen. V tomto případě se jedná o situaci, kdy rozhodce vůbec neměl věc 

projednat, protože to podle platného práva není možné. Je tedy vyloučeno, aby byla 

v rozhodčím řízení projednána znovu. 

K návrhu strany může podle odst. 1 téhož paragrafu soud pokračovat v jednání ve věci 

samé a následně ji rozhodnout. Aby byly účinky původní žaloby zachovány, musí strana 

takový návrh podle § 16 odst. 2 ZRŘ podat do 30 dnů od právní moci rozhodnutí 

o zrušení rozhodčího nálezu. Pokud lhůta marně uplyne, může uplatnit své právo 

u soudu pouze podáním nové žaloby. 

Naopak pokud je návrh podán včas, soudní řízení pokračuje meritorním projednáním 

věci. Nejde tedy o navázání na rozhodčí řízení, nýbrž o pokračování řízení před soudem; 

 
91 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 118. 
92 Srov. § 127 odst. 6 a § 129 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. 
93 SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2017, str. 16. 
94 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 349. 
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jedná se tedy o jedno soudní řízení, které má postupně dva předměty (zrušení rozhodčího 

nálezu a následně rozhodnutí ve věci samé) a z toho důvodu je návrh na pokračování 

řízení nutné brát analogicky jako návrh na jeho zahájení.95 

Soud je přitom povinen zkoumat, zda jsou dány podmínky řízení. Než soud přistoupí 

k meritornímu rozhodování, je nutné zjistit, zda jsou ve věci dány civilní pravomoc 

a věcná, funkční i místní příslušnost soudu. Mezi procesní podmínky dále patří 

způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost účastníků a případné řádné 

zastoupení a plná moc jejich zmocněnců; soud též musí zkoumat, zda projednání věci 

nebrání překážka již probíhajícího řízení nebo překážka věci rozhodnuté.96 

Typicky se v řízení o zrušení rozhodčího nálezu a pokračujícím řízení ve věci může lišit 

příslušnost soudu. Pro zrušení rozhodčího nálezu je totiž věcná i místní příslušnost dána 

zvláštní úpravou obsaženou v ZRŘ, v případě meritorního rozhodnutí je však třeba řídit 

se obecnými pravidly OSŘ. Názor, že ustanovení § 34 odst. 1 ZRŘ je zvláštní úpravou 

příslušnosti, vyvrací i judikatura.97 Ačkoli se návrh na pokračování řízení podává 

u soudu, který rozhodčí nález zrušil, může se tak stát, že ten věc bezprostředně poté 

postoupí jinému, příslušnému. 

3.2. Neexistence nebo neplatnost rozhodčí smlouvy z jiných důvodů 

Podle § 31 písm. b) ZRŘ lze rozhodčí nález zrušit, pokud je rozhodčí smlouva z jiných 

důvodů neplatná, byla zrušena nebo se na dohodnutou věc nevztahuje. Toto ustanovení 

tedy ve skutečnosti obsahuje tři skupiny důvodů, pro které je zrušení rozhodčího nálezu 

možné. Jejich podstatou je ovšem vždy skutečnost, že ačkoli je předmět sporu 

arbitrabilní, před rozhodcem neměl být projednán, neboť rozhodčí smlouva je vadná či 

dokonce úplně chybí. 

3.2.1. Neplatnost rozhodčí smlouvy a problém tzv. appointing authority 

Stanoví-li ZRŘ jako zrušovací důvod, že je rozhodčí smlouva neplatná z jiných důvodů, 

myslí se tím důvody odlišné od nedostatku arbitrability předmětu smlouvy, který je 

upraven zvlášť v § 31 písm. a). Platnost rozhodčí smlouvy jakožto právního jednání je 

 
95 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1186. 
96 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena a kol. Civilní právo procesní. 9. aktualizované vyd. Praha: 

Leges, 2018, str. 217–218. 
97 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. 33 Cdo 384/2015. 
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třeba posuzovat podle hmotněprávních předpisů regulujících závazkové vztahy 

účinných v době, kdy byla uzavřena.98 

V případě rozhodčích smluv to bude § 574 OZ, podle něhož je obecně třeba na právní 

jednání hledět spíše jako na platné než jako na neplatné, a následující ustanovení OZ 

upravující absolutní a relativní neplatnost právních jednání. Neplatná tak bude rozhodčí 

smlouva například pro svůj rozpor s dobrými mravy nebo zákonem, pokud to jeho smysl 

a účel vyžadují, případně pro nedostatek svéprávnosti jednající strany. Absolutní 

neplatnost je pak v § 588 OZ stanovena pro případy zjevného rozporu s dobrými mravy 

nebo rozpor se zákonem zjevně narušující veřejný pořádek. 

Takovým případem je i situace, kdy má být rozhodce ad hoc podle rozhodčí smlouvy 

jmenován třetí osobou. Problém z hlediska platnosti rozhodčí smlouvy může nastat, 

pokud má funkci jmenující osoby (appointing authority) plnit tzv. arbitrážní centrum, 

tedy právnická osoba, která není rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, 

a rozhodce má být vybrán na základě pravidel nebo jiného dokumentu, který toto 

arbitrážní centrum vytvořilo, či ze seznamu, který vede. 

Roztříštěná byla v nahlížení na tuto problematiku judikatura nejen nižších soudů, ale 

i soudu Nejvyššího. Ten sice původně nechával na smluvních stranách, zda bude jejich 

spor projednávat rozhodce zapsaný v seznamu vedeném u stálého rozhodčího soudu, 

anebo u jiného soukromoprávního subjektu,99 postupně se však jeho právní názor 

vyvíjel opačným směrem a konstatoval, že se ujednání rozhodčí smlouvy odkazující na 

pravidla či řád jeví jako neurčité, pokud jde o „pravidla vytvořená pro rozhodčí řízení 

ad hoc, která nebyla součástí rozhodčí smlouvy, a která na rozdíl od statutů stálých 

rozhodčích soudů (§ 13 odst. 2 ZRŘ) nebyla uveřejněna v Obchodním věstníku“.100  

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ve svém 

usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, vyslovil názor, že jde o výkon 

činností, které spadají výlučně do působnosti stálých rozhodčích soudů, což zcela 

zřejmě odporuje zákonu. Dále se podle něj jedná o „zjevné nastavení podmínek 

vzbuzujících důvodné pochybnosti o perspektivě nezávislého a nestranného řešení 

 
98 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 213. 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008. 
100 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2009, sp. zn. 32 Cdo 2312/2007. 



28 

 

sporů. Přitom nelze mít ani za to, že by se účastníci byli případně dohodli na tom, že by 

jejich případný spor řešil ad hoc rozhodce, neboť žádný takový rozhodce nebyl 

v rozhodčí smlouvě uveden, resp. nebyl jasným a zákonu odpovídajícím způsobem 

stanoven způsob, jak by příslušný rozhodce měl být určen“. Obsahuje-li rozhodčí 

smlouva namísto přímého určení rozhodce nebo způsobu jeho určení pouze odkaz na 

pravidla vydaná právnickou osobou, která není rozhodčím soudem, je neplatná „pro 

rozpor se zákonem (a nikoliv pro neurčení rozhodce nebo způsobu, jak má být určen)“. 

Nejvyšší soud tedy tomto usnesení uzavřel, že ponechání výběru a jmenování rozhodce 

na pravidlech, které arbitrážní centrum vydává, není jeho dostatečným určením ve 

smyslu § 7 odst. 1 ZRŘ. Netransparentnost výběru a jmenování rozhodců totiž vede 

k tomu, že nejsou splněny požadavky na jejich nezávislost a nestrannost, což je 

důvodem neplatnosti rozhodčí smlouvy. Přitom ale do hloubky nevysvětluje, proč se od 

některých svých dřívějších výroků odchýlil. Odchyluje se např. od svého dřívějšího 

právního názoru, že arbitrážní centra mohou vydávat svá vlastní pravidla, řády 

a seznamy rozhodců,101 aniž by tuto změnu svého postoje obšírněji zdůvodnil, a nadto 

tuto praxi přímo označuje za obcházení zákona. Zdá se proto, že se omezuje na pouhý 

jazykový výklad relevantních ustanovení ZRŘ, který se navíc vejde do dvou odstavců 

odůvodnění. 

Za povšimnutí ovšem též stojí, že sjednocující usnesení velkého senátu bylo vydáno 

pouhé dva měsíce poté, co se Ústavní soud přiklonil k jurisdikční teorii rozhodčího 

řízení namísto dosavadní smluvní.102 Velký senát změnu nereflektuje, když cituje pouze 

rozhodnutí Ústavního soudu hovořící o tom, že rozhodce je zástupcem stran, nenalézá 

právo (ale tvoří závazkový vztah) a jeho moc vychází ze soukromé vlastní moci stran 

určovat si svůj osud. Vzápětí však tento (nedlouho předtím překonaný) pohled 

Ústavního soudu kritizuje a k rozhodčímu řízení se staví jako k druhu civilního procesu, 

což má pro jeho vlastní rozhodnutí důsledky: „Nejvyšší soud se však ve své sjednocovací 

rozhodovací činnosti staví na názor, dle nějž není možno pomocí zásady smluvní 

autonomie negovat v těchto případech zákonu odporující ujednání rozhodčí doložky, 

 
101 Které vyslovil ve výše citovaném usnesení ze dne 31. 7. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2282/2008. 
102 Usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. II. ÚS 3227/07, které bylo citováno v oddíle 1.1. 

této práce. 
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u níž lze dovozovat v zásadě zřetelnou snahu poškodit „slabšího“ účastníka 

závazkového vztahu“. 

Na změnu judikatury týkající se platnosti rozhodčích doložek sjednaných ve prospěch 

arbitrážních center musel reagovat i Ústavní soud, který se s usnesením Nejvyššího 

soudu v zásadě ztotožnil. V nálezu ze dne 1. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10 

konstatoval, že transparentnost a jednoznačná pravidla pro určení osoby rozhodce jsou 

podmínkou platného dojednání rozhodčí doložky, přičemž odkaz na seznam vedený 

arbitrážním centrem tento požadavek nesplňuje. Ve spotřebitelských věcech podle něj 

musí rozhodčí řízení zajistit rovná procesní práva (srovnatelně jako řízení soudní), jinak 

je slabší straně upřeno právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 LZPS. Obiter 

dictum v tomto nálezu Ústavní soud dodává, že je třeba požadavek transparentnosti 

výběru rozhodce vztáhnout i na vztahy, v nichž spotřebitel nevystupuje, protože jako je 

v soudním řízení zakotveno „jako jedna ze základních zásad právo na zákonného 

soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny), lze obdobný požadavek vztáhnout i na řízení rozhodčí“, 

neboť cílem obou procesů je dosažení spravedlivého rozhodnutí ve věci. 

Ústavní soud tím rozvíjí argumentaci Nejvyššího soudu o závěr o kolizi dvou základních 

práv, přičemž ochrana rovného postavení stran a tím pádem zajištění práva na 

spravedlivý proces je podle něj důležitější než autonomie vůle. To znamená, že i způsob 

určení rozhodce podle § 7 odst. 1 ZRŘ a možnost stran dohodnout se na postupu podle 

§ 19 odst. 1 ZRŘ jsou omezeny – dohodnutá pravidla musí garantovat spravedlivé 

řízení. Jinými slovy způsob určení je vadný („netransparentní“), pakliže v jeho důsledku 

nebude výběr rozhodce záviset na vůli strany sporu, nýbrž bude o to více ovlivněn 

arbitrážním centrem. Tím spíše, pokud druhá strana sporu arbitrážní služby arbitrážního 

centra využívá pravidelně. 

V tomto směru je argumentace Ústavního soudu udržitelnější než ta, kterou použil 

Nejvyšší soud, který vycházel zejména z doslovného znění zákona. Opřít se o ni může 

i následná praxe obecných soudů, jež považuje za neplatné i takto konstruované 

rozhodčí smlouvy uzavřené po změně § 7 odst. 1 ZRŘ, kterou do ní byla výslovně 
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vložena možnost určení rozhodce osobou dohodnutou nebo pravidly v ní 

obsaženými.103 

Ani po této novele se totiž Nejvyšší soud neodchýlil od usnesení velkého senátu, a navíc 

formuloval podmínku, že se pro posouzení nezávislosti a nestrannosti jmenující osoby 

(která bezpochyby nezávislá a nestranná být má) použijí stejná pravidla jako pro 

nezávislost a nestrannost rozhodců.104 Závazně též požadavek transparentnosti vztáhl 

i na rozhodčí smlouvy uzavřené mezi podnikateli, což Ústavní soud v citovaném nálezu 

vyřkl jen mimochodem.105 

Ačkoli je upřednostnění možnosti ovlivnit výběr rozhodce před autonomií vůle 

rozumné, nesouhlasím se zobecněním, které soudy na základě této judikatury provádějí, 

když arbitrážní centra bez dalšího považují za závislá a podjatá. Obzvlášť patrné to bude 

ve srovnání s případy, kdy měla jedna strana taktéž minimální vliv na výběr rozhodce, 

přestože způsob jeho určení v rozhodčí smlouvě nezahrnuje jmenující třetí osobu. 

Například Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích řešil jako odvolací 

soud případ rozhodčího nálezu vydaného v řízení na základě rozhodčí doložky sjednané 

adhezním způsobem, která obsahovala jména třinácti možných rozhodců s tím, že 

případný spor bude projednán před tím, kterému žalobce doručí žalobu.106 Žalovaná 

strana v takové situaci nemá vliv na to, která z osob uvedených v seznamu se stane 

rozhodcem, a jde-li navíc o tu stranu, která při uzavírání rozhodčí doložky na adhezní 

podmínky přistupuje, nemůže v podstatě ovlivnit ani podobu tohoto seznamu. Mimo to 

soud v rozsudku dovodil i ekonomickou závislost zvoleného rozhodce na žalobci, a to 

ze skutečnosti, že do soudní úschovy Okresního soudu v Pardubicích předal jen 

v roce 2016 zmíněný rozhodce více než dva tisíce rozhodčích nálezů, přičemž 

„nezanedbatelná část spisu rozhodce byla jmenovaným rozhodcem vedena právě 

o žalobách žalovaného, a to ve skutkově a právně obdobných věcech“ a jeho odměna za 

tuto rozhodcovskou činnost dosahovala značné výše. 

 
103 Provedená zákonem č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
104 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3662/2014. 
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1098/2016. 
106 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 

27 Co 139/2017. 
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Z těchto důvodů soud konstatoval, že rozhodčí doložka nemůže obstát ve smyslu § 433, 

588 a 1800 odst. 2 OZ, a pro její neplatnost zrušil rozhodčí nález podle § 31 písm. b) 

ZRŘ. Při projednání věci zkoumal, zda byla v důsledku rozhodčí smlouvy v rozhodčím 

řízení skutečně narušena rovnost stran a tím pádem i zásada spravedlivého procesu. 

Kdyby se však možné narušení rovnováhy v řízení ujednáním v rozhodčí smlouvě mělo 

týkat nikoli její adheznosti, ale jmenování rozhodce arbitrážním centrem, nebylo by 

v souladu s judikaturou vyšších soudů přezkoumáváno, nýbrž rovnou předpokládáno. 

Vhodnějším přístupem než považovat všechny rozhodčí smlouvy, v nichž je ke 

jmenování rozhodce povoláno arbitrážní centrum, za neplatné pro nerovné postavení 

stran v řízení na nich založeném, by podle mého názoru bylo zabývat se každým z těchto 

případů jednotlivě a zjišťovat, zda konkrétní ujednání ve smlouvě skutečně podmínky 

narušující spravedlivý proces vytváří,  podobně jako to udělal královéhradecký krajský 

soud při projednání adhezním způsobem uzavřené rozhodčí doložky. 

Za termínem „netransparentnost“ používaném v soudních rozhodnutích se totiž ukrývá 

právě nedodržení základních předpokladů spravedlivého procesu. Důvodem neplatnosti 

rozhodčí smlouvy (a tím pádem i zrušení rozhodčího nálezu) tak není skutečnost, že by 

způsob jmenování rozhodce nebyl ujednán dostatečně určitě či srozumitelně nebo 

průhledně, ale fakt, že při jeho výběru zakládá nerovnost stran. Ta je dána nemožností 

jedné z nich bránit se jmenování rozhodce, který je vůči ní podjatý, resp. není nezávislý 

na druhé straně. Zde se přikláním k postoji té části odborné literatury, podle níž je 

paušální stižení rozhodčí smlouvy neplatností pouze z důvodu pochybnosti 

o nestrannosti a nezávislosti rozhodce pravidelně jmenovaného arbitrážním centrem 

neadekvátní, neboť ZRŘ stranám dává prostředky, jak se proti podjatému rozhodování 

bránit.107 

Pro úplnost se ještě sluší doplnit, že citovaný rozsudek Krajského soudu v Hradci 

Králové – pobočky v Pardubicích byl v řízení o dovolání Nejvyšším soudem zrušen.108 

Nebylo to však důsledkem vadnosti úvahy o možnosti ovlivnit výběr rozhodce 

a o závislosti rozhodce na straně sporu, a tedy o platnosti rozhodčí doložky, kterou 

krajský soud provedl. Nejvyšší soud rozsudek zrušil, protože se krajský soud do 

 
107 RYŠAVÝ, Lukáš. Nezávislost a nestrannost rozhodce. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 84. 
108 Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 33 Cdo 5942/2017. 
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zkoumání platnosti rozhodčí smlouvy z úřední povinnosti vůbec neměl pustit, jelikož se 

nejednalo o věc vyplývající ze spotřebitelského vztahu a žalobkyně ji ani nenamítala. 

3.2.2. Jiné důvody neplatnosti rozhodčí smlouvy 

Kromě toho, že rozhodčí smlouva nevyhovuje obecným ustanovením OZ nebo rozhodčí 

řízení na jejím základě nemůže proběhnout tak, že by byly dodrženy zásady 

spravedlivého procesu, může být neplatná i pokud nevyhoví požadavkům stanoveným 

v ZRŘ. 

Neplatnost rozhodčí smlouvy proto způsobí i taková vada, kterou je nedostatek formy 

vyplývající z hmotněprávní úpravy v ZRŘ. Podle § 3 odst. 1 ZRŘ je nutno ji sjednat 

písemně, přičemž písemná forma je zachována i použitím dálnopisu, telegrafu nebo 

elektronických prostředků umožňujících zachycení jejich obsahu a určení osob, které si 

smlouvu sjednaly. Pokud jde o uzavření rozhodčí smlouvy prostřednictvím 

elektronických prostředků, k zachování písemné formy stačí prostý elektronický podpis, 

jehož zvláštní formou mohou být i unikátní identifikační údaje. K tomuto závěru 

správně dospěla i soudní praxe, podle níž nemůže být nevyužití zaručeného 

elektronického podpisu samo o sobě důvodem neplatnosti rozhodčí smlouvy, neboť ten 

je ekvivalentem úředně ověřeného podpisu vlastnoručního.109 

Forma rozhodčí smlouvy je dodržena též postupem podle § 3 odst. 2 ZRŘ, při němž 

spolu strany uzavírají hlavní smlouvu a rozhodčí doložka je součástí obchodních 

podmínek jedné ze stran. Zákon vyžaduje přijetí písemného návrhu hlavní smlouvy 

takovým způsobem, ze kterého je patrný souhlas i s rozhodčí doložkou. Splnění této 

podmínky bude vždy nutné zkoumat podle okolností konkrétního případu. 

Po rekodifikaci občanského práva hmotného občanský zákoník od neplatných právních 

jednání rozlišuje jejich zdánlivost. Zdánlivé právní jednání se ve skutečnosti právním 

jednáním pouze jeví být, a nemá tak žádnou právní relevanci – v § 554 OZ se stanoví, 

že se ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží. Protože se v souvislosti s účinností 

občanského zákoníku, tedy i zavedením koncepce zdánlivosti právních jednání do 

platného práva, ustanovení § 31 ZRŘ nezměnilo, bude v případě zdánlivě uzavřené 

rozhodčí smlouvy nutné jako zrušovací důvod použít § 31 písm. b).110 Tuto logiku 

 
109 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. 24 Co 696/2015. 
110 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1089. 
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podporují i obecné důvody, pro něž jsou právní jednání zdánlivá, které jsou uvedeny 

v § 551 a násl. OZ a které se v zásadě shodují s důvody, pro které bylo právní jednání 

podle staré právní úpravy absolutně neplatné;111 jediným rozdílem tak je, že právní 

jednání není z těchto důvodů neplatné, ale neexistuje. Dá se proto očekávat, že se této 

úvahy bude při rozhodování držet i praxe. 

3.2.3. Rozhodčí smlouva byla zrušena nebo se na dohodnutou věc nevztahuje 

Pokud strany rozhodčí smlouvu po jejím uzavření platným právním jednáním zrušily, 

nelze věc v řízení před rozhodcem projednat. Protože právní jednání je projevem vůle, 

je nanejvýš pravděpodobné, že strany budou o zrušení rozhodčí smlouvy vědět a bude-

li některá z nich napadena žalobou směřující k rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení, 

bude se bránit námitkou nedostatku pravomoci podle § 15 odst. 2 ZRŘ. Tento zrušovací 

důvod tak míří na nepříliš časté situace, kdy rozhodce nesprávně vyloží jako neplatné 

právní jednání, kterým byla zrušena rozhodčí smlouva, a tudíž dospěje k nesprávnému 

závěru, že je ve věci dána jeho pravomoc.112 

Zřejmě o něco častější budou případy, kdy se na spor, který mezi stranami vyvstal, 

rozhodčí smlouva nevztahuje. Jedná se tedy o rozhodčí doložky, tj. rozhodčí smlouvy 

uzavírané dříve, než spor skutečně vznikl. Problematickým se pak může ukázat 

vymezení rozsahu takové rozhodčí smlouvy, a to přestože § 2 odst. 4 ZRŘ jej vykládá 

poměrně široce – zahrnuje do něj nejen práva vznikající přímo z právního vztahu, jehož 

se rozhodčí smlouva týká, ale i otázku platnosti těchto právních vztahů a práva s těmito 

právy související. Tedy pokud rozhodčí smlouva výslovně nestanoví jinak. Stejně tak 

jsou podle následujícího odstavce rozhodčí smlouvou vázány právní nástupci stran, 

pokud to není výslovně vyloučeno. 

Zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. b) ZRŘ proto přichází v úvahu tam, kde 

strany v rozhodčí smlouvě nevyužily možnost zúžit okruh vztahů, na které podle zákona 

dopadá. Půjde tedy např. o uplynutí doby, na kterou byla rozhodčí smlouva sjednána,113 

 
111 Srov. § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 
112 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, str. 567. 
113 RŮŽIČKA, Květoslav a FRINTOVÁ, Dita. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před 

Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR: rozhodčí soud sedmdesátníkem. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019, str. 156. 
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nebo vznikne-li spor související s předmětem rozhodčí smlouvy mezi její stranou 

a někým, kdo stranou není, typicky ručitelem.114 

Ustanovení § 31 písm. b) ZRŘ se výslovně nezmiňuje o případech, v nichž byl rozhodčí 

nález vydán, přestože rozhodčí smlouva nebyla uzavřena, a tedy nikdy neexistovala. 

Část teorie se proto domnívá, že zrušení takového rozhodčího nálezu není podle tohoto 

písmene možné, protože se o rozhodčí smlouvě v těchto případech nedá říci, že je 

neplatná, byla zrušena nebo se na věc nevztahuje.115 S tím si dovolím nesouhlasit 

zejména proto, že neexistence rozhodčí smlouvy je ve své podstatě situací, kdy je 

rozhodčí řízení vedeno ve věci, na kterou se žádná smlouva nevztahuje jednoduše proto, 

že žádná není. 

Obdobně výše zmíněná zdánlivost rozhodčí smlouvy je vlastně dalším případem, kdy 

rozhodčí smlouva vůbec neexistuje, tentokrát s tím rozdílem, že to není na první pohled 

zřejmé. Je-li strana chráněna před důsledky rozhodčího nálezu vydaného na základě 

zdánlivé (neexistující) rozhodčí smlouvy tím, že může úspěšně navrhnout jeho zrušení, 

postrádalo by logiku neumožnit jí takovou obranu i dalších v situacích, kdy smlouva od 

počátku neexistovala. 

Není naopak důvod poskytnout ochranu té straně, která žalobou zahájí rozhodčí řízení, 

aniž by existovala rozhodčí smlouva. Pokud by si toho byla vědoma, a přesto rozhodčí 

žalobu podala, dalo by se její jednání posoudit jako zneužití práva; zvlášť bylo-li by 

motivací žalující strany získat oproti žalované nespravedlivou výhodu, zaskočit ji 

zahájením rozhodčího řízení, se kterým nepočítá.116 Za zneužití práva je podle 

Ústavního soudu nutné považovat i jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu 

sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy 

vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu či se na jeho úkor obohatit.117 

 
114 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str 213–2014. 
115 LISSE, Luděk. K otázce rozhodčího řízení bez existence rozhodčí smlouvy. Epravo.cz [online]. [cit. 

3. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-rozhodciho-rizeni-bez-existence-

rozhodci-smlouvy-72577.html 
116 Srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1091/19, ve kterém Ústavní soud 

dovozuje, že podání rozhodčí žaloby při vědomí, že je rozhodčí smlouva neplatná, je zneužitím práva. 

Jakkoli lze nesouhlasit s neplatností rozhodčích smluv obsahujících jako appointing authority arbitrážní 

centrum, závěr, že nelze přijmout výklad práva, který je ve svém důsledku v extrémním rozporu 

s principy spravedlnosti, který je uveden v bodu 45. nálezu, v obecné rovině rozporovat nelze. 
117 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3402/13. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-rozhodciho-rizeni-bez-existence-rozhodci-smlouvy-72577.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-otazce-rozhodciho-rizeni-bez-existence-rozhodci-smlouvy-72577.html
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Stejně jako v případě neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy však bude možné 

nedostatek pravomoci rozhodce z důvodu neexistence rozhodčí smlouvy zhojit podle 

§ 15 odst. 2 ZRŘ, tedy nepodáním příslušné námitky. K tomu je ovšem možné 

vztáhnout závěr Nejvyššího soudu, že „nelze dovodit, že by pasivita a nečinnost 

žalovaného v rozhodčím řízení měla za následek podrobení se pravomoci rozhodce; 

takový následek by bylo možno spojovat pouze s chováním žalovaného, jenž by byl 

aktivní při projednávání sporu, aniž by nejpozději při svém prvním úkonu ve věci samé 

neexistenci rozhodčí smlouvy namítl (§ 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb.)“.118 

K založení pravomoci rozhodce, aniž by před zahájením řízení byla uzavřena rozhodčí 

smlouva, bude nutná aktivní účast stran na řízení – projev vůle podrobit se pravomoci 

rozhodce. Skutečnost, že se žalovaná strana v rozhodčím řízení vůbec nevyjádřila ani se 

jinak nebránila, k tomu nepostačí. 

3.2.4. Specifika zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. b) ZRŘ 

Stejně jako v případě zrušení rozhodčího nálezu pro nedostatek arbitrability je i v tomto 

případě možné podat soudu návrh na pokračování v řízení podle § 34 odst. 1 ZRŘ. 

Rozhodčí nález je zrušen, protože v důsledku neplatnosti či neexistence (ať už byla 

zdánlivá, netýkala se sporu nebo byla zrušena) rozhodčí smlouvy nebyla dána pravomoc 

rozhodce jej vydat. Bez rozhodčí smlouvy není projednání věci v rozhodčím řízení 

myslitelné, jediným možným procesním řešením je tak pokračování v občanském 

soudním řízení. 

Napadnout rozhodčí nález žalobou na zrušení z důvodů uvedených v § 31 písm. b) nebo 

c) je možné, pouze pokud byly namítány nejpozději s prvním jednáním ve věci samé. 

Pokud strana tyto důvody neuplatnila včas, ač je uplatnit mohla, soud nemá jinou 

možnost než návrh na zrušení rozhodčího nálezu zamítnout. Učiní tak z úřední 

povinnosti – žalovaný v řízení o zrušení rozhodčího nálezu nemusí v soudním řízení nic 

namítat, byť to nejspíše bude součástí jeho obrany. Důkazní břemeno ohledně včasného 

uplatnění námitky nedostatku pravomoci v rozhodčím řízení podle § 15 odst. 2 ZRŘ 

nese v řízení před soudem žalobce.119 

 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 20 Cdo 2857/2006. 
119 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1174. 
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Pro aplikaci této úpravy je třeba vymezit přesný okamžik, do něhož je možné námitku 

nepravomoci rozhodce pro nedostatek rozhodčí smlouvy uplatnit. Zatímco § 33 ZRŘ, 

který soudu přikazuje zamítnout návrh na zrušení rozhodčího nálezu, obsahuje ohledně 

pozdního uplatnění této námitky stranou formulaci „než začala jednat ve věci samé“, 

ustanovení § 15 odst. 2 ZRŘ, které tuto námitku upravuje v souvislosti s rozhodováním 

o pravomoci rozhodců, stanoví, že strana může vznést námitku „nejpozději při prvním 

úkonu v řízení, týkajícího se věci samé“. Přestože spojka než implikuje nutnost vznést 

námitku ještě před prvním úkonem ve věci samé, nemělo by být sporu o to, že je možné 

tak učinit současně.120 V opačném případě by se jednalo o přepjatý formalismus, který 

ve svých rozhodnutích často kritizuje Ústavní soud. 

Výkladové potíže by nemělo působit ani spojení úkon ve věci samé, neboť zjevně ne 

každý úkon učiněný stranou rozhodčího řízení je úkonem ve věci samé, což potvrdila 

i rozhodovací praxe Nejvyššího soudu.121 Žádost o prodloužení lhůty k vyjádření se 

k žalobě, stejně jako jiné úkony, kterými se strana nevyjadřuje přímo k předmětu sporu, 

tak nebudou mít na možnost úspěšného uplatnění námitky nepravomoci rozhodce vliv. 

Považovat každou aktivitu strany za úkon směřující k meritu věci by opět byl přepjatý 

formalismus. 

Nastat může též situace, kdy strana nejen že námitku nevznese, ale dokonce zůstane 

zcela pasivní a po celou dobu rozhodčího řízení neprovede žádný úkon ve věci samé. 

Pokud jí nic nebránilo námitku vznést, bude jí její pasivita přičtena k tíži a soud návrh 

na zrušení rozhodčího nálezu zamítne.122 Nechala-li strana z vypočítavosti proběhnout 

rozhodčí řízení, ačkoli si byla vědoma nedostatku pravomoci, nemůže z tohoto důvodu 

následně zneužít právo navrhnout zrušení rozhodčího nálezu. To je ostatně smyslem 

normy obsažené v § 33 ZRŘ. Též je z toho však možné dovodit, že opožděnost námitky 

hraje roli, pouze pokud strana objektivně měla možnost námitku vznést.123 

 
120 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 261. 
121 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2351/2007. 
122 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1873/2010. 
123 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 261. 
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Pokud ale rozhodčí smlouva vůbec neexistuje, lze podrobení se pravomoci rozhodce 

dovodit jen z aktivního jednání strany v rozhodčím řízení, jak je v této práci vysvětleno 

výše. Ustanovení § 33 ZRŘ pak nelze použít. 

3.3. Účast nepovolaného nebo nezpůsobilého rozhodce 

Vadou rozhodčího řízení vedoucí ke zrušení rozhodčího nálezu může být i fakt, že se ve 

věci zúčastnil rozhodce, který nebyl podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán 

k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, jak stanoví § 31 písm. c) ZRŘ. 

Opět je možné tento zrušovací důvod rozdělit na dvě užší kategorie. 

3.3.1. Nezpůsobilost být rozhodcem a podjatost 

Základní podmínky způsobilosti rozhodce stanoví § 4 ZRŘ. Občan České republiky 

může být rozhodcem, pokud je zletilý a svéprávný,124 bezúhonný125 a jiný právní předpis 

nestanoví jinak.126 Způsobilost cizince být rozhodcem upravuje kolizní norma 

v § 118 ZMPS, podle něhož musí být způsobilý k právním jednáním podle právního 

řádu státu, jehož je občanem, postačí však, splňuje-li tuto podmínku podle právního řádu 

českého. To má umožnit, aby funkci rozhodce vykonával i občan státu, v němž je pro 

plnou způsobilost k právním jednáním vyžadováno dosažení vyššího věku než 18 let.127 

Státní občanství tedy nehraje pro způsobilost být rozhodcem roli, není ale možné, aby 

funkci rozhodce vykonávala právnická osoba. Tím není dotčena možnost projednání 

věci před stálými rozhodčími soudy, které sice právnickými osobami jsou, všechna 

jejich rozhodnutí jsou však přijímána prostřednictvím rozhodců.128 

Nejedná se přitom o podmínky, za kterých může být osoba rozhodcem jmenována, 

nýbrž o podmínky výkonu funkce rozhodce. Je proto třeba, aby byly splněny po celou 

dobu, kdy se projednávání věci účastní – tedy do vydání konečného rozhodčího 

nálezu.129 Rozhodce totiž na průběh řízení zásadním způsobem působí, což na jeho 

 
124 Srov. § 30 odst. 1 OZ. 
125 Bezúhonnost ve smyslu ZRŘ je vymezena v § 4 odst. 2 – bezúhonný není ten, kdo nebyl pravomocně 

odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by odsouzen nebyl. 
126 Takto jsou z vykonávání rozhodcovské činnosti vyloučeni např. soudci podle § 80 odst. 5 písm. b) 

zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. 
127 DOBIÁŠ, Petr a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: Leges, 2013, str. 

432–433. 
128 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 30. 
129 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 305. 
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výsledek může mít vliv, i kdyby rozhodčí nález nevydal on sám (či v případě nálezu 

vydaného rozhodčím senátem se na jeho usnášení neúčastnil).130 

V části druhé, nazvané Rozhodci, ZRŘ stanoví i pravidla pro vyloučení rozhodce, je-li 

podjatý. Důležitou otázkou je, zda je nepodjatost rozhodce součástí jeho způsobilosti 

tuto funkci vykonávat a může být důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. V odborné 

literatuře se ojediněle vyskytují názory, že to tak není, založené především na konstantní 

judikatuře.131 Je pravdou, že Nejvyšší soud již v roce 2009 s velice stručným 

odůvodněním odmítl dovolání proti rozsudku, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil, že 

podjatost není důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. c) ZRŘ, neboť 

neshledal, že by tato otázka byla v odvolacím řízení posouzena v rozporu s hmotným 

právem.132 

Toto usnesení bylo posléze napadeno ústavní stížností, která byla rovněž odmítnuta – 

Ústavní soud konstatoval, že výklad pojmu způsobilost být rozhodcem, který provedly 

obecné soudy, „není neakceptovatelný; koresponduje rovněž s názorem právní nauky, 

která v rámci způsobilosti stát se rozhodcem rozlišuje podmínky obecně platné, jež 

představuje zletilost a plná způsobilost k právním úkonům, a podmínky zvláštní, mezi 

něž se řadí omezení vyplývající ze zvláštních právních předpisů, jimiž jsou kupříkladu 

inkompatibilita s funkcí soudce obecného či Ústavního soudu, státního zástupce nebo 

povinnost být zapsán na listině rozhodců, jestliže má rozhodovat rozhodčí soud (srov. 

Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 

2. vydání. ASPI, Praha 2008, s. 179–181, obdobně též Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí 

řízení. ASPI, Praha 2007, s. 34–35)“.133 

Z obou těchto rozhodnutí ve své dosavadní praxi Nejvyšší soud dovozuje, že „na 

základě ustanovení § 31 písm. c) zákona o rozhodčím řízení se podjatosti rozhodců coby 

důvodu pro zrušení rozhodčího nálezu dovolávat nelze, neboť toto ustanovení míří 

výslovně jen na případy nezpůsobilosti rozhodce k výkonu funkce (ve smyslu § 4 zákona 

o rozhodčím řízení) a na případy, kdy rozhodující rozhodce nebyl k rozhodnutí povolán 

 
130 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 351. 
131 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 215. 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1779/2008. 
133 Usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. zn. III. ÚS 2266/09. 
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rozhodčí smlouvou“.134 Dovolání směřující k posouzení, zda může být podjatost 

rozhodce důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu, jsou pravidelně odmítána s tím, že 

k tomu slouží mechanismy podle § 8 a 12 ZRŘ, a není proto důvod je projednat a měnit 

ustálenou rozhodovací praxi.135 Stejným způsobem v těchto věcech končí i řízení 

o ústavních stížnostech.136 

Domnívám se však, že je tento přístup soudů nesprávný. Za prvé proto, že spočívá 

zejména v citovaném usnesení Ústavního soudu, který však svůj postoj odůvodňuje jen 

velmi krátce ve dvou odstavcích. A co je hlavní, naprosto nedostatečně. Dovolání 

odmítl, protože nepodjatost podle něj není součástí způsobilosti být rozhodcem. Svůj 

právní názor podložil odbornou literaturou, konkrétně citoval N. Rozehnalovou 

a B. Kleina s M. Dolečkem. 

Problémem tohoto odůvodnění je, že sama N. Rozehnalová ve stejné publikaci na jiném 

místě tvrdí, že nezpůsobilost může mít celou řadu forem, totiž „od vlastní nezpůsobilosti 

k právům a právním úkonům, což je zcela výjimečný případ, až k nezpůsobilosti dané 

tím, že nebyl povolán tento rozhodce k rozhodování, není dána podmínka nestrannosti 

a nepodjatosti či dle rozhodného práva existuje další překážka typu nekompatibilita 

funkcí“.137 Doslovně se toto tvrzení přitom vyskytuje nejen v posledním, třetím vydání 

její monografie o rozhodčím řízení, ale již v předchozím, z nějž Ústavní soud ve svém 

usnesení cituje.138 

Rovněž B. Klein s M. Dolečkem ve svém Rozhodčím řízení na stránkách věnovaných 

způsobilosti být rozhodcem, které Ústavní soud v odůvodnění použil, nezmiňují 

nepodjatost. V kapitole věnované zrušení rozhodčího nálezu ale k § 31 písm. c) ZRŘ 

uvádějí příklad: „Rozhodce, u něhož jsou z objektivního hlediska dány důvody 

k pochybnostem o jeho nepodjatosti, se účastnil celého řízení. Rozhodčí nález byl 

schválen jednomyslně. Přestože i hlasy zbývajících rozhodců postačují k tomu, aby byl 

 
134 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2317/2015. 
135 Např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3022/2016, nebo usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 55/2018. 
136 Např. usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2016, sp. zn. III. ÚS 431/16, nebo usnesení Ústavního 

soudu ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 258/19. 
137 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 351. 
138 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2008, str. 302. 
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rozhodčí nález schválen v podobě, ve které se tak stalo, byl obecným soudem zrušen.“139 

Dále v téže monografii uvádějí, že by v úvahu přicházelo „zrušení rozhodčího nálezu 

z toho důvodu, že byl vydán rozhodcem, který nebyl k rozhodnutí sporu povolán 

(s ohledem na skutečnost, že dle ZRŘ je základním zákonným požadavkem na rozhodce 

jeho nezávislost a nestrannost)“.140 

Ústavní soud naprosto flagrantně pochybil, když svůj právní názor postavil pouze na 

těch částech monografií, které se způsobilosti být rozhodcem věnují obecně, a ignoroval 

výklad jejich autorů v těch částech publikací, které se zabývají přímo zrušením 

rozhodčího nálezu. 

Druhým důvodem, pro nějž se neztotožňuji s ustálenou soudní praxí, je jednoduše 

skutečnost, že pro podjatost nelze zrušit rozhodčí nález z žádného jiného důvodu. A to 

ani § 31 písm. e) ZRŘ, který míří na nemožnost projednání věci, a nikoli na nedostatek 

nezávislosti a nestrannosti rozhodce.141 Ustanovení § 8 odst. 2 a § 12 ZRŘ se pak 

vztahují k zahájení průběhu rozhodčího řízení, nelze je však užít, pokud již byl vydán 

rozhodčí nález. V případě, že by okolnosti, které vzbudí oprávněné obavy o nepodjatosti 

rozhodce, vyšly najevo až po skončení rozhodčího řízení, nebyla by strana, vůči níž byl 

zaujatý, žádnou možnost obrany. 

Je překvapující, že soudní praxe nadále umožňuje tento stav nedostatečné ochrany, když 

nekriticky přejímá odůvodnění rozhodnutí z doby, kdy Ústavní soud zastával smluvní 

teorii rozhodčího řízení. Pokud je – podle jurisdikční doktríny – arbitráž druhem 

civilního procesu, je nutné zaručit stranám základní procesní práva. Z toho vychází 

i judikatura týkající se neplatnosti rozhodčích doložek a jmenování rozhodců 

arbitrážními centry, která řeší věcně velice podobnou situaci. Obsahuje-li sama rozhodčí 

doložka ujednání, které vychyluje formální rovnováhu sil v řízení tím, že jedné 

neumožňuje ovlivnit výběr rozhodce a zajistit tak jeho nestrannost a nezávislost (resp. 

nepodjatost), je to důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. 

Je-li však rozhodce podjatý bez ohledu na rozhodčí smlouvu a vydá-li rozhodčí nález, 

nemá již strana, jejíž námitka podjatosti byla zamítnuta či která se o okolnostech 

vzbuzujících oprávněné pochyby o jeho nepodjatosti dozvěděla až po skončení 

 
139 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 135. 
140 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 141. 
141 RYŠAVÝ, Lukáš. Nezávislost a nestrannost rozhodce. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 152. 



41 

 

rozhodčího řízení, žádnou možnost jeho rozhodnutí napadnout. V občanském soudním 

řízení je účastníkovi v takové situaci umožněno bránit se podáním žaloby pro 

zmatečnost,142 v ZRŘ však obdobná úprava chybí. 

Z těchto důvodů mám za to, že pro zajištění rovnosti stran a spravedlivého procesu 

v rozhodčím řízení je nutné podjatost rozhodce zahrnout do § 31 písm. c) ZRŘ. Pokud 

by bylo evidentní, že vztah rozhodce k dané věci, straně nebo jejím zástupcům dosahuje 

takové intenzity, že nebude schopen nestranně a nezávisle rozhodovat, pročež by mohl 

být z rozhodování věci soudem vyloučen,143 mělo by být možné pro stejnou procesní 

vadu i zrušit rozhodčí nález. 

3.3.2. Rozhodce nebyl povolán k rozhodování ve věci 

ZRŘ umožňuje zrušit rozhodčí nález také proto, že rozhodce nebyl pověřen 

rozhodováním v dané věci. Půjde buď o rozhodce odlišného od toho, který byl stranami 

výslovně sjednán v rozhodčí smlouvě, nebo o rozhodce jmenovaného v rozporu se 

sjednaným postupem, případně takového, který nepřijal jmenování. 

Rozhodce tedy musí být určen v souladu s pravidly obsaženými v § 7 ZRŘ, případně 

určen soudem v rámci jeho pomocné úlohy v rozhodčím řízení, jak to předpokládá § 9 

ZRŘ. Následně však musí rozhodce svou funkci přijmout, a to písemně, jak je 

vyžadováno v § 5 odst. 2 ZRŘ. 

Požadavek písemného vyjádření vůle rozhodce má význam převážně v arbitráži ad hoc, 

kde je zahájení řízení vázáno na doručení žaloby rozhodci.144 Přijetí funkce je 

podmínkou zahájení rozhodčího řízení.145 To totiž začíná doručením žaloby rozhodci; 

pokud ale příslušná osoba funkci nepřijme, nelze žalobu považovat za doručenou. 

Teprve v případě, kdy nejsou dodržena tato ustanovení ZRŘ, je možné aplikovat zrušení 

rozhodčího nálezu podle § 31 písm. c). 

 
142 Srov. § 229 odst. 1 písm. e) OSŘ. 
143 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3150/2012. 
144 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 215. 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 32 Odo 977/2015. 
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3.3.3. Specifika zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. c) ZRŘ 

Stejně jako u zrušení pro neexistenci či neplatnost rozhodčí smlouvy z jiných důvodů 

než nedostatku arbitrability se zde použije ustanovení § 33 ZRŘ. Podmínkou úspěchu 

v řízení o zrušení rozhodčího nálezu je, že žalobce nezpůsobilost nebo nepovolanost 

rozhodce namítl současně se svým prvním jednáním ve věci samé. 

V potaz je ale potřeba vzít i situace, kdy se strana o důvodu vyloučení rozhodce dozví 

později. Stane-li se tak v průběhu projednávání sporu, musí strana vznést námitku vůči 

rozhodci (nebo navrhnout soudu, aby o jeho vyloučení rozhodl podle § 12 odst. 2 ZRŘ) 

bezodkladně poté, co se o důvodu, pro který by měl být vyloučen, dozví. Přistupovat 

k takovým případům je ovšem nutné opatrně, tento výklad § 33 ZRŘ by neměl sloužit 

jako záchranná brzda pro strany, které začnou záminku pro vyloučení rozhodce hledat, 

až když se zdá, že budou v rozhodčím řízení neúspěšné. U námitky vyloučení rozhodce 

tak bude měřítkem míra obezřetnosti strany, tedy zda o okolnostech vyloučení měla 

nebo mohla vědět.146 

Je-li rozhodčí nález soudem zrušen podle § 31 písm. c) ZRŘ, nemá takový rozsudek 

za následek nemožnost pokračovat v rozhodčím řízení, jako tomu je u předchozích dvou 

zrušovacích důvodů. Protože ale podstata tohoto důvodu spočívá ve zpochybnění osoby 

rozhodce, jsou ustanovením § 34 odst. 2 ZRŘ rozhodci zúčastnění na rozhodčím nálezu 

z dalšího projednání věci vyloučeni, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3.4. Rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců 

Zrušit rozhodčí nález proto, že nebyl usnesen většinou rozhodců, připadá v úvahu pouze 

pokud jich ve věci rozhodovalo více. Na počet rozhodců má ZRŘ jen jeden požadavek 

uvedený v § 7 odst. 1 poslední větě, a to že musí být lichý. Ustanovení § 25 ZRŘ pak 

určuje některé náležitosti rozhodčího nálezu, mimo jiné že musí být usnesen většinou 

rozhodců, písemně vyhotoven a alespoň většinou rozhodců podepsán. 

Zrušovací důvod v § 31 písm. d) ZRŘ se vztahuje přímo k samotnému usnášení 

rozhodčího nálezu. Aby rozhodčí nález nebyl stižen vadou, pro níž by jej soud na návrh 

zrušil, musí se porady senátu účastnit většina rozhodců, která bude hlasovat pro jeho 

vydání. Hlasy všech rozhodců přitom musejí mít stejnou váhu a být brány v potaz; 

 
146 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1178. 
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žádnému z nich nesmí být zabráněno v hlasování.147 V opačném případě by byly 

naplněny podmínky pro zrušení. 

Právní úprava ovšem po rozhodcích nevyžaduje, aby o poradě a hlasování vyhotovili 

protokol. Zde se projevuje význam podpisů na rozhodčím nálezu. Jako důkaz o tom, že 

se na něm usnesla většina rozhodců, by měly sloužit právě ty.148 Rozhodčí nález však 

nemusí být podepsán všemi rozhodci – zejména jej nemusí podepsat ten, který 

nesouhlasil a při usnášení hlasoval proti jeho vydání v dané podobě, případně vyjádřil 

odlišné stanovisko. Skutečnost, že rozhodčí nález podepsali pouze rozhodci, kteří 

hlasovali ve většině, jež se na něm usnesla, nelze samu o sobě považovat za důkaz vady 

nálezu.149 

S ohledem na povahu tohoto důvodu se dá očekávat, že k jeho uplatnění v žalobě na 

zrušení rozhodčího nálezu nedochází příliš často; neexistuje tak ani žádná rozsáhlá 

judikatura, která by se jej týkala. Na tom se v podstatě shoduje i odborná literatura.150 

Dá se proto uzavřít, že se jej změny z posledních let nedotkly. 

3.5. Straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat 

Naopak za jeden z nejčastěji tvrzených důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu platí, že 

straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat. Tato formulace v § 31 

písm. e) ZRŘ vypadá na první pohled velice obecně, ostatně proto je také při napadání 

rozhodčího nálezu nadužívána – často ve snaze učinit z institutu zrušení rozhodčího 

nálezu jakýsi opravný prostředek.151 

V praxi tedy není zcela neobvyklé, že se strana, která v rozhodčím řízení neuspěla, snaží 

tento důvod zneužít k přenosu sporu před obecný soud, když se fakticky domáhá, aby 

na základě závažnosti jejího argumentu věc meritorně posoudil a posléze rozhodčí nález 

zrušil, neboť jí nebyla v arbitráži poskytnuta věc projednat.152 Věcné posuzování 

 
147 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 216. 
148 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, str. 568. 
149 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 917. 
150 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 352. Rovněž LISSE, Luděk. Zákon 

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde Praha, 2012, str. 568. 
151 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1095. 
152 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 138. 
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předmětu sporu ale není smyslem zrušení rozhodčího nálezu a soud by jej neměl 

hodnotit z pohledu jeho vlivu na výsledek rozhodčího řízení, nýbrž by měl 

přezkoumávat jeho procesní stránku. Tedy zda měly strany dostatečnou možnost 

uplatnit v rozhodčím řízení svá procesní práva. 

Příležitost k uplatnění práv bývá často dávána do souvislosti se zásadou rovnosti.153 

Není se čemu divit, i § 18 ZRŘ ji s rovným postavením stran v rozhodčím řízení 

výslovně spojuje. Měřítkem vady řízení vedoucí ke zrušení rozhodčího nálezu je tedy 

skutečnost, zda strana měla příležitost uplatnit svou argumentaci, navrhnout důkazy, 

vyjádřit se ke skutečnostem i k důkazům či se účastnit jednání; tím spíše pokud druhé 

straně taková příležitost poskytnuta byla.154 Konkrétní požadavky na uplatňování 

procesních práv v rozhodčím řízení lze pak přiměřeně vyvozovat z OSŘ, jak to stanoví 

§ 30 ZRŘ. 

3.5.1. Vztah ZRŘ a OSŘ v judikatuře 

Další požadavky na rozhodčí řízení tak mohou vyplynout z přiměřeného použití OSŘ. 

Vztahem, který je podle § 30 ZRŘ založen mezi ZRŘ a OSŘ, se vyšší soudy zabývaly 

už před delší dobou. Vodítko k vymezení tohoto vztahu poprvé jasně formuloval 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 4. 2007, sp. zn. 32 Odo 1528/2005. 

V odůvodnění tohoto rozhodnutí nejvyšší soud konstatoval, že přiměřené užití OSŘ na 

rozhodčí řízení není neomezené. „Z použití termínu „přiměřeně“ vyplývá, že rozhodčí 

řízení nepodléhá občanskému soudnímu řádu přímo a jeho jednotlivá ustanovení nelze 

použít v rozhodčím řízení mechanicky. Ono přiměřené znamená především zohlednění 

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

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

Mezí, která podle soudu užití OSŘ v arbitráži definuje, je uplatnění „zásad rozhodčího 

řízení, která platí i v občanském soudním řízení, a sice zásadu rovnosti stran, v zákoně 

o rozhodčím řízení zakotvenou v jeho § 19 odst. 2, podle kterého vedou rozhodci 

rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti 

k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí 

 
153 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 216. 
154 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 217. 
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sporu“. Protože sám ZRŘ neobsahuje konkrétní úpravu zásady rovnosti stran, kterou 

ale ve zmíněném ustanovení zakotvuje, nezbývá než aplikovat v souladu s jeho § 30 

ustanovení OSŘ. 

Že je přiměřené užití OSŘ limitováno zásadami (a tedy i specifičností) rozhodčího 

řízení, potvrzuje i pozdější judikatura, podle které „výraz ‚přiměřené‘ vyžaduje 

především zohlednění obecných zásad, na nichž stojí české rozhodčí řízení, to znamená 

použití norem občanského soudního řádu pod obecným rámcem zásad českého 

rozhodčího řízení“.155 Za tu nejzásadnější považují právě zásadu rovnosti – princip 

rovnosti zbraní jako jeden z prvků širokého pojetí práva na spravedlivý proces klade na 

řízení takové nároky, aby každá strana mohla svou věc přednést za podmínek, které ji 

nestaví do podstatně nevýhodnější situace.156 

Oba dva v předchozím odstavci citované rozsudky přitom odkazují na nález Ústavního 

soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 202/03, v němž je z rozhodovací praxe 

Evropského soudu pro lidská práva dovozován smysl zásady rovnosti účastníků: 

„Obdobně chápe princip rovnosti stran Evropský soud pro lidská práva, který používá 

v této souvislosti pojem ‚rovnost zbraní‘. Podle konstantní judikatury tohoto soudu 

princip rovnosti zbraní, jako jeden z prvků širšího pojetí spravedlivého procesu, 

vyžaduje, aby každé procesní straně byla dána přiměřená možnost přednést svou 

záležitost za podmínek, jež ji nestaví do podstatně nevýhodnější situace, než ve které je 

její protistrana (viz např. Dombo Beheer B. V. proti Nizozemí, 1993, Ankerl proti 

Švýcarsku, 1996, Komanický proti Slovensku, 2002).“ 

Tento nález se sice týká občanského soudního řízení, Nejvyšší soud jej však používá, 

když zásadu rovnosti stran v řízení vztahuje i na arbitráž. Domnívám se, že rozumně; 

jen těžko by šlo nesouhlasit s tvrzením, že cílem rozhodčího řízení by – stejně jako je 

tomu v řízení před soudem – mělo být dosažení spravedlivého rozhodnutí ve věci, jak 

ostatně na věc podle o něco pozdějších rozhodnutí nahlíží i Ústavní soud.157 Mj. i v tom, 

kterým se přiklání k jurisdikční teorii rozhodčího řízení, uvádí, že účelem arbitráže není 

vyloučení či snížení právní ochrany oproti občanskému soudnímu řízení.158 

 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 32 Cdo 1201/2007. 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2570/2007. 
157 Srov. např. obiter dictum obsažené v odůvodnění nálezu rozhodčího soudu ze dne 5. 11. 2011, sp. zn. 

II. ÚS 2164/10. 
158 Nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07. 
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Souhlasím tedy s nahlížením soudů na dohodu stran, že věc projednají v rozhodčím 

řízení, jako na způsob, jak ji vyřešit z jejich pohledu efektivněji (a arbitráž volí pro její 

rychlost, diskrétnost ohledně důvěrných informací či snazší předvídatelnost, co se týká 

nákladů řízení), nikoli jako na snahu vyhnout se zásadám civilního procesu. Na 

základních standardech práva na spravedlivý proces je i v arbitráži třeba trvat. Právě 

k jejich zajištění je pak v ZRŘ obsaženo ustanovení § 30. 

3.5.2. Překvapivost rozhodnutí a poučovací povinnost rozhodce 

V souvislosti s přechodem Ústavního soudu od smluvní k jurisdikční teorii rozhodčího 

řízení přišly obavy, že bude § 31 písm. e) ZRŘ jako důvod pro zrušení rozhodčího 

nálezu soudy nadužíván, což se po nějakou dobu také dělo.159 Ve výše citovaném 

rozsudku sp. zn. 32 Odo 1528/2005 se totiž Nejvyšší soud vyjádřil nejen ke vztahu ZRŘ 

a OSŘ. V dovolacím řízení řešil případ, kdy Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

ČR a Agrární komoře ČR vydal rozhodčí nález na základě jiné právní kvalifikace věci 

než té, která byla stranami řízení tvrzena (resp. popírána). Neúspěšná strana se žalobou 

na zrušení rozhodčího nálezu obrátila na soud; tvrdila, že nemohla řádně uplatnit svou 

argumentaci, neboť nevěděla, že se Rozhodčí soud chystá rozhodnout na základě jiného 

právního posouzení věci, než které tvrdila protistrana. 

Už soud prvního stupně shledal v postupu Rozhodčího soudu porušení základních zásad 

rozhodčího řízení vyjádřených v § 18 a 19 odst. 2 ZRŘ a rozhodčí nález zrušil. Nejvyšší 

soud tento rozsudek potvrdil. Judikoval, že „v dané věci rozhodčí soud posuzoval 

uplatněný nárok žalované (v rozhodčím řízení žalobkyně) jako plnění ze smlouvy 

o vyrovnání uzavřené žalovanou s jiným právním subjektem než žalobkyní tak, jak byl 

uplatněn v žalobě, a teprve do svého rozhodnutí promítl svůj právní názor o existenci 

nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku neplatnosti uvedené smlouvy o vyrovnání, 

pak se jedná o nárok zcela odlišný od plnění ze smlouvy, to znamená nárok, který nebyl 

v rozhodčím řízení ani tvrzen, ani prokazován“. 

V obecné rovině totiž platí, že v občanském soudním řízení je rovnost stran realizována 

také poučovací povinností podle § 118a OSŘ. Má-li soud za to, že je věc možné posoudit 

jinak než podle právního názoru účastníka, vyzve ho, aby v potřebném rozsahu doplnil 

 
159 JIRSA, Jaromír. Poučení podle § 118a o. s. ř. v rozhodčím řízení. Právní prostor [online]. [cit. 16. 12. 

2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/pouceni-podle-118a-o-s-

r-v-rozhodcim-rizeni 

https://www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/pouceni-podle-118a-o-s-r-v-rozhodcim-rizeni
https://www.pravniprostor.cz/judikatura/obcanske-pravo/pouceni-podle-118a-o-s-r-v-rozhodcim-rizeni
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své vyjádření k relevantním skutečnostem. „Účastník řízení tak nemůže být zaskočen 

jiným právním názorem soudu a nemůže mu tak být znemožněno tvrdit skutečnosti 

významné z hlediska právního názoru soudu a nabídnout k jejich prokázání důkazy. 

Účastníkům řízení lze pouze konkrétním poučením v rovině povinnosti tvrzení 

a povinnosti důkazní zpřístupnit tento jiný názor.“ Protože Nejvyšší soud v tomto 

rozsudku rovněž dovodil, že v rámci zásad rozhodčího řízení je nutné pro zachování 

spravedlivého procesu aplikovat instituty občanského soudního řízení, dospěl k závěru, 

že rozhodci mají povinnost poučit stranu podle § 118a OSŘ. 

Obdobně se Nejvyšší soud vyjádřil i v jiném případě, když shledal, že rozhodce 

„pochybil, jestliže ve smyslu ust. § 118a odst. 3, popř. § 119a odst. 1 OSŘ žalobkyni 

nevyzval, aby bez zbytečného odkladu navrhla důkazy potřebné k prokázání všech svých 

sporných tvrzení, pokud zjistil, že tyto důkazy dosud neoznačila, jak tomu bylo v souzené 

věci“.160 Zde se jednalo o zamítnutí rozhodčí žaloby z důvodu, že žalobkyně 

nepodložila své tvrzení předložením důkazu a neunesla proto důkazní břemeno. 

Ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07, si Ústavní soud oba tyto 

rozsudky bere za příklad. Na svou úvahu o povaze rozhodčího řízení a jeho základních 

zásadách navazuje následujícím konstatováním, že „k upření plné možnosti uplatnění 

práv strany může dojít i nepředvídatelným postupem rozhodce, v důsledku něhož se 

nebude strana moci kupř. vyjádřit ke všem relevantním skutečnostem, popř. doplnit svá 

tvrzení o skutečnosti, které z pohledu svého právního názoru nepovažovala za významné 

a jež jsou naopak relevantní z hlediska právního názoru zastávaného rozhodcem, 

a navrhnout k jejich prokázání důkazy“. Tím spíše, že je rozhodčí řízení jednoinstanční, 

nemohou strany zareagovat na překvapivý právní názor rozhodce. Ten proto nemůže 

být „pouze pasivním činitelem“, nýbrž musí v rozhodčím řízení garantovat, že 

překvapivě nerozhodne. 

Dovedeno do důsledku by tato judikatura skutečně vedla k rozsáhlému rušení 

rozhodčích nálezů a naplnění obav odborné veřejnosti (a skutečně je naplnila161), neboť 

z těchto rozhodnutí sama o sobě nevyplývá jasná hranice, od které již § 118a OSŘ 

v rozhodčím řízení neaplikovat. Obzvlášť „nebezpečnou“ je z tohoto pohledu právě 

 
160 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 3749/2008. 
161 CÍSAŘ, Jaromír. Soudní přezkum rozhodčích nálezů. In BĚLOHLÁVEK, Alexander J., 

KOVÁŘOVÁ, Daniela a HAVLÍČEK, Karel, ed. Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi. Stati 

a judikatura. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, str. 81. 
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rétorika Ústavního soudu, jestliže ve svém nálezu hovoří o upření možnosti uplatnění 

práv strany nepředvídatelným postupem (nikoli rozhodnutím) rozhodce, vyžaduje jeho 

aktivní přístup (resp. kritizuje, je-li oním „pasivním činitelem“) a používá obrat „není 

důvodu, proč by poučovací povinnost neměl mít rozhodce, jenž v rozhodčím řízení plní 

roli rozhodovacího orgánu místo soudu“. Jakkoli se nutnost užití institutů z OSŘ na 

rozhodčí řízení zakládá na slovu „přiměřeně“ užitém v § 30 ZRŘ, zdá se, že se z jeho 

aplikace v tomto konkrétním případě přiměřenost poněkud vytrácí. 

Nejvyšší soud ovšem pochopil dosavadní judikáty tak, že mu přesto ponechávají další 

prostor k formulaci pravidel pro aplikaci poučovací povinnosti. Již rok po vydání 

citovaného nálezu Ústavního soudu dovodil, že postupovat v rozhodčím řízení podle 

§ 118a OSŘ je možné pouze v případech, v nichž „účastníky uvedená tvrzení a navržené 

(případně i nenavržené, ale provedené) důkazy nepostačují k tomu, aby byl objasněn 

skutkový stav věci“; konkrétně § 118a odst. 2 OSŘ je pak podle tohoto rozhodnutí 

použitelný, jen pokud „kdy účastník nevylíčil všechny skutečnosti rozhodné pro právní 

posouzení věci z toho důvodu, že je z pohledu jím zvažovaného právního posouzení, 

odlišného od právního posouzení věci soudem, za právně významné nepovažoval“.162 

Naopak jsou tvrzené skutečnosti a navržené důkazy pro zjištění skutkového stavu 

dostatečné, rozhodce nemá povinnost stranu poučit o tom, že je podle něj možné věc 

posoudit jinak než podle jejího právního názoru. 

Tuto myšlenku posléze ještě rozvedl v rozsudku ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. 23 Cdo 

2251/2011. V něm uvádí, že smyslem poučovací povinnosti je „zabránit tomu, aby se 

účastník nedozvěděl až z rozhodnutí pro něho nepříznivého, tedy překvapivě, že podle 

hodnocení soudu neunesl břemeno tvrzení či důkazní břemeno, a aby měl příležitost 

doplnit chybějící tvrzení či navrhnout další důkazy“. Chystá-li se však rozhodce vydat 

rozhodčí nález v neprospěch strany nikoli pro neunesení důkazního břemene, ale na 

základě skutkového stavu, který zjistil, není důvod poučovat ji podle § 118a OSŘ. 

S touto interpretací přiměřeného užití poučovací povinnosti v rozhodčím řízení 

Nejvyšším soudem se již plně ztotožňuji. Domnívám se, že k aplikaci institutů 

zavedených v občanském soudním řízení může docházet pouze za respektování specifik 

arbitráže, pro něž si ji strany namísto řízení před soudem k projednání sporů volí. Pokud 

 
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 32 Cdo 4706/2010. 
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jsou rozhodci povinni poučit stranu pouze v situaci, kdy se chystají vydat rozhodčí nález 

a jí hrozí, že by neunesla břemeno tvrzení a důkazní, potud je vynucování postupu podle 

§ 118a OSŘ v pořádku a stranám dává příležitost uplatnit svou obranu. 

Kdyby se však poučovací povinnost měla vztahovat na celý postup v rozhodčím řízení, 

nikoli pouze předejití překvapivého nepříznivého rozhodnutí, stíraly by se tím jeho 

výhody. Zejména by bylo zformalizováno a zpomaleno a řízení o zrušení nálezu by 

otevíralo cestu pro mohutnou ingerenci soudů do arbitráže, v krajním případě by se 

mohlo de facto přiblížit jakémusi řízení o opravném prostředku. Zde souhlasím s tím, 

že klást na rozhodčí řízení automaticky stejné požadavky, které § 118a klade na OSŘ, 

by bylo nevhodné; především jeho rychlost a neformálnost vyžadují opatrný přístup.163 

I rozhodovací praxe se v poslední době vydává umírněnější cestou, když se závěrů 

z rozsudku sp. zn. 23 Cdo 2251/2011 drží i v novějších rozhodnutích.164 Ustanovení 

§ 31 písm. e) ZRŘ tak snad i nadále zůstane nástrojem k napravení největších excesů 

a nestane se důvodem značného přiblížení se arbitráže k soudnímu řízení, jak se 

bezprostředně po vydání nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3227/07 mohlo zdát. Jako 

poněkud přehnaná se naopak zdají i občasná tvrzení, že vlivem širokého výkonu 

zrušovací pravomoci soudů, vyplývající z judikatury k § 31 písm. e) ZRŘ formulované 

na problematice spotřebitelských sporů, jsou v ohrožení zásadní výhody rozhodčího 

řízení.165 

3.5.3. Některé další situace, které povedou ke zrušení rozhodčího nálezu 

Teorie shledává vedle překvapivosti rozhodnutí několik zásadních oblastí, v nichž 

mohou rozhodci pochybit natolik, aby to vedlo ke zrušení rozhodčího nálezu. 

K nejtypičtějším požadavkům na rozhodčí řízení patří zejména dodržení jazyka řízení 

sjednaného či takového, který strany ovládají (což je ovšem problémem zejména 

rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem), řádné doručování písemností, možnost 

uplatnit svou argumentaci a vyjádřit se ke všem rozhodným skutečnostem a navrhování 

 
163 HROMADA, Miroslav. Poučovací povinnost v civilním procesu. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 77. 
164 Např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 5728/2015, rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3206/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 

2019, sp. zn. 23 Cdo 637/2017. 
165 DOLEČEK, Martin. Pravomoc soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení. Bulletin advokacie: stavovský 

časopis advokacie. 2018, (9), str. 42. 
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důkazů potřebných k prokázání tvrzení.166 Mezi v minulosti často řešené případy patří 

i možnost projednání věci bez ústního jednání.167 

Některé z těchto oblastí se dají v judikatuře považovat již za tradiční. Například že je na 

doručení rozhodčího nálezu potřeba přiměřeně použít ustanovení § 45 a násl. OSŘ, 

dovodil Nejvyšší soud jako podmínku jeho vykonatelnosti. Způsob doručování 

ostatních písemností lze přitom sjednat, neboť to umožňuje § 19 odst. 1 ZRŘ.168 Na 

situaci dvakrát zareagoval i zákonodárce, když nejprve umožnil sjednat si i způsob 

doručování rozhodčího nálezu,169 posléze do ZRŘ zařadil § 19a, který doručování 

písemností přímo upravuje. Použití OSŘ tak zákonodárce vyloučil,170 ačkoli je nová 

úprava obsažená přímo v ZRŘ s tou v OSŘ v podstatě totožná. Pokud není písemnost 

doručena podle těchto pravidel a strana je tím v rozhodčím řízení znevýhodněna (nemá 

příležitost na vyjádření druhé strany anebo důkaz reagovat, případně jí není řádně 

doručena ani žaloba), je to důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu. 

Rovněž jazyk řízení je možné v rozhodčí smlouvě sjednat. Nestane-li se tak, je obvyklé, 

že se rozhodčí řízení vede v jazyce smlouvy nebo v úředním jazyce sudiště.171 Rozhodci 

však musejí brát v úvahu schopnost stran tímto jazykem vládnout. V rozporu se zásadou 

rovnosti proto bude například provedení důkazu v jazyce, kterému jedna ze stran 

nerozumí – například výslech svědka se sice může odehrát v jeho jazyce, straně, která 

tento jazyk neovládá, však bude nutné komunikaci tlumočit.172 I při stanovování lhůt 

k vyjádření se či k jiným úkonům je třeba trvat na tom, aby rozhodci postupovali 

individuálně a podle konkrétních okolností a nenarušili rovné postavení stran; neznalost 

jazyka může totiž způsobit takový nedostatek možnosti reagovat na vývoj rozhodčího 

řízení, který zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) ZRŘ odůvodňuje.173 

 
166 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 137. 
167 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 217. 
168 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 1612/2006. 
169 Ustanovení § 23 ZRŘ ve znění účinném do 31. 3. 2012 vázalo konec rozhodčího řízení na vydání 

rozhodčího nálezu, pročež se na jeho doručení nemohla vztahovat dohoda stran o postupu v řízení 

týkající se doručování písemností podle § 19 odst. 1 ZRŘ. Podle dnes účinného § 23 ZRŘ končí 

rozhodčí řízení právní mocí rozhodčího nálezu, strany si tedy mohou způsob jeho doručení sjednat. 
170 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 119. 
171 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1096. 
172 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 137. 
173 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1097. 
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Obdobné jako s doručováním je to s nutností nařídit v rozhodčím řízení ústní jednání. 

I jeho konání je v dispozici stran, v § 19 odst. 3 ZRŘ je však umožňuje stranám vyloučit 

výslovně. Takové vyloučení však musí být jasné a nesmí budit pochybnosti o vůli stran 

projednat věc výhradně písemně.174 Ani jeho vyloučení však nemůže způsobit 

významné omezení procesních práv strany. I pokud se strany dohodly, že rozhodčí 

řízení proběhne bez ústního jednání, neznamená to, že svá procesní práva omezují „ve 

smyslu nemožnosti navrhnout další důkazy, případně požadavky na jejich provedení, 

neboť opačný postup by byl porušením práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 38 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod“.175 

Učebnicovým příkladem pochybení, které povede ke zrušení rozhodčího nálezu podle 

§ 31 písm. e) ZRŘ, je situace, kdy rozhodce neposkytl straně dostatečný prostor pro 

vyjádření či uplatnění jejích tvrzení nebo navržení důkazů. Vzhledem k očividnosti 

takových excesů byla judikatura k nim zformována již v dřívější době a je poměrně 

konstantní. Už v usnesení ze dne 11. 9. 2007, sp. zn. 32 Odo 366/2006, Nejvyšší soud 

dovodil, že pokud ani v řízení před soudem nenastane odnětí možnosti tím, že nejsou 

provedeny důkazy navržené účastníkem, avšak jejich odmítnutí je řádně odůvodněno, 

tak „takové posouzení lze vztáhnout i na výklad ustanovení § 31 písm. e) ZRŘ“. Tohoto 

závěru se drží i ve své další rozhodovací praxi,176 jako adekvátní jej přejímá též Ústavní 

soud.177 Naopak důvodem ke zrušení bude, pokud rozhodce neprovede důkaz, neboť to 

není v jeho silách, případně pokud rozhodce navržený důkaz neprovede a na základě 

jeho absence posléze rozhodne v neprospěch strany.178 

Neposkytnutí prostoru pro vyjádření se ale nemusí týkat pouze dokazování; podobně 

jako neznalost jazyka řízení (což je případ vůči těmto poněkud zvláštní) musí rozhodce 

rozumně nastavit i délku lhůt k vyjádření, pokud je stanovuje. Podle A. Bělohlávka musí 

dokonce zohlednit například i vyšší moc v podobě živelních událostí nebo 

 
174 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 32 Cdo 953/2009. 
175 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 32 Cdo 1201/2007. 
176 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3267/2015, rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4520/2016, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 

2018, sp. zn. 23 Cdo 50/2018. 
177 Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. I. ÚS 2396/18. 
178 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 217. 



52 

 

neočekávaných překážek v dopravě, které by mohly účastníku znemožnit účast na 

jednání.179 

3.5.4. Společné znaky případů zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) ZRŘ 

Jak je vidět, společným jmenovatelem všech případů, kdy přichází v úvahu zrušení 

rozhodčího nálezu pro neposkytnutí možnosti věci před rozhodci projednat je porušení 

základních zásad rozhodčího řízení, zejména zásady rovnosti stran vyjádřené 

v kogentním § 18 ZRŘ. 

Logika soudního přezkumu z důvodu § 31 písm. e) ZRŘ soudům velí zabývat se dvěma 

základními kritérii. Prvním je právě dodržení principu rovnosti zbraní, přičemž 

podmínky zrušení rozhodčího nálezu budou naplněny, pokud postupem rozhodců dojde 

v konkrétním případě ke zvýhodnění jedné strany sporu (např. je jí k úkonu stanovena 

delší lhůta).180 

Je-li tomu formálně učiněno zadost, musejí se soudy zabývat ještě tím, zda nebyla tato 

poskytnutá příležitost k projednání věci pouze fiktivní. Poskytnutí příležitosti 

k projednání věci za nereálných podmínek (např. informování stran o konání jednání 

pouhý den předem) by rovněž vedlo k naplnění tohoto zrušovacího důvodu.181 

Judikatura přitom nemá potíž oběma dvěma těmto hlediskům dostát a zachovat přitom 

zvláštnosti rozhodčího řízení, které je odlišují od řízení před soudem, a i ve spojení 

s neformálností arbitráže zakotvené v § 19 odst. 2 ZRŘ. V zásadě neměnná zůstává 

v posledních letech především z toho důvodu, že dokáže dostát jak zásadě spravedlivého 

procesu, tak principu neformálnosti rozhodčího řízení. Jinými slovy je vyvážená. 

Jedinou výjimkou je v tomto ohledu výše detailněji rozebíraná překvapivost rozhodčího 

nálezu a s ní spojená poučovací povinnost podle § 118a OSŘ. Zde se soudy zprvu 

skutečně od specifických zásad rozhodčího řízení odchylovaly a činily je tak zbytečně 

formálním – možná i proto, že nález sp. zn. I. ÚS 3227/07, kterým se Ústavní soud 

 
179 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1099. 
180 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 217. 
181 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 137. 
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přiklonil k jurisdikční doktríně, byl formulován právě na případě, ve kterém tato 

poučovací povinnost hrála klíčovou roli. 

Jelikož však současný trend v rozhodování Nejvyššího soudu zvláštnosti rozhodčího 

řízení více zohledňuje, je podle mého názoru směr, kterým judikatura prodělala vývoj, 

zcela správný. Ustálené rozhodovací praxi v ostatních oblastech, jež mohou vést ke 

zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. e) ZRŘ, od níž se odklonil, se znovu 

přibližuje; takové sbližování judikatury se rovněž dá považovat za pozitivní jev. 

3.6. Odsouzení k nežádanému, nedovolenému či nemožnému plnění 

Ustanovení § 31 písm. f) ZRŘ ukládá soudu zrušit rozhodčí nález, jestliže odsuzuje 

stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, nebo k plnění podle tuzemského 

práva nemožnému či nedovolenému. Tento zrušovací důvod se tedy vztahuje 

k vadnému výroku rozhodčího nálezu. 

Odsuzuje-li rozhodčí nález stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, znamená 

to, že přisuzuje vyšší částku, než je požadována v žalobním nároku, který je vyjádřen 

petitem. Rozhodci nemohou jít nad rámec návrhu, a to ani co se týká případného 

příslušenství pohledávky.182 V případě nepeněžitého plnění může být obtížné 

odhadnout, zda se jedná o plnění ultra petitum. Je-li tedy výrokem přisuzováno něco 

jiného, než strana požaduje, mělo by to v rozhodčím nálezu být detailně odůvodněno.183 

Rozhodujícím je pro určení, co je plnění ultra petitum, okamžik ukončení projednávání 

věci. Do té doby může žalobce s předmětem řízení volně disponovat, a tedy žalobní 

nárok rozšířit či zúžit.184 Naopak nevyčerpání žalobního nároku není zřejmě důvodem 

pro zrušení rozhodčího nálezu, nýbrž pro přiměřený postup podle § 166 OSŘ a vydání 

doplňujícího nálezu.185 

Nemožnost či nedovolenost plnění pak v podstatě značí jeho protiprávnost. Nemožnost 

plnění je projevem faktické neuskutečnitelnosti závazku.186 Nedovolené je plnění, jehož 

 
182 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 221. 
183 KLEIN, Bohuslav a DOLEČEK, Martin. Rozhodčí řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2007, str. 140. 
184 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 354. 
185 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1102. 
186 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 222. 
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s jehož předmětem je zakázáno nakládat způsobem, který by výrok rozhodčího nálezu 

vyžadoval, anebo je nakládání s ním vyhrazeno jen některým osobám; je tedy spojena 

výhradně s předmětem závazku. Neváže se však k jiným okolnostem a podle § 31 písm. 

f) ZRŘ není možné zrušit rozhodčí nález například pro rozpor s dobrými mravy – institut 

zrušení rozhodčího nálezu podle Nejvyššího soudu totiž nemá sloužit k jeho věcnému 

přezkumu.187 

Odsouzení k protiprávnímu nebo nemožnému plnění není v praxi rozhodčího řízení 

běžnou chybou. Vzhledem k tomu, že se vada musí vyskytnout přímo ve výroku 

rozhodčího nálezu, je vcelku snadné ji odhalit a důkazní situace nebývá v těchto věcech 

obtížná. Domnívám se, že to je příčinou minimálního rozsahu judikatury a její rigidity 

v posledních letech. 

3.7. V řízení před soudem by byly dány důvody obnovy řízení 

Poslední z důvodů, pro které lze podle účinné úpravy zrušit rozhodčí nález, je zjištění, 

že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat obnovu řízení. 

Fakticky tak § 31 písm. g) ZRŘ odkazuje na § 228 OSŘ, který rozlišuje dva případy. 

Za prvé lze žalobu na obnovu řízení podat, objeví-li se skutečnosti, rozhodnutí nebo 

důkazy, které účastník bez své viny nemohl v původním řízení použít a které mohou 

přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci. Za druhé je to možné, lze-li provést 

důkazy, které nemohly být v původním řízení provedeny a které mohou přivodit pro 

účastníka příznivější rozhodnutí. V každém případě se musí jednat o „okolnosti“ nové, 

které v rozhodčím řízení nevyšly najevo, ale které existovaly již v době, kdy 

probíhalo;188 výjimkou budou nová rozhodnutí řešící odlišně předběžnou otázku.189 

Je ale třeba mít na paměti, že zrušení rozhodčího nálezu z tohoto důvodu není obnovou 

řízení v pravém slova smyslu. V případě jeho zrušení se rozhodčí řízení neobnovuje, 

k pokračování v něm je podle § 34 odst. 2 ZRŘ potřeba návrh některé ze stran, jako je 

tomu u dalších zrušovacích důvodů. Nadto není návrh na zrušení rozhodčího nálezu 

z důvodu, pro nějž by bylo možné žádat obnovu řízení, omezen (s výjimkami) tříletou 

 
187 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007. 
188 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2012, sp. zn. 33 Cdo 608/2012. 
189 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1793/2013. 
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objektivní lhůtou podle § 233 odst. 2 OSŘ, nýbrž tříměsíční lhůtou od doručení 

rozhodčího nálezu podle § 32 odst. 1 ZRŘ. 

Dá se tedy mluvit spíše o jakési striktnější kvaziobnově řízení, jejíž zařazení mezi 

zrušovací důvody bylo navíc poměrně kontroverzní – v občanském soudním řízení 

obnova řízení slouží k odstranění vad ve skutkovém zjištění, zatímco ostatní důvody pro 

zrušení rozhodčího nálezu se zabývají vadami procesními; navíc se ustanovení § 31 

písm. g) v původním návrhu ZRŘ objevilo až dodatečně.190 

Tak či tak je tento zrušovací důvod v práci uveden (stejně jako předcházející) jen ve 

stručnosti pro úplnost výčtu, neboť není pro svou specifičnost hojně využívaným,191 což 

koresponduje s malým počtem soudních rozhodnutí, která se mu věnují. Při 

nejasnostech s jeho aplikací by podle mého názoru měla být dobře použitelná judikatura 

týkající se obnovy řízení v občanském soudním řízení. Co se samotného ustanovení § 31 

písm. g) týká, za poslední léta nebyla vydána žádná zásadní či překvapivá soudní 

rozhodnutí, která by mohla změnit nahlížení na něj, a nedá se očekávat, že by se tak 

stalo v blízké době. Jediná změna, která se v relativně nedávné době udála, bylo 

legislativně technicky poněkud nešťastné odsunutí tohoto důvodu tzv. spotřebitelskou 

novelou ZRŘ do písmene i), aby mohl být o necelé čtyři roky později se zákazem 

arbitrability spotřebitelských sporů vrácen zpět pod své původní označení. 

  

 
190 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 

3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, str. 354. 
191 LISSE, Luděk. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem. Praha: Linde 

Praha, 2012, str. 28. 
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4. Zrušení rozhodčího nálezu ve spotřebitelských věcech 

Zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

do ZRŘ zavedl instituty a mechanismy sloužící k ochraně spotřebitele. Potřebnost 

novelizace vyplynula mimo jiné z evropského práva192 a judikatury Soudního dvora 

Evropské unie. 

Soudní dvůr zejména dovodil, že soudy by při přezkoumávání rozhodčího nálezu měly 

posoudit nekalost rozhodčí doložky uzavřené se spotřebitelem, přestože nebyla 

namítána v rozhodčím řízení. Spotřebitel, který postrádá kvalitu odborníka 

a hospodářské postavení a přistoupí tak na adhezní podmínky smlouvy, aniž by mohl 

jejich obsah ovlivnit, musí být jako strana v nevýhodném postavení chráněn. Taková 

ochrana by mu ale nebyla poskytnuta, kdyby soud „nemohl posoudit neplatnost tohoto 

nálezu pouze z toho důvodu, že spotřebitel neuplatnil neplatnost rozhodčí dohody 

v rámci rozhodčího řízení“, což odůvodňují „povaha a význam veřejného zájmu, ze 

kterého vychází ochrana, kterou směrnice zajišťuje spotřebitelům“.193 

Svou argumentaci posléze Soudní dvůr rozšířil na výkon rozhodčího nálezu, když 

judikoval, že vnitrostátní soud musí při výkonu rozhodnutí „i bez návrhu posoudit 

nepřiměřenost této doložky s ohledem na článek 6 uvedené směrnice194, pokud má za 

tímto účelem k dispozici nezbytné informace o právním a skutkovém stavu“.195 Směrnici 

93/13/ES tedy Soudní dvůr vykládá tak, že jsou soudy v řízení o zrušení rozhodčího 

nálezu i ve vykonávacím řízení povinny použít ustanovení na ochranu spotřebitele. 

I kdyby ZRŘ vůbec neobsahoval příslušný zrušovací důvod, otevírá judikatura 

Soudního dvora dveře přezkumu rozhodčích nálezů z hlediska spotřebitelského 

práva.196 Tyto principy v rámci eurokonformního výkladu přejaly i české soudy.197 

 
192 Klíčovou roli při přijímání tzv. spotřebitelské novely hrály především Směrnice 93/13/ES 

a Doporučení 98/257/ES. 
193 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. 10. 2006 ve věci C-168/05. 
194 Myšlena právě Směrnice 93/13/ES. 
195 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 6. 10. 2009 ve věci C-40/08. 
196 KYSELOVSKÁ, Tereza. Institut zrušení rozhodčího nálezu u pohledu ochrany spotřebitele 

a judikatury Soudního dvora Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, str. 65. 
197 Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 24 Co 4/2012, nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 33 Cdo 1860/2014. 
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4.1. Spotřebitelské zrušovací důvody 

Novelou tak bylo požadavkům na ochranu spotřebitele učiněno zadost, když byly do 

ZRŘ pro spotřebitelské rozhodčí řízení v souladu s Doporučením 98/257/ES vloženy 

další požadavky na rozhodčí smlouvu (tj. že musí být na zvláštní listině a rozšířená 

informační povinnost podnikatele), výslovné zakotvení povinnosti podnikatele 

zohlednit předpisy na ochranu spotřebitele nebo možnost zvolit si pouze rozhodce 

vedeného ve veřejném seznamu (přičemž tam zapsaný rozhodce musel splnit zvláštní 

předpoklady); v případě rozhodčího nálezu to byl zákaz vzdání se jeho odůvodnění, 

povinnost poučení o možnosti navrhnout jeho zrušení a především zavedení nových 

dvou zrušovacích důvodů.198 

Ve svém důsledku tyto úpravy vedly k zavedení dvou paralelních druhů rozhodčího 

řízení, spotřebitelského a původního „obecného“. Kromě toho ZRŘ v příslušném znění 

zvýhodňuje spotřebitele i v samotném řízení o zrušení rozhodčího nálezu, když v § 32 

nařizuje soudu z úřední povinnosti zkoumat, zda nejsou dány některé zrušovací důvody 

a také důvody k odložení vykonatelnosti nálezu, a nečinnost spotřebitele, který 

nenamítal důvody podle § 31 písm. b) a c) již v rozhodčím řízení, nespojuje § 33 

s automatickým zamítnutím návrhu na zrušení. Rovněž postup po zrušení rozhodčího 

nálezu vylučuje, aby se na návrh některé ze stran pokračovalo v rozhodčím řízení, nýbrž 

předpokládá projednání věci před soudem (§ 34 odst. 1 ZRŘ). 

První z novelou zavedených důvodů, ve znění ZRŘ účinném do 30. 11. 2016 uváděný 

jako § 31 písm. g), směřuje ke zrušení rozhodčího nálezu, pokud rozhodce porušil právní 

předpisy stanovené na ochranu spotřebitele nebo spor rozhodoval v rozporu s dobrými 

mravy či veřejným pořádkem. Jedná se tedy o prolomení zásady zákazu věcného 

přezkumu v řízení o zrušení rozhodčího nálezu, byť je věcný přezkum povolen pouze 

za účelem zjištění rozporu s právním řádem ve třech jmenovaných oblastech – tedy je 

do značné míry omezen. 

Znamená to, že soudní řízení nenahrazuje meritorní projednání a rozhodnutí sporu; to 

mají za úkol rozhodci. Soud má v řízení o zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. g) 

zjistit, jaké standardy rozhodci použili a jak se projevily ve vztahu k ochraně práv 

spotřebitele, nemá proto provádět dokazování ve věci samé ani hodnotit skutková 

 
198 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Změny v rozhodčím řízení. Bulletin advokacie: stavovský časopis 

advokacie. 2012 (5), str. 16–17. 
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zjištění rozhodců.199 S tímto pohledem na věc souhlasí i Nejvyšší soud: „Soud v řízení 

o zrušení rozhodčího nálezu totiž neprojednává věc samu (předmět sporu), nýbrž jeho 

předmětem a těžištěm je samo řízení před rozhodci. Ustanovení § 31 písm. g) zákona 

č. 216/1994 Sb. představuje výjimku; ve sporech ze spotřebitelských smluv umožňuje 

věcný přezkum nálezů, který však nelze chápat absolutně. Soud v řízení o návrhu na 

zrušení rozhodčího nálezu bude zkoumat jen to, zda nebyl rozhodčí nález vydán 

v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo v rozporu 

s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, který musí být zjevný“.200 Ani v této oblasti 

se tedy není potřeba obávat přílišné a nepřiměřené ingerence soudů do rozhodčího 

řízení, přestože jim zákonodárce ponechal použitím neurčitých právních pojmů značný 

prostor. 

Ustanovení § 31 písm. h) ZRŘ pak umožňuje zrušení rozhodčího nálezu, pokud 

rozhodčí smlouva neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5 ZRŘ, popřípadě tyto 

informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo 

nepravdivé. Do značné míry je podobné § 31 písm. b) ZRŘ, je oproti němu ale speciální, 

a tedy jej vylučuje.201 Fakticky je jím totiž stiženo nedodržení informační povinnosti 

v rozhodčí smlouvě; nedostatek stanovených náležitostí v ní způsobí neplatnost 

rozhodčí smlouvy a tím pádem je nutné i zrušení rozhodčího nálezu. Úzké vymezení 

tohoto zrušovacího důvodu nenechává rozhodovací praxi prostor k jeho případnému 

extenzivnímu užívání. 

4.2. Zákaz rozhodčího řízení ve spotřebitelských věcech 

Nastavený režim nezasahování do rozhodčího řízení nad nezbytnou míru působí 

rozumně, přesto by bylo obtížné odhadovat další tendence v soudním rozhodování bez 

kontextu ostatních zrušovacích důvodů. Judikatura k těmto důvodům novým totiž dosud 

není nijak rozsáhlá. 

K jejímu významnému rozšíření však patrně nedojde, neboť spotřebitelské spory již 

nejsou arbitrabilní, zvláštní úprava rozhodčího řízení a institutu zrušení rozhodčího 

nálezu ve spotřebitelských věcech však vydržela v účinnosti jen necelé čtyři roky. To je 

 
199 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1104. 
200 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. 33 Cdo 4595/2016. 
201 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 1106. 
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však tvrzení neúplné s ohledem na přechodná ustanovení v zákoně, který tuto novelizaci 

ZRŘ provedl.202 

Platnost rozhodčí smlouvy se podle nich posoudí dle zákona účinného v době jejího 

uzavření, rozhodčí řízení zahájená na základě smluv uzavřených před účinností novely 

se projednají podle dosavadních předpisů. I v současnosti tedy mohou probíhat rozhodčí 

řízení ve spotřebitelských sporech podle úpravy účinné do 30. 11. 2016, avšak bude jich 

postupně ubývat. 

Ačkoli se přechodná ustanovení výslovně nezmiňují o použití dosavadních předpisů i na 

řízení související s řízením rozhodčím, domnívám se, že je třeba je použít. Obzvlášť je 

to patrné na řízení o zrušení rozhodčího nálezu; nemožnost použít zejména § 31 písm. h) 

ZRŘ, který je sankcí za nesplnění podmínek § 3 odst. 5 ZRŘ (jež se na rozhodčí smlouvu 

bezesporu nadále vztahovat budou), by byla zjevně nelogická. Souhlasím i s názorem, 

že by nemožnost použití ZRŘ ve starším znění i na související řízení vedla ke zřejmým 

nespravedlnostem.203 V důsledku takového přístupu by došlo k redukci ochrany 

spotřebitele, který český právní řád i evropské právo vyžadují; ostatně takový výklad by 

byl i proti smyslu zákona, který zákazem arbitráže ve spotřebitelských věcech směřuje 

právě k ochraně spotřebitele. 

I tak ovšem tato rozsáhlá novela ZRŘ vytváří paradoxní situaci, v níž na jednu stranu 

zákonodárce zapovídá spotřebitelskou arbitráž – nejspíš protože ji považuje za 

zneužívanou a nespravedlivou a cítí proto potřebu spotřebitele chránit jejím úplným 

zákazem –, na druhou stranu ale nemůže jinak než ponechat záležitosti, o kterých již 

spotřebitelé rozhodčí smlouvy uzavřely, nadále v pravomoci „nespravedlivých“ 

rozhodců, aby se vyhnul retroaktivnímu účinku zákona. 

S vytvořením zvláštní úpravy pro spotřebitelskou arbitráž ji na sebe totiž do jisté míry 

převzal. Rozhodci, kteří mohou ve spotřebitelských sporech rozhodovat, musejí totiž 

nejdříve dosáhnout svého zapsání do seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti. 

V případě zrušení některého z jejich nálezů o tom navíc soud ministerstvo informuje 

(§ 34 odst. 3 ZRŘ). 

 
202 Čl. IX. zákona č. 268/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

spotřebitelském úvěru. 
203 OLÍK, Miloš a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer, 2017, str. 362. 
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Pokud tedy bylo rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech hojně zneužíváno 

a rozhodci rozhodovali nespravedlivě, byla tu možnost použití individuálnějších 

prostředků (např. vyškrtávání rozhodců ze seznamu), než jaké zákonodárce nakonec 

zvolil. Rozsáhlou agendu spotřebitelských sporů přesunul výhradně na soudy, kterým 

je i bez ní vyčítána přetíženost a k ní vedoucí délka řízení. Z právního hlediska 

komplikovaných je přitom spotřebitelských sporů jen minimum.204 

Domnívám se, že ochrana poskytovaná spotřebiteli českou úpravou arbitráže účinnou 

do 30. 11. 2016 byla dostatečná, takto upravená arbitráž byla zároveň z hlediska řešení 

spotřebitelských sporů nejefektivnější. Z jejích výhod – např. rychlosti a neformálnosti 

– plynul užitek i samotným spotřebitelům; soudní řízení je nedokáže dost dobře 

suplovat. Se zrušením spotřebitelské arbitráže by bylo možné pro odlehčení nápadu 

soudů zvolit řešení některých okruhů těchto sporů před zvláštním státním orgánem 

(ostatně by nebyl v této oblasti první, již delší dobu v České republice existuje instituce 

finančního arbitra), jeho zřízení a provoz by si však zřejmě vyžádaly značné náklady 

a s největší pravděpodobností by efektivity rozhodčího řízení nedosahoval. 

  

 
204 SOKOL, Tomáš. Rozhodovací praxe poslední doby ve vztahu k rozhodčímu řízení. In BĚLOHLÁVEK, 

Alexander J., KOVÁŘOVÁ, Daniela a HAVLÍČEK, Karel, ed. Rozhodčí řízení v teorii a aplikační 

praxi. Stati a judikatura. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, str. 73. 
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Závěr 

Jak je nastíněno v úvodu této práce, jejím cílem bylo analyzovat rozhodovací praxi 

soudů při zrušování rozhodčích nálezů, neboť v posledních deseti letech prošla 

významným vývojem, poskytnout v tomto směru ucelený pohled a případně odhadnout 

její směřování. 

Stran samotného řízení o zrušení rozhodčího nálezu judikatura dovodila, že je možné 

tímto způsobem zrušit i usnesení vydané rozhodci, pokud neupravuje vztah stran řízení, 

ale poměry mezi rozhodci a stranou (konkrétně poplatku za rozhodčí řízení). Soudy zde 

zafungovaly jako orgány ochrany práva, když ze základních ústavních principů, 

zejména zásady rovnosti, vyvodily nutnost poskytnout straně i v takovém případě 

přístup k soudnímu přezkumu. Těmto rozhodnutím by však chyběla opora, kdyby již 

před jejich vydáním nedošlo k příklonu Ústavního soudu k jurisdikční teorii rozhodčího 

řízení a k názoru, že jako na druh civilního procesu je na arbitráž tyto zásady nutné 

aplikovat. 

Vzhledem k praktickým potížím, které by používání této analogie při napadání 

rozhodčích usnesení způsobovalo, je ale nutné stávající právní úpravu považovat za 

nedostatečnou. Stav, který vytváří nerovnost mezi těmi, o nichž je rozhodováno 

rozhodčím nálezem, a těmi, o nichž se rozhoduje usnesením, je kvůli zajištění 

bezproblémového přístupu k soudu a soudní ochrany hodný pozornosti zákonodárce. 

Judikatura v této situaci dlouhodobě suplovat výslovnou právní úpravu dost dobře 

nemůže a ani by neměla. 

O poznání méně konzistentní je rozhodovací praxe ohledně důvodů, pro které lze 

rozhodčí nález zrušit. Celkově je možné sledovat v judikatuře trend zmírňování přístupu 

k arbitráži, jehož striktnost původně přinesl mj. i přechod k jurisdikční doktríně. Mezi 

jednotlivými zrušovacími rozdíly jsou však v přístupu soudů pozorovatelné značné 

rozdíly. 

Jako dobré příklady liberálního postoje soudů mohou sloužit jednak výklad arbitrability 

sporů, jíž podle aktuální judikatury nebrání ani skutečnost, že by se věc před soudem 

projednala v nesporném řízení, jednak zrušovací důvod podle § 31 písm. e) ZRŘ. Zde 

byla sice v rámci aplikace procesních zásad občanského soudního řízení (typické pro 

jurisdikční teorii) do rozhodčího řízení vtažena poučovací povinnost rozhodců podle 
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§ 118a OSŘ, soudy však v následujících letech projevily snahu o korekci tohoto 

omezení formálnosti arbitráže. Výsledkem je zamezení překvapivosti rozhodnutí, tedy 

libovůle rozhodců, avšak nikoli instalace poučovací povinnosti v přehnaném rozsahu. 

Pokusy napadnout pro nedostatek poučení rozhodčí nález jsou již nezřídka i odmítány, 

neboť nelze konstatovat jejich nepředvídatelnost. 

S přihlédnutím k zásadám civilního procesu i ke zvláštním principům arbitráže řeší 

soudy i další situace podřaditelné pod neposkytnutí příležitosti projednat věc, ať je to 

neprovedení důkazu či rozhodování bez nařízení ústního jednání. Obdobně i v případě 

věcného přezkumu rozhodčího nálezu podle důvodů zavedených do ZRŘ v roce 2012 

soudy odmítly, že by mohly vykládat svou pravomoc extenzivně a zasahovat do 

rozhodčího řízení více, než je nezbytně nutné. 

Naopak v případě neplatnosti rozhodčí smlouvy z důvodu jejího ujednání, které směřuje 

ke jmenování rozhodce právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem, 

zůstávají soudy stále velice striktní. Jejich pozice přitom vychází z judikatury, která byla 

původně formulována na spotřebitelských věcech, a to v době před přijetím tzv. 

spotřebitelské novely ZRŘ, která spotřebitelům v rozhodčím řízení poskytla 

dostatečnou ochranu. 

Považovat automaticky rozhodčí smlouvu za neplatnou, protože by mohla jednu stranu 

poškodit, místo aby byly řešeny konkrétní situace, v nichž ji skutečně poškodila, je ale 

dlouhodobě neudržitelné z hlediska atraktivity rozhodčího řízení a s přihlédnutím 

k liberalizačním trendům ohledně ostatních zrušovacích důvodů. Nadto lze podotknout, 

že i kdyby tento přístup nebyl nevhodný, paušální určení neplatnosti určitého druhu 

rozhodčích smluv by mělo být spíše rolí zákonodárce než soudů. Dá se předpokládat, že 

v této otázce dojde ještě v judikatuře ke změnám. 

Opačným extrémem je pak neochota zrušit rozhodčí nález pro podjatost rozhodce. 

V tomto případě soudy umožňují stav, kdy nelze úspěšně napadnout rozhodnutí 

rozhodce, který nebyl nestranný a nezávislý. To za prvé nekoresponduje s jejich 

rozhodováním o neplatnosti smluv ve prospěch arbitrážních center, kde je faktickým 

důvodem zrušení taktéž nedostatek nezávislosti rozhodce, za druhé neaplikuje ani 

přiměřeně ustanovení OSŘ a vytváří tak zjevně nespravedlivé situace. Jurisdikční teorii 

zde soudní praxe v podstatě nereflektuje, přičemž toto zdržení oproti jiným zrušovacím 
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důvodům bylo způsobeno jedním nepříliš zdařile odůvodněným usnesením Ústavního 

soudu, které je v dalších rozhodnutích nekriticky přejímáno. Bylo by příhodné, kdyby 

tento přístup v dohledné době prošel na základě některého návrhu na zrušení rozhodčího 

nálezu revizí. 

Přes tyto dvě markantní odchylky i náhlé zapovězení spotřebitelské arbitráže se však dá 

obecně konstatovat, že je směr, kterým se judikatura týkající se zrušení rozhodčího 

nálezu ubírá, v zásadě pozitivní. Sotva může být sporu o tom, že je i v rozhodčím řízení 

třeba ctít právo na spravedlivý proces. Postupným zmírňováním někdy až příliš přísného 

rozhodování soudů v souvislosti s tím, jak hledaly meze jurisdikční teorie arbitráže, je 

toto právo zachováno při současném šetření nejzákladnějších zásad rozhodčího řízení. 

I s problematickými oblastmi, s nimiž se dosud nevypořádala, si ale rozhodovací praxe 

pravděpodobně poradí, jak ukazuje také vývoj týkající se poučovací povinnosti 

rozhodců. Řešení legislativními zásahy se zde proto zdá být nadbytečné, úprava důvodů 

pro zrušení rozhodčího nálezu se jeví být dostatečná (zákaz rozhodčího řízení ve 

spotřebitelských věcech je pak ukvapený ze stejných důvodů). Formování judikatury je 

dlouhodobý proces; směr, který nabral v několika posledních letech, se ale dá obecně 

zhodnotit jako kladný. 
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• Usnesení ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3662/2014 (R 101/2015). 

• Usnesení ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. 33 Cdo 384/2015 (R 41/2016). 

• Rozsudek ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1537/2015. 

• Usnesení ze dne 10. 11. 2015, sp. zn. 23 Cdo 2317/2015. 

• Usnesení ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3267/2015. 

• Usnesení ze dne 25. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 4825/2015 (R 141/2018). 

• Rozsudek ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 23 Cdo 5728/2015. 

• Usnesení ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1098/2016. 

• Rozsudek ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 23 Cdo 2741/2016. 

• Usnesení ze dne 5. 12. 2016, sp. zn. 23 Cdo 3022/2016. 

• Rozsudek ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 23 Cdo 4520/2016. 

• Rozsudek ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. 33 Cdo 4595/2016. 

• Usnesení ze dne 27. 2. 2019, sp. zn. 23 Cdo 637/2017. 

• Usnesení ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1438/2017. 

• Rozsudek ze dne 11. 7. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1782/2017. 
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• Rozsudek ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 33 Cdo 5942/2017. 

• Usnesení ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 23 Cdo 50/2018. 

• Usnesení ze dne 16. 4. 2018, sp. zn. 23 Cdo 55/2018. 

• Rozsudek ze dne 7. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5721/2018. 

Soudní dvůr Evropské unie 

Rozhodnutí jsou dostupná z curia.europa.eu. 

• Rozsudek ze dne 26. 10. 2006 ve věci C-168/05 Elisa María Mostaza Claro 

v. Centro Móvil Milenium SL. 

• Rozsudek ze dne 6. 10. 2008 ve věci C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones 

SL v. Cristina Rodriguez Nogueira. 

Další soudy 

Rozhodnutí jsou dostupná v právním systému ASPI. 

• Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 5. 2012, sp. zn. 

24 Co 4/2012. 

• Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 3. 2015, sp. zn. 

24 Co 696/2015. 

• Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 

31. 7. 2017, sp. zn. 27 Co 139/2017. 

Právní předpisy a další prameny práva 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

• zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

• ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

součástí ústavního pořádku České republiky. 

• zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 

• zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád). 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

• zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

 

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=cs
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• zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních 

(civilní soudní řád). 

• zákon č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní 

řád). 

• zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a 

o výkonu rozhodčích nálezů. 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

 

• Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, 

publikovaná jako vyhláška MZV č. 74/1959 Sb. 

• Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 

(Zivilprozessordnung), RGBl. 113/1895. 
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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je rozbor institutu zrušení rozhodčího nálezu soudem. 

Zaměřuje se na shrnutí dosavadních teoretických poznatků, které čerpá především 

z komentářové literatury, stěžejním zaměřením práce je ale rozbor relevantních 

soudních rozhodnutí, které se zkoumaného institutu týkají. Pracuje zejména 

s rozhodnutími Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky. 

Práce je členěna na úvod, čtyři části a závěr. První část obsahuje stručné pojednání 

o historickém vývoji zrušení rozhodčího nálezu. Následně se věnuje povaze rozhodčího 

řízení a rozhodčího nálezu, a to jak teoretickým koncepcím, tak soudním rozhodnutím, 

které se jich týkají, a o rolích, které soudy plní v rozhodčím řízení. 

Navazující část je věnována řízení o zrušení rozhodčího nálezu jako řízení před soudem. 

Zaměřena je pak zejména na změnu věcné příslušnosti soudu k provedení tohoto řízení 

a na možnost zrušení usnesení vydaného rozhodcem, neboť oboje je je v tomto řízení 

novinkou. 

Podstatnou část práce tvoří analýza jednotlivých důvodů, pro které může být rozhodčí 

nález zrušen. Rozebráno je všech sedm důvodů v pořadí, v němž jsou uvedeny v zákoně. 

Největší pozornost je však věnována důvodům spočívajícím v nedostatku arbitrability, 

neplatnosti rozhodčí smlouvy a neposkytnutí dostatečné příležitosti věc v rozhodčím 

řízení projednat, které prošly v souvislosti s přechodem soudů k jurisdikční teorii 

rozhodčího řízení nejvýraznějším vývojem. Těmito důvody se práce zabývá zejména 

z pohledu aktuálního vývoje rozhodovací praxe soudů. 

Zvláštní důvody pro zrušení rozhodčího nálezu ve sporech mezi podnikatelem 

a spotřebitelem jsou v práci zařazeny do čtvrté části. Ta se zabývá zavedením 

a následným zrušením spotřebitelského rozhodčího řízení, které bylo provedeno jen 

o necelé čtyři roky později. 

Klíčová slova 

rozhodčí řízení, zrušení rozhodčího nálezu, soudní zásahy do rozhodčího řízení  
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Název práce v anglickém jazyce / Title of the theses in English 

Setting aside an arbitral award by court 

Abstract 

The theses includes an analysis of the institute of setting aside an arbitral award by court. 

It is focused on summary of present theoretical findings which are drawn mainly from 

commentary literature. However, the key focus of the theses is an analysis of relevant 

judicial decisions related to the investigated institute. It uses decisions of the Supreme 

Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic in 

particular. 

The theses is divided into introduction, four parts and conclusion. The first part contains 

a brief explanation of historical development of setting aside an arbitral award. Then it 

is focused on theoretical doctrines and judicial decisions related to the nature of 

arbitration and arbitral award and on the role of the courts in arbitration. 

The following part deals with the setting aside an arbitral award as a civil proceeding. 

It focuses on material juristiction of courts to the proceeding and possibility of setting 

aside a resolution issued by arbitrator as both of these matters are new to the proceeding. 

The fundamental part of the theses is the analysis of the various reasons for setting aside 

an arbitral award. All seven reasons are covered in the order in which they appear in the 

law. Priority is given to the reasons consisting in lack of arbitrability, invalidity of 

arbitration agreement or failure to provide a sufficient opportunity to be heard in the 

arbitration as they has been through significant developement in connection with courts 

shifting to the jurisdictional theory of arbitration. The theses deals with these reasons 

mainly from the perspective of the recent development of case law. 

Special reasons for setting aside an arbitral award in disputes between businessman and 

consumer are included in the fourth part of the theses. It is focused on introduction and 

subsequent cancellation of consumer arbitration in less than four years. 

Key words 

arbitration, setting aside an arbitral award, involvement of courts in arbitration 


