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Abstrakt 

Tato práce se zabývá dokazováním v mezinárodním rozhodčím řízení. 
Úvodní část práce zahrnuje rozbor právních úprav dokazování v České 
republice, Německu a Anglii. Následuje komparace s výčtem shodností 
a odlišností. Druhá část práce obsahuje rozbor ustanovení IBA pravidel 
dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení. Cílem práce je 
zhodnocení, zda IBA pravidla dokazování v mezinárodním rozhodčím 

řízení zmírňují střety, které vyplývají z odlišných úprav dokazování 
v právních systémech common law a kontinentálního práva. 
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Abstract 

This thesis deals with evidence in International Arbitration. The 
introductory part of the thesis includes an analysis of the rules of 
evidence in the Czech Republic, Germany and England. The following is 
a comparison with a list of identities and differences. The second part 
contains analysis of the provisions of the IBA Rules on the Taking of 
Evidence in International Arbitration. The aim of the thesis is to evaluate 

whether IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 
mitigate conflicts that arise from different rules of evidence in common 
law and civil law. 
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Seznam pojmů1 a zkratek 

AA – anglický zákon o rozhodčím řízení (English 
Arbitration Act 1996) 

IBA pravidla, IBA  – IBA pravidla dokazování v mezinárodním 
rozhodčím řízení (IBA Rules on Evidence on the 
Taking of Evidence in International Arbitration) 

CPR – anglický civilní řád (civil procedure rules) 

LCIA – Londýnský rozhodčí soud (London Court of 
International Arbitration) 

NS ČR – Nejvyšší soud České republiky 

OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

StGB – německý trestní zákoník (Strafgesetzbuch) 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

UNCITRAL – Komise OSN pro mezinárodní právo 

ZMPS – Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 

soukromém 

ZPO – německý občanský soudní řád 
(Zivilprozessordung) 

ZRŘ – Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 
a o výkonu rozhodčích nálezů 

 
1 V práci dále pracuji s pojmy rozhodci, rozhodčí senát, rozhodčí tribunál a tribunál. Všechny tyto 

pojmy zaměňuji. Kde v práci mluvím o řízení, myslím tím rozhodčí řízení, potažmo 

mezinárodní rozhodčí řízení. Soudní řízení je vždy konkrétně zmíněno. 
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1 Úvod 

Dokazování představuje jednu z rozhodujících fází rozhodčího, potažmo 
mezinárodního rozhodčího řízení2. Na základě předložených důkazů 
rozhodčí tribunál rozhoduje o sporných skutečnostech tvrzených 
stranami. Dokazování v rozhodčím řízení se nicméně od dokazování 
před obecnými soudy značně odlišuje. 

Jedním z důvodů, který zapříčinil vzestupnou atraktivitu 

rozhodčího řízení, byla tendence k omezení formalistického procesu 
dokazování.3 Rozhodci zpravidla neuplatňují striktní pravidla, známá 
z některých národních úprav soudního řízení, neboť jednou ze zásad 
rozhodčího řízení je zásada neformálnosti. Zásadně jsou tak v rozhodčím 

řízení připouštěny důkazy, které by v řízení před soudy v některých 
zemích nebyly přípustné.4 

Rozhodci často disponují specifickými znalostmi, které jsou 
oprávněni v rozhodčím řízení uplatnit. V rozhodčím řízení je také dána 
větší volnost stranám ovlivnit organizační postup provádění důkazů. 
Zároveň mají rozhodci možnost volně stanovit kdy a jakou formou 
jednotlivé důkazy provedou. Rozhodčí řízení poskytuje širokou nabídku 

způsobů provedení důkazu od konfrontace svědků a znalců, až po 
společný výslech více svědků a znalců5 a mnohé další moderní způsoby 
provádění dokazování. I v těchto případech se uplatní požadavek 
pravdivosti výpovědi svědka a nezávislosti znaleckého hodnocení 

 
2 Rozhodčí, respektive mezinárodní rozhodčí řízení, dovolím si tvrdit, jsou dnes, obzvláště pak 

vzhledem k jejich vzrůstající popularitě, již pojmy zažité; jejich definice byly předmětem 

mnoha odborných prací. Přesto mi však přijde vhodné (alespoň zde) uvést jejich definice, a to 

vypůjčením si slov Rozehnalové: „Rozhodčí řízení lze vymezit jako dobrovolné postoupení 

řízení sporu neutrální straně, rozhodcům či rozhodčímu soudu. Viz ROZEHNALOVÁ, Naděžda. 

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. vyd. Praha: ASPI, Wolters 

Kluwer, 2013, s. 57. Mezinárodní rozhodčí řízení lze pak definovat jako způsob řešení 

sporu majetkové povahy mezi fyzickými nebo právnickými osobami v rámci uskutečňování 

mezinárodního obchodu. Viz ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním 

a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 42. 
3 LEW, Julian, D. M; MISTELIS, Loukas, A; KRÖLL, Stefan. Comparative International Commercial 

Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003, s. 554. 
4 MAKARIUS, Vít. Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě. Prevence, plánování a řízení sporu 

v mezinárodním obchodě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 147. 
5 Např. witness conferencing, joint meeting, expert conferencing atd. Jedná se o moderní způsoby 

provádění dokazování, které budou v práci dále rozváděny. 
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(ostatně to zde vyžadují nejen předpisy legis arbitri, nýbrž i různé etické 
kodexy).6 

Z výše uvedeného plyne, že dokazování v rozhodčím řízení je nutné 
od dokazování v soudním řízení diferencovat. Nicméně, jak uvádím níže, 
dokazování v rozhodčím řízení také nelze ztotožňovat s dokazováním 
v mezinárodním rozhodčím řízení. Jednou z příčin je kolize úprav 
dokazování v různých právních systémech, zejména v právním systému 
common law a kontinentálního práva. 

1.1 Dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení: 

common law vs. kontinentální právo 

Jak uvádí Rozehnalová: „…problémem mezinárodního rozhodčího řízení je 
střetávání se různých představ o průběhu dokazování a o významu, který 
je dáván jednotlivým druhům důkazních prostředků.“7 Vysvětlení je 
nasnadě – v mezinárodním rozhodčím řízení se setkávají rozhodci 
a strany pocházející z rozdílných zemí, kultur a často i právních systémů. 

Představy se však mohou lišit i u dalších procesních aspektů 
mezinárodního rozhodčího řízení. Dynamiku celého řízení do značné 

míry ovlivní rozhodci tím, jakým způsobem se rozhodčí řízení rozhodnou 
vést. Svou volbou mohou tak řízení podřídit vyšetřovacímu stylu 
(inquisitory style), aplikovanému v zemích kontinentálního práva, nebo 
projednacímu stylu (adversary style), imanentnímu zemím common law.8 
Zatímco v kontinentálním systému práva představuje soudce toho, 
jemuž je do rukou vložena povinnost provádět dokazování a dobrat se 
pravdy, v common law představuje soudce arbitra, který pouze dohlíží na 
řádnost celého procesu a netíží jej povinnost zjištění objektivní pravdy.9 
Řízení v zemích common law je charakteristické účelem zjištění 
skutkového stavu prostřednictvím všech zákonných prostředků 
náležících stranám; soudce přitom zasahuje do řízení minimálně. 
V zemích kontinentálního práva je řízení „v režii“ soudců, snažících se 

 
6 BĚLOHLÁVEK, Alexandr, J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 

2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 783. 
7 ROZEHNALOVÁ, 2008, op. cit., s. 266. 
8 JENKINS, Jane; STEBBINGS, Simon. International Construction Arbitration Law. Alphen aan den 

Rijn: Kluwer Law International, 2006, s. 240. 
9 LOWENFELD, Andreas. F. In: COE, Jack. J; CHILDRES, Donald, E; ed. Private International Law 

and Arbitration. Volume I. Cheltenham: Elgar research collection, 2018, s. 649. 
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o spravedlivý výsledek. I proto se v zemích kontinentálního práva soudci 
často uchylují ke snaze dovést strany sporu ke smírnému řešení.10 

Účast stran pocházejících z různých částí světa přináší do řízení 
nutnost určit jazyk, ve kterém bude rozhodčí řízení vedeno a jazyk, ve 
kterém budou prováděny případné výslechy svědků a překlady 
dokumentů.11 V praxi se zřídkakdy stává, že by strany jazyk řízení 
sjednaly již v samotné rozhodčí smlouvě. Při určování jazyka bude 
vhodné zvážit zemi, ze které pocházejí strany sporu, jazykovou verzi, ve 

které je převážná část důkazních pramenů a náklady na případné 
překlady.12 Právě překlady dokumentů bývají často jedním ze 
„spouštěčů“ sporů mezi stranami. Občas bývá takřka nemožné 
v odlišném jazyce zachytit informaci identicky, tak jako v původní verzi. 
Problémy představuje také dvojznačnost přeložených verzí.13  

Dokazování lze obecně rozdělit na (i) navrhování důkazních 
prostředků, (ii) opatřování důkazních prostředků, (iii) provádění 
dokazování a (iv) hodnocení výsledků dokazování. Navrhování 
důkazních prostředků souvisí s důkazní povinností a důkazním 
břemenem.14  

Při zkoumání důkazního břemene zjistíme, že v zemích 
kontinentální Evropy je tradičně považováno za hmotněprávní institut, 

zatímco v common law systému je na důkazní břemeno nahlíženo jako na 
procesněprávní institut. Přitom správná kvalifikace důkazního břemene 
bývá stěžejním úkolem, jelikož pomáhá rozhodčímu tribunálu určit, zdali 

 
10 SIEFARTH, Christof. Document Production: developments in international dispute resolution. 

In: CAMPBELL, Dennis; ed. International dispute resolution: the comparative law yearbook of 

international business: special issue, 2010. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 

2010, s. 4. WAINCYMER k tomu uvádí, že v common law systému je od stran vyžadováno 

předložení všech relevantních důkazů, zatímco v systému kontinentálního práva je stranám 

ponechána možnost rozhodnout, které důkazy předloží. Viz WAINCYMER, Jeffrey. Procedure 

and Evidence in International Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2012, 

s. 746.  
11 LOOKOFSKY, Joseph, M; HERTZ, Ketilbjorn. Transnational Litigation and Commercial 

Arbitration. 3rd edition. New York: Juris, 2011, s. 825. 
12 BANTEKAS, Ilias. An Introduction to International Arbitration. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015, s. 169. 
13 VÁRADY, Tibor. Language and Translation in International Commercial Arbitration: from 

the constitution of the arbitral tribunal through recognition and enforcement proceedings. 

The Hague: T. M. C. Asser press, 2006, s. 87. 
14 SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Alternativní způsoby řešení obchodních sporů. 

Ostrava: Key Publishing, 2006, s. 76. 
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při dokazování důkazní břemeno podléhá úpravě legis arbitri nebo 
hmotnému právu rozhodnému pro daný spor.15  

V zemích common law se uplatňuje princip prima facie důkazů, 
stanovující předpoklad, že žalující strana má povinnost přednést alespoň 
takové množství důkazů, které v případě, kdy je druhá strana 
nevyvrátila, stačí k výhře ve sporu. Koncept prima facie má svou úlohu 
i v rozhodčím řízení, jelikož v případě, kdy strana nedokáže předložit 
dostatek důkazů na podporu svých tvrzení, bude protistrana ve sporu 

dozajista úspěšná.16 Problematika prima facie se někdy zaměňuje 
s res ipsa loquitur, tedy stavem, kdy je věc natolik průkazná, že se dále 
nemusí dokazovat.17 

Rozdílnosti dále spočívají ve vymezení osob, které tíží povinnost 

zjišťovat ve sporu prvek cizího práva.18 Jelikož se zásada iura novit curia 
neuplatní v zemích common law19, neuplatní se také ve vztahu k cizímu 
právu. Z pohledu kontinentálního práva je povinností soudce prvek 
cizího práva z navržených důkazů zjistit ex officio, dovodit obsah norem 
cizího práva a zacházet s takovým právem jako právem, ne skutečností. 
Naopak země common law s cizím právem nakládají jako se skutečností; 
je tedy na stranách namítat existenci cizího práva. To je pak předmětem 
dokazování, a to prostřednictvím znaleckých posudků. Není tedy 

povinností soudce cizí právo zjišťovat ex officio.20 Ve vztahu 
k rozhodčímu řízení se mluví o zásadě arbitri novit curia. Stoupenci 
smluvní doktríny zastávají názor, že pokud tak nebylo dohodnuto 
stranami v rozhodčí smlouvě, je svévolná aplikace cizího práva rozhodci 
nepřijatelná. Zastánci doktríny jurisdikční naopak tvrdí, že rozhodci 

 
15 CARRETEIRO, Mateus, A. Burden and standard of proof in international arbitration: proposed 

guidelines for promoting predictability. [online]. Revista Brasileira de Arbitragem, Kluwer 

Law International, 2016 [cit. 23. 10. 2019]. 
16 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 772-773. 
17 KINCL, Jaromír. Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví latinské. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2012, s. 260. 
18 PATTI, Salvatore. Burden of Proof in International Arbitration. In: BĚLOHLÁVEK, Alexandr, J; 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ed. Conduct of Arbitration. The Hague: Lex Lata BV, 2017, s. 104-

107. 
19 Ačkoliv je pravdou, že se v Anglii uplatní „doctrine of judicial notice“, dle které jsou strany 

zproštěny povinnosti prokazovat domácí právo. Viz GEEROMS, Sofie. Foreign Law in Civil 

Litigation. A Comparative and Functional Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2004, 

s. 23.  
20 GEEROMS, 2004, op. cit., s. 74. 
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zastávají jakousi kvazisoudní roli, která rozhodcům ukládá povinnost 
jednat v souladu s výše zmíněnou zásadou.21 

Od důkazního břemene je nutné odlišovat jak hodnocení důkazů, tak 
míru důkazů (standard of proof). Hodnocení důkazů je otázkou 
skutkovou, zatímco míra důkazů je otázkou právní. „Míra důkazů 
představuje obecné a abstraktní pravidlo určující, kdy lze skutečnost 
považovat na prokázanou“. Dle subjektivní teorie míry důkazů je nutné, 
aby soudce nabyl vnitřního přesvědčení o pravdivosti skutkového 

tvrzení, zatímco objektivní teorie míry důkazů považuje dokazování za 
zjišťování objektivní, empirické pravděpodobnosti; subjektivní pohled 
soudce je zde vyloučen. Například česká i německá právní úprava 
nepřijímá míru důkazů stanovenou na úroveň pouhé převažující 
pravděpodobnosti.22 Oproti tomu je v anglické úpravě míra důkazů 

snížena na hranici převažující pravděpodobnosti; postačuje i převaha 
minimální. Důsledkem snížení míry důkazů tak v anglické úpravě 
dochází ke sbližování hodnocení důkazů a míry důkazů.23 

Častým důvodem stran k odkázání na rozhodčí řízení za účelem 
vyřešení jejich sporu, je snaha oprostit se od striktních a formálních 
pravidel národních řádů.24 Přípustnost důkazů je v rozhodčím řízení 
vnímána jakožto procesní otázka, jejíž vyřešení je přisuzováno 

rozhodcům. Rozhodčí senáty často připouští i důkazy, které bývají, 
převážně v zemích common law, nepřípustné, jako např. svědectví 
z doslechu (hearsay evidence).25 V současné době diskutovanou otázkou 
je přípustnost nelegálně získaných důkazů. Rozhodčí pravidla 
neobsahují žádné konkrétní normy, které by vybranou problematiku 
regulovaly. Přípustnost nelegálně získaných důkazů dostává do kolize 
právo být slyšen a povinnost rozhodců vydat nález, který nebude 
v rozporu s veřejným pořádkem. Rozhodčí nález založený na důkazech 
získaných nelegálně je vystaven pravděpodobnému odepření uznání 
a výkonu rozhodčího nálezu jinými státy z důvodu rozporu s veřejným 

 
21 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 1064. 
22 LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, s. 21 a násl. 
23 MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu v civilním soudním řízení. 

Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 125. 
24 BANTEKAS, 2015, op. cit., s. 172. 
25 MOSES, Margaret, L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 3rd 

edition. Cambridge: Cambridge Universty Press, 2017, s. 187. 
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pořádkem dle čl. V Newyorské Úmluvy26. Někteří autoři uvádějí, že při 
rozhodování by se rozhodci měli řídit dvěma faktory: (i) důkaz by měl 
být připuštěn, pokud nebyl získán nelegálně stranou, která jej předkládá, 
a (ii) takový důkaz by měl být připuštěn pouze tehdy, kdy je podstatný 
pro výsledek řízení.27 Ve většině případů budou takové důkazy 
rozhodčími tribunály odmítány na základě zásady procesní rovnosti 
a spravedlivého procesu.28  

Přípustnost důkazů však automaticky neznamená relevanci 

a hodnotu důkazu.29 Zkušení rozhodci, ať už pocházejí z právní kultury 
common law či kontinentálního práva, jdou v praxi pragmatickou cestou 
a připouštějí pouze důkazy, které jsou nezbytně nutné k ověření 
tvrzených skutečností a nenechávají se omezovat technickými pravidly 
dokazování, které by jim v tom mohly zabránit.30 

V zemích common law se rovněž uplatňuje parol evidence rule 
(pravidlo vztahující se k písemným smlouvám)31, objektivní 
interpretace32 a rozdílná úprava důvěrných dokumentů33.  

 
26 Tj. Newyorská Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Viz vyhláška č. 74/1959 

Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. In: Beck-online [online právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 18. 11. 2019]. 
27 ŽIVKOVIĆ, Patricia. From Our Archives: admitting illegally obtained evidence in international 

arbitration. [online]. Wolters Kluwer Blog, publikováno 28. 3. 2019 [cit. 28. 10. 2019]. 
28 JOHN, Brigitta. Admissibility of Improperly Obtained Data as Evidence in International 

Arbitration. [online]. Wolters Kluwer Blog, publikováno 28. 9. 2016 [cit. 28. 10. 2019]. 
29 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 562. 
30 REDFERN, Alan. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th edition. 

London: Sweeet & Maxwell, 2004, s. 376-377. 
31 Dle tohoto pravidla je v rámci dokazování zakázáno při objasňování, interpretování či 

vyvracení obsahu smlouvy použít důkazy pocházející z doby uzavírání smlouvy. 

Viz ANDREWS, Neil. Interpretation of written contracts in England. [online]. Russian Law 

Journal, 2015 [cit. 8. 12. 2019]. 
32 Interpretace v anglickém právu se pojí s pouhým smyslem, který by textu přisuzovala jiná 

rozumná osoba v obdobné pozici jako strany sporu v době uzavření smlouvy. K úmyslu stran, 

který sjednanému textu přisuzují, se nepřihlíží. Blíže v BISHOP, Doak, R; KEHOE, Edward, G; 

The Art of Advocacy in International Arbitration. 2nd edition. New York: Juris, 2010, s. 434. 
33 Dokumenty stižené důvěrností (privilege) je vhodné označit v tzv. protokolu oprávnění 

(privilege log), ve kterém strany označí dokumenty, o kterých se domnívají, že, v reakci na 

požadavek předložení druhé strany, podléhají tajemství, a tudíž nemají být předkládány. 

V protokolu označí dokumenty, jejich autory, datum vytvoření dokumentu, jaké tajemství se 

na dokument vztahuje a zdůvodnění. Viz MCILWRATH, Michael; SAVAGE, John. International 

Arbitration and Mediation: a practical guide. Austin: Kluwer Law International, 2010, s. 292. 

Pro základní přehled úprav advokátního tajemství napříč zeměmi viz DLA Piper. Legal 

professional privilege: global guide. 5th edition. [online]. [cit. 8. 12. 2019]. 
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Opatřování důkazů v zemích common law je, na rozdíl od zemí 
kontinentálního práva, nezávislé na tom, zdali hlavní jednání proběhne 
či nikoliv. Důkazy zajišťují strany z vlastní iniciativy, bez ingerence 
soudu.34  

Rozdílný přístup k dokazování mezi common law a kontinentálním 
právem je přisuzován porotě, která se historicky v soudních sporech 
v Anglii objevovala – lidé bez právního vzdělání a zázemí nebyli schopni 
pochopit komplexnost práva, a tudíž jim byla věnována role rozhodců 

faktů; právní otázky byly ponechány na rozhodnutí soudci, jinak zásadně 
pasivní postavě soudního řízení. K opatření důkazů potřebných pro 
jednání se konalo před řízením přípravné jednání, ve kterém bylo 
pojednáváno a rozhodováno o důkazech, které se porotě předloží. 
K tomuto procesu sloužila právě role soudce. V rámci přípravného 

jednání docházelo k tzv. discovery, jimž se dodnes v zemích common law 
rozumí proces, v jehož rámci si strany sporu navzájem zpřístupňují 
dokumenty v jejich dispozici35. I přes to, že již dlouhou dobu porota 
v anglickém civilním řízení nezasedá, byl institut discovery používán až 
roku 1999, kdy jej reformou značně omezil Lord Woolf (tzv. Woolf 
Reform of Civil Procedure Rules 1999). Reforma měla za následek zúžení 
rozsahu discovery, jež se v Anglii začalo poté označovat pojmem 

disclosure.36  

 
34 MACUR, 2001, op. cit., s. 79. 
35 Termínem se tradičně označuje proces, ve kterém se mezi stranami vyměňují dokumenty, které 

by za normálních okolností neposkytly. Právě toto prolamuje jednu ze základních zásad onus 

probandi incumbit ei qui affirmat. Oproti tomu strany kontinentálního práva v discovery vidí 

narušení důkazního břemene. Právě v kontinentálním právu se uplatní římská zásada iudex 

iuxta alligata et probata iudicare debet. V rámci zemí common law není discovery uniformním 

pojmem. V Anglii se využívá spíše termín disclosure, zároveň je tento institut oproti americké 

verzi omezený co do zásahu práv a soukromí druhé strany. Americká verze discovery 

obsahuje ve výčtu důkazů, které strana předkládá, kromě listinných dokumentů například 

také svědecké výpovědi učiněné před samotným zahájením řízení (tzv. depositions). 

Viz NEWMAN, Lawrence, W; HILL, Richard, D. The leading arbitrator’s guide to international 

arbitration. 3rd edition. Huntington: Juris, 2014, s. 563. 
36 AHDAB, Jalal El; BOUCHENAKI, Amal. Discovery in international arbitration: a foreign creature 

for civil lawyers? In: JAN VAN DER BERG, Albert; ed. Arbitration Advocacy in Changing Times. 

[online]. Kluwer Law International, 2011 [cit. 28. 10. 2019]. 
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Zřejmě i z důvodu absence porot země v kontinentální Evropě 
přisuzují v dokazování vyšší váhu listinným důkazům.37 Výslechy svědků 
a znalců hrají sekundární roli.38  

Rovněž samotná způsobilost předstoupit v roli svědka před soud je 
upravena v common law a kontinentálním systému rozdílně.39 Právní 
řády některých zemí kontinentálního práva nepřiznávají stranám a jejich 
zaměstnancům při výslechu postavení svědka. Výslech stran je sice 
možný, ale nikoliv v právním postavení svědka.40  

Dále v systému common law dochází ke křížovým výslechům (cross-
examination), na které právník ze zemí kontinentálního práva nemusí 
být vhodně připraven.41 Naopak právníci z common law nebývají zvyklí 
na časové limitace výstupů při ústním jednání a mohou být zaskočeni 

jejich krátkostí.42 V kontinentálním právním systému vyslýchá svědky 
primárně soudce, který až následně přenechává prostor právním 
zástupcům stran; ti mají možnost klást svědkovi dodatečné otázky, vždy 
však prostřednictvím soudu.43 Rozdíl mezi právními systémy spočívá 
nejen ve způsobu provádění svědeckých výpovědí, ale také v míře váhy 
přikládané takto získaným důkazům.44 

Problematika přípravy svědků představuje další z konfliktů 
odlišných právních systémů. V common law se rozlišují tři typy přípravy 

svědků – interview, familiarization a coaching. Interview představuje 
rozhovor se svědkem za účelem zjištění informací, které svědek hodlá ve 
výslechu uvést. Familiarization znamená obeznámení svědka 
s postupem v řízení. Tato část zpravidla zahrnuje i tzv. mock trial. Právní 
zástupce svědkovi klade hypotetické otázky, tedy nikoliv otázky, které 
budou řešeny před soudem. Coaching, neboli příprava ve své čiré 

 
37 BISHOP; KEHOE, 2010, op. cit. s. 600. 
38 Ibidem, s. 594. 
39 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 571. 
40 REDFERN, 2004, op. cit., s. 392. 
41 FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold; ed. Fouchard, Gaillard, 

Goldman on International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 

1999, s. 689. 
42 BISHOP; KEHOE, 2010, op. cit. s. 599. 
43 SANDERS, Pieter. Quo Vadis Arbitration? Sixty years of arbitration practice. The Hague: Kluwer 

Law International, 1999, s. 261. 
44 ELSING, S. H. TOWNSEND, J. M. In: COE, Jack. J; CHILDRES, Donald, E; ed. Private International 

Law and Arbitration. Volume I. Cheltenham: Elgar research collection, 2018, s. 672. 
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podobě, je obecně v řízení zakázán, jelikož představuje ovlivňování 
svědka a obsahu jeho výpovědi.45  

Úkolem znalců je objasnit komplexní, složité, často technické otázky, 
jež jsou předmětem sporu. Svá vyjádření prezentují v návaznosti na 
právní kulturu prostřednictvím písemného znaleckého posudku 
(kontinentální právo) nebo ústně při hlavním jednání (common law).46  

Problémy vyvstávající z dichotomického přístupu ke znalcům 
v rozhodčím řízení a eventuální kolize mezi pletorou znaleckých 

posudků se praxe rozhodla řešit zavedením nových způsobů jejich 
provádění. Účelem je vnést do řízení efektivitu, jasnost a pochopitelnost, 
která by rozhodčímu tribunálu zjednodušila ucelené pochopení 
problematiky, následné rozhodování a zajistila stranám jistotu, že 

rozhodčí nález v jejich sporu bude nálezem s jasnou a pochopitelnou 
argumentací a bude spravedlivý. 

Mnohé postupy dokazování byly vytvořeny s cílem zmírnit kolizi 
odlišných způsobů jeho provádění, k níž na mezinárodním poli dochází. 
V oblasti znaleckých posudků je často využíván Sachs Protocol, jenž byl 
vytvořen za účelem řešení rozdílných přístupů zemí kontinentální 
Evropy a zemí common law a jejich postojů ke znaleckým posudkům.47 
„Každá ze stran tribunálu postoupí seznam znalců, s jejichž zvolením by 

souhlasila, rozhodčí tribunál poté z předložených seznamů vybere 
a ustanoví jednoho znalce.”48 „Takto zvolení znalci tvoří expertní skupinu, 
která představuje znalce zvolené tribunálem.“49  

Ohledání na místě je obecně uváděno jakožto čtvrtý základní typ 
důkazního prostředku.50 V rozhodčím řízení náleží samotným 
rozhodcům právo navštívit předmětné místo a provést ohledání 
k získání důkazů. Jako důkazní prostředek se hojně využívá zvláště 
v rozhodčích řízeních ve věcech stavebních (international construction 

 
45 MOSES, 2017, op. cit., s. 192. 
46 FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 701. 
47 Blíže v SACHS, Klaus; SCHMIDT-AHRENDTS, Nils. Procotol on Expert Teaming: A New Approach 

to Expert Evidence. [online]. Law Library, 2011, [cit. 28. 10. 2019]. 
48 HARRIS, Bor. Expert Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, 

with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 

2019]. 
49 HUNTED, Martin. ‘Experts’ in International Arbitration. [online]. Kluwer Arbitration Blog, 

publikováno 7. 2. 2011 [cit. 4. 11. 2019]. 

50 REDFERN, 2004, op. cit., s. 379. 
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arbitration); v porovnání s ostatními důkazními prostředky je nicméně 
stále využíváno relativně omezeně, vede totiž ke zvýšeným nákladům 
rozhodčího řízení. Ve většině případů také pro vydání rozhodčího nálezu 
postačují relevantní informace získané z dokumentů, znaleckých 
posudků a svědeckých výpovědí.  

Výše uvedené nastiňuje pouze některé z možných kolizí zmíněných 
právních kultur, ke kterým může při dokazování v mezinárodním 
rozhodčím řízení dojít. Jakmile se v mezinárodním rozhodčím řízení 

setkají strany pocházející z odlišných právních systémů, dochází ke kolizi 
představ ohledně dokazování, včetně jeho samotného průběhu. Proto se 
v mezinárodním rozhodčím řízení velmi často uplatní Pravidla IBA pro 
dokazování, jejichž ustanovení se v tomto ohledu snaží potírat rozdíly 
mezi těmito právními kulturami.51 

1.2 Cíl práce 

Cílem této práce je ověřit, zda použitím IBA pravidel dokazování 
v mezinárodním rozhodčím řízení lze opravdu ke zmírnění výše 
uvedených střetů dospět.  

V úvodní části práce rozebírám zákonnou úpravu dokazování 
v mezinárodním rozhodčím řízení ve vybraných zemích. Za země, 
kterým se v tomto smyslu budu dále věnovat, jsem si vybral Českou 
republiku, Německo a Anglii. Česká republika a Německo v diplomové 
práci představují země systému kontinentálního práva52, Anglie pak 
zaujímá pozici představitele systému common law53. Dílčím cílem v této 
části je představit úpravu dokazování výše uvedených zemí a následně 
komparovat zjištěné poznatky za účelem vymezení jejich společných 

 
51 BÖCKSTIEGEL, Karl, H; KRÖLL, Stefan; NACIMIENTO, Patricia; ed. Arbitration in Germany: 

the model law in practice. Austin: Kluwer Law International, 2007, s. 327. 
52 K postavení České republiky a Německa v systému kontinentálního práva viz KNAPP, 1996, 

op. cit., s. 115 a 118. 
53 V diplomové práci zmiňuji Anglii; English Arbitration Act, tedy anglický zákon o rozhodčím 

řízení, se však použije na území Anglie, Walesu a Severního Irska. Blíže k pojmu anglického 

práva v: DAVID, René. Anglické právo. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelství Slovenské Akademie 

věd, 1972. 
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znaků a odlišností, které v národních úpravách dokazování 
v mezinárodním rozhodčím řízení lze shledat.54 

Při zkoumání dokazování v rozhodčím řízení ve zvolených zemích je 
záhodno zmínit, že úprava rozhodčího řízení předmětných zemí byla, 
jako v mnoha dalších zemích, inspirována Vzorovým zákonem 
UNCITRAL55. Ten byl vytvořen v roce 1985 za účelem harmonizace 
rozhodčího řízení. Praxe v mezinárodním rozhodčím řízení se značně 
odlišovala v návaznosti na místo rozhodčího řízení, jelikož jednotlivé 

země upravovaly rozhodčí řízení rozdílně. Zemím sloužil Vzorový zákon 
UNCITRAL jako obecný standard. Inspirace či přímo převzetí ustanovení 
Vzorového zákon UNCITRAL do národních úprav umožnilo zemím 
harmonizovat praktiky v rozhodčím řízení.56 Je otázkou, nakolik se však 
země, jejichž právní úpravy jsou předmětem této práce, Vzorovým 

zákonem UNCITRAL inspirovaly. 

Druhá část práce zahrnuje analýzu ustanovení pravidel IBA pro 
dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení, následně na rozebraná 
ustanovení IBA pravidel navazuji závěry z úvodní části práce. Cílem je 
tedy určení, jaký mají IBA pravidla vztah ke společným znakům úpravy 
dokazování zkoumaných zemí a dále stanovení, jak na zjištěné odlišnosti 
národních úprav dokazování pravidla IBA reagují. Závěr je pak věnován 

ověření následující hypotézy: „Aplikací pravidel IBA rozhodci 
v mezinárodním rozhodčím řízení zmírňují střet rozdílných představ 
ohledně dokazování, který vyvstává z odlišností úpravy dokazování 
v právních systémech common law a kontinentálního práva57.“  

 
54 Vytyčená problematika bude posuzována ve vztahu k obchodnímu rozhodčímu řízení 

a institucionálnímu rozhodčímu řízení, neboť rozsah práce nedává prostor k důkladnému 

uchopení problematiky i v poměru k ostatním druhům rozhodčího řízení. 
55 Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž. Spolu s Newyorkskou Úmluvou 

patří k nejdůležitějším právním dokumentům v mezinárodním rozhodčím řízení. 
56 BINDER, Peter. International Commercial Arbitration and Conciliation in Uncitral Model Law 

Jurisdictions. 3rd edition. London: Sweet & Maxwell, 2010, s. 9 a násl. 
57 Dle V. Knappa je common law nepřesným označením angloamerického právního systému. 

Původně se označoval jako systém common law. Ten je pouhou částí angloamerického 

systému, jejímž obsahem jsou podsystémy práva anglického a práva amerického. 

Kontinentálním právem označujeme systém soukromého práva, který vznikl v kontinentální 

Evropě a vyvinul se na základě římského práva. Blíže v: KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: 

úvod do srovnávací právní vědy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 163. Také Gerloch vymezuje 

common law jako prvek angloamerického typu právní kultury. Dle něj je common law 

v nejširším slova smyslu označení pro angloamerický typ právní kultury vůbec. Blíže 

v: GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 114. 



ÚVOD 

26 

Současně si uvědomuji, že kontinentální právo není monolitické; je 
rozmanité, a nelze tudíž proklamovat, že všechny země kontinentální 
Evropy se ve svých úpravách v dotyčných otázkách shodují. Obecná 
komparace common law a kontinentálního práva v oblasti dokazování 
není tedy předmětem této práce. Předmětem komparace je toliko 
zákonná úprava dokazování ve výše zmíněných zemích.  

Dále je třeba zmínit, že předmětem práce je toliko zákonná úprava 
mezinárodního rozhodčího řízení zkoumaných zemí. Řády rozhodčích 

soudů58 dozajista hrají v mezinárodním rozhodčím řízení svou úlohu. 
Některé okruhy úpravy, kterým v zákonech není věnovaná dostatečná 
pozornost, jsou v řádech upraveny podrobněji. Nezahrnutí řádů 
rozhodčích institucí má však také své odůvodnění. Zaprvé - rámec 
úpravy řádů určuje zákon, řády z nich vychází, a nelze se tudíž domnívat, 

že bychom v nich nalezli úpravu odporující zákonu. Zadruhé – rozhodčí 
řády prominentních rozhodčích soudů ve výše zmíněných zemích také 
průběh dokazování detailněji neupravují (výjimkou zde je řád LCIA). 

V diplomové práci záměrně cílím na širší okruh vybraných 
problémů. Nesoustředím se výhradně na průběh dokazování. Samotné 
dokazování se totiž odehrává v širším rámci a k řádnému uchopení 
a vysvětlení zvoleného tématu je třeba dokazování pochopit 

v souvislostech. Z toho důvodu práce obsahuje také problematiku zásad 
rozhodčího řízení, které se uplatní při dokazování, obecného postupu 
v řízení atd. 

1.3 Struktura práce 

Úvodní kapitola práce sloužila k obecnému uvedení do problematiky 
kolize právních systémů common law a kontinentálního práva. Zde bylo 
šířeji pojednáno o aspektech, které ovlivňují proces dokazování 
v právních systémech bez zaměření na konkrétní země a jejich právní 
úpravy. 

Následné tři kapitoly se postupně věnují zákonné úpravě 
dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení v České republice, 
Německu a Anglii. Struktura těchto tří kapitol je shodná: v úvodu každé 
kapitoly uvádím základní prameny úpravy mezinárodního rozhodčího 

 
58 Institucionální pravidla, která upravují průběh rozhodčího řízení před daným rozhodčím 

soudem. 
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řízení, v následujících podkapitolách se zabývám zásadami, které se 
v rozhodčím řízení při dokazování uplatní. Dále pojednávám o postupu 
v řízení, ve kterém dochází ke kolizi autonomii vůle stran a diskreci 
rozhodců. Tato kolize se promítá do nařízení ústního jednání a zvolení 
jazyka řízení, čímž se také zabývám. Následně se věnuji samotnému 
dokazování, jeho postupu a provádění, pomocné funkci obecných soudů 
při dokazování a důkaznímu břemenu. V poslední části každé z těchto 
kapitol se soustředím na důkazní prostředky, přípustnost důkazů 
a jednotlivé typy důkazních prostředků – svědecké výpovědi, znalecké 

posudky a dokumenty59.  

Následuje kapitola, ve které na základě zjištěné poznatků vymezím 
dílčí závěr. Ten je rozdělen do dvou částí. V první uvedu okruhy 
dokazování, které jsou zemím společné, ve druhé části poté vylíčím 

oblasti dokazování, které se v dotyčných zemích odlišují. Takto 
vytvořený rámec poté použiji ve finální části práce. 

Další kapitola pojednává o IBA pravidlech. V ní nejprve uvedu 
obecnou charakteristiku IBA pravidel a poté se vyjádřím k jejich aplikaci 
v mezinárodním rozhodčím řízení. Následně rozeberu jednotlivá 
ustanovení IBA pravidel. Takto rozebraná ustanovení jsou rozčleněna do 
dvou podkapitol – podkapitoly dokazování a podkapitoly důkazních 

prostředků. V těchto podkapitolách uvádím nejprve obecný komentář 
k jednotlivým ustanovením, po kterém vždy následuje navázání 
poznatků dílčího závěru k dané úpravě IBA pravidel. 

Závěr pak slouží ke stanovení, zdali byla pracovní hypotéza 
potvrzena či nikoliv. 

  

 
59 Místnímu šetření, jakožto čtvrtému základnímu typu důkazního prostředku, se v práci 

nevěnuji, jelikož v porovnání s ostatními typy důkazních prostředků je v mezinárodním 

rozhodčím řízení (alespoň v řízeních obchodních) využíváno relativně omezeně. Jak jsem již 

zmínil, využívá se především v rozhodčích řízeních stavebních. 
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2 Česká republika 

Rozhodčí řízení v České republice upravuje ZRŘ. Jedná se o procesní 
předpis. Dle ust. § 30 ZRŘ se na řízení před rozhodci, nestanoví-li zákon 
jinak, přiměřeně užijí ustanovení OSŘ. Jak již bylo řečeno v úvodu, ZRŘ 
do jisté míry vychází ze Vzorového zákona UNCITRAL60.  

Dokazování je upraveno v ust. § 20 ZRŘ, ovšem toto ustanovení se 
do detailnější úpravy nepouští61. Průběh a samotné dokazování ovlivňují 

také další ustanovení ZRŘ, např. ust. § 18, § 19, § 30 atd. Tato a další 
budou následně v této kapitole rozebrány. 

2.1 Vybrané zásady rozhodčího řízení 

Zásady, které se uplatní v rozhodčím řízení, ZRŘ explicitně neupravuje. 
Mezi základní zásady rozhodčího řízení lze zařadit zásadu rovnosti, 
zásadu dispoziční, zásadu ústnosti, zásadu neformálnosti, zásadu 
projednací, zásadu rychlosti, zásadu neveřejnosti a zásadu volného 
hodnocení důkazů.62  

Zásada rovnosti a plné příležitosti k uplatnění práv je zakotvena 
v ust. § 18 ZRŘ. „Jedná se o zásadu, která se prolíná celým rozhodčím 
řízením a její porušení je sankcionováno zrušením rozhodčího nálezu na 
návrh strany podle § 31 písm. e).“63 Její význam zdůrazňuje mimo jiné 
skutečnost, že strany zpravidla nedisponují možností uplatnění 
opravného prostředku v rozhodčím řízení.64 Rovnost stran se ve fázi 
dokazování projevuje jak rovnocennou možností navrhovat důkazy, tak 
i rovností hodnotících kritérií, která jsou rozhodčím senátem zvolena při 
posuzování přípustnosti, relevantnosti a účelnosti jednotlivých 

 
60 Některé okruhy úpravy nicméně ZRŘ upravuje odlišně. Viz HRČKA, Daniel. Vzorový zákon 

UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž v České republice. [online]. EPRAVO.CZ, 1999-

2020, publikováno 27. 2. 2020 [cit. 17. 3. 2020].  
61 Předmětné ust. obsahuje princip dobrovolnosti, demonstrativní výčet důkazních prostředků, 

dožádání soudu a náklady řízení, které vznikly soudu provedením dožadované věci. 
62 RŮŽIČKA, Květoslav; FRINTOVÁ, Dita. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před RS při HK 

ČR a AK ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 107. 
63 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s 298. 
64 OLÍK, Miloš; MAISNER, Martin; POKORNÝ, Radek a kol. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 101. 
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důkazů.65 Rovnou možnost zde nelze interpretovat jako matematicky 
stejné časové rozdělení66, vždy je nutné ji porovnávat na základě 
konkrétních podmínek a okolností případu.67 Jedním z požadavků 
nezbytných k zachování zásady rovnosti je absence komunikace 
ex parte68, která je zásadně zakázána.69 

Zásadu plné příležitosti k uplatnění práv je nezbytné posuzovat dle 
specifik jednotlivého řízení. V rozhodčím řízení se uplatňuje široká 
autonomie vůle stran, a to nejen v dispozici s předmětem řízení, ale 

i s postupy vedení rozhodčího řízení – samozřejmě za předpokladu, že 
spočívá na konsenzu stran a neodporuje kogentním ustanovením 
a zásadám, které se na rozhodčím řízení vztahují.70 Dle zásady plné 
příležitosti k uplatnění práv nepostačí, že strany mohly navrhnout 
důkazy na podporu svých tvrzení, je také nutné, aby se jejich návrhy 

rozhodci zabývali.71  

Zásady rovnosti a plné příležitosti uplatnění práv jsou součástí 
zásady spravedlivého procesu. Její obecný rozsah lze odvodit z ust. § 31 
ZRŘ, ve kterém jsou uvedeny důvody zrušení rozhodčího nálezu. 
Základní principy rozhodčího řízení, respektive jeho vedení, obsahují 
i obecná ustanovení, jimiž lze vyplnit mezery v procesním postupu 
jednotlivých řízení. Tímto je myšleno ustanovení § 30 ZRŘ. Zákon 

o rozhodčím řízení poskytuje pouze rámcovou úpravu procesních 
postupů. Tam, kde zákon nestanoví jinak, se dle ust. § 30 ZRŘ postupuje 
přiměřeně dle občanského soudního řádu. „Za přiměřenou aplikaci lze 
považovat to, že neupravené otázky v rámci řízení budou řešeny pomocí 
ustanovení OSŘ, pokud jsou tato vhodná pro dané řízení a aplikovatelná.“72 
Rozehnalová k pojmu přiměřeně uvádí: „Přiměřeně použít neznamená 
v žádném případě mechanické použití norem OSŘ tam, kde strany, 

 
65 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 781. 
66 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 304. 
67 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 639. 
68 Komunikací mezi stranou řízení a rozhodcem za neúčasti druhé strany. 
69 Někteří autoři uvádějí, že zákaz komunikace ex parte se uplatí i pokud není explicitně obsažen 

v lege arbitri, jelikož se v rozhodčím řízení uplatňuje obecný standard nestrannosti 

a nezávislosti rozhodce. K této problematice byla vydána řada pravidel, např. IBA Rules on 

Ethics. Viz BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Volume II, International 

Arbitration Procedures. 2. vyd. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2014, s. 2227. 
70 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 640. 
71 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 101. 
72 KOCINA, Jan; POLÁČEK, Bohumil a kol. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2011, s. 38-39. 
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rozhodci či ZRŘ mlčí. Ono přiměřené znamená také zohlednění obecných 
zásad, na nichž stojí české rozhodčí řízení a které ho zásadním způsobem 
odlišují od řízení před soudy obecnými.“73 

Značný rozdíl mezi vnitrostátním a mezinárodním rozhodčím 
řízením lze spatřovat v očekávání stran, co se týče aplikace předpisů, 
které se použijí v řízení před soudem. V tuzemských sporech se strany 
častěji budou spoléhat na přiměřenou aplikaci OSŘ, v mezinárodním 
řízení by se dalo mluvit spíše o opaku. Samotní rozhodci by měli být 

schopni rozpoznat očekávání stran a aplikovat principy, které jsou více 
orientované na mezinárodní prostředí. V případě, kdy bude rozhodčí 
senát složen spíše z rozhodců zahraničních, lze usuzovat, že bude více 
inklinovat k použití mezinárodních pravidel nežli tehdy, kdy bude 
rozhodčí senát tvořen tuzemskými rozhodci, kteří budou vzhledem 

k většímu spojení s českou úpravou aplikovat OSŘ, a to i třeba z důvodu, 
že tak lze dovodit z vůle stran, projevené právě volbou takového 
senátu.74  

2.2 Postup v řízení 

Postup v řízení je upraven ust. § 19 ZRŘ. Stranám je umožněno 

dohodnout se na postupu, kterým budou rozhodci řízení vést (§ 19 
odst. 1 ZRŘ). Obvykle bývá takový postup stanoven v rozhodčí smlouvě, 
strany se však mohou domluvit i v průběhu rozhodčího řízení.75 Strany 
mohou rozhodčí tribunál odkázat na aplikaci soft law pravidel – těmi 
mohou být např. rozhodčí pravidla UNCITRAL76 či jiných organizací, řády 
určitého stálého rozhodčího soudu, případně samotná rozhodčí smlouva 
může obsahovat vlastní úpravu postupu rozhodců.77 Strany si však 
v rozhodčí smlouvě nemohou ujednat použití cizího procesního práva 
cizího státu jako celku.78 Volba vlastních procesních pravidel je spíše 
neobvyklá; bývá limitována pravidly stálých rozhodčích soudů, které ve 
svých řádech stanoví, že v případě, kdy se strany dohodly na pravomoci 

 
73 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 249. 
74 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 1047-1048. 
75 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 108.  
76 UNCITRAL Arbitration Rules. Převážně využívaná v ad hoc rozhodčím řízení. Viz UNCITRAL. 

UNCITRAL Arbitration Rules. [online]. United Nations [cit. 17. 3. 2020]. 
77 KOCINA; POLÁČEK, Bohumil, 2011, op. cit., s. 92.  
78 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 246.  
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rozhodčího soudu, současně se zavázaly k užití jejich rozhodčích řádů, 
s určitou mírou možnosti odchýlit se od takových pravidel.79  

Stranami sjednaný postup v řízení nesmí být v rozporu se zásadou 
spravedlivého procesu, tj. rovností stran a plnou příležitostí věc 
projednat. Rozhodci jsou tedy vázáni dohodou stran ohledně postupu 
řízení80, jakož i zásadami řízení stanovenými v ZRŘ - výsledkem 
dokazování musí vždy být prokázání stavu v takové míře, která zajišťuje 
řádné rozhodnutí; postupovat v rozporu s kogentními ustanoveními je 

vyloučeno.81 

Není-li mezi stranami uzavřena dohoda ohledně postupu řízení, je 
umožněno rozhodcům postupovat způsobem, který uznají za vhodný 
(§ 19 odst. 2 ZRŘ). Stejně jako strany jsou i rozhodci povinni vést řízení 

způsobem, který je v souladu se základními zásadami rozhodčího řízení 
a kogentními ustanoveními legis arbitri.  

Strany a rozhodci mohou k dohodě o procesních otázkách 
a podmínkách vedení řízení využít tzv. Terms of Reference.82 Jedná se 
o dokument, ve kterém strany spolu s rozhodci blíže určí postup v řízení, 
sjednají podobu řízení a vymezí předmět sporu – to znamená, že později 
v řízení již nemohou namítat nové nároky a jít nad rámec sjednaných 
podmínek.83 Součástí Terms of Reference obvykle bývá i časový 

harmonogram, ve kterém si strany ujednají časový rámec všech úkonů 
v řízení. Časový harmonogram obsahuje informace o tom, kdo a kdy má 
jaký úkon provést, stanoví lhůty k podání důkazních návrhů, pořadí, ve 
kterém se strany vyjádří, provedou se důkazy atd.84 

K vyřešení těchto otázek slouží také úvodní organizační jednání, ve 
kterém se strany společně s rozhodčím senátem dohodnou na 
podstatných procesních otázkách, mezi něž lze zařadit zejména předmět 

 
79 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 706. 
80 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 Cdo 3744/2009: 

„Základní zásady vedení rozhodčího řízení stanoví § 19 z. r. ř. tak, že prvotní zásadou je dohoda 

stran o vedení procesu, která má přednost před veškerými ustanoveními zákona i před 

usneseními senátu či jediného rozhodce. Součástí dohody stran se stává, jak je uvedeno výše, 

i Rozhodčí řád UNCITRAL, pokud strany neujednaly jinak. Z toho plyne, že generálně není možné 

upřednostňovat zásady řešení některých procesních situací obsažené v občanském soudním 

řádu oproti rozhodčí smlouvě či rozhodčím pravidlům, jež se stala jejím obsahem.“ 
81 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 686. 
82 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 302. 
83 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 127 a násl. 
84 Ibidem, s. 123. 
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sporu, pravidla řízení, jazyk řízení, již zmíněný časový harmonogram, 
důkazní návrhy, ústní jednání, možnosti uzavření smíru atd.85 

2.2.1 Ústnost jednání 

Česká úprava se od jiných národních úprav rozhodčího řízení odlišuje 
tím, že explicitně stanoví ústnost řízení (§ 19 odst. 3 ZRŘ). Rozhodčí 
nález je však možné vydat bez jednání v případech, kdy lze ve věci 
rozhodnout pouze na základě předložených listinných důkazů nebo se 

tak strany dohodnou. Strany si tedy mohou ujednat vyloučení ústního 
jednání a dohodnout se na tzv. zjednodušeném řízení, ve kterém dochází 
k dokazování prostřednictvím listinných důkazů.86 

I v případě, kdy strany vyloučily možnost ústního řízení, mohou 
rozhodci nařídit ústní jednání, je-li to potřebné pro rozhodnutí ve věci. 
V tomto ohledu představuje diskrece rozhodců silnější prvek, který 
vychází z ust. § 19 odst. 2 ZRŘ věty druhé, jež je charakterem kogentní.87 
Rozhodci určují postup při ústním jednání a zpravidla vyslýchají strany, 
svědky a znalce.88  

Ust. § 19 odst. 3 ZRŘ také stanoví zásadu neveřejnosti rozhodčího 
řízení. V řízení je přípustná pouze přítomnost osob, jejichž účast schválil 

rozhodčí senát. Samotní rozhodci jsou vázáni povinností mlčenlivosti89 
(§ 6 ZRŘ); strany však povinnost mlčenlivosti netíží.90 

2.2.2 Jazyk řízení 

Stranám je umožněno ujednat si jazyk řízení v rozhodčí smlouvě; 
neujednají-li si tak, jsou oprávněny zvolit jazyk řízení i po zahájení 
rozhodčího řízení; tato volba je však podmíněna jednomyslným 
souhlasem rozhodčího tribunálu. Pokud by stranami zvolený jazyk řízení 
rozhodce neovládal, tížila by jej překážka výkonu funkce a zásadně by 

 
85 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 120-123. 
86 ROZEHNALOVÁ, 2008, op. cit., s. 265. 
87 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 692. 
88 KOCINA; POLÁČEK, 2011, op. cit., s. 91. 
89 Povinnost zachování mlčenlivosti rozhodců o skutečnostech, o kterých se dozvěděli 

v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni, zahrnuje 

mj. mlčenlivost ohledně osob svědků, jiných provedených důkazů, ale i důkazů dosud 

v rozhodčím řízení neprovedených, či důkazů, které nebyly připuštěny, a to z jakýchkoliv 

důvodů. BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 343. 
90 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 111. 
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neměl funkci přijmout, případně by na funkci měl rezignovat.91 Pokud se 
strany na jazyce řízení neshodnou nebo volbu opomenou, jsou k výběru 
jazyka oprávněni rozhodci92, kteří zpravidla vyberou jazyk, ve kterém 
byla sepsána rozhodčí smlouva.93 

Dohodou lze určit, že část dokazování bude provedena v jiném 
jazyce než v jazyce řízení94, bude-li to nutné, např. pro výslech svědka. 
Někteří autoři uvádějí, že svědek by měl zásadně vypovídat ve svém 
rodném jazyce;95 další dodávají, že navrhnuté dokumenty by zásadně 

měly být přeloženy do jazyka řízení a předloženy tribunálu spolu 
s dokumenty v originálním znění.96 Provedení určitého úkonu v cizím 
jazyce nesmí ohrozit právo stran vyjádřit se k věci. Jazyk řízení je totiž 
úzce spjat s výše uvedenou zásadou rovnosti a rovné příležitosti 
k uplatnění práv.97 O provádění dokazování v jiném jazyce než v jazyce 

řízení, pojednává rozhodčí nález Rozhodčího soudu při HK a AK ČR, 
sp. zn. Rsp 2948/11: „V rozhodčím řízení nelze považovat za neobvyklý 
postup, při němž jsou listiny prováděny v jiném jazyce než v jazyce řízení. 
To souvisí s menší formálností, větší flexibilitou a hospodárností řízení. 
Tento postup umožňuje zejména souhlas stran (případně absence námitek 
stran proti tomuto postupu) a skutečnosti, že rozhodci ovládají jazyky, 
které je takto nutné použít.“98 

2.3 Dokazování 

Ust. § 20 odst. 1 ZRŘ, věnující se dokazování a jiným procesním úkonům, 
stanoví, že rozhodci jsou oprávněni vyslýchat svědky, znalce a strany, jen 
když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Jiné důkazy 

 
91 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 687. 
92 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 120. 
93 FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 678. 
94 Ačkoliv se jazyk řízení ne vždy nutně použije i na důkazní prostředky (je běžnou praxí, že pokud 

jsou originály listin v jazyce, kterému tribunál a strany řízení rozumí, nemusí být takové 

dokumenty překládány), je vhodné při posuzování možnosti vedení řízení ve dvou jazycích 

neopomíjet možné vzniklé výdaje, které bývají často ignorovány. Viz FOUCHARD; GAILLARD; 

SAVAGE, 1999, op. cit., s. 679. 
95 KURKELA, Matti; TURUNEN, Santtu. Due Process in International Commerical Arbitration. 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 164. 
96 REDFERN, 2004, op. cit., s. 389. 
97 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 687. 
98 Ibidem, s. 803. 
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mohou také provádět pouze tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Dokazování je 
tedy postaveno na principu dobrovolnosti. Výčet důkazních prostředků 
v prvém odstavci je výčtem demonstrativním - důkazem tedy může být 
vše, co má určitou informační hodnotu a může přispět k prokázání 
skutkové či právní okolnosti věci.99 Mezi základní důkazní prostředky 
patří výpovědi svědků, znalecké posudky, zprávy a vyjádření orgánů 
veřejné moci, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské 
zápisy a jiné listiny, ohledání a výpovědi či vyjádření samotných stran.100  

O způsobu provádění důkazů rozhodují rozhodci. Vybraný způsob 
musí být v rozhodčím nálezu náležitě odůvodněn, v opačném případě 
rozhodci vystavují nález riziku zrušení z důvodu porušení zásady 
spravedlivého procesu.101 Ostatně již skutečnost, že druhá strana nebyla 
informována o návrhu důkazu, provádění důkazu či možnosti vyjádřit se 

k důkazu, by byla opodstatněným důvodem pro zrušení rozhodčího 
nálezu podle § 31 písm. e) ZRŘ.102  

Rozhodce při dokazování netíží požadavek formality známý z OSŘ, 
tudíž nejsou vázáni tak striktními pravidly, upravujícími např. výslech 
svědka.103 I přes to, je dle Bělohlávka, právě při dokazování velmi účelné 
přiměřené použití OSŘ; je však dobré pamatovat na to, že postupy dle 
OSŘ mají sloužit jako vodítko, uznají-li to rozhodci za vhodné.104 

Co se týče hodnocení důkazů, rozhodci je posuzují dle vlastního 
vnitřního přesvědčení.105 Z výše uvedeného vyplývá, že jednou ze 
stěžejních zásad rozhodčího řízení tedy je i zásada volného hodnocení 
důkazů. 

 
99 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 780. 
100 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 124. 
101 Srov. Rozsudek NS ČR , ze dne 11. června 2008, sp. zn. 32 Cdo 1201/2007: „Pokud důkazní 

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

zdůvodnili, proč navržený důkaz nebyl proveden.“ Dále rozsudek NS ČR, ze dne 28. dubna 2011, 

sp. zn. 23 Cdo 3749/2008: „Rozhodčímu soudu je povinen dostatečně zdůvodnit, proč stranou 

navržený důkaz nebyl s odkazem na jeho nadbytečnost proveden, jestliže následně v rozhodčím 

nálezu uzavře, že právě tento důkaz byl pro posouzení věci klíčový.“ 
102 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 1099. 
103 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 110. 
104 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 780. 
105 KOCINA; POLÁČEK, 2011, op. cit., s. 92. 
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2.3.1 Pomocná funkce obecných soudů  

V rozhodčím řízení se uplatní zásada arbitri munus non est publicum ut 
iudicis.106 Rozhodci si tedy nemohou od stran řízení či třetích osob 
vynutit předložení listin nebo podstoupení výslechu.107 To znamená, že 
sice nepožívají donucovací pravomoci, nicméně ust. § 20 odst. 2 ZRŘ jim 
umožnuje obrátit se na soud s žádostí o asistenci.108 Zde nalézáme 
určitou odlišnost od právních úprav jiných zemí, které často opravňují 
obrátit se na soud i strany sporu. Rozhodci mohou požádat soud 

o provedení důkazu, který strany v rozhodčím řízení nenavrhly, 
považují-li to za potřebné k prokázání skutečností důležitých pro vydání 
rozhodčího nálezu.109  

Soud postupuje dle ustanovení OSŘ, nestanoví-li zákon o rozhodčím 
řízení jinak.110 O tom, jak budou jednotlivé důkazy prováděny, vyrozumí 
soud rozhodce, kteří jsou povinni informovat strany. I zde se stranám 
poskytuje možnost účastnit se provádění důkazů před soudem. Vyjádřit 
se k provedeným důkazům jsou však strany oprávněny až při jednání 
před rozhodci.111  

Rovněž v případě, kdy je potřeba provést důkaz v cizině, je soud 
povinen dožádat zahraniční soud. Rozhodci se dle ZRŘ na zahraniční 

soud mohou obrátit toliko prostřednictvím tuzemského soudu postupem 
dle § 20 odst. 2 ZRŘ. Obecně je právo obrátit se na zahraniční soud přímo 
rozhodcům přiznáváno jen ojediněle, takový postup je spíše uplatňován 
v zemích common law. Možnost rozhodců obrátit se přímo na cizí soud 
upravuje lex arbitri. Z hlediska účinků nemá provedení důkazů cizím či 
domácím soudem na řízení žádný vliv, jelikož se stále uplatní zásada, že 
hodnocení důkazů provádí výlučně rozhodčí senát.112 

2.3.2 Důkazní břemeno 

Důkazní břemeno (burden of proof) tíží strany v rozhodčím řízení 
obdobně, jako v řízení před soudy obecnými.113 V zákoně o rozhodčím 

 
106 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 335. 
107 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 124. 
108 Ibidem, s. 125. 
109 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 784. 
110 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 339. 
111 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 785. 
112 Ibidem, s. 788. 
113 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 124. 
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řízení upraveno nicméně není. To, kdo z účastníků nese důkazní 
břemeno, určuje hmotné právo. Obecným pravidlem je, že důkazní 
břemeno ohledně prokázání vlastních tvrzení tíží toho účastníka řízení, 
který z existence určitých skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní 
následky.114 To vychází z římské zásady qui affirmat incumbit probatio. 

Povinnost unést důkazní břemeno prolamuje však řada výjimek, 
kupříkladu domněnky a fikce.115 S problematikou důkazního břemene 
souvisejí i skutečnosti, které není třeba dokazovat, např. skutečnosti 

obecně známé, tzv. notoriety. Dále povinnost unést důkazní břemeno 
prolamuje zásada iura novit curia. Tato zásada se uplatňuje v zemích 
kontinentálního práva, kde je tradičně ujednáno, že soudce má povinnost 
znát a aplikovat i cizí právo řádným způsobem. Oproti tomu v zemích 
common law se tato zásada zpravidla neuplatní, neboť zde dochází ke 

konsensu, že soudce nemá rozhodovat o věcech, které strany 
nenavrhly.116  

Pravidla dokazování cizího práva jsou v českém právním řádě 
upravena v ust. § 23 ZMPS. Podle předmětného ustanovení používají 
české orgány cizí právo ex officio jako právo, ne jako skutečnost, která by 
se musela dokazovat, a to tak, jak je aplikováno ve státě, z něhož pochází. 
Aplikace cizího práva je limitována imperativními normami českého 

práva a jeho použití lze vyloučit, pokud by bylo ve zjevném rozporu 
s veřejným pořádkem.117 V rozhodčím řízení je tedy rozhodčí senát 
povinen zjistit obsah konkrétní právní normy dopadající na jím vedený 
spor. K tomuto může požadovat od stran poskytnutí znění dané normy, 
dle § 23 odst. 3 ZMPS se může obrátit na soud se žádostí o získání 
vyjádření o obsahu cizí právní normy od Ministerstva spravedlnosti či 
ustanovit znalce za účelem výkladu obsahu cizí právní normy.118 

Kromě povinnosti unést důkazní břemeno hraje při rozhodování ve 
věci roli i míra důkazů. Míru důkazů nevymezuje zákon o rozhodčím 

 
114 SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří a kol. Občanský soudní řád: komentář. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2017, s. 531. 
115 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 148. 
116 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 1063-1064. 
117 PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, Marta a kol. Zákon 

o mezinárodním právu soukromém: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 169- 170. 
118 RŮŽIČKA; FRINTOVÁ, 2019, op. cit., s. 129. 
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řízení, nicméně vyplývá z ust. § 1 a § 6 OSŘ.119 Dle Lavického se má 
vycházet z tzv. subjektivní teorie míry důkazu, podle které má mít soudce 
skutečnost za prokázanou, nabude-li vnitřního přesvědčení 
o pravdivosti skutkového přednesu na úrovni praktické jistoty.120 
Názory snižující míru důkazů na pouhou pravděpodobnostní úroveň (dle 
objektivní teorie míry důkazu), jež považují skutečnost za prokázanou, 
jeví-li se více pravděpodobná než nepravděpodobná, jsou dle něj 
nesprávné a mylné.121 V České republice se uplatňuje vyšší míra 
pravděpodobnosti než v zemích common law. 

2.4 Důkazní prostředky 

Důkazní prostředky nejsou v ZRŘ podrobně upraveny, přiměřeně se tedy 
použije úprava OSŘ. Mezi základní důkazní prostředky v mezinárodním 
rozhodčím řízení řadíme (i) svědecké výpovědi, (ii) znalecké posudky, 
(iii) listinné důkazy a (iv) ohledání. K objasnění skutečností nutných 
k vydání řádného rozhodnutí je potřebné, aby byly důkazní prostředky 
pro spor relevantní, dostačující a pravdivé.122  

Vzhledem k rozsáhlé pravomoci rozhodců při připouštění důkazů 
se můžeme setkat s tím, že rozhodčí senát odmítne důkaz navržený 

stranou právě z důvodu jeho irelevance nebo proto, že rozhodčí tribunál 
danou věc má již za prokázanou; odmítnutí důkazu obecně není 
důvodem ke zrušení rozhodčího nálezu.123 Rozhodčí senát může 
postupovat i opačně a nařídit straně, aby pro účely dokazování zajistila 
určitý důkaz, který by vedl k vysvětlení dosud nevyjasněných 
okolností.124 

Zahraniční literatura často udává, že soudní řízení v kontinentálním 
právním systému podléhá vyšetřovací zásadě. Vyšetřovací zásada se 
nicméně v civilním řízení uplatní toliko v nesporných řízeních, kde 

 
119 CHALUPA, Radim. Míra důkazů a znalecké zkoumání v řízení o zaplacení směnečného nároku. 

Bulletin Advokacie. [online]. Bulletin Advokacie. Česká advokátní komora 2012- 2013, 

publikováno 3. 7. 2018 [cit. 20. 12. 2019]. 
120 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250 l). Řízení sporné: praktický komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 30. 
121 Ibidem, s. 651. 
122 KURKELA; TURUNEN, 2010, op. cit., s. 142.  
123 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 315. 
124 FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 698. 
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strany sice tíží povinnosti v rámci dokazování, za zjištění skutkového 
stavu však již neodpovídají. Oproti tomu sporné řízení ovládá zásada 
projednací, dle které mají strany sporu povinnost tvrdit skutečnosti 
a povinnost uvést všechny důkazy na jejich podporu.125 Jelikož je však 
soud oprávněn provést i jiné než účastníky navržené důkazy (je-li to ke 
zjištění skutkového stavu nezbytné),126 jedná se o tzv. modifikovanou 
projednací zásadu. 

2.4.1 Svědecké výpovědi 

V úvodu již bylo uvedeno, že právní řády zemí common law 
a kontinentálního práva pohlíží na postavení strany při jejím výslechu 
rozdílně. Dle OSŘ má účastník řízení při výpovědi odlišné postavení od 
svědka – výpověď je podmíněna souhlasem účastníka řízení a slouží 
toliko jako podpůrný důkazní prostředek.127 Právní zástupce nebo 
zaměstnanec účastníka řízení je naopak oprávněn jako svědek 
vypovídat.128 Dle praxe před obecnými soudy nejdříve svědka vyslýchá 
předseda senátu, následně ostatní členové senátu a poté strany sporu.129  

V rozhodčím řízení se uplatní princip dobrovolnosti, svědci tedy 
nejsou stiženi povinností dostavit se a vypovídat. Jak již bylo zmíněno, 
v takovém případě lze využít pomocné funkce soudu. Rozhodčí soud 

nicméně postupu dle § 20 odst. 2 ZRŘ za účelem výslechu svědků 
nevyužívá.130 Jak uvádí Rozehnalová, smyslem rozhodčího řízení je 
podřídit se pravomoci rozhodce a oprostit se tak od pravomoci 
soudnictví obecného, nikoliv se na obecné soudy obracet.131 

Otázku dobrovolného poskytnutí výpovědi svědkem s odmítnutím 
odpovědi na některé otázky řeší rozhodčí nález rozhodčího soudu, sp. zn. 
Rsp 668/05: „…svědek je oprávněn odmítnout výpověď i ve vztahu jen ke 
konkrétním otázkám. Souvisí to především s postavením svědka 

 
125 STAVINOHOVÁ, Jaruška; LAVICKÝ, Petr. Základy civilního procesu. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009, s. 74. 
126 DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 200za). Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2009, s. 560. 
127 DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 200za). Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2009, s. 593. 
128 LAVICKÝ, 2016, op. cit., s. 614-615. 
129 SVOBODA; SMOLÍK; LEVÝ, 2017, op. cit., s. 544. 
130 RŮŽIČKA; FRINTOVÁ, 2019, op. cit., s. 119. 
131 ROZEHNALOVÁ, 2013, op. cit., s. 63. 
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v rozhodčím řízení, jehož výpověď musí být dobrovolná a neexistuje žádný 
důvod pro to, aby svědek nemohl odmítnout výpověď jen ve vztahu 
k některým jemu položeným otázkám, když předem zřejmě zná jen materii 
předmětu výslechu, avšak neví, jaké přesně otázky mu budou kladeny.“132 

V českém zákoně zůstává neupraveno, zda je možno svědka na 
výslech připravit. Vycházíme-li z obecných etických zásad 
uplatňovaných v zemích kontinentálního práva, je jakákoliv příprava 
svědků striktně zakázána. 

Při výslechu svědků se v některých zemích (typickým jevem je to 
pro země common law) požaduje provedení výslechu svědka pod 
přísahou. V České republice jakožto zemi kontinentálního práva se 
institut přísahy nepoužívá.  

Úmyslně nepravdivou výpovědí v civilním řízení před soudy se 
svědek vystavuje riziku trestního stíhání za trestný čin křivé výpovědi 
dle § 346 TZ. Předmětné ustanovení se při výpovědi svědka v rozhodčím 
řízení neuplatí, a to ani v případě výpovědi svědka před obecným 
soudem v rámci jeho pomocné funkce.133 I to může být důvodem, proč se 
důkaz svědeckou výpovědí v praxi často nevyužívá.134 

2.4.2 Znalecké posudky 

Potřeba znalce v rozhodčím řízení závisí na tom, zdali je nutno posoudit 
určitou skutečnost, k níž je třeba odborných znalostí. Znalce obecně 
v rozhodčím řízení jmenuje rozhodčí senát, zpravidla tak činí po slyšení 
stran.135 Důležitým rozdílem mezi rozhodčím řízením a řízením soudním 
je způsob výběru znalců; rozhodčí senát není povinen jmenovat znalce 
uvedené v seznamu znalců.136  

Právo ustanovit znalce však nemá pouze rozhodčí senát, ale 
i samotné strany.137 „Zatímco v arbitrážích ovlivněných systémem práva 
common law se účastníci řízení běžně uchylují k zadání vlastních 
znaleckých posudků, rozhodčí senáty složené z osob pocházejících ze zemí 

kontinentálního právního systému mohou vykazovat větší dávku skepse 

 
132 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 794. 
133 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 127. 
134 RŮŽIČKA; FRINTOVÁ, 2019, op. cit., s. 120. 
135 KOCINA; POLÁČEK, 2011, op. cit., s. 94. 
136 BĚLOHLÁVEK, 2012, op. cit., s. 92. 
137 KOCINA; POLÁČEK, 2011, op. cit., s. 95. 
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ohledně účelnosti takových posudků a upřednostňovat ustanovení znalce 
rozhodčím senátem.“138 ZRŘ úpravu znaleckých posudků neobsahuje, 
v občanském soudním řádu však úpravu znaleckých posudků nalezneme 
v ust. § 127 a dále v ust. § 127a, obsahujícím úpravu tzv. soukromé 
odborné expertízy (znalecký posudek vypracovaný znalcem vybraným 
účastníkem řízení), které občanský soudní řád nepřiznává povahu 
znaleckého posudku.139  

Znalci zpravidla vypracovávají znalecké posudky písemně, jejich 

obsah může být před soudem předmětem výslechu znalce.140 Vzhledem 
k tomu, že strany zaujímají kontradiktorní postavení, čili jejich snahou je 
prokázat vlastní tvrzení, lze usuzovat, že i samotné znalecké posudky 
vypracované znalci stran budou vzájemně protichůdné. Tato skutečnost 
by však neměla omezovat strany v jejich právu vyjádřit se ve věci. 

Nicméně je na stranách, aby posoudily efektivitu takového řízení a zda 
by nebylo pro rychlost a hospodárnost rozhodčího řízení vhodnější 
souhlasit s ustanovením znalce rozhodčím senátem. 

 Každá ze stran má po vypracování a předložení znaleckého 
posudku právo vyjádřit se k jeho obsahu a případně požadovat přezkum 
znaleckého posudku druhé strany, a to slyšením znalce na ústním 
jednání. Na rozdíl od nemožnosti trestního postihu za trestný čin křivé 

výpovědi u svědků se na znalce § 366 odst. 2 TZ uplatní, znalec se tedy 
vypracováním nepravdivého znaleckého posudku vystavuje riziku 
trestního stíhání.141  

Krátce se zmíním o jednom typu znalců, a to znalcům, jejichž úkolem 
je objasnění cizího práva v rozhodčím řízení. V rámci zemí common law 
se má za to, že dokazování cizího práva je otázkou faktickou, která je 
předmětem dokazování, zatímco v zemích kontinentálního práva se 
zpravidla ponechává na soudcích142, u kterých se má za to, že cizí právo 
znají nebo nastudují.143 Běžnou praxí v mezinárodním rozhodčím řízení 
je nicméně posouzení práva jakožto práva, a nikoliv skutečnosti.144 
Existuje však i opačný názor, dle kterého rozhodčí tribunál nemá 

 
138 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 156. 
139 LAVICKÝ, 2016, op. cit., s. 633. 
140 Ibidem, s. 627. 
141 OLÍK; MAISNER; POKORNÝ, 2017, op. cit., s. 127. 
142 V souladu s již zmíněnou zásadou iura novit curia. 
143 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 950. 
144 REDFERN, 2004, op. cit., s. 398. 
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impérium, a tudíž by na všechny právní řády měl pohlížet jako na právní 
řády cizí, a ty by měly být prokazovány jakožto skutečnost.145  

Soudci v soudním řízení nejsou oprávněni využít svých odborných 
znalostí při posuzování a objasňování skutečností.146 Zde nalézáme 
rozdíl oproti rozhodčímu řízení, kde jsou rozhodci často vybíráni 
stranami právě z důvodu jejich odborných znalostí, které mohou v řízení 
využít. 

2.4.3 Dokumenty 

Také v případě dokazování prostřednictvím listinných důkazů 
neobsahuje ZRŘ úpravu. Nahlédneme-li do OSŘ, zjistíme, že za listiny 
považuje dokumenty v písemné i elektronické formě.147 Dokumenty se 
obvykle (oproti soudnímu řízení, kde jsou originály listin dle praxe 
zásadně vhodnější148) v mezinárodním rozhodčím řízení nepředkládají 
v originální verzi - v souladu se zásadou vigilantibus iura je předkládání 
kopií listin zavedenou praxí.149 V mezinárodní praxi jsou často 
upřednostňovány listinné důkazy oproti svědeckým výpovědím, zvláště 
u sporů, jejichž vyřešení je technicky náročné.150 

Nelze konstatovat, že české právo nedisponuje nástroji, kterými lze 

získat potřebný dokument z dispozice protistrany, je však důležité 
zmínit, že rozsah takovýchto instrumentů je oproti instrumentům 
common law výrazně omezený. OSŘ v ust. § 129 (případně § 130) 
upravuje ediční povinnost, dle které může soud účastníkovi řízení nařídit 
vydání určitého dokumentu, kterým disponuje, navrhne-li tak 
protistrana. Strana se tak prostřednictvím soudu domáhá jejího vydání. 
Nesplní-li strana svoji ediční povinnost, je soud oprávněn vynutit si 
součinnost pořádkovými pokutami. Soud také v případě, kdy listina 
nebyla vydána, zpravidla této skutečnosti přisuzuje nepříznivé závěry.151 

 
145 Viz FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 692. 
146 LAVICKÝ, 2016, op. cit., s. 623. 
147 SVOBODA; SMOLÍK; LEVÝ, 2017, op. cit., s. 553. 
148 LAVICKÝ, 2016, op. cit., s. 638. 
149 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 139- 140. 
150 Ibidem. 
151 SVOBODA; SMOLÍK; LEVÝ, 2017, op. cit., s. 554. 
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Soud může ediční povinnost uložit jak účastníků řízení, tak třetím 
osobám.152 

Ediční povinnost je chápána jakožto součást povinnosti 
vysvětlovací, která umožňuje straně zatížené důkazním břemenem 
ohledně skutečnosti, již nemá jak prokázat, požadovat po druhé straně, 
jež důkazní prostředky ohledně takové skutečnosti v dispozici má, 
doplnit a objasnit skutková tvrzení strany zatížené důkazním 
břemenem.153 Ediční povinnost, spolu s vysvětlovací povinností, jsou 

však limitovány důvěrností požadovaných dokumentů. 

Ke vzniku vysvětlovací povinnosti se vyjádřil Nejvyšší soud ČR, když 
v jednom ze svých rozhodnutí uvedl: „V některých případech strana 
zatížená důkazním břemenem však objektivně nemá a nemůže mít 

k dispozici informace o skutečnostech významných pro rozhodnutí ve 
sporu, avšak protistrana má tyto informace k dispozici. Jestliže pak strana 
zatížená důkazním břemenem přednese alespoň ‚opěrné body‘ skutkového 
stavu a zvýší tak pravděpodobnost svých skutkových tvrzení, nastupuje 
vysvětlovací povinnost protistrany; nesplnění této povinnosti bude mít za 
následek hodnocení důkazu v neprospěch strany, která vysvětlovací 
povinnost nesplnila.“154 Tento závěr poté Nejvyšší soud v jiném 
rozhodnutí doplnil o: „Vysvětlovací povinnost ovšem nelze ztotožňovat 

s povinností strany nezatížené důkazním břemenem k iniciativě působící 
proti sobě samé.“155 

 
152 COUFALÍK, Petr; DOBROVOLNÁ, Eva; HOLAS, Jan a kol. Součinnost třetích osob při 

dokazování v civilním soudním řízení. [online]. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 

99. [cit. 18. 3. 2020]. 
153 LAVICKÝ, 2016, op. cit., s. 592. 
154 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 18. 3. 2020]. 
155 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1711/2016. Nejvyšší soud 

[online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 18. 3. 2020]. 
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3 Německo 

Rozhodčí řízení v Německu je upraveno ZPO z roku 1998. Německý 
zákonodárce v předpise úmyslně nerozlišuje mezi mezinárodním 
a vnitrostátním rozhodčím řízením156 a úprava se vztahuje na všechny 
druhy rozhodčího řízení.157  

Úpravu rozhodčího řízení najdeme konkrétně v ust. § 1025 a násl. 
ZPO. Ust. § 1 až 1024, která upravují řízení před obecnými soudy, se 

zásadně nepoužijí. Důvodem jest skutečnost, že úprava v ust. § 1025 
a násl. je koncipovaná pro oba typy rozhodčího řízení (vnitrostátní 
a mezinárodní). Právě v mezinárodním rozhodčím řízení se zpravidla 
střetávají strany z různých právních kultur, které nutně nemusí být blíže 

obeznámeny s německými procesními předpisy.158 

V § 1025 ZPO stanoví, že se ustanovení tohoto zákona použijí na 
rozhodčí řízení konané v Německu. Ust. § 1032, 1033 a 1050 ZPO budou 
nicméně aplikována i tehdy, pokud se rozhodčí řízení koná v zahraničí 
nebo místo řízení nebylo doposud sjednáno. 

3.1 Vybrané zásady rozhodčího řízení 

Zásady, jejichž prolomení by případně mohlo vést ke zrušení rozhodčího 
nálezu, vymezuje povahou kogentní159 ust. § 1042 odst. 1 a 2. ZPO. Jedná 
se o zásadu rovnosti a právo být slyšen. Zásada rovnosti představuje 
základní princip, který ovlivňuje řízení před rozhodci a současně zakládá 
širokou autonomii vůle stran uznáním jejich práva zvolit si způsob 
vedení řízení. Zároveň však uděluje širokou diskreci rozhodcům k tomu, 
jak vést řízení v rámci zachování pravidel určených v rozhodčí smlouvě 

 
156„Úpravy, které rozlišují mezi vnitrostátním a mezinárodním rozhodčím řízením, zpravidla 

upravují vnitrostátní rozhodčí řízení restriktivněji, kdy obvykle neposkytují autonomii vůle stran 

prostor v takovém rozsahu, v jakém je povolen v rozhodčím řízení mezinárodním. Německý 

zákonodárce se však touto cestou nevydal, a tudíž se liberálnější úprava autonomie vůle stran 

uplatní i na rozhodčí řízení vnitrostátní." BALTHASAR, Stephan; ed. International Commercial 

Arbitration: international conventions, country reports and comparative analysis. München: 

C. H. Beck, 2016, s. 379. 
157 WEIGAND, Frank-Bernd. Practitioner’s Handbook on International Commercial Arbitration. 2nd 

edition. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 476. 
158 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 275. 
159 Ibidem, s. 280. 
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(na kterých se dohodly strany) a v souladu s ustanoveními v ZPO.160 
Zásada rovného zacházení je důležitá právě při provádění důkazů; 
ochraňuje rovnocenné postavení stran při uplatňování jejich tvrzení 
a předkládání důkazů na podporu svých tvrzení. Neznamená však, že by 
každé straně nutně měl být určen stejný časový úsek pro její přednesy 
nebo že by strany měly navrhnout stejný počet svědků.161 Právo být 
slyšen sestává ze dvou částí. Makarius tyto části rozlišuje následovně: 
„…jednak na právo účastníka řízení předestřít před rozhodci své 
stanovisko ve sporných otázkách skutkových i právních a právo být 

informován o vyjádřeních ostatních účastníků řízení. Druhou část pak tvoří 
právo účastníka řízení, aby rozhodci jeho stanovisko při rozhodnutí věci 
zohlednili.“162 Samozřejmě práva být slyšen nelze zneužívat – pokud jej 
strana zcela zjevně využívá ve svůj prospěch k tomu, aby záměrně 

„zdržovala“ a snaží se o obstrukce v řízení, tak se tato zásada 
neuplatní.163 

Právo být slyšen spolu se zásadou rovného postavení přestavují 
jednu ze základních zásad vůbec, a to zásadu spravedlivého procesu. 
Jistým předpokladem pro uplatnění této zásady je však aktivní podílení 
se na řízení. Jestliže strana i přes fakt, že byla řádně a včas poučena 
o provádění dokazování, není přítomna jednání svým zaviněním a nejeví 

zájem o to, aby se podílela na řízení, nemůže ji tato zásada chránit. 
Převládajícím názorem však je, že k tomu, aby rozhodčí nález mohl být 
zrušen, je třeba, aby porušení práva být slyšen ovlivnilo výsledek 
rozhodčího nálezu.164 Strana se může účinně bránit jen v případě, kdy má 
prostor předkládat své vlastní návrhy, tj. když je s dostatečným 
předstihem informována o učiněných podáních druhé strany, 
o zamýšleném provádění důkazů relevantních pro spor a když jsou její 
podání brána v potaz při rozhodování ve věci. Právo být slyšen však 
nezavazuje rozhodce provést každý stranou navržený důkaz. Je na 
rozhodčím senátu, aby posoudil relevanci důkazu pro spor a odůvodnil 
případné zamítavé stanovisko k provedení takového úkonu.165 

 
160 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 278. 
161 Ibidem, s. 280. 
162 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 303. 
163 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 283. 
164 Ibidem, s. 461. 
165 Ibidem, s. 462. 
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3.2 Postup v řízení 

Stranám náleží právo ujednat si, jakým způsobem se rozhodčí řízení 
povede. Rozhodčí řízení tedy vyzdvihuje široce pojatou autonomii vůle 
stran. Rozhodčí senát následně disponuje pravomocí rozhodovat 
o průběhu dokazování v mezích, které si strany samy ujednaly. V případě 
absence jakékoliv dohody stran ohledně postupu v dokazování 
nastupuje plná diskrece rozhodců.166 

Strany řízení si mohou zvolit vlastní pravidla pro vedení řízení nebo 
mohou odkázat na rozhodčí pravidla rozhodčích institucí, a to vždy 
v rámci mezí stanovených kogentními normami ZPO (§ 1042 odst. 3 
ZPO).167 Strany si mohou upravit postup jak v rozhodčí smlouvě, tak se 

mohou na postupu dohodnout až v průběhu řízení, a to i ústně, na rozdíl 
od rozhodčí smlouvy, která má zákonem stanovenou písemnou formu.168  

V případě absence dohody stran nebo mezery v úpravě ZPO 
rozhodne o postupu v řízení, jak uzná za vhodné, rozhodčí senát (první 
věta ust. § 1042 odst. 4. ZPO). Rozhodčímu senátu je umožněno brát 
zřetel na právní kulturu, ze které strany pochází a přizpůsobit tomu 
procesní postup.169 Jinými slovy, je v pravomoci tribunálu rozhodnout, 
zdali rozhodčí řízení povede inkvizičním (vyšetřovacím) způsobem podle 

kontinentálního práva, nebo využije způsob adversární (projednávací), 
který je uplatňován spíše v zemích common law.170 Je tudíž 
představitelné, že v rozhodčím řízení, ve kterém jsou strany sporu ze 
zemí common law, se užije typických znaků common law systému a vice 
versa.171 Rozhodci by se však měli pokusit konzultovat zamýšlený postup 
se stranami tak, aby byly zachovány všechny zásady rozhodčího řízení.172 

3.2.1 Ústnost jednání 

O ústním jednání pojednává ust. § 1047 odst. 1 ZPO, které vymezuje tři 
základní situace, ve kterých je rozhodcům umožněno nařídit ústní 
jednání. První z nich je, pokud je ústní jednání obsaženo v dohodě stran. 

 
166 BALTHASAR, 2016, op. cit., s. 392. 
167 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 494. 
168 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 287. 
169 Ibidem, s. 288- 289. 
170 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 501. 1 
171 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 288-289. 
172 Ibidem, s. 289. 
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Pakliže by však strany souhlasily se zjednodušeným řízením, tj. řízením, 
ve kterém se rozhoduje pouze na základě postoupených písemných 
důkazů, nařizovat ústní jednání nebude třeba. Rozhodci i tak mohou 
v ojedinělých případech, kde je k objasnění určitých skutečností ústní 
jednání účelné, takové jednání i přes rozpor s dohodou stran nařídit. 
Druhý případ nastane, pokud by se strany nedohodly na ústním jednání, 
avšak jedna ze stran o nařízení ústního jednání požádá rozhodčí senát 
během řízení. Třetí je situace, kdy není ústní jednání předmětem dohody 
stran a žádná ze stran by o jeho nařízení nezažádala – v takovém případě 

je na posouzení tribunálu, zdali ústní jednání nařídí. V Německu je však 
ústní jednání pravidlem, nikoliv výjimkou.173 

3.2.2 Jazyk řízení 

Ustanovení § 1045 ZPO vymezuje širokou autonomii vůle stran ve 
výběru jazyka řízení. Strany se mohou dohodnout, a to jak explicitně, tak 
implicitně, na jednom či více jazycích řízení. Dohodnout se mohou 
i v průběhu řízení a tím v podstatě změnit jazyk řízení.174 Neovládal-li by 
rozhodce jazyk, ve kterém má být řízení vedeno, mohlo by se eventuálně 
jednat o tzv. de facto175 neschopnost vykonávat funkci a zakládalo by to 
předpoklad pro případné vzdání se výkonu funkce rozhodce.176 Tato 

překážka však v praxi bývá často překonána ustanovením 
překladatele.177 Jestliže se strany na jazyce nedohodly, je v diskreci 
rozhodčího senátu zvolit jazyk, ve kterém se bude rozhodčí řízení vést. 
Vybírá-li rozhodčí senát jazyk, ve kterém se řízení povede, je třeba mít 
na paměti zásadu rovného zacházení a právo být slyšen a nezvolit jazyk, 
který by jedné ze stran ztížil její aktivní podílení se na řízení.178 

Zvolený jazyk řízení se uplatní pro všechna písemná podání stran, 
samotná jednání, rozhodčí nález a obecně komunikaci mezi stranami 
a tribunálem. Stranám je však ponecháno k rozhodnutí, zdali zvolený 

 
173 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 319. 
174 Ibidem, s. 307. 
175 I Hanefeld rozlišuje neschopnost vykonávat funkci rozhodce de facto, mj. pro smrt rozhodce, 

vážnou nemoc, nemožnost cestovat a další překážky, které zabraňují rozhodci podílet se na 

rozhodčím řízení, a neschopnost vykonávat funkci de iure, např. kvůli omezené svéprávnosti 

nebo ztrátě kvalifikace. Viz WEIGAND, 2009, op. cit., s. 492 
176 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 492. 
177 KREINDLER, Richard, H; WOLFF, Reinmar; RIEDER, Marcus, S. Commercial Arbitration in 

Germany. Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 122. 
178 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 308. 
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výběr jazyka uplatní i na předkládané listinné důkazy, ty totiž často 
bývají sepsány v odlišných jazykových verzích. Nezvolí-li si strany jazyk 
pro listinné důkazy, vybere jej tribunál (§ 1045 odst. 2 ZPO), a to podle 
zvoleného jazyka pro řízení nebo dle vlastní úvahy. Překlady listinných 
důkazů zásadně zajišťují strany rozhodčího řízení. Tribunál by tak měl 
brát v úvahu případné finanční výdaje na překlad listinných důkazů. 
Podání listinných důkazů v jiném než zvoleném jazyce může vést k tomu, 
že daný důkaz nebude proveden.179  

3.3 Dokazování 

Věta druhá odst. 4 § 1042 ZPO je určitou předzvěstí pro účastníky řízení 
pocházející z common law systému, že od rozhodců lze očekávat aktivní 
podílení se na provádění důkazů, neboť rozhodčí senát je zmocněn 
rozhodnout o tom, které důkazy připustí, které provede a jak je zhodnotí. 
Diskrece tribunálu umožňuje rozhodnout, o kterých věcech sporu chce 
provést dokazování.180 Současně se očekává, že samotní rozhodci budou 
při prokazování skutečností spoléhat na svou vlastní odbornost. Ta je 
také jedním z hlavních faktorů, pro které bývají rozhodci zvoleni.181 

I v německé úpravě je zakotvena zásada volného hodnocení důkazů, 

je tedy na rozhodcích, jak si jednotlivé důkazy vyhodnotí. Současně však 
musí dbát na důkazní břemeno stanovené rozhodným právem, případně 
stranami v rozhodčí smlouvě. Nedostaví-li se například svědek před 
tribunál nebo odmítne-li poskytnout výpověď, je na tribunálu, zda z této 
skutečnosti dovodí nepříznivý závěr (adverse inference).182 

Při dokazování je možno rozpoznat rozdíly mezi přístupem common 
law a continental law. Německo je zemí kontinentálního práva, nicméně 
vzhledem k tomu, že německý zákon o rozhodčím řízení byl inspirován 
Vzorovým zákonem UNCITRAL, představuje německá úprava pouhý 
základní rámec, ve kterém je možné aplikovat prvky systému common 
law, je-li to pro účastníky řízení příznivější; tribunál není vázán 

procesními pravidly uplatňujícími se v řízení před soudem, rozhodci tak 
mohou kombinovat prvky obou systémů.183 Takový postup by však měl 

 
179 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 309-310. 
180 Ibidem, s. 290-291. 
181 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 503. 
182 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 292. 
183 Ibidem, s. 291. 
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mít racionální odůvodnění; dokazování by nemělo být v rozporu se 
zásadami rychlosti a hospodárnosti řízení. Ostatně možnost upravit si 
postup v řízení za účelem efektivního rozhodčího řízení je jednou 
z předních výhod rozhodčího řízení oproti řízení před soudem. 

Jedním z dalších rozdílů common law a kontinentálního rozhodčího 
řízení je určitá snaha rozhodčího tribunálu o uzavření smíru mezi 
stranami. Zatímco v systému common law je na tento způsob nahlíženo 
spíše jako na neobvyklý jev, který případně může vést až k samotnému 

návrhu na odvolání rozhodce, v systému kontinentálního práva lze 
konstatovat, že tento postup není ničím neobvyklým. Zároveň je však 
dobré pamatovat na to, že Německo je zemí kontinentálního práva 
a nedohodnou-li se strany jinak, je dobré očekávat v rozhodčím řízení 
přítomnost alespoň některých prvků kontinentálního práva.184 

Strany mohou předložit důkazy nebo seznam důkazů, kterými 
hodlají prokázat svá tvrzení, již při podání žalobního nároku či žalobní 
odpovědi (§ 1046 odst. 1 ZPO). Nepředložení takových dokumentů v této 
fázi řízení však neznamená, že je strany v pozdější fázi řízení nemohou 
navrhnout k provedení. V tomto ohledu je úprava rozhodčího řízení 
v Německu flexibilnější (oproti německé úpravě v řízení soudním) 
a snaží se vyjít vstříc stranám pocházejícím ze zemí common law.185 

Rozhodčímu senátu je stanovena povinnost s dostatečným 
předstihem informovat strany o (i) každém jednání či schůzi za účelem 
provádění důkazů (§ 1047 odst. 2 ZPO) a (ii) veškerých důkazech 
poskytnutých protistranou (§ 1047 odst. 3 ZPO). Strany musí být rovněž 
informovány i o obsahu znaleckých posudků zpracovaných znalci 
zvolenými rozhodčím senátem. Splnění notifikační povinnosti zajišťuje 
stranám právo vyjádřit se k věci (v souladu se zásadou práva být slyšen), 
které stranám garantuje plnou informovanost o postupu řízení. Oba 
odstavce jsou kogentní a jednání v rozporu s nimi by zakládalo 
předpoklad pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 1059 odst. 2 bod 1 
písm. b) ZPO.186 

 
184 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 291. 
185 Ibidem, s. 313. 
186 Ibidem, s. 321. 
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3.3.1 Pomocná funkce soudů 

ZPO neposkytuje rozhodcům žádné donucovací prostředky k vynucení 
součinnosti, odmítá-li svědek před tribunál předstoupit a vypovídat, či 
strana sporu předložit dokumenty. V takových případech mohou 
rozhodci z jednání stran vyvodit nepříznivé závěry.187 Rozhodci, a strany 
se souhlasem tribunálu, však mohou využít postupu dle § 1050 ZPO, 
který mj. umožňuje obrátit se na soud s požadavkem součinnosti při 
provádění důkazů. Soud provádí dokazování v souladu se svými 

procesními předpisy.188 

Účinky ust. § 1050 ZPO nejsou limitovány pouze na rozhodčí řízení 
konané v Německu. Německé soudy jsou oprávněny asistovat v řízení, 
jehož místo konání je v zahraničí nebo není prozatím stanoveno. Užití 
tohoto postupu je tak v mezinárodním rozhodčím řízení účinným 
nástrojem pro strany, které se snaží zajistit důkaz, jenž se nachází 
v Německu.189 Rozhodci mohou být přítomni soudnímu provádění 
důkazů a rovněž mohou klást otázky (§ 1050 odst. 3 ZPO). Provede-li 
soud dokazování, jehož výsledky se poté promítnou do rozhodčího 
řízení, platí, že hodnocení důkazů náleží pouze rozhodcům.190  

Vzhledem k tomu, že se v případě ust. § 1050 ZPO jedná o soudní 

pomoc stranám řízení, jsou strany zásadně oprávněny sjednat si rozsah 
účinků předmětného ustanovení; existují však odlišné názory na to, zda 
lze dohodou stran použití § 1050 ZPO zcela vyloučit.191  

Rozdílné názory taktéž panují v otázce, zda může rozhodčí tribunál 
postupem dle § 1050 ZPO nařídit předložení dokumentů a jiných důkazů 
třetí straně. Někteří autoři se přiklánějí k názoru, že vzhledem ke 
smluvnímu charakteru rozhodčího řízení nelze požadovat plnění od třetí 
strany, jiní jsou toho názoru, že tribunál je oprávněn obracet se na soud 
za účelem provedení všech úkonů, které jsou v pravomoci soudu 
v obecném řízení, včetně nařízení vydání důkazů třetí straně.192 

 
187 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 327-328. 
188 Ibidem, s. 341-342. 
189 KREINDLER; WOLFF; RIEDER, 2016, op. cit., s. 232. 
190 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 345. 
191 Ibidem, s. 341-342. 
192 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 507. 
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3.3.2 Důkazní břemeno 

Na důkazní břemeno je v Německu pohlíženo jako na hmotněprávní 
institut.193 Uplatňující se zásadou je zásada prokázání skutečného stavu 
věci všemi možnými dostupnými prostředky (beschränkter 
untersuchungsgrundsatz). Dle této zásady tribunál není v dokazování 
omezen rozsahem důkazů předložených stranami. Diskrece rozhodců 
v kontextu ZPO je stanovena tak flexibilně, že rozhodci mohou za účelem 
prokázání skutečností potřebných k vydání rozhodčího nálezu použít 

prostředky, které jsou vlastní například common law systému. Tato 
zásada, spolu s případnou proaktivní rolí rozhodců, však nezbavuje 
strany jejich povinnosti předkládat svá tvrzení a navrhovat důkazy.194  

Strany si v souladu s německým právem mohou stanovit míru 
důkazu v rozhodčí smlouvě. Jelikož se tak v praxi zřídkakdy stává, je 
obvykle stanovení úrovně míry důkazů povinností tribunálu. Není zcela 
jasné, zdali rozhodci mohou stanovit míru důkazů, jak uznají za vhodné, 
nebo jsou povinni postupovat v souladu s mírou důkazů upravenou 
v rozhodném hmotném právu. V souladu s německou úpravou by 
standardem byla jistota nade vší pochybnost.195 Zde se nachází rozdíl 
oproti úpravě zemí common law, kde je v rozhodčích řízeních typicky 
standardem průkaznosti převaha důkazů.196 

I v Německu se uplatňuje zásada iura novit curia ve vztahu k cizímu 
právu, a to za předpokladu, že nedojde k porušení práva být slyšen, třeba 
v případě, kdy by aplikací cizího práva měly být strany překvapeny.197 
Pokud by například německý soud aplikoval cizí právo ex officio, aniž by 
o tom zpravil strany sporu, porušil by tak ust. § 139 odst. 3 ZPO 
(tzv. Aufklärungspflich), tj. vysvětlovací povinnost. Aplikaci cizího práva 
ex officio v německém právu tedy nelze brát absolutně.198 

 
193 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 501. 
194 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 289. 
195 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 503. 
196 KREINDLER; WOLFF; RIEDER, 2016, op. cit., s. 217. 
197 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 1065. 
198 Ibidem, s. 46-47. 
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3.4 Důkazní prostředky 

Tribunál zásadně není vázán restriktivním pojetím přípustnosti důkazů 
upraveným v ZPO pro řízení před soudy. Pokud si strany neujednaly 
odlišně, je tribunál oprávněn rozhodovat o přípustnosti důkazů, 
provádění důkazů i hodnocení důkazů podle vlastní úvahy. Současně je 
však postup tribunálu omezen zásadou dobrovolnosti a způsobem 
ujednaným stranami v rozhodčí smlouvě.199 

3.4.1 Svědecké výpovědi 

Svědci jsou fyzické osoby, které jsou v rozhodčím řízení využívány za 
účelem zjištění skutečností a událostí, nesdělují tribunálu své názory 
a domněnky. Svědkem může být zásadně kdokoliv, kdo je schopen se 
vyjádřit.200 ZPO neobsahuje konkrétní úpravu svědeckých výpovědí, ust. 
§ 1042 odst. 4 ZPO však stanovuje pravomoc rozhodčího tribunálu 
rozhodnout o přípustnosti důkazů, provádění důkazů a rozhodování 
o důkazech v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů. Až na 
rozhodování o důkazech jsou rozhodci vázáni pravidly a postupem na 
kterém se dohodly strany v rozhodčí smlouvě. Jak již bylo zmíněno při 
výkladu k ust. § 1042 ZPO, strany si taková pravidla a postupy ohledně 

dokazování mohou sjednat v rámci kogentních ustanovení ZPO. Je tedy 
možné, aby si strany ujednaly postup dokazování, který se více blíží 
dokazování v zemích common law, a to i přes to, že obě strany pocházejí 
ze zemí kontinentálního práva. Nestanoví-li strany postup, zvolí postup 
rozhodci.201 

Na rozdíl od soudního řízení se v rozhodčím řízení nerozlišují 
výpovědi svědků a stran,202 rozhodčí tribunál tak může vyslechnout 
strany ohledně všech sporných otázek pro účely dokazování. Při 
hodnocení takových výpovědí však vychází z postavení stran a jejich 
zájmů v celém kontextu řízení.203 

V souladu s německou tradicí je svědek nejdříve vyslýchán 

tribunálem, posléze přichází na řadu strana, která svědka předvolala 

 
199 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 502. 
200 KREINDLER; WOLFF; RIEDER, 2016, op. cit., s. 220. 
201 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 322. 
202 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 503. 
203 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 322. 
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a poté následuje výslech protistranou. Samozřejmě lze ujednat i odlišný 
postup, vždy bude záležet na dohodě mezi stranami a rozhodčím 
tribunálem. Lze si proto představit, že v rozhodčím řízení provedou 
výslechy svědků nejdříve strany a až poté tribunál.204 Postup v řízení je 
záhodno dohodnout s dostatečným předstihem před samotným 
dokazováním, aby jej bylo možné přizpůsobit konkrétním potřebám 
a okolnostem daného případu.205 Rozhodčí senáty zpravidla postupují 
dle zásady oddělitelnosti svědků (separability of witnesses), kdy 
vyslýchají svědky po jednom, zatímco ostatní svědci nejsou výslechu 

přítomni. Ovšem záležet bude na dohodě stran a preferencích tribunálu. 
Ve zvláštních případech může k objasnění skutkového stavu pomoci 
konfrontování svědka s jinou svědeckou výpovědí či konfrontace dvou 
svědků zároveň.206 Německá úprava tedy povoluje witness conferencing; 

institut, ve kterém je vyslýcháno více svědků najednou. V praxi je však 
tento institut užíván spíše ve vztahu ke znalcům.207  

Písemná prohlášení svědků jsou akceptovatelnou praxí 
v mezinárodním rozhodčím řízení. V určitých řízeních poslouží jakožto 
podklad pro pozdější výslech, bude ovšem záležet na posouzení 
rozhodčího senátu, zda nařídí ústní jednání za účelem vyslechnutí 
svědka. To může nařídit například na žádost strany, která má za to, že 

v souladu se zásadou vyjádřit se ke všem důkazům je nutné provést 
výslech svědka, jelikož jsou na místě obavy ohledně pravdivosti jeho 
výroků. V praxi se často stává, že svědkovi ve zpracování jeho písemného 
prohlášení pomáhá právní zástupce strany, která jej má později použít. 
Samotní rozhodci zpravidla tento fakt zohledňují a přiklání výpovědi 
menší váhu než ústnímu projednání věci před tribunálem, kde se lze lépe 
dobrat závěrům nežli při prostém přečtení písemné výpovědi.208 

Příprava svědků (preparation of witnesses) je obecně povolena, má 
však své limity. Je zakázáno manipulovat se svědeckou výpovědí 
pozměňováním odpovědí, falšováním či jiným zasahováním 
(witness coaching).209 

 
204 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 324. 
205 Ibidem. 
206 KREINDLER; WOLFF; RIEDER, 2016, op. cit., s. 223. 
207 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 324. 
208 Ibidem, s. 323. 
209 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 504. 
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Pakliže se strany na způsobu provádění svědeckých výpovědí 
nedohodly v rozhodčí smlouvě, náleží rozhodnutí o připuštění křížového 
výslechu (cross-examination) svědka protistrany rozhodčímu tribunálu. 
Povolí-li tento způsob výslechu, mělo by být zaručeno dodržení zásady 
rovnocenného zacházení.210  

Rozhodčí tribunál nemá pravomoc předvolávat svědky. Je na 
stranách řízení, aby zajistily přítomnost svědka, který má svědectvím 
podpořit jejich tvrzení. Odmítá-li svědek předstoupit před tribunál, 

jednou z možností pro získání výpovědi je využití soudní asistence 
postupem dle § 1050 ZPO. Je na tribunálu, zdali přiřkne této skutečnosti 
nepříznivý závěr.211  

Vzhledem k tomu, že svědci nejsou povinni podat svědeckou 

výpověď, rozhodcům není uložena povinnost poučovat je o právu 
odmítnout vypovídat. Vypovídá-li svědek úmyslně nepravdivě, 
nevystavuje se tím možnému trestnímu stíhání za trestný čin křivé 
výpovědi, jelikož dle StGB212 se tohoto trestného činu může dopustit 
svědek pouze při soudním jednání; nicméně jeho jednání může naplnit 
skutkovou podstatu trestného činu podvodu dle § 263 StGB, jehož účinky 
se na rozhodčí řízení uplatní. Literatura se obecně shoduje na tom, že 
tribunál není oprávněn vyžadovat přísahu před podáním svědectví, 

upozornit svědka na možnost případného trestněprávního postihu 
v případě podání lživého svědectví je nicméně zvyklostí.213  

3.4.2 Znalecké posudky 

Postup při provádění důkazů znalci a znaleckými posudky je upraven 
v ust. § 1049 ZPO. Tribunálu je umožněno ustanovit znalce k posouzení 
specifických otázek nutných pro vydání rozhodčího nálezu (§ 1049 
odst. 1 ZPO). Současně však ustanovení znalce tribunálem nezakládá 
nemožnost stran zvolit si vlastního znalce k vypracování samostatného 
znaleckého posudku. Tribunálu je umožněno vyžádat si od stran 
součinnost při zpracování znaleckého posudku znalce ustanoveného 

tribunálem. Strany mohou požadovat, aby v rámci jejich práva vyjádřit 

 
210 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 505. 
211 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 322-323. 
212 Ať už mluvíme o skutkové podstatě dle § 153 a násl. StGB (falešné svědectví, křivá výpověď, 

falešně prohlášení rovnocenné přísaze či čestné prohlášení). 
213 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 324. Taktéž ve WEIGAND, 2009, op. cit., 

s. 505. 
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se ke všem důkazům, byl znalec přítomen ústnímu projednávání věci, 
kde může být stranami dotazován (§ 1049 odst. 2 ZPO). Ustanovení 
§ 1049 odst. 1 a 2 ZPO nejsou kogentního charakteru, strany se tedy 
mohou dohodnout na odlišné úpravě. Lze si tedy například ujednat 
postup charakteristický pro země common law, kde budou znalce vybírat 
pouze strany.214 U znalců ustanovených tribunálem se uplatní možnost 
strany navrhnout jeho odvolání (§ 1049 odst. 3 ZPO). Uplatní se na ně 
tedy stejná pravidla stanovená v § 1036 a § 1037 ZPO jako na rozhodčí 
senát.215  

Co se týče znalce jmenovaného rozhodčím senátem, je vhodné jeho 
výběr konzultovat se stranami řízení, jelikož souhlas stran může omezit 
jejich případné námitky v pozdější fázi řízení. Samotné strany však 
mohou ustanoveného znalce odmítnout; v tom případě je takové 

rozhodnutí pro rozhodčí senát závazné, jelikož v řízení převažuje 
autonomie vůle stran.216 Vzhledem k tomu, že tribunál nedisponuje 
možností vynutit si při zpracování znaleckého posudku přísahu znalce 
ohledně jeho nestrannosti a nezávislosti, je vždy vhodné vybírat znalce 
ze znaleckých rejstříků.217  

Ust. § 1049 ZPO sice neupravuje situaci, kdy strany neposkytnou 
znalci ustanovenému tribunálem součinnost, lze však postupovat 

v souladu s ust. § 1048 odst. 3 ZPO, dle kterého je tribunál oprávněn 
pokračovat v jednání a vyvodit z nečinnosti stran patřičné nepříznivé 
závěry.218 Někteří autoři při posuzování odlišných úloh a postavení 
znalců tribunálu a znalců stran uvádějí, že znalec zvolený tribunálem 
asistuje rozhodcům přímo, vypracovává znalecký posudek na základě 
všech informacích, které se mu dostaly od obou stran, a za tímto účelem 
disponuje obdobnými pravomocemi jako rozhodčí tribunál, zatímco 

 
214 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 336. 
215 SANDERS, 1999, op. cit., s. 266. 
216 Pieter Sanders se k této možnosti vyjadřuje kriticky, když konstatuje, že znalci jsou tímto 

krokem postaveni na stejnou úroveň jako rozhodci. Není ale na znalcích, aby rozhodli spor 

stran. Ani samotný rozhodčí senát není vázán znaleckým posudkem. Rovněž je možné, že 

samotný tribunál bude přesvědčen argumenty znalce vybraného jednou stranou spíše než 

znalce vybraného samotným tribunálem. Viz SANDERS, 1999, op. cit., s. 266. 
217 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 336-337. 
218 Ibidem, s. 337. 
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znalci stran vypracovávají znalecké posudky na základě informací 
sdělených pouze jednou stranou.219 

Strana, která zamýšlí podat námitku podjatosti znalce, tak musí 
učinit ve lhůtě 2 týdnů od doby, kdy se strana dozvěděla o ustanovení 
znalce nebo o důvodech podjatosti. Pokud znalec sám neodstoupí, je 
povinností rozhodců o jeho odstoupení rozhodnout.220 Znalci uzavírají 
s rozhodčím tribunálem soukromoprávní smlouvu, kterou se zavazují, že 
zůstanou nestrannými a nezávislými po celou dobu funkce. Tribunál 

uzavírá smlouvu se znalcem za strany, kterým je poté znalec odpovědný 
za případné chyby v jeho posudku v souvislosti s požadovaným řádným 
výkonem své funkce.221 

Znalec ustanovený stranami je naopak považován za spojence dané 

strany; očekává se od něj podpoření argumentů a tvrzení této strany 
prostřednictvím vypracovaného znaleckého posudku. Nevyžaduje se od 
něj tedy nestrannost a nezávislost, tudíž by rozhodci tuto skutečnost měli 
brát v potaz při hodnocení znaleckého posudku.222 

Jakkoliv se může idea znalce zvoleného tribunálem zdát idylická, 
jelikož zamezí obecně dvěma protichůdným znaleckým posudkům 
vypracovaným znalci stran, najdou se i kritici této volby. Kritizují 
zejména to, že zvolení toliko jednoho znalce může naznačovat, že tu 

existuje pouze jeden správný názor na spor komplexní a mnohdy 
komplikovaný. Často se zmiňuje i určitá zaujatost jednoho znalce, zvláště 
když jde o jeho příslušnost pouze k jedné z proudových myšlenek.223 
Zároveň je nutné konstatovat, že rozhodci ustanovením znalců 
nepřenášejí svou povinnost rozhodnout na jiný subjekt; rozhodci totiž 
nejsou znaleckým posudkem vázáni.224 

 

 
219 ROGERS, Catherine, A. Ethics in International Arbitration. Oxford: Oxford University Press, 

2014, s. 169. 
220 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 338. 
221 Ibidem, s. 339-340. 
222 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 340. 
223 ROGERS, 2014, op. cit., s. 151. 
224 SANDERS, 1999, op. cit., s. 266. 
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3.4.3 Dokumenty 

Ve způsobu předkládání dokumentů můžeme zpozorovat jeden 
z největších rozdílů mezi common law a kontinentálním právem; zde také 
dochází ke kolizi myšlenkových pochodů stran z rozdílných kultur 
a právních zázemí. Jedním z charakteristických rysů řízení v zemích 
common law je tzv. discovery, který je v zemích kontinentálního práva 
nepřípustný a často bývá označován za tzv. „rybářskou expedici“.225 

Rozhodnutí o způsobu předkládání dokumentů je v rukou rozhodců 

(§ 1042 odst. 2 ZPO). Rozsah této diskrece však není jasně stanoven. Lze 
říci, že v případě, kdy v daném sporu nefiguruje prvek common law, je 
obtížné si představit, že by při absenci dohody stran tribunál nařídil 
stranám vyměnit si dokumenty, o které opírají svá tvrzení relevantní pro 
daný spor.226  

Dokumenty se zpravidla nepředkládají v originální verzi. Originál 
dokumentu se rozhodčímu soudu předkládá, namítne-li strana její 
nepravost či neexistenci.227 

Při vydávání dokumentů musí být právní zástupce strany v pozoru 
z hlediska možnosti vydání se potenciálnímu trestnímu stíhání, a to 
podle § 203 StGB, jehož skutkovou podstatou je mj. protiprávní 

poskytnutí důvěrných informací o svém klientovi, které získal v rámci 
své profese.228 Proti povinnosti předložit dokumenty může být 
skutečnost, že dokumenty požívají ochrany obchodního tajemství.229 
V tomto ohledu je rozhodčí tribunál oprávněn stranám poskytnout určité 
nástroje za účelem ochrany utajovaných informací.230 

§ 1048 odst. 3 ZPO upravuje situace, kdy se strana nedostaví 
k ústnímu jednání nebo nepředloží důkazy ve stanovené lhůtě, kterou 
určí rozhodci po projednání se stranami. V tom případě je tribunál 
oprávněn pokračovat v jednání a učinit z toho příslušné závěry. 
Podmínkou pro takovýto postup je však informování stran 
s dostatečným předstihem o povinnosti strany k takovému úkonu.231  

 
225 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 325. 
226 Ibidem, s. 326. 
227 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 506. 
228 Lze zhojit tím, že klient s poskytnutím informace souhlasí, případně jej zbaví mlčenlivosti. 
229 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 327. 
230 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 507. 
231 BÖCKSTIEGEL; KRÖLL; NACIMIENTO, 2007, op. cit., s. 331. 
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4 Anglie, Wales a Severní Irsko  

AA se aplikuje na rozhodčí řízení se sídlem v Anglii, Walesu a Severním 
Irsku232. Některá ustanovení AA se nicméně užijí i pokud se rozhodčí 
řízení nekoná na území Anglie.233 Zákon o rozhodčím řízení se vztahuje 
jak na domácí, tak i na mezinárodní rozhodčí řízení.234 Úprava 
rozhodčího řízení není v Anglii kodifikována, např. postup při dožádání 
soudů se řídí civilním řádem (CPR, part 62) a practice direction235 62.236 

Pokud se rozhodčí řízení koná v Anglii, musí jej rozhodci vést v souladu 
s kogentními normami anglického práva.237 

AA na rozdíl od ZRŘ a ZPO explicitně stanovuje, která ustanovení 
jsou kogentní povahy. Činí tak v § 4 odst. 1 AA, ve kterém je obsažen výčet 

těch ustanovení, která nemohou být měněna dohodou stran. Většina 
ustanovení zákona je však svou povahou dispozitivní. Tato ustanovení se 
dle § 4 odst. 2 AA použijí v případě, kdy si strany nesjednaly jinak. Ust. § 4 
odst. 3 AA umožňuje stranám v rozhodčí smlouvě odkázat na užití 
pravidel rozhodčích institucí, § 4 odst. 5 AA umožňuje stranám 
dohodnout se na použití cizího procesního práva. Takovým krokem 
nicméně strany nemohou obejít kogentní normy legis arbitri.238  

V ust. § 5 AA je vysvětlen pojem dohoda stran, na kterou zákonná 
úprava odkazuje napříč celým zákonem. Pokud je určitý účinek 
podmíněn dohodou stran a dále tam, kde zákon zmiňuje dohodu, je 
myšlena písemná dohoda stran, ať už podepsaná stranami či nikoliv. 
Účinnost dohody je tedy podmíněna písemnou formou.239 

 
232 Vše zmíněné dále jen jako Anglie. 
233 PARK, William, W. Arbitration of International Business Disputes: studies in law and practice. 

2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 207-208. 
234 FRIEL, Steven. Arbitration in Context. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in 

England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 

[cit. 17. 12. 2019] 
235 Practice direction (českým ekvivalentem by mohl být praktický pokyn) je doplňující protokol, 

upravující některé drobnější procedurální záležitosti k normám mj. civilního procesního 

řádu. 
236 SHEPPARD, AUDLEY. In: MISTELIS, Loukas, A; ed. Concise International Arbitration. 

Austin: Kluwer Law International, 2010, s. 719.  
237 BERMANN, George; MISTELIS, Loukas, A; ed. Mandatory rules in International Arbitration. 

Huntington: Juris, 2011, s. 191. 
238 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 727-728. 
239 Ibidem, s. 729. 
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4.1 Vybrané zásady rozhodčího řízení 

Jedním z klíčových ustanovení předmětného zákona je svou povahou 
kogentní ust. § 33 AA, které v odst. 1 písm. a) vymezuje povinnost 
rozhodčího soudu jednat spravedlivě a nestranně.240 Na rozdíl od úpravy 
rozhodčího řízení v zemích kontinentálního práva, v anglickém zákoně 
absentuje požadavek nezávislosti rozhodce.241  

Zásada rovnosti a nestrannosti v sobě zahrnuje zásadu rovnosti 

zbraní, právo být slyšen a zásadu rozumné příležitosti242 předložit svou 
věc tribunálu. Oběma stranám musí být dána příležitost vyjádřit se jak ke 
skutečnostem, které rozhodčí senát považuje za rozhodné pro vydání 
rozhodčího nálezu, tak k podáním a důkazům navrženým proti stranou. 

Porušení zásady rovnosti a spravedlnosti by představovalo předpoklad 
pro zrušení rozhodčího nálezu nebo pro odmítnutí uznání nebo výkonu 
rozhodčího nálezu v cizí zemi.243   

Úprava ex parte komunikace, obdobně jako v jiných právních 
řádech, absentuje i v anglickém zákoně o rozhodčím řízení. Nicméně 
i zde se uplatní obecný zákaz jakékoliv komunikace jedné strany 
s rozhodci bez uvědomění strany druhé. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnující se úpravě rozhodčího řízení 
v ČR, zásady neveřejnosti a mlčenlivosti v rozhodčím řízení jsou jednou 
z hlavních výhod rozhodčího řízení. Anglický zákon o rozhodčím řízení 
nicméně zásadu neveřejnosti neobsahuje. Důvodem bylo přesvědčení 
zákonodárce, že ideální úpravy lze dosáhnout prostřednictvím 
judikatury. Tak například anglické soudy rozhodly, že neveřejnost 
rozhodčího řízení v sobě implicitně zahrnuje i povinnost mlčenlivosti.  

 
240 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 769. 
241 Tvůrci zákona zmíněný fakt odůvodnili tím, že prvořadým předpokladem je nestrannost 

rozhodce a zahrnutí nezávislosti by mohlo mít nežádoucí důsledky. Dle jejich názoru mohou 

existovat situace, ve kterých je odbornost rozhodců žádoucí a stranami v rozhodčím řízení 

vyhledávaná. Blíže v HODGES, Paula; GREENWAY, Joanne. Duties of Arbitrators. In: LEW, D. M. 

Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. 

[online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. K bližšímu vysvětlení pojmů 

nezávislosti a nestrannosti spolu se vzájemnými vztahem viz BORN, 2014, op. cit., s. 1775 

a násl. K více informacím ohledně anglického přístupu k nezávislosti rozhodců viz LEW; 

MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 263. 
242 Z dikce zákona lze dovodit, že AA vychází z rozumné (reasonable) příležitosti uplatnění svých 

práv namísto plné (full) příležitosti uplatnění svých práv.  
243 BALTHASAR, 2016, op. cit., s. 328-329. 
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Samotné rozhodce tíží povinnost mlčenlivosti ohledně osob, 
předmětu sporu a postupu v rozhodčím řízení; tato povinnost však 
nevyplývá ze zákona, nýbrž z obecných principů a praxe v rozhodčím 
řízení. Pramenem úpravy nicméně může být samotná úprava stanovená 
v rozhodčí smlouvě a úprava obsažená v různých pravidlech rozhodčích 
institucí a etických kodexů.244 I přes absenci zásady neveřejnosti 
v zákoně se obecně uplatňují tato tři pravidla: (i) rozhodčí řízení se vede 
neveřejně, (ii) na rozhodčí řízení se vztahuje implicitní zásada 
neveřejnosti a mlčenlivosti (implied confidentiality) a (iii) mlčenlivost 

není absolutní a lze ji prolomit určitými úkony, například soudním 
nařízením, souhlasem stran rozhodčího řízení atd.245  

V souvislosti s povinností mlčenlivosti, která tíží rozhodce, vyvstává 
otázka, zdali je rozhodce oprávněn vystoupit v soudním řízení za účelem 

zrušení rozhodčího nálezu v pozici svědka, který má vypovídat ohledně 
proběhlých skutečností v rozhodčím řízení. Soudy v Anglii tuto otázku již 
projednávaly se závěrem, že k takové situace může dojít; rozhodce je 
však v takové situaci oprávněn vypovídat toliko o skutkových 
okolnostech řízení.246  

Anglie se od ostatních zemí odlišuje také tím, že rozlišuje dva typy 
právních profesí, a to barrister a solicitor; na rozdíl od zastupování před 

obecnými soudy, v zastupování stran sporu v rozhodčím řízení nejsou 
solicitoři omezeni.247 Pro obě profese existují etické kodexy, zavazující 
právníky zejména k čestnému výkonu povolání. Zatímco etický kodex 
pro barristery248 se užije i v případě rozhodčího řízení, dle etického 

 
244 LEW, D. M. Julian. Confidentiality in Arbitrations in England. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
245 SAMUEL, Mayank. Confidentiality in International Commercial Arbitration: bedrock or window-

dressing? [online]. Wolters Kluwer Blog, publikováno 21. 2. 2017 [cit. 13. 11. 2019]. Stěžejním 

pro výše uvedené bylo rozhodnutí v případu Emmott v. Michael Wilson & Partners, kde soud 

vyjádřil povinnost neveřejnosti rozhodčího řízení, která vyvstává z povahy rozhodčího řízení. 

Viz HWANG, Michael; CHUNG, Katie. Defining the Indefinable: practical problems of 

confidentiality in arbitration. s. 612. In: MOSER, Michael, J; ed. Journal of International 

Arbitration. [online]. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Arbitration, 2009 [cit. 13. 11. 2019]. 
246 Blíže v DUPEYRÉ, Romain. Arbitration on the Witness Stand! Comparative Approaches. [online]. 

Kluwer Arbitration Blog, publikováno 3. 8. 2010 [cit. 8. 12. 2019]. 
247 CAPPER, Phillip; ZAGONEK, Julia. Relevant Aspects of the English Legal System. In: LEW, D. M. 

Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. 

[online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
248 Bar Standards Board. BSB Handbook. [online]. [cit. 19. 12. 2019].  
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kodexu pro solicitory249 se užijí pouze některá mandatorní ustanovení, 
mezi která patří např. povinnost bezúhonného jednání, jednání 
v nejlepším zájmu klienta a jednání vzbuzujícího důvěru v právní 
profesi.250 

V ust. § 68 AA jsou vymezeny důvody, pro které je možné zrušit 
rozhodčí nález, mj. porušení zásady rovnosti a plné příležitosti. Dle § 68 
odst. 3 AA je však pro zrušení nálezu z důvodu porušení těchto zásad 
nutné způsobení podstatné nespravedlnosti (substantial injustice).251 

K pojmu podstatné nespravedlnosti více v odůvodnění rozhodnutí ve 
věci Newfield Construction vs. Tomlinson, kde soudce Peter Coulson 
konstatoval: „Paragraf 68 je koncipován jako běh na dlouhou trať, který je 
k dispozici pouze v extrémních případech, kdy tribunál vedl řízení tak 
nesprávně, že spravedlnost volá po nápravě.“ Pouhá chyba v rozhodčím 

nálezu, kterou lze shledat nefér vůči jedné straně, tedy neznamená 
jednání v rozporu s ust. § 33 AA a automaticky porušení citovaných 
zásad.252  

K dovolání se zrušení rozhodčího nálezu dle § 68 AA je třeba, aby 
strany vadu řízení253 namítaly bezodkladně. Nestane-li se tak, ztrácí dle 
§ 73 AA254 právo vznést námitku. Toto právo ztrácí strana i ve chvíli, kdy 
o takové vadě řízení věděla, a přesto v řízení dále pokračovala. Pokud by 

se i tak chtěla strana účinků § 68 AA dovolávat, byla by pak povinna 
prokázat, že o vadě řízení nevěděla nebo nemohla vědět.255 

 

 
249 Solicitors Regulation Authority. SRA Code of Conduct for Solicitors. [online]. [cit. 19. 12. 2019].  
250 PENDELL, Guy; HUARD-BOURGOIS, Juliette. Rights and Duties of the Parties and Counsel. 

In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and 

Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
251 Makarius, 2015, op. cit., s. 303. 
252 Newfield Construction Limited v Tomlinson. England and Wales High Court of Justice, Queens 

Bench Division. Odst. 41. [online]. [cit. 18. 12. 2019].  
253 Kupříkladu řízení bylo vedeno nevhodným způsobem, v rozporu s ujednáním stanoveným 

v rozhodčí smlouvě nebo bylo-li řízení stiženo jinou vadou, která by měla vliv na řádnost 

řízení. § 68 odst. 1 AA však stanovuje i další případy. 
254 Jedná se o kogentní ustanovení. 
255 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 834-835. 
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4.2 Postup v řízení 

Rozhodčí tribunál je povinen vést řízení dle okolností jednotlivých 
případů a způsobem předcházejícím prodlení a nepřiměřeným 
nákladům (§ 33 odst. 1 písm. b) AA).256 

Ustanovení § 34 AA upravuje pravomoci tribunálu, co se procesních 
a důkazních otázek týče. Rozhodcům je stanovena široká diskrece ve 
všech procesních otázkách včetně dokazování (§ 34 odst. 1 AA). 

Rozhodčí řízení tak může být vedeno odlišně od řízení soudního; 
rozhodci jsou oprávněni vést rozhodčí řízení, jak považují za vhodné, 
pokud si strany neujednaly odlišně; široké diskrece rozhodců se tedy 
užije toliko v případě, že si strany procesní otázky neujednaly v rozhodčí 

smlouvě.257 Vedení řízení v rozporu s postupem sjednaným stranami by 
naplňovalo znaky § 68 odst. 2 písm. c) AA, tudíž by zakládalo důvod pro 
návrh na zrušení rozhodčího nálezu.258  

Demonstrativní výčet procesních otázek, které podléhají diskreci 
rozhodců obsahuje § 34 odst. 2 AA. Patří mezi ně volba jazyka (jazyků)259, 
ve kterém bude řízení vedeno, případné překlady dokumentů do cizího 
jazyka260 (písm. b), které dokumenty mají být stranami předloženy 
a v jaké fázi řízení (písm. d), zdali se uplatní striktní pravidla pro 

dokazování, např. pravidla přípustnosti důkazů, relevantnost, čas 
a forma důkazních prostředků (písm. f), případné aktivní podílení se na 
provádění důkazů ze strany rozhodčího senátu (písm. g) a míra použití 
ústních projevů a listinných důkazů (písm. h).261  

 
256 FLANNERY, Louis. The English Statutory Framework. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. 

Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
257 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 771. 
258 Ibidem, s. 823. 
259 K volbě jazyka řízení blíže v FIENZA, Valentina. The choice of language of the proceedings: an 

underestimated aspect of arbitration? [online]. Kluwer Arbitration Blog, publikováno 6. 5. 

2014 [cit. 17. 12. 2019]. 
260 Domnívám se, že se bude postupovat obdobně jako v případě německé úpravy, tj. rozhodci by 

měli pamatovat na své jazykové schopnosti, měli by zvážit relevanci důkazu a jeho překladu 

v celém kontextu dokazování a pro rozhodnutí ve věci a vydání rozhodčího nálezu by měli 

brát v úvahu náklady na překlad listin a v neposlední řadě by měli rozhodnout v souladu se 

zásadami, jimiž se rozhodčí řízení řídí. 
261 Lze usuzovat, že faktorem ovlivňujícím proces dokazování bude právní zázemí stran 

a rozhodců. Opět zde narážíme na kolizi common law a kontinentálního práva 
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Dle ust. § 46 odst. 1 AA rozhodčí tribunál rozhodne o předmětu 
sporu dle rozhodného práva zvoleného stranami (písm. a) nebo se strany 
mohou dohodnout na užití nestátního práva, např. vzorového zákona 
UNCITRAL, principů UNIDROIT, Lex Mercatoria atd, dle kterého bude 
postupováno (písm. b); zvolené právo však nesmí být v rozporu 
s kogentními ustanoveními legis arbitri a veřejným pořádkem.262 

Ve druhé kapitole jsem zmínil tzv. Terms of Reference, tedy 
dokument, ve kterém strany spolu s rozhodci blíže určí postup v řízení, 

sjednají podobu řízení a vymezí předmět sporu. Obecně není dokument 
Terms of Reference v zemích common law v rámci rozhodčího řízení 
využíván, a to zvláště kvůli přesvědčení právníků ze zemí common law, 
podle kterých mají být tvrzení stran řádně zkoumána prostřednictvím 
výměny dokumentů a výslechu svědků, nikoliv pouze v mezích předem 

stanovených sporných oblastí.263 

4.2.1 Ústní jednání 

Dle § 34 odst. 1 AA jsou rozhodci vázáni dohodou stran ohledně ústního 
jednání; není-li takové dohody, je dle § 34 odst. 2 písm. h) AA na volném 
uvážení tribunálu, zda ústní jednání pro účely dokazování nařídí. 
Rozhodci mohou dle okolností případu nařídit „zjednodušené řízení“, 

jsou-li předložené dokumenty pro přijetí řádného rozhodnutí 
dostačující.264 

4.2.2 Jazyk řízení 

Pokud si strany v rozhodčí smlouvě nesjednají jazyk, ve kterém bude 
řízení vedeno, připadá volba na rozhodce, kteří v takovém případě 
zpravidla zvolí jazyk, ve kterém je sepsána smlouva hlavní. Lze avšak 
uvažovat i o volbě odlišného jazyka, např. takového ve kterém byla 

 
viz BALTHASAR.: „převážná většina rozhodčích řízení v Anglii bude následovat anglo-americký 

model sestávající z úvodní řeči, svědectví a znaleckých posudků zahrnující výslech, křížový 

výslech a závěrečnou řeč, následovanou závěrečným písemným prohlášením shrnujícím průběh 

ústního projednání.“ BALTHASAR, 2016, op. cit., s 330. 
262 SHEPPARD, Audley. Applicable Substantive Law. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. 

Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
263 FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 667. 
264 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 773. 
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vedena převážná část komunikace mezi stranami.265 Při provádění 
překladů dokumentů a výslechů svědků za účasti tlumočníků se 
v anglickém rozhodčím řízení postupuje obdobně jako v řízení českém 
a německém. 

4.3 Dokazování 

 „Diskrece rozhodcům umožnuje vést řízení vyšetřovacím (inkvizičním) 

způsobem, který však není v Anglii běžný. Pokud by strany měly zájem vést 
rozhodčí řízení tímto stylem, bylo by vhodné si takový postup výslovně 
ujednat už v rozhodčí smlouvě.“266  

Ustanovení § 34 odst. 2 písm. g) AA stanoví, že v případě, kdy si 
strany neujednaly odlišně, je na rozhodčím tribunálu, zda, a do jaké míry, 
se bude sám aktivně podílet na zjišťování skutečností a práva.267 Samotní 
rozhodci tak mohou zaujmout v dokazování proaktivní roli, dotazovat se 
svědků, požadovat od stran dodání dodatečných dokumentů apod.268  

Dle ust. § 38 odst. 1 AA je stranám umožněno dohodnout se na 
pravomocech, kterými bude rozhodčí tribunál disponovat ve vztahu 
k účelu a vedení řízení. Odst. 5 citovaného ustanovení umožňuje 

tribunálu nařídit výslech účastníka řízení nebo svědka pod 
přísahou/přísežným prohlášením.269 Dle § 38 odst. 6 AA je tribunál 
zmocněn přikázat straně zajištění a uchování důkazu, který má tato 
strana ve své dispozici. Předmětné ustanovení je dispozitivní, užije se 
tehdy, pokud si strany neujednaly odlišně.270  

Ustanovení § 40 odst. 1 AA ukládá stranám povinnost postupovat 
způsobem zajišťujícím řádný a efektivní průběh rozhodčího řízení, 

 
265 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 772. 
266 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 376. 
267 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s 534. 
268 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 773. 
269 Rozdíl mezi přísahou (oath) a čestným prohlášením (affirmation) je takový, že affirmation se 

použije v případě, kdy osoba odmítne vypovídat pod přísahou vzhledem ke své náboženské 

příslušnosti. Přísaha je náboženské povahy, svědek přísahá před Bohem, zatímco čestné 

prohlášení náboženský charakter nemá. Z právního hlediska mezi oath a affirmation rozdíl 

není; oba instituty mají stejné právní účinky. Upraveno v Oaths Act 1978.  
270 TWEEDDALE, Andrew; TWEEDDALE, Keren. Arbitration of commercial disputes: international 

and English law practice. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 717-718. 
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např. rychlým vyhověním nařízení rozhodčího tribunálu co do 
procesních a důkazních otázek (§ 40 odst. 2 písm. a) AA).271  

4.3.1 Pomocná funkce obecných soudů 

Ustanovení § 42 AA stanoví, že pokud si strany neujednaly odlišně, může 
soud stranám přikázat splnění nařízení (peremptory order) vydaného 
rozhodčím tribunálem. Nařízení vydává rozhodčí senát, pokud se strany 
opakovaně neřídily pokyny tribunálu. Nařízením tribunál stranám 

stanoví finální lhůtu ke splnění určitého úkonu, např. předložení 
dokumentu.272 Ustanovení § 42 AA tak umožňuje soudu doplnit 
oprávnění tribunálu o pravomoc, kterou disponuje v soudním řízení. 
Návrh podle ust. § 42 AA může být podán (i) rozhodčím tribunálem po 
oznámení všem účastníkům řízení, (ii) účastníkem řízení se souhlasem 
tribunálu a po oznámení ostatním účastníkům řízení, nebo (iii) stranami 
řízení i bez svolení tribunálu, pokud tak bylo stranami sjednáno již 
v rozhodčí smlouvě.273 Neřídila-li by se strana soudem vydaným 
nařízením, vystavovala by se tak sankcím udělovaným za pohrdání 
soudem.274 

 Ustanovení § 43 AA opravňuje strany obrátit se na soud s návrhem 
zajištění účasti svědka v rozhodčím řízení za účelem výpovědi, vydání 

dokumentů a jiných důkazů. Obrátit se na soud může toliko strana 
rozhodčího řízení. Oprávnění je nicméně podmíněno souhlasem 
tribunálu nebo předchozí dohodou stran. Tímto postupem však straně 
není umožněno obcházet procesní rozhodnutí tribunálu podle § 34 AA. 
Tento postup také nesmí být zneužíván k tzv. „lovení důkazů“; strana je 
tedy povinna přesně vymezit například, které konkrétní dokumenty 
vyžaduje. V odst. 4 citovaného ustanovení je stanoveno, že osoby 
v rozhodčím řízení nesmí být postupem dle § 43 AA nuceny k předložení 
dokumentů, které by nebyly povinny poskytnout v soudním řízení. Na 

 
271 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 781. 
272 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
273 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 784. 
274 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
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dokumenty podléhající tajemství (privilege)275 se tak tato povinnost 
nevztahuje.276  

Soud provádí úkony dle ust. § 43 AA postupem dle civilního řádu.277 
V případě neuposlechnutí soudní výzvy je oprávněn použít donucovací 
prostředky. Postup dle § 43 AA se uplatní i v případě, kdy se rozhodčí 
řízení nekoná na území Anglie. Aplikace předmětného ustanovení je 
nicméně podmíněna dvěma požadavky. Prvním je přítomnost svědka na 
území Anglie (the witness is in the United Kingdom)278. Druhým je pak 

skutečnost, že jednání, kterého se má svědek účastnit, se bude konat na 
území Anglie.279  

Dalším ustanovením upravujícím pomocnou funkci soudu je 
ust. § 44 AA, které soudu umožňuje disponovat stejnou mírou pravomoci 

při výkonu určitých úkonů, jakou disponuje při výkonu stejných úkonů 
v soudním řízení; strany takovou pravomoc mohou v rozhodčí smlouvě 
omezit či vyloučit. Úkony jsou taxativně vymezeny v § 44 odst. 2 AA. Ve 
výčtu úkonů se mj. nachází provádění svědeckých výpovědí (písm. a) 
a uchování důkazů (písm. b)280. Ustanovení § 44 AA se použije 
i v případě, kdy se rozhodčí řízení nekoná na území Anglie (even if the 
seat of arbitration is outside England or Wales) nebo místo řízení ještě 
nebylo sjednáno.281 V souladu s ust. § 44 odst. 2 písm. a) AA může 

zahraniční soud dožádat anglický soud o provedení výslechu svědka 

 
275 Viz případ Three Rivers District Council & Ors v. Bank of England, ve kterém se Lord Scott 

vyjádřil k tajemství mj. následovně: „ …the modern case law on legal professional privilege has 

divided the privilege into two categories, legal advice privilege and litigation privilege. 

Litigation privilege covers all documents brought into being for the purposes of litigation. Legal 

advice privilege covers communications between lawyers and their client whereby legal advice 

is sought or given. Lord Jauncey of Tullichettle described litigation privilege as ‚essentially a 

creature of adversarial proceedings‘ and held that the privilege could not be claimed in order 

to protect from disclosure a report prepared for use in non-adversarial proceedings.“ In: 

Opinions of the Lords of Appeal for Judgement. Three Rivers District Council & Ors v. Bank of 

England, ze dne 11. 11. 2004, UKHL 48 [online]. British and Irish Legal Information Institute. 

[cit. 5. 12. 2019].  
276 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 785-786. 
277 Konkrétně CPR, Part 34. 
278 Citované ustanovení je předmětem odborných diskuzí, zdali je aplikace podmíněna 

občanstvím svědka, nebo postačí jeho přítomnost na území Spojeného království. Vzhledem 

k tomu, že zákon explicitně nestanoví podmínku občanství, lze dovodit, že postačí jeho 

přítomnost na území Spojeného království. 
279 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 785-786. 
280 Koreluje s nařízením tribunálu v § 38 odst. 6 AA. 
281 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 787-788. 
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důležitého pro rozhodčí řízení, nachází-li se svědek mimo jeho 
jurisdikci.282 Anglické soudy tak vykonávají pomocnou funkci i pro 
rozhodčí tribunály mimo Anglii.283 

Dle ust. § 43 a § 44 AA tak anglické soudy poskytují součinnost 
i v zahraničním rozhodčím řízení, a to v souladu s ust. § 2 odst. 3 AA, čímž 
lze do jisté míry vyvrátit názor, že anglické soudy zcela postrádají 
pravomoc v rozhodčích řízeních vedených v zahraničí. Dle citovaného 
ustanovení však soudy požívají relativně širokou diskreci rozhodnout 

o tom, zdali takovou součinnost poskytnou a v případech, kdy má 
dožadovaný úkon minimální spojitost s Anglií, ji také odmítají.284 

Strany sporu dožadují výše zmíněnou asistenci obecných soudů 
prostřednictvím arbitration claims, upravených v části 62 CPR.285 

4.3.2 Důkazní břemeno 

Důkazní břemeno je v Anglii považováno za procesněprávní institut. 
V anglickém právu se také uplatňují domněnky a fikce. Nepředložení 
důkazů mohou rozhodci brát jako neunesení důkazního břemene 
a vyvodit pro stranu z takového jednání nepříznivé závěry.286 Obdobně 
jako v zemích kontinentálního práva nejsou notoriety v civilním řízení 

předmětem dokazování.287 

Míra důkazů není upravena právními předpisy, je tedy na 
rozhodcích, aby úroveň míry důkazů stanovili jednotlivě pro každé 
řízení. V Anglii se nicméně v civilních sporech obecně uplatňuje zásada 
převažující pravděpodobnosti (on the balance of probabilities). Existují-
li ve sporu protichůdné a rovnocenné důkazy stran, které pojednávají 
o totožné věci, má tribunál za to, že skutkový stav nebyl prokázán.288  

 
282 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
283 REDFERN, 2004, op. cit., s. 393. 
284 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 725. 
285 O’CALLAGHAN, Kieron; FINNIS, Jerome. Support and Supervision by the Courts. In: LEW, D. M. 

Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. 

[online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
286 MAKARIUS, 2015, op. cit., s. 148. 
287 GEEROMS, 2004, op. cit., s. 22. 
288 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 377. 



ANGLIE, WALES A SEVERNÍ IRSKO 

69 

Zásada iura novit curia se v anglickém právu neuplatní. Je na 
stranách, aby soudce v soudním řízení na cizí právní prvek upozornili. 
Soudce nemá pravomoc aplikovat cizí právo ex officio.289 S cizím právem 
se zachází jako se skutečností,290 je tedy předmětem dokazování, které 
se provádí prostřednictvím znaleckých posudků.291 Stranu, která namítá 
aplikaci cizího práva, tíží břemeno prokázání této skutečnosti.292 Pokud 
by se nepodařilo cizí právo prokázat, uplatní se zásada podobnosti; ve 
výsledku tak anglický soud použije anglické právo s přesvědčením, že je 
cizímu právu blízké.293 Existují názory, že v mezinárodním rozhodčím 

řízení se cizí právo jako skutečnost nedokazuje a je s ním zacházeno jako 
s právem.294 Rozhodcům může působit potíže povinná aplikace 
kogentních norem cizího práva, pokud předpisy explicitně nestanoví, 
která ustanovení jsou kogentní povahy. Někteří autoři jsou tak toho 

názoru, že rozhodci nemají obecnou povinnost zkoumat obsah cizího 
práva, to je ponecháno stranám sporu. Pokud si však strany prvku cizího 
práva nejsou vědomy nebo nejsou kvalifikovaně zastoupeny, je úlohou 
tribunálu strany o prvku cizího práva informovat.295 

4.4 Důkazní prostředky 

Pokud se strany nedohodly jinak, je v pravomoci rozhodů rozhodnout 
o způsobu, čase a formě důkazních prostředků a provádění dokazování. 
Rozhodčí tribunál rozhodne, zdali uplatní striktní pravidla dokazování 
(například nepřipustí důkazy typu svědectví z doslechu296), jestli 

 
289 GEEROMS, 2004, op. cit., s. 74. 
290 Ibidem, s. 89. 
291 Ibidem, s. 131. 
292 Ibidem, s. 116. 
293 Ibidem, s. 200. 
294 SHEPPARD, Audley. Applicable Substantive Law. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. 

Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
295 BERMANN; MISTELIS, 2011, op. cit., s. 204. 
296 Hearsay evidence; obecně přípustný nepřímý důkaz v občanském řízení v Anglii. Z dikce 

zákona v čl. 11 a 12 se úprava vztahuje také na rozhodčí řízení. Upraveno v Civil Evidence Act 

1995. Dle Harrise se však Civil Evidence Act a další striktní pravidla na rozhodčí řízení 

neuplatní automaticky, naopak se využije postupu dle ust. § 34 odst. 2 písm. f) AA. Viz LEW, 

D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. 

[online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
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připustí dokumenty předložené v neoficiální verzi apod. V praxi 
rozhodčí tribunál běžně připouští všechny relevantní důkazy.297 

Rozhodčí senát se při posuzování přípustnosti důkazů řídí dle 

vlastního uvážení298. Hrozí však, že pokud by rozhodci odmítli provést 

obecně přípustný důkaz, mohlo by se jednat o vadu řízení; to, zda povede 

k eventuálnímu zrušení rozhodčího nálezu, bude záležet na 

individuálním posouzení, nakolik byl důkaz relevantní pro rozhodnutí ve 

věci. Naopak, připuštění důkazu, který by byl obecně před soudy 

nepřípustný, není považováno za vadu rozhodčího řízení, jelikož se 

uplatní diskrece rozhodců stanovená v ust. § 33 AA.299  

Samotní rozhodci jsou oprávněni užívat v rozhodování své expertní 
zkušenosti, které nabyli během své profesní kariéry. Ostatně z tohoto 
důvodu jsou také často stranami vybíráni. Rozhodci jsou však povinni 
rozhodovat ve věcech pouze na základě předložených důkazů; nesmí 
spojit své expertní vědomosti s důkazy, které nebyly stranami 
předloženy.300 

4.4.1 Svědecké výpovědi  

Dle § 34 odst. 2 písm. e) AA je tribunál oprávněn nařídit způsob 

provádění výslechů svědků a znalců. Omezení strany klást svědkovi 
protistrany otázky vystavuje rozhodčí nález možnému napadení 
a zrušení z důvodu porušení zásad uvedených v § 33 odst. 1 písm. a) AA. 
Tribunál by se ovšem neměl zdráhat nařídit časové limity na křížové 
výslechy nebo ukončit výslech z důvodu nadbytečnosti.301 

Rozhodčí tribunál stanoví způsob, kterým budou svědci vyslýcháni, 
ledaže si strany sjednají odlišně. Může tedy dojít k několika situacím: 
(i) strana vyslechne svědka, poté následuje křížový výslech, (ii) strana 
svědka vyslechne, následuje křížový výslech, poté dojde na re-direct302 

 
297 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 773. 
298 Dle Weiganda je při zkoumání přípustnosti znaleckých posudků vhodné využít části 5. CPR. 

Viz WEIGAND, 2009, op. cit., s. 381. 
299 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 376. 
300 Ibidem, s. 377. 
301 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 772-773. 
302 První strana vyslechne svědka znovu a v otázkách navazuje na to, co zaznělo v křížovém 

výslechu. 
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a následný re-cross303 anebo (iii) svědka vyslechne tribunál. Vždy 
v souladu se zásadou efektivity, rychlosti, hospodárnosti a rovnocenné 
příležitosti.304 

I na již zmíněnou komunikaci strany se svědkem před výslechem 
svědka panují odlišné názory. Obecně platí, že země common law 
s určitou přípravou svědka nemají problém, zatímco země 
kontinentálního práva na tuto skutečnost nahlížejí spíše konzervativněji. 
V mezinárodním rozhodčím řízení se určitá „příprava“ zásadně 

umožňuje, nesmí však vést k navádění svědka nebo změně jeho 
výpovědi.305 Běžnou praxí se v Anglii stává najímání externích poradců, 
jejichž úkolem je příprava svědka na výslech před rozhodčím tribunálem. 
Stále se nicméně uplatní pravidlo zakazující tzv. coaching, tj. navádění či 
změna výpovědí svědků. Stěžejní je zachování pravdivosti. Základem 

přípravy tedy může být například vysvětlení postupu při výslechu, úloha 
rozhodčího tribunálu a obecné rady k podání výpovědi, typicky přednést 
ji jasně a srozumitelně.306 V zemích common law obecně jako svědci 
vystupují strany sporu i jejich zástupci.307 

Rozhodčí tribunál je oprávněn nařídit, že svědecká výpověď bude 
podána pod přísahou či již zmíněným čestným prohlášením (ust. § 38 
AA). Avšak strany sporu mohou stanovit v rozhodčí smlouvě odlišně. 

Pokud by svědek pod přísahou (čestným prohlášením) lhal, vystavoval 
by se možným trestněprávním následkům pro trestný čin křivé 
výpovědi.308 Konkrétní zákonnou úpravu obsahuje Perjury Act 1911.  

Rozhodčí tribunál nedisponuje prostředky, kterými by svědka 
přinutil předstoupit a vypovídat.309 Strany tak mohou využít již 
zmíněného postupu dle ust. § 43 AA, pomocí kterého mohou zajistit účast 
a provedení výslechu svědka či poskytnutí dokumentů310 potřebných 
pro rozhodnutí ve věci prostřednictvím soudu. Jak již bylo zmíněno, tato 
možnost je však podmíněna souhlasem tribunálu nebo dohodou stran, 

 
303 Obdobně jako v případě re-directu, protistrana opětovně vyslechne svědka. 
304 FOUCHARD; GAILLARD; SAVAGE, 1999, op. cit., s. 702. 
305 Ibidem, s. 701. 
306 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
307 Ibidem. 
308 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 920.  
309 TWEEDDALE; TWEEDDALE, 2005, op. cit., s. 712. 
310 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 582. 
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přítomností svědka na území Anglie a provedením jednání na území 
Spojeného Království.311 „Při předvolání svědka strana postupuje dle CPR 
č. 34.312Rozhodčí tribunál při svém rozhodování, zdali povolí postup dle 
§ 43 AA, musí postupovat v souladu se zásadou stanovenou v § 33 odst. 1 
AA, tedy zásadou, která stanoví rovnocenné postavení stran.“313 

4.4.2 Znalecké posudky 

V souladu s anglickým právem a praxí jsou strany sporu oprávněny 

dohodnout se na způsobu řešení jejich sporu, sjednat si či vyloučit užití 
znalců a znaleckých posudků k potvrzení či vyvrácení sporných tvrzení, 
a to za předpokladu, že se to nepříčí veřejnému pořádku.314 Pokud si 
strany v rozhodčí smlouvě neujednaly odlišně, je dle ust. § 37 AA tribunál 
oprávněn ustanovit znalce, a to i bez předchozí konzultace se stranami. 

V praxi obvykle k takovým konzultacím dochází. Od znalců, kteří 
jsou ustanoveni tribunálem, se vyžaduje nestrannost, nezávislost 
a objektivnost vůči stranám sporu.315 Právě z důvodu nutnosti 
nezávislého a expertního názoru, který objasňuje danou problematiku 
sporu, disponují rozhodci pravomocí ustanovit znalce; tímto nicméně 
rozhodčí tribunál nesmí obcházet svou povinnost rozhodnout ve věci.316 
Má-li strana za to, že znalec ustanovený tribunálem nejedná objektivně 

a nestranně, je o tom oprávněna zpravit tribunál a namítat znalcovu 
nevěrohodnost. Nebyl-li by znalec odvolán po potvrzení jeho 
nedůvěryhodnosti, zakládalo by to předpoklad pro zrušení rozhodčího 
nálezu z důvodu uvedeného v ust. § 68 odst. 2 písm. a) AA a pro jednání 
v rozporu s ust. § 33 AA.317  

Znalec zásadně podává znalecký posudek v písemné formě. Pokud 
v řízení figurují protichůdné závěry více znaleckých posudků (nebo 
strana napadne pravdivost znaleckého posudku) dochází k nařízení 
ústního jednání, v jehož průběhu jsou strany oprávněny znalci klást 

 
311 BALTHASAR, 2016, op. cit., s. 333. 
312 TWEEDDALE; TWEEDDALE, 2005, op. cit., s. 742. 
313 Ibidem, s. 712. 
314 HARRIS, Bor. Expert Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, 

with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 

2019]. 
315 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 381. 
316 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 776. 
317 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 382. 
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otázky. Zákon tak stanoví možnost konfrontace zásadně v rámci ústního 
řízení. O nařízení ústního jednání rozhoduje tribunál. U znalců zvolených 
stranami mnozí pochybují o jejich nestrannosti a objektivnosti. Pokud by 
se skutečně prokázalo, že znalec jmenovaný stranou nejedná objektivně 
a nestranně318, je tribunál oprávněn ke znaleckému posudku takového 
znalce nepřihlížet.319  

Strany mohou přistupovat a komunikovat se svými zvolenými znalci 
zásadně během celého řízení i před jejich jmenováním. Obecně lze říci, že 

právní zástupci stran znalce informují o průběhu jednání a postupu 
v řízení během jednání. Anglické právo však zakazuje jakoukoliv formu 
navádění či ovlivňování znalce a jeho výpovědi.320 Samotné nacvičování 
otázek a odpovědí by se v Anglii považovalo přinejmenším za neetické.321  

Permisivní povaha anglického zákona umožňuje v dokazování 
využití moderních způsobů provádění znaleckých posudků.322 Jeden 
z nich představuje tzv. expert conferencing; institut, jehož základem je 
souběžná prezentace znaleckých posudků, ve které znalci, formou 
diskuze, přednášejí svá stanoviska a navzájem si kladou otázky ve snaze 
snížit relevanci poskytnutého expertního názoru protistrany. Dalším je 
tzv. joint conferencing; jedná se o obdobný institut s tím rozdílem, že se 
znalci setkají mimo prostory rozhodčího soudu s cílem vypracovat 

společnou zprávu, ve které zachytí souhlasné názory a akcentují odlišná 
stanoviska.323 Společná zpráva usnadňuje rozhodcům orientaci 
v problematice.324 Oba zmíněné instituty umožňují ucelené a komplexní 
přezkoumání znaleckých posudků, a to za přítomnosti tribunálu a stran 

 
318 V kapitole věnující se obecným rozdílům mezi common law a kontinentálním právem byla již 

zmíněna tzv. Woolfova reforma z 90. let minulého století, která výrazně zasáhla a proměnila 

civilní soudnictví v Anglii a Walesu. Mimo již zmíněnou oblast discovery však ovlivnila i to, 

jakým způsobem znalci ustanovení stranami operují. V tehdejší době bylo znalcům do značné 

míry vytýkáno jejich pouhé předstírání nestrannosti a v právnických kruzích se na takové 

znalce nahlíželo kriticky. Reforma se snažila přinutit znalce k vetší loajalitě k soudu i přes 

fakt, že vykonávali svou funkci z pozice znalce zvoleného stranami. Viz ROGERS, 2014, op. cit., 

s. 148. 
319 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 382. 
320 WEIGAND, 2009, op. cit., s. 382. 
321 ROGERS, 2014, op. cit., s. 147. 
322 HARRIS, Bor. Expert Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, 

with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 

2019]. 
323 ROGERS, 2014, op. cit., s. 149. 
324 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 961. 
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sporu. Oba tyto moderní způsoby provádění znaleckých posudků 
vyžadují vyšší zodpovědnost tribunálu při přípravě a vedení jednání325 
a lze jich využít pouze se souhlasem stran.326 

Vzhledem k tomu, že úlohou znalců je vypracování znaleckého 
posudku, ve kterém prezentují svůj odborný názor a nikoliv fakta, 
existují názory, že by bylo pošetilé podrobovat znalce trestnímu stíhání 
za křivé svědectví. Ostatně je pravdou, že i v případě svědků, kteří se 
přísahou zavazují k prezentovaní pravdy, dochází k trestnímu stíhání 

zcela ojediněle, jelikož obecně není zájem stíhat svědky rozhodčích 
řízení.327 V odborné literatuře není zcela zodpovězena otázka, který 
právní řád se v případě postihu za křivé svědectví uplatní a zdali je 
tribunál oprávněn, či dokonce povinen, informovat příslušné orgány, 
nebo je v tomto směru vázán mlčenlivostí.328 

4.4.3 Dokumenty 

Anglie, známá svým rezervovaným vztahem k písemným dokumentům 
a sklonem k provádění důkazů ústně, prošla během posledních několika 
desítek let výraznou změnou. Způsob provádění důkazů se výrazně 
přiblížil praxi zemí kontinentálního práva. Tato praxe se promítá i do 
rozhodčího řízení.329 Mezi nejčastěji používané dokumenty patří podaní, 

kterým se zahajuje řízení, ve kterém strany uvádí toliko základní 
informace, aniž by dokumenty obsahovaly popis detailních skutkových 
okolností opřených o právní rámec a právní argumentaci,330 písemné 
svědecké výpovědi a znalecké posudky.331 

Dle § 34 odst. 2 písm. d) AA je tribunál oprávněn rozhodnout, jaké 
dokumenty mají být mezi stranami předány a kdy. Dle příslušného 
ustanovení je ponecháno na posouzení tribunálu, zdali nařídí obecné 
disclosure veškerých dokumentů, které mají strany k dispozici, nebo 

 
325 HARRIS, Bor. Expert Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, 

with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 

2019]. 
326 NEWMAN, Lawrence. W; SHEPPARD, Ben, H, Jr; ed. Take the Witness: cross-examination 

in international arbitration. New York: Juris, 2010, s. 262. 
327 ROGERS, 2014, op. cit., s. 166- 167. 
328 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 930. 
329 BISHOP; KEHOE, 2010, op. cit., s. 475. 
330 NEWMAN; HILL, 2014, op. cit., s. 635. 
331 BISHOP; KEHOE, 2010, op. cit., s. 487-488. 
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bude ve svých požadavcích konzervativní.332 Rozhodčí senáty v Anglii 
zásadně zohledňují fakt, že strany odlišných právních kultur mají 
rozdílné představy o rozsahu, ve kterém mají být dokumenty 
předloženy, proto od stran zpravidla očekávají limitovanou výměnu 
dokumentů. Tribunály bývají povětšinou konzervativnější, „rybářské 
expedice“ (známé z amerického stylu discovery) nejsou vítány. Lze 
konstatovat, že při výměně je akceptováno minimální množství 
relevantních dokumentů potřebné k prokázání stranou tvrzených 
skutečností v souladu se zásadou rozumné příležitosti předložit svou věc 

tribunálu.333 

Obecná úprava disclosure v civilním řízení je obsažena v části 31 
CPR. Mezi dokumenty, které podléhají standardnímu disclosure 
v soudním řízení, patří dokumenty, o které se strana opírá, dále 

dokumenty, které mohou nepříznivě ovlivnit straně její vlastní případ 
nebo případ jiné strany atd. (31. 6 CPR). Soud však může rozsah 
disclosure omezit (31.5. odst. 2. CPR). 

Tribunál by neměl vyžadovat po účastnících řízení poskytnutí 
důvěrných dokumentů (privileged documents).334 V řízení před soudy se 
v Anglii rozlišují (i) dokumenty podléhající legal nebo litigation privilege, 
(ii) dokumenty, jejichž předložení by vedlo k trestnímu stíhání (self-

incrimination privilege), (iii) dokumenty obsahující komunikaci, ve které 
se strany pokoušejí o urovnání sporu335 (without prejudice privilege) 
a (iv) dokumenty, které podléhají tajemství z důvodů veřejného pořádku 
(public interest immunity privilege)336. Odlišné principy se mohou 
uplatnit v případě, kdy tribunál či strany nepochází ze zemí common law 
nebo rozhodným právem není právo anglické.337 Skutečnost, že se 
rozhodčí řízení koná na území Anglie, sama o sobě neznamená, že se 
úprava ochrany důvěrných dokumentů řídí anglickým právem. Anglický 

 
332 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 772. 
333 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
334 Obdobně je tak stanoveno v případě vyžádání dokumentů soudem v § 43 odst. 4 AA.  
335 Strany se nemusí obávat možných detrimentálních následků jejich prohlášení v rámci 

urovnávání sporů. 
336 CAPPER, Phillip; ZAGONEK, Julia. Relevant Aspects of the English Legal System. In: LEW, D. M. 

Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. 

[online]. Kluwer Law International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
337 SHEPPARD. In: MISTELIS, 2010, op. cit., s. 772. 
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zákon o rozhodčím řízení o úpravě privilege mlčí. V právnické obci je 
dodnes nevyjasněnou otázkou, zda je institut tajemství hmotněprávním 
či procesněprávním institutem. Byla-li by upřednostněna první varianta, 
aplikovala by se úprava právního řádu práva rozhodného pro meritum 
sporu. Upřednostněním druhé varianty by se uplatnila úprava v lege 
arbitri. V praxi rozhodnutí nejčastěji tíží rozhodčí tribunál, jelikož si 
strany úpravu zpravidla nesjednávají.338 

Rozhodčí tribunál nemá pravomoc přikázat třetí straně vydání 

dokumentů, ani pokud by se dobrovolně sama před tribunál dostavila. 
Pokud by měl rozhodčí tribunál za to, že třetí strana zadržuje relevantní 
dokumenty bez přesvědčivého důvodu, může z takového jednání vyvodit 
nepříznivé následky339 anebo využít postupu dle ust. § 43 AA, byť 
s jistým omezením. V rozhodnutí ve věci BNP Paribas v Deloitte & Touche 

LLP soud Queen’s Bench Division rozhodl, že není možné pomocí ust. § 43 
AA žádat vydání dokumentů od třetí strany v rozsahu discovery, ale toliko 
žádat konkrétní dokumenty, které mají potvrdit či vyvrátit určitou 
skutečnost340. Zatímco v prvním případě by se jednalo o zřejmé zneužití 
práva k nahlédnutí do všech dokumentů, kterými třetí strana disponuje, 
druhý případ představuje rozumnou možnost, jak pomocí konkrétního 
dokumentu prokázat tvrzenou skutečnost.341 

 
338 TIRADO, Joseph, M; PETIT, Sherina; ed. Factual Evidence. In: LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; 

ed. Arbitration in England, with chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 

International, 2013 [cit. 17. 12. 2019]. 
339 REDFERN, 2004, op. cit., s. 387. 
340 „…however formulated, it was an application for disclosure from a third party, not production of 

documents under subpoena. In accordance with case law on English rules of procedure, 

a witness summons to produce documents must relate to specific and identifiable documents. 

Section 43 of the Arbitration Act 1996 does not give the court power to order disclosure from 

a third party.“ In: High Court of Justice, Queens Bench Division, Commercial Court. BNP 

Paribas v Deloitte & Touche LLP, ze dne 28. 11. 2003, EWHC 2874 [online]. Arbitration Law 

Reports and Review. Oxford: Oxford University Press, 2003 [cit. 5. 12. 2019]. 
341 TWEEDDALE; TWEEDDALE, 2005, op. cit., s. 714. 
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5 Dílčí závěr 

 

Po předchozím rozboru národních úprav rozhodčího řízení v České 
republice, Německu a Anglii lze konstatovat, že mezinárodní rozhodčí 
řízení ve výše zmíněných zemích má společné následující: 

 

- V mezinárodním rozhodčím řízení se uplatní stejné zásady. 
Stěžejní zásadou je zásada spravedlivého procesu, do které lze 
zahrnout zásadu rovnosti a práva být slyšen – zde se nicméně 
vyskytuje patrná odlišnost. Oproti české a německé úpravě, 
které stranám přiznávají plnou příležitost vyjádřit se ve věci, 
přiznává anglická úprava stranám příležitost toliko 
rozumnou.  
 

- Jako jeden z pilířů rozhodčího řízení představuje autonomie 
vůle stan přední postavení napříč právními řády. Ve všech 
rozebíraných úpravách je stranám umožněno stanovit si 
rozhodčí smlouvou postup řízení (takto lze upravit nařízení 
ústního jednání, jazyk řízení a další dílčí aspekty řízení včetně 
dokazování). Omezeni jsou kogentními ustanoveními 
legis arbitri a zásadami, které se na rozhodčí řízení uplatní. 
Stranami neupravené okruhy jsou pak rozhodovány rozhodci, 
ti tak mohou v řízení zaujmout aktivní roli, nebo naopak roli 
pasivní. V rámci autonomie vůle stran je stranám umožněno 
v rozhodčím řízení odkázat rozhodce na užití např. soft law 
pravidel, mezi která patří dále v textu rozebíraná IBA pravidla. 

 
- V dokazování se ve všech citovaných úpravách užije principu 

dobrovolnosti. Rozhodčí smlouva zavazuje toliko strany, 
rozhodci nepožívají impérium, kterým by donutili před 
tribunál předstoupit třetí strany k podání výpovědi či 
předložení jiných důkazů. Pokud se stranám nepodaří zajistit 
účast svědka či nepředloží požadovaný dokument, jsou dle 
zmíněných úprav rozhodci oprávněni vyvodit z této 
skutečnosti pro stranu nepříznivé závěry. Zákony 
o rozhodčím řízení však ve všech třech zemích umožnují 
rozhodčímu tribunálu obrátit se na soud, a to s dožádáním 
provedení důkazu. Obecné soudy postupují dle národních 



DÍLČÍ ZÁVĚR 

78 

úprav civilního řízení. Převládajícím názorem je, že k úkonům 
soudy požívají ty kompetence, kterými disponují obecně 
v řízení soudním. I zde však nalezneme jistou odlišnost mezi 
právními úpravami. Zatímco v České republice je přiznáváno 
právo obrátit se na obecný soud toliko rozhodcům, v Německu 
a Anglii je možné, aby se na soud obrátily samotné strany 
rozhodčího řízení, to však za předpokladu, že s tím souhlasí 
rozhodčí tribunál. 

 
- V mezinárodním rozhodčím řízení jsou, dle vybraných 

právních úprav, rozhodci oprávněni využívat svých 
odborných zkušeností, které mohou uplatnit v hodnocení 
důkazů. Zákony stranám přiznávají právo ustanovit si znalce 
za účelem vypracování znaleckého posudku, který pak strany 
předloží rozhodčímu tribunálu, tribunál však znaleckými 
posudky není vázán – totéž platí o znaleckém posudku znalce 
ustanoveného tribunálem. 

 

Přestože při srovnání právních řádů citovaných zemí dojdeme 
k závěru, že v mnohém jsou úpravy obdobné (byť s jistými dílčími 
odlišnostmi), je možné uvést, že v mnohém se taktéž liší. Úprava níže 

zmíněných aspektů dokazování v zákonech o rozhodčím řízení chybí. 
Nám, obdobně jako rozhodcům, nezbývá nic jiného, než v mnohém 
vycházet z civilních řádů (odhlédneme-li od možné aplikace soft law 
pravidel a řádů rozhodčích soudů) a při zohlednění specifických znaků 
rozhodčího řízení přiměřeně aplikovat ustanovení upravující civilní 

řízení před soudy. Ostatně v českém zákoně o rozhodčím řízení je takto 
dokonce výslovně normováno. Zde se ostatně nejvíce projeví vliv 
právního prostředí a tradice spjaté s právní kulturou země, ze které 
rozhodce pochází. Odlišnosti úprav lze shrnout následujícím: 

 

- V kapitole o anglické úpravě jsem již zmínil skutečnost, že 
zásada mlčenlivosti nebyla v mezinárodním rozhodčím řízení 
zakotvena zákonodárcem, nýbrž jej stanovily soudy. Ty pak 
judikovaly názor, že zásada mlčenlivosti implicitně vyplývá 
z rozhodčí smlouvy a zavazuje taktéž strany rozhodčího řízení 
jakožto smluvní strany. Na rozdíl od anglické úpravy česká 
a německá ukládají povinnost mlčenlivosti toliko rozhodcům. 
Anglická zákonná úprava rozhodčího řízení se od zbylých 



DÍLČÍ ZÁVĚR 

79 

dvou liší tím, že v ní absentuje požadavek nezávislosti 
rozhodců.  
 

- Právní řády odlišně uchopují charakter důkazního břemene. 
Zatímco v České republice a Německu je důkazní břemeno 
hmotněprávním institutem – koho tíží důkazní břemeno tedy 
upravuje hmotné právo, v Anglii je na důkazní břemeno 
nahlíženo jako na institut procesněprávní. Zaměříme-li se na 
stanovení míry důkazů, z obecného přístupu zemí zjistíme, že 
v české a německé úpravě je v civilních věcech míra důkazů 
stanovena na úroveň pravděpodobnosti blízké jistotě, kdežto 
v Anglii je míra důkazů v civilních věcech zásadně snížena, a to 
na úroveň převažující pravděpodobnosti. 
 

- Česká úprava rozlišuje mezi svědeckými výpověďmi 
podanými svědky a účastníky řízení, kterým ukládá odlišné 
postavení, německá a anglická úprava přiznává výpovědím 
účastníků a jejich zaměstnanců stejné postavení jako svědků. 
Totéž platí pro znalecké posudky vypracované znalci 
ustanovenými stranami (tedy soukromé odborné expertízy). 
V české úpravě se tomuto typu důkazního prostředku 
nepřiznává povaha znaleckého posudku. Obdobně platí pro 
Německo. Zároveň však oba dva právní řády nezakazují 
stranám znalce pro vypracování soukromého znaleckého 
posudku zvolit. Oproti tomu anglická úprava znaleckým 
posudkům předkládaným stranami přiznává jakožto 
důkazům přední postavení, jelikož jsou to právě strany, které 
mají povinnost soudu předkládat důkazy. 

 
- Postup při provádění výslechu svědků a znalců v zákonech 

o rozhodčím řízení upraven není. Vycházíme-li z tradičního 
pojetí provádění výslechů v kontinentálním právu a common 
law, docházíme k závěru, že zatímco dle české a německé 
praxe vede výslech soud, dle anglické verze jsou výslechy 
v režii stran. Výslech zahajuje strana, která svědka navrhla, 
poté následuje křížový výslech protistrany, jejímž cílem je 
výpověď svědka co nejvíce zdiskreditovat; kontinentální 
právo křížové výslechy nezná. Po ukončení výslechu svědka 
soudem jsou sice strany oprávněny klást svědkovy dodatečné 
otázky, ty jsou však vedeny v neutrálním duchu. 
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- Další odlišností je zmocnění k užití institutu přísahy při 
svědecké, potažmo znalecké výpovědi. Zatímco česká úprava 
rozhodcům takovou pravomoc nepřiznává, ta anglická s ní 
vyloženě počítá. Současně se v Anglii nepravdivou výpovědí 
vystavují svědci nebezpečí trestního stíhání; dle české 
odborné obce se trestní postih neuplatní. Německo vztahuje 
trestní postih jen na případy skutkové podstaty podvodu. 

 
- V neposlední řádě je odlišnost právních řádů shledána 

v úpravě předkládání dokumentů. Česká a německá úprava 
umožňuje ediční povinnost strany a třetích osob, co do 
rozsahu a limitace oprávnění se však od anglické úpravy 
značně odlišuje. Zatímco v souladu s českou a německou 
úpravou může při splnění konkrétních podmínek strana 
sporu požadovat, aby soud nařídil protistraně předložení 
určitého, konkrétně vymezeného dokumentu, anglická úprava 
obsahuje taktéž možnost tzv. obecného disclosure, ve kterém 
strany sporu předkládají více dokumentů, které mohou 
nepříznivě ovlivnit jejich případ před soudem. Je důležité 
rozlišovat mezi požadavkem na předložení dokumentu 
k potvrzení či vyvrácení určité skutečnosti (ediční povinnost) 
a požadavkem na zpřístupnění vícero dokumentů, ve kterých 
poté strana nalézá argumenty, které by podpořily její případ 
(disclosure). 
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6 IBA pravidla dokazování 

IBA pravidla, vypracovaná komisí jmenovanou Mezinárodní advokátní 
komorou (International Bar Association), která sdružuje přes 80.000 
praktikujících právníků z celého světa,342 mají zajistit harmonizaci 
postupů uplatňujících se v dokazování v odlišných právních systémech. 
Již od svého počátku byla IBA pravidla na mezinárodní úrovni příznivě 
přijata a v mezinárodním rozhodčím řízení jsou hojně využívána.  

Aktuální verze IBA pravidel pochází z roku 2010, za dobu svého 
působení byla revidována dvakrát. Původní verzí byla Doplňková 
pravidla upravující předkládání důkazů v Mezinárodní obchodní 
arbitráži (Supplementary Rules Governing the Presentation of Evidence in 

International Commercial Arbitration) z roku 1983. Tato všeobecně 
pozitivně přijatá a v praxi používaná pravidla byla vzhledem ke změnám 
v rozhodčí praxi v roce 1999 revidována pod názvem IBA Rules on the 
Taking of Evidence in International Commercial Arbitration. Další 
a doposud poslední změna reflektující aktuální vývoj v mezinárodním 
rozhodčím řízení byla provedena právě roku 2010, kdy byl jejich název 
opětovně změněn, a to na nynější podobu. V názvu bylo vynecháno slovo 
obchodní, vzhledem k využívání IBA pravidel i v rozhodčích řízeních 

investičních.343 

Na základě rozsáhlého průzkumu z roku 2015 bylo zjištěno, že 
téměř v polovině rozhodčích řízení známých respondentům byla 
ustanovení pravidel IBA aplikována. Na evropském kontinentu bylo na 
IBA pravidla odkazováno v 52 % případů. Z jednotlivých zemí bylo 
nejčastěji na IBA pravidla odkazováno v Anglii a Walesu (v 70 % 
případů), ve Francii, Německu a Švýcarsku (ve více než v 50 % 
případů).344 

IBA pravidla se skládají z preambule a 9 článků. V úvodu preambule 
IBA pravidla proklamují své cílení na spravedlivý a ekonomicky 
hospodárný proces dokazování, obzvláště pak, probíhá-li dokazování 

mezi stranami pocházejícími z různých právních systémů. IBA pravidla 

 
342 International Bar Association. About the IBA. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. 
343 Blíže v: International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on 

the Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 2. 
344 The IBA Arbitration Guidelines and Rules Subcomittee. Report on the recepction of the IBA 

arbitration soft law products. [online]. Ibanet.org, 2016. [cit. 18. 2. 2020].  
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mohou být užita jako doplněk k zákonným, institucionálním a jiným 
ustanovením. Jejich užití nemá být na úkor flexibilitě, která je ve vztahu 
k rozhodčímu řízení inherentní.345 Strany, respektive rozhodci, mohou 
aplikovat pravidla jako celek, nebo využít toliko některá ustanovení. 
V závěru preambule IBA pravidla uvádí zásadu dobré víry, na které má 
být provádění dokazování postaveno.  

IBA pravidla se převážně soustředí na úpravu důkazních 
prostředků. Stěžejními okruhy úpravy jsou svědecké výpovědi, znalecké 

posudky a dokumenty. IBA pravidla dále upravují nařízení a průběh 
ústního jednání a přípustnost důkazů. 

6.1 Aplikace  

Vzhledem k soukromoprávní povaze Mezinárodní advokátní komory 
nejsou IBA pravidla přímo závazná. K jejich aplikaci je třeba, aby strany 
na pravidla odkázaly v rozhodčí smlouvě nebo před zahájením jednání 
sloužícího k provádění dokazování.346 Ujednají-li si strany užití pravidel 
IBA v rozhodčí smlouvě, přestávají být pravidla IBA svou povahou 
soft law a přetvářejí se do hard law.347 V případě, kdy se mezinárodní 
rozhodčí řízení neřídí pravidly IBA, protože pravidla nebyla 

inkorporována do rozhodčí smlouvy, však není vyloučeno, aby rozhodci 
ustanovení pravidel IBA použili jako inspiraci.348 Rozhodčí tribunál tak 
může užít pravidel jako určitého návodu, přestože strany na užití 
pravidel výslovně neodkázaly.349  

Pakliže se ustanovení IBA pravidel dostanou do kolize s kogentními 
ustanoveními legis arbitri, užije se dle čl. 1 IBA, věnujícího se rozsahu 
použití pravidel, oněch kogentních ustanovení. Předmětné ustanovení 
řeší také situace, kdy se do kolize s pravidly IBA dostanou obecná 
zákonná ustanovení nebo institucionální, potažmo jiná pravidla, ke 

 
345 ASHFORD, Peter. The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. A guide. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 2 a násl. 
346 WEINCYMER, 2012, op. cit., s. 757. 
347 KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Soft law in International Arbitration: codification and 

normativity. [online]. Journal of International Dispute Settlement, 2010 [cit. 25. 2. 2020], 

s. 13. 
348 CARTER, James, H; FELLAS, John. International commercial arbitration in New York. Oxford: 

Oxford University Press, 2010, s. 278. 
349 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 27. 
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kterým pravidla IBA slouží jako doplněk. V takových případech je na 
stranách, aby se dohodly na postupu. Nedohodnou-li se, je úlohou 
rozhodčího tribunálu harmonizovat odlišnosti obsažené v těchto 
pravidlech.350 V případech neslučitelných distinkcí převáží ustanovení 
IBA pravidel, jsou-li v rozhodčím řízení závazná. Jsou-li naopak pouhým 
nezávazným vodítkem pro rozhodce, převáží závaznost obecných 
pravidel. 

6.2 Dokazování 

Do IBA pravidel z roku 2010 byla v čl. 2 IBA nově zakomponována 
povinnost, ukládající rozhodcům co nejdříve konzultovat se stranami 
zamýšlený postup dokazování. Právě ona konzultace implicitně 
představuje zásadu spravedlivého procesu (konkrétně práva být slyšen), 
známou z mnohých národních úprav.351 Z dikce tohoto ustanovení lze 
usuzovat, že konzultací není míněn pouze vztah rozhodci – strany, ale 
také vztah mezi stranami samotnými. Diskuze se má soustředit převážně 
na témata, jakými jsou např. rozsah dokazování, časové provedení 
a způsoby provádění důkazů. Demonstrativním výčtem v čl. 2 odst. 2 IBA 
pravidla výslovně uvádí některé dílčí okruhy dokazování, jako 

např. přípravu a podání písemných svědeckých výpovědí a znaleckých 
posudků, povahu ústního jednání, postup při slyšení svědků, požadavky, 
postup a formát, ve kterém se předkládají dokumenty, mlčenlivost 
ohledně dokazovaných skutečností a implementace prvků zajištujících 
efektivní a ekonomicky nenákladné dokazování.352 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že rámec postupu při dokazování 
bude vymezen dohodou mezi stranami rozhodčího řízení. Jelikož dle IBA 
pravidel mají rozhodci při konzultacích vést strany k dohodě, lze 
usuzovat, že stranám k ovlivnění průběhu dokazování bude postačovat 
i dohoda ústní. IBA pravidla tak usnadňují sjednávání postupu 
dokazování, který nemusí být sjednán v písemné formě již před 

zahájením řízení. 

 
350 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 5. 
351 WEINCYMER, 2012, op. cit., s. 939. 
352 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 27. 
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Možnost upravit si výše zmíněné dílčí okruhy dokazování 
představuje příležitost stran zkonzultovat představy, které o průběhu 
dokazování mají a umožňuje stranám, za pomoci rozhodců, dosáhnout 
kompromisu. Právě v těchto případech bude úloha tribunálu klíčová. 

6.3 Důkazní prostředky 

Rozhodčí tribunál rozhoduje o přípustnosti, relevanci a váze důkazů 

(čl. 9. odst. 1 IBA). Pravidla IBA stanoví vyvratitelnou domněnku 
přípustnosti důkazů.353 Na návrh strany či na základě vlastního uvážení 
je rozhodčí tribunál oprávněn prohlásit důkaz za nepřípustný. Výčet 
důvodů, pro které lze prohlásit důkaz v řízení za nepřípustný, je uveden 
v čl. 9 odst. 2 IBA. Důvodem může být např. nedostatečná relevantnost 
důkazu, ochrana důvěrných informací, skutečnost, že by zajištění důkazu 
pro stranu představovalo nepřiměřenou zátěž a další.  

Důvěrnost dokumentů je jedním z ústředních témat, kterým se IBA 
pravidla věnují podrobněji. Rozhodčímu tribunálu je při úvahách 
o připuštění důkazu uloženo postupovat obezřetně, s ohledem na možná 
zákonná či etická omezení předkládání důkazů (čl. 9 odst. 3 IBA), a to 
způsobem zachovávajícím spravedlivý přístup ke stranám, zvláště pak 

jestliže strany pocházejí ze zemí upravujících důvěrnost dokumentů 
rozdílně.354 Rozhodčí tribunál by měl zajistit stejnou ochranu důvěrných 
důkazů pro všechny strany; nečinil-li by tak, mohlo by být jeho chování 
bráno jako nerovné zacházení ohrožující spravedlivý proces.355 

Nepředloží-li strana ve stanovené lhůtě a bez řádného odůvodnění 
požadované dokumenty, je tribunálu umožněno vyvodit z toho pro 
stranu nepříznivé závěry (čl. 9 odst. 5 IBA). 

Porovnáme-li úpravu přípustnosti důkazů obsaženou v IBA 
pravidlech a v úpravách rozhodčího řízení v České republice, Německu a 
Anglii, lze shledat, že pravidla IBA přistupují k rozhodování 
o přípustnosti důkazů obdobně jako výše rozebírané zákonné úpravy 

rozhodčího řízení – rozhodci rozhodují o tom, které důkazy v řízení 
připustí a provedou. Pravidla IBA dále přidávají výčet důvodů, pro které 

 
353 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 146. 
354 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 
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rozhodci mohou některé důkazy odmítnout356. Pro obdobné důvody 
budou nicméně důkazy odmítnuty i v mezinárodních rozhodčích 
řízeních v České republice, Německu i Anglii. 

Přidanou hodnotou IBA pravidel je úprava důvěrných důkazů. IBA 
pravidla ustanovením čl. 9 odst. 3 ukládají rozhodcům povinnost 
aplikovat stejnou ochranu důkazům, které podléhají rozdílné úpravě 
důvěrných informací, čímž zabezpečují rovný a spravedlivý přístup ke 
stranám a současně potírají konflikty národních úprav. Tím tak řeší 

možnou kolizi, která může nastat z důvodu neshodující se úpravy 
ochrany důvěrných informací v zemích common law a kontinentálního 
práva. 

6.3.1 Svědecké výpovědi  

Povaha svědeckých výpovědí je upravena článkem 4 IBA. Ve lhůtě 
stanovené tribunálem jsou strany povinny oznámit rozhodcům svědky, 
na jejichž výpovědi se v řízení odkazují. Strany spolu s oznámením osob 
také vymezí předmět svědectví (čl. 4 odst. 1 IBA). Stranám je tedy 
ponecháno na uvážení, které osoby k prokázání jimi tvrzených 
skutečností jako svědky povolají. Činí tak v souladu s důkazním 
břemenem, které je v této záležitosti tíží. 

Dle čl. 8 odst. 1 IBA pravidel se svědci účastní jednání za účelem 
dokazování, pouze pokud si tak strany vyžádaly nebo tak rozhodl 
rozhodčí tribunál z vlastní iniciativy.357 Svědci jsou povinni dostavit se 
k jednání osobně, ledaže by tribunál s ohledem na okolnosti rozhodl, že 
slyšení provede prostřednictvím telekonference či jiných dostupných 
metod (čl. 8 odst.1 IBA);358 organizace ústního jednání je plně v rukou 
rozhodců (čl. 8 odst. 2 IBA). 

Svědeckou výpověď je oprávněna podat kdokoliv, včetně strany 
samotné, jejího zástupce, případně zaměstnance (čl. 4 odst. 2 IBA). 
Rozhodčí tribunál však může rozhodnout o omezení či vyloučení slyšení 

 
356 Lze však souhlasit s názorem uvedeným v Lew, Mistelis a Kröll, dle kterého rozhodci 

připustí v zásadě jakýkoliv dokument; námitky stran ohledně přípustnosti takového 

dokumentu však zohlední následně při hodnocení důkazu. Viz LEW; MISTELIS; KRÖLL, 

2003, op. cit., s. 565. 
357 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 136. 
358 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 22. 
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svědka, shledá-li jeho výpověď pro účely dokazování irelevantní, 
repetitivní nebo uplatní-li se na výpověď některý z důvodů uvedených 
v čl. 9 odst. 2 IBA. Naopak shledá-li tak pro účely dokazování potřebné, 
kterákoliv osoba může být za účelem ústního slyšení či předložení 
dokumentů rozhodčím tribunálem předvolána (čl. 8. odst. 5 IBA). 

Přípravu svědků (alespoň ve formě interview) nepovažují IBA 
pravidla za nevhodnou. „Revidovaná pravidla IBA současně objasňují, že 
podmínkou interview není zachování konverzace na obecné úrovni, ale 

může se dotýkat i témat, která budou předmětem svědectví.“359 Jestliže 
existují otázky, zdali je tímto ustanovením umožněno straně sporu 
přistupovat i ke svědkům navrženým protější stranou, nabízí Waincymer 
odpověď, že nikoliv. Dle něj je nutné vycházet z dikce ustanovení, které 
hovoří pouze o přípravě těch svědků, které strana navrhla.360  

Tribunál je oprávněn straně nařídit, aby ve stanovené lhůtě 
předložila ta svědecká prohlášení, kterých se v řízení bude dovolávat 
(čl. 4 odst. 4 IBA). Dle komentáře pracovní komise k pravidlům IBA 
urychlují písemná prohlášení svědků průběh rozhodčího řízení, jelikož 
včasným informováním o obsahu zamýšleného svědectví dovolují 
tribunálu i stranám být předem na svědectví předem připraveni.361 
Obecné náležitosti svědeckých prohlášení vymezuje odst. 5 téhož článku. 

Byla-li svědecká výpověď sepsána v jiném jazyce než v jazyce, ve kterém 
byla tribunálu odevzdána, vyžaduje se uvedení původního jazyka 
prohlášení spolu s uvedením preferovaného jazyka, v němž by při 
případném slyšení svědek svědčil. Svědek ve svém písemném prohlášení 
podpisem stvrzuje pravdivost svého vyjádření. Stranám je dle odst. 6 
citovaného článku umožněno předkládat tribunálu dodatečná svědecká 
prohlášení reagující na písemná prohlášení předložená druhou 
stranou.362  

Odmítá-li svědek, jehož písemné svědectví bylo stranou v řízení 
předloženo, před tribunál předstoupit a svědčit, nařizuje čl. 4 odst. 7 IBA 

 
359 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 16. 
360 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 907. Dikce ustanovení čl. 4 odst. 3 IBA pravidel zní: „It shall not 

be improper for a Party, its officers, employees, legal advisors or other representatives to 

interview its witnesses or potential witnesses and to discuss their prospective testimony with 

them.“ 
361 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 16. 
362 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 898. 
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tribunálu nezohlednit příslušné písemné prohlášení, ledaže by svědka 
tížily ospravedlnitelné okolnosti (např. vážné onemocnění). Za určitých 
situací lze využít technických zařízení k videopřenosu svědecké 
výpovědi.363 Čl. 8 odst. 1 IBA, věnující se ústnímu jednání, však 
presumuje přítomnost svědka na jednání při podání svědecké výpovědi. 
Je tedy v diskreci rozhodčího tribunálu o eventuální videokonferenci 
rozhodnout.364 

Stranám není uložena povinnost požadovat ústní přezkum 

svědeckého prohlášení pokaždé, když se skutečnostmi uvedenými 
v písemném svědeckém prohlášení nesouhlasí. V zájmu urychlení řízení 
se nedovolávání přezkumu nepovažuje za nerozporování 
svědkem uvedených skutečností (čl. 4 odst. 8 IBA).  

Pouze ojediněle se rozhodčí tribunál odhodlá a postupem dle čl. 4 
odst. 9 a 10 IBA straně nařídí, aby z důvodu nedostatečně objasněných 
skutečností v rozhodčím řízení zajistila svědectví osoby, která v řízení 
doposud nesvědčila.365  

Příkladmý postup provádění výslechu je upraven v čl. 8 odst. 3 IBA, 
podle kterého nejprve předstupují před tribunál svědci žalobce, poté 
svědci žalovaného. Na žádost strany nebo dle vlastního uvážení může 
rozhodčí tribunál požadovat po svědkovi prohlášení o pravdivosti jeho 

tvrzení (čl. 8 odst. 4 IBA). Nejprve se svědka táže strana, která svědka 
navrhla, poté protistrana. Navrhnuvší straně je poté povoleno 
prostřednictvím navazujících otázek reagovat na odpovědi, jež svědek 
uvedl na otázky protistrany. Sugestivní otázky jsou při výsleších 
zakázány. Námitky je oprávněna podat jak strana řízení, tak samotný 
tribunál. Ten je oprávněn klást otázky předstoupivším svědkům kdykoliv 
během slyšení. Ve většině případů tak tribunál koná až v závěru 
svědkovy výpovědi.366  

Poté, co tribunál ukončí výpovědi svědků, následuje ústní přezkum 
znaleckých posudků, ve kterém jsou znalci stran podrobeni otázkám 
protistrany, případně otázkám znalce protistrany.  

Způsob uvedený v předmětném ustanovení je toliko příkladmý, 
rozhodčí tribunál může rozhodnout, že bude dle okolností vhodnější jiný 

 
363 BORN, 2014, op. cit., s. 2285. 
364 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 922. 
365 BORN, 2014, op. cit., s. 2284. 
366 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 133. 
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postup. V posledních letech se zvláště v komplexních sporech tribunál 
uchyluje k užívání nových technik dokazování.367 

IBA pravidla v postupu provádění výslechu svědka neužívají 
termínu „křížový výslech“. Z uvedeného lze usoudit, že preferují 
civilizovanější úroveň výslechu, při níž nedochází k teatrálním 
a nepřátelským výpadům a dehonestaci svědka zástupcem protistrany. 
Výsledkem ústního svědectví má být zjištění skutkových okolností v co 
možná nejmírnějším tónu. 

Srovnáme-li ustanovení IBA pravidel upravující svědecké výpovědi 
a úpravu svědeckých výpovědí v probíraných zemích, zjistíme, že 
pravidla IBA (obdobně jako úpravy rozhodčího řízení zkoumaných 
zemí), ponechávají na stranách, aby rozhodly o tom, na jaké důkazy se 

v dokazování spolehnou. Pouze v omezených případech rozhodčí 
tribunál straně nařídí, aby k řádnému zjištění ve věci zajistila 
předstoupení svědka před tribunál. Tímto krokem se tak tribunál 
částečně zhošťuje aktivní role v dokazování, uplatňující se spíše v České 
republice a Německu. Je však na stranách, zda budou konat v souladu 
s nařízením tribunálu. Neuposlechnou-li příkazu, je dle IBA pravidel 
tribunál oprávněn vyvodit z toho pro stranu nepříznivé závěry. 
I v rozhodčích řízeních konaných v České republice, Německu a Anglii je 

rozhodčí tribunál oprávněn vyvozovat nepřiznivé závěry.  

Pravidla IBA reagují na rozdílnou úpravu způsobilosti osob 
předstoupit před tribunál v postavení svědka liberálním přístupem, a to 
tak, že všem výpovědím přiznávají povahu svědeckých výpovědí. Tento 
postup tak následuje úpravu německého a anglického rozhodčího řízení 
a současně se liší od úpravy svědeckých výpovědí v České republice. 

Narozdíl od zákonných úprav výše zmíněných zemí, ze kterých nelze 
dovodit konkrétní vymezení hranic a průběhu přípravy svědků, přichází 
IBA s úpravou, která jasně a konkrétně vymezuje hranice, ve kterých se 
právní zástupci mohou při konzultacích se svědky pohybovat. IBA 
přistupují k tématu liberálně, když jdou nad rámec toho, co je povoleno 

v Anglii, a stranám, potažmo jejich právním zástupcům, nezakazují 
projednat se svědky témata, která budou předmětem výpovědi. Tímto 
však IBA pravidla zastávají přístup, který je zemím kontinentálního 
práva velmi vzdálený. 

 
367 Ibidem. 
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V souladu se zavedenou praxí v mezinárodním rozhodčím řízení 
dovolují IBA pravidla stranám předložit tribunálu písemná svědecká 
prohlášení. Svým podpisem svědek stvrzuje pravdivost tvrzení 
obsažených v prohlášení. Takto zavedený způsob se spíše uplatní 
v Anglii. V České republice a Německu se svědectví osob provádí zásadně 
při ústním jednání. V určitých situacích je třeba, aby se svědek dostavil 
k ústnímu jednání, ve kterém budou skutečnosti uvedené v písemném 
prohlášení přezkoumány. Nedostaví-li se svědek k ústnímu jednání, IBA 
pravidla nařizují tribunálu k písemnému prohlášení nepřihlížet. Tímto 

tak, narozdíl od národních úprav rozhodčího řízení, umožňují tribunálu 
učinit mírnější opatření než z takové skutečnosti rovnou vyvozovat pro 
stranu nepříznivé závěry. 

Možností tribunálu rozhodnout a omezit či plně vyloučit svědeckou 

výpověď spolu s domněnkou obsaženou v čl. 4 odst. 8 tak IBA přicházejí 
s řešením, které má vést k urychlení procesu dokazování. K tomu dále 
slouží skutečnost, že IBA pravidla upřednostňují písemná svědectví 
a nepožadují, aby každá osoba, která poskytla svědeckou výpověď 
v písemné formě, před tribunál v rámci ústního jednání předstoupila. 
IBA stanoví i postup v případě překladů předkládaných důkazů, čímž 
usnadňuje stranám postup, který v národních úpravách detailně uveden 

není.  

Příkladmým stanovením pořadí stran provádějících výslechy 
svědků, kdy výslech nejprve provádí strana, která svědka navrhla, se IBA 
pravidla přiklání k praxi známé spíše v Anglii. Tribunálu je nicméně 
umožněno klást otázky kdykoliv během výslechu, čímž se IBA pravidla 
mírně odkloňují od anglické úpravy, ve které při výsleších tribunál plní 
minimální roli. Současně však IBA pravidla umožňují dohodnout se na 
odlišném postupu, který by vyhovoval oběma stranám a zároveň by byl 
pro řízení efektivní. Lze tedy shledat, že v této oblasti IBA pravidla 
nabízejí to nejlepší řešení tím, že nestanoví konkrétní podmínky a 
ponechávají strany, aby rozhodly o postupu, který bude nastaven dle 
potřeb konkrétního řízení. 

IBA pravidla přímo nezmiňují křížové výslechy. Strany jsou sice 
oprávněny upravit si postup dle svého, nicméně lze usuzovat, že 
s uvedenou technikou výslechu IBA defaultně nepočítají. Strany mají 
možnost namítat nepřípustnost kladených otázek. Tribunál může 
kdykoliv rozhodnout o tom, že k některé z odpovědí svědka při svém 
hodnocení nepřihlédne. Touto úpravou tak IBA pravidla přicházejí 
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s postupem, kterým se snaží aplikovat na výslechy prvky obou právních 
systémů. Na otázku, zdali v rozhodčím řízení dochází k separaci svědků, 
IBA pravidla odpověď nenabízí. Záležet tedy bude na okolnostech 
případu, vhodnosti a možném narušení plynulosti dokazování. 

6.3.2 Znalecké posudky 

Úprava postavení znalců stran řízení a znalců jmenovaných tribunálem 
je obsažena v čl. 5, resp. čl. 6 IBA pravidel. Dle čl. 5 IBA jsou strany 

oprávněny ustanovit znalce za účelem prokázání odborných otázek. 
Obdobně, jako v případě svědků, jsou i zde strany povinny informovat 
tribunál o znalcích, jejichž posudky hodlají v řízení užít a o předmětu 
posuzovaných skutečností. Znalcům je uložena povinnost předložit 
vypracovaný znalecký posudek ve lhůtě stanovené rozhodčím 
tribunálem. 

 Obsahové náležitosti znaleckých posudků stanovuje čl. 5 odst. 2 
IBA. Kromě obligátního uvedení faktů a skutečností, ze kterých znalec při 
posuzování čerpal a výsledku, kterého se dobral, je znalec povinen uvést 
stranou udělené instrukce, dle kterých znalecký posudek 
vypracovával.368 Po znalci je vyžadováno ke znaleckému posudku 
připojit prohlášení, ve kterém stvrdí svoji nezávislost369. Byl-li znalecký 

posudek, vypracovaný v cizím jazyce, přeložen, postupuje se jako 
v případě svědeckých prohlášení. Znalec k posudku připojí doložku 
„opravdového přesvědčení“ (genuine belief) o závěru znaleckého 
posudku370. 

Dodatečné znalecké posudky jsou v řízení povoleny (čl. 5 odst. 3 
IBA). Rozhodčí tribunál může využít některé z moderních technik 
dokazování, např. expert conferencing nebo joint-meeting (čl. 5 odst. 4 

 
368 Slouží k minimalizaci rizika, že strana znalci předem určí rozsah zkoumání a výrazně tím 

ovlivní výsledek znaleckého posudku. ASHFORD, 2013, op. cit., s. 111. 
369 Dle komentáře komise je nezávislost deklarována znalcovým prohlášením, že nemá na 

výsledku sporu finanční zájem nebo jej nesvazují jiné okolnosti, které by mohly ovlivnit jeho 

nestrannost. 
370 Navazuje na v práci již dříve uvedený názor ROGERS, kde bylo poukázáno na rozdílné 

postavení výpovědí znalců a svědků a na nemožnost znalce nést odpovědnost za nepravdivou 

výpověď, jelikož není úlohou znalce vypovídat o skutečnostech, nýbrž předložit tribunálu 

svůj odborný názor. 
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IBA). Ke znaleckému posudku znalce, který se neúčastnil slyšení, ačkoliv 
byl k přezkumu předvolán, tribunál nepřihlíží (čl. 5 odst. 5 IBA).371 

Dle některých názorů by v zájmu efektivnosti a hospodárnosti 
rozhodčího řízení měli rozhodci zamítat návrhy stran na ustanovení 
znalce, pokud sami disponují znalostmi dostačujícími v daném oboru.372 
Zamezili by tak nekonečným sporům dvou protichůdně orientovaných 
znalců stran.373 Rozhodci by tak měli být navrhováni stranami proto, že 
je v jejich kompetenci zhodnotit a rozhodnout daný stav věci.374 

Čl. 6 IBA upravuje postavení znalců jmenovaných rozhodčím 
tribunálem. Ten, uzná-li to za nutné, po projednání se stranami ustanoví 
pro potřeby dokazování nezávislého znalce. Po dohodě se stranami 
tribunál vymezí znalci předmět a rozsah zkoumané oblasti v Terms of 

Reference375. Před jmenováním podává znalec stranám a tribunálu 
zprávu o své kvalifikaci a prohlášení nezávislosti na stranách řízení 
a jejich zástupcích (čl. 6 odst. 2 IBA). Poté, co znalec zprávu odevzdá, mají 
strany ve lhůtě stanovené tribunálem možnost namítat znalcovu 
nedostatečnou kvalifikaci či podjatost, případně zpochybnit cenu 
znaleckého posudku.376 Jakákoliv námitka učiněná po stanovené lhůtě je 
přípustná pouze ohledně skutečnosti, o které strana v době jmenování 
znalce nevěděla. 

 
371 IBA jdou i v tomto případě mírnější cestou a oproti možnosti přisoudit takové skutečnosti 

negativní závěr pouze nařizují tribunálu nepřihlížet ke znaleckému posudku. Otázkou však 

je, co konkrétně je v rámci nepříznivého závěru tribunálu umožněno. Dle Weincymera nelze 

považovat nepříznivý závěr za sankční nástroj. Pravidla IBA definici neobsahují, záležet pak 

bude na vlastním uvážení rozhodců, jak budou předmětnou skutečnost hodnotit. Čím více 

však bude zřejmé, že strana, která důkaz nepředloží, z takto uváženého kroku čerpá výhody, 

tím by měl být závěr pro stranu nepříznivější. WEINCYMER, 2012, op. cit., s. 775 a násl.  
372 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 110. 
373 Redfern k tomu uvádí, že právě konfliktní názory znalců stran jsou jednou z negativních 

skutečností v moderním rozhodčím řízení. Pro samotný rozhodčí tribunál, i přes jeho 

expertní znalosti, může být velmi obtížné shledávat závěry za situací, kdy se v rámci 

křížových výslechů strany vzájemně snaží co nejvíce zdiskreditovat znalecké posudky. 

REDFERN, 2004, op. cit., s. 396. 
374 V rozhodčích řízeních ve stavebnictví se tak v praxi skutečně děje. Jelikož se v těchto řízeních 

obvykle řeší spíše spory faktické nežli právní, jsou stranami vybíráni rozhodci z řad znalců. 

Jejich úkolem je tak podrobné ohledání na místě, vyhodnocení situace a následné rozhodnutí 

ve věci. 
375 Pojem již byl vymezen v kapitole věnující se úpravě v České republice, konkrétně v pododdíle 

2.2. 
376 ASHFORD, 2013, op. cit., s.126. 
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Stranám je při zpracování znaleckého posudku stanovena povinnost 
součinnosti. Znalec při zpracování znaleckého posudku požívá obdobné 
autority jako rozhodčí tribunál; strany však mohou vznášet námitky 
proti požadavkům znalce a namítat některé z důvodů nepřípustnosti dle 
čl. 9 odst. 2 IBA. V takovém případě pak o námitkách rozhoduje 
tribunál.377 O požadavcích znalce a jím získaných poznatcích informuje 
rozhodčí tribunál strany bez prodlení (čl. 6 odst. 3 IBA). Vypracovaný 
znalecký posudek tribunál povinně zašle stranám rozhodčího řízení, ty 
mají možnost se ke znaleckému posudku ve stanovené lhůtě vyjádřit.378 

Obsahové náležitosti znaleckého posudku jsou uvedeny v čl. 6 
odst. 4 IBA; v podstatě se shodují s úpravou obsaženou v předchozím 
ustanovení s jedinou výjimkou – znalec jmenovaný tribunálem 
nepřipojuje prohlášení nezávislosti.379 Strany jsou oprávněny reagovat 

na znalcův posudek prostřednictvím svědeckých výpovědí a znaleckých 
posudků (čl. 6 odst. 5 IBA); odst. 6 předmětného ustanovení pak ukládá 
znalci povinnost předstoupit před rozhodčí tribunál a podstoupit ústní 
přezkum posudku, pokud tak požadují strany řízení či rozhodčí tribunál. 
Znalec může být v rámci ústního přezkumu dotazován jak tribunálem, 
tak stranami či jimi zvolenými znalci. Jejich otázky však mohou směřovat 
výlučně k obsahu znaleckého posudku.380 Tribunál hodnotí závěry 

znaleckého posudku v souvislostech se všemi dalšími okolnostmi věci 
(čl. 6 odst. 7 IBA).  

IBA v rozhodčím řízení explicitně počítají se znalci ustanovenými 
stranami, když v čl. 5 upravují jejich postavení. 
V předmětném ustanovení IBA stanovují předpoklady (např. uvedení 
vydaných instrukcí, prohlášení nezávislosti), kterými jsou znalci při 
vypracování znaleckého posudku povinni se řídit, aby se zachovala co 
možná nejvyšší úroveň jejich nestrannosti a předcházelo se posudkům, 
které mají do objektivity daleko. Narozdíl od české a německé úpravy tak 
IBA pravidla přisuzují znaleckým posudkům znalců tribunálu 
a znaleckým posudkům znalců stran stejnou povahu. Lze konstatovat, že 
opatřeními, vedoucími znalce stran k zajištění objektivního posouzení, 

 
377 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 21. 
378 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 577. 
379 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 127. 
380 WAINCYMER, 2012, op. cit., s. 967. 
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tak IBA pravidla zmírňují obavy, které mohou v řízení v České republice, 
případně Německu, panovat.  

Rozhodčí tribunál je dle IBA oprávněn ustanovit znalce, pravidla 
však podmiňují tuto možnost předchozí konzultací se stranami. Tím tak 
IBA zamezují následným sporům stran, které mohou při výběru znalce 
nastat. Oproti znalci stran disponuje znalec jmenovaný soudem určitými 
výhodami, když k zajištění součinnosti stran za účelem vypracování 
posudku požívá obdobných pravomocí jako rozhodčí tribunál. 

Významově se IBA pravidla přiklání spíše k anglické úpravě, kdy je 
na stranách řízení, aby zajistily znalecké posudky. Pokud by jedna strana 
řízení pocházela ze zemí kontinentálního práva, mohla by v očekávání 
jmenování znalce soudem nekonat; je možné, že takto nečinná strana pak 

bude odkázána na znalecký posudek předložený protistranou a namísto 
předložení vlastní odborné zprávy, bude nucena přijít s argumenty, proč 
je daný znalecký posudek nesprávný (což může být v praxi velmi 
náročné, zvláště v případě, kdy je předmětem sporu komplikovaná 
záležitost).  

Ideální alternativou se jeví např. právě mechanismus, kdy se strany 
dohodnou na seznamu znalců, jejichž znalecký posudek by akceptovaly 
a tribunál poté ze seznamu jednoho vybere a jmenuje. Tím se předejde 

konfliktům stran ohledně volby znalce, námitkám nestrannosti 
znaleckého posudku a průběh řízení se tím zefektivní. 

6.3.3 Dokumenty  

Rozsáhlou úpravou dokumentů v čl. 3 IBA se potvrzuje, že se jedná 
o oblast stěžejní, ve které panuje nejvíce rozporů. Za dokumenty pravidla 
IBA považují záznam důkazu v jakékoliv formě, může se tedy jednat 
o listinu, elektronický důkaz nebo např. audio či videonahrávku.381 

Čl. 3 odst. 1 IBA ukládá povinnost stran předložit rozhodčímu 
tribunálu, ve lhůtě jím stanovené, veškeré dokumenty, které zamýšlí 

v dokazování použít, ledaže již tribunálu byly postoupeny druhou 
stranou. Stranám tedy není uložena povinnost předložit tribunálu 
veškeré relevantní dokumenty, ale pouze ty, kterými prokazují svá 
tvrzení.382 V určené lhůtě je stranám povoleno podat žádost o předložení 

 
381 LEW; MISTELIS; KRÖLL, 2003, op. cit., s. 565. 
382 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 58. 
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dokumentu protistranou (čl. 3 odst. 2 IBA). Žádost se dle předmětného 
ustanovení podává jak rozhodčímu tribunálu, tak protistraně. Povinnost 
žádající strany postoupit žádost i protistraně je projevem zásady být 
včasně informován o podáních učiněných protistranou – tímto se limitují 
situace, kdy by byla strana informována o povinnosti předložit 
požadovaný dokument až rozhodnutím tribunálu.383  

 Obsahové náležitosti žádosti jsou upraveny v čl. 3 odst. 3 IBA. 
Žádost musí obsahovat dostatečný popis každého požadovaného 

dokumentu nebo úzké kategorie dokumentů, aby byla možná jejich 
řádná identifikace. Žádající strana musí v žádosti uvést, proč jsou 
požadované dokumenty relevantní pro spor a důležité pro jeho výsledek; 
dále strana v žádosti připojí prohlášení, ve kterém sdělí, že požadované 
dokumenty nejsou v její dispozici a uvede důvody, dle kterých se 

domnívá, že předmětnými dokumenty disponuje protistrana. Čl. 3 odst. 3 
IBA pravidel je koncipován tak, aby zabraňoval „rybářským expedicím“ 
a současně stranám umožňoval dožadovat se konkrétně určených 
dokumentů, jejichž relevanci pro výsledek sporu strany objasní.384 
Vyhoví-li tribunál žádosti, nařídí dožádané straně, aby ve lhůtě jím 
stanovené poskytla požadované dokumenty. Dožádaná strana 
(i) předloží požadované dokumenty (čl. 3 odst. 4 IBA), (ii) zpochybní 

dostatečnost odůvodnění v žádosti protistrany (čl. 3 odst. 5 IBA) nebo 
(iii) rozhodčí tribunál informuje o naplnění některého z důvodů 
uvedených v čl. 9 odst. 2 IBA, pojednávajícím o nepřípustnosti 
požadovaného důkazu. V nejasných situacích rozhodčí tribunál nařídí 
jednání, ve kterém se stranami zkonzultuje překážky neumožňující 
vydání dokumentů (čl. 3 odst. 6 IBA). Po projednání se stranami pak 
rozhodčí tribunál dle vlastního uvážení rozhodne (čl. 3 odst. 7 IBA). 

Je-li k ověření toho, zda je námitka nepřípustnosti důvodná, potřeba 
nahlédnout do dokumentu, je dle čl. 3 odst. 8 IBA rozhodčí tribunál 
oprávněn jmenovat osobu nezávislou a nestrannou, jejímž úkolem bude 
přezkoumání dokumentu a zohlednění oprávněnosti vznesené námitky. 
Zvolená osoba, jejíž jmenování nepodléhá ustanovením upravujícím 

jmenování znalce tribunálem, předloží rozhodčímu tribunálu 
vypracovaný posudek se závěrem; rozhodčí tribunál, obdobně jako 

 
383 Ibidem, s. 59. 
384 Zmíněné ustanovení umožňuje tribunálu odmítnout žádost o předložení dokumentů, jsou-li 

dokumenty sice relevantní, ale jejich provedení by na výsledek sporu nemělo vliv. REDFERN, 

2004, op. cit., s. 382. 
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v případě znaleckého posudku, není posudkem vázán.385 Taková osoba 
podléhá naprosté mlčenlivosti a nesmí s tribunálem, ani stranami řízení, 
sdílet žádné získané poznatky, jež jsou obsahem předmětných 
dokumentů.  

Dále se IBA věnují postupu vyžádání dokumentů v dispozici třetích 
osob. V takových situacích bude často nezbytné využít pomocné funkce 
obecných soudů. Požadující strana je povinna podat žádost dle čl. 3 
odst. 3 IBA. Stranám je tedy uložena povinnost požádat nejprve tribunál, 

který má povinnost použít jakýchkoliv legálních prostředků, kterými 
disponuje. Obcházení tribunálu by znamenalo porušení ustanovení čl. 3 
odst. 9 IBA.386 

Rozhodčí tribunál je oprávněn straně nařídit předložení dokumentu 

důležitého pro dokazování (nebyl-li stranou poskytnut) nebo provést 
potřebné kroky k získání takového dokumentu (čl. 3 odst. 10 IBA). 
Neposkytne-li strana požadovaný dokument, je tribunál oprávněn, 
v souladu s čl. 9 odst. 5 IBA, z toho pro stranu vyvodit nepříznivý závěr. 
Strany jsou oprávněny tribunálu dodatečně předkládat dokumenty, 
o kterých se domnívají, že jsou pro spor relevantní (čl. 3 odst. 11 IBA).  

Strany dle IBA nejsou povinny předkládat originály dokumentů, ty 
však mohou být za určitých situací předloženy tribunálu k nahlédnutí. 

Elektronické dokumenty jsou předkládány nejvhodnějším způsobem, 
který zohledňuje případné náklady a nezatěžuje strany. Předkládání 
totožných dokumentů ve vícero vyhotoveních není pravidlem. Pakliže by 
však dokument přeložen byl, je stranám uloženo připojit k překladu 
i jeho původní jazykovou verzi spolu s označením překládaných částí. 
IBA pravidla sama o sobě povinnost překládání dokumentů neobsahují, 
zmíněnou úpravou se nicméně snaží předejít sporům ohledně možné 
dvojznačnosti dokumentu. 

Dokumenty předložené stranami jsou používány výlučně pro 
potřeby řízení; jestliže dokumenty nejsou veřejně přístupné, jsou strany 
i rozhodčí tribunál povinni zachovat ohledně těchto dokumentů 

mlčenlivost.387 

 
385 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 51. 
386 Ibidem, s. 77. 
387 International Bar Association. Commentary on the revised text of the 2010 IBA Rules on the 

Taking of Evidence in International Arbitration. [online]. Ibanet.org [cit. 3. 3. 2020]. s. 13. 
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Rozdílné postupy při předkládání dokumentů a výměně dokumentů 
mezi stranami bývají nejčastěji zmiňovanou kolizí mezi právními 
systémy kontinentálního práva a common law. Pravidla IBA obecně 
stanoví povinnost stran předložit pouze ty dokumenty, na které se budou 
v dokazování spoléhat. Stranám tedy není uloženo předložit dokumenty, 
které by svědčily v jejich neprospěch. Touto úpravou se IBA pravidla 
odkloňují od využití obecného disclosure, které je využíváno v Anglii. 

IBA pravidla nicméně umožňují stranám požadovat po tribunálu, 

aby druhé straně nařídil předložení určitých dokumentů – svou povahou 
a rozsahem je však tento institut bližší ediční povinnosti aplikované 
v České republice, potažmo v Německu. Strana má možnost žádat pouze 
specificky vymezené dokumenty či soubor dokumentů a svou žádost 
musí dostatečně odůvodnit. IBA tak neposkytují prostor pro ledabylé 

požadavky na vydávání dokumentů, které pro výsledek sporu nemusí 
nutně být zcela relevantní. Současně pravidla IBA poskytují dožádané 
straně prostředky obrany proti takovým žádostem.  

Samotný tribunál je oprávněn požadovat po straně poskytnutí 
dokumentu, který shledává důležitým pro rozhodnutí ve sporu. 
Neposkytne-li na příkaz tribunálu strana požadovaný dokument, je 
tribunál oprávněn vyvozovat z této skutečnosti pro stranu nepříznivé 

závěry. Pro strany to může být často citelnější než samotné poskytnutí 
informací, které požadovaný dokument obsahuje, zvláště pak pokud je 
tribunál přesvědčen o důležitosti požadovaného důkazu. 

Tribunál nedisponuje pravomocí nařídit třetím osobám předložit 
dokumenty, které mají v dispozici. IBA pravidla stranám umožňují 
požadovat od tribunálu podniknutí všech legálních kroků, které by vedly 
k zajištění dokumentu v dispozici třetí osoby, od které strany nemohou 
dokument získat. IBA pravidla stanoví, že rozhodne-li tribunál a žádost 
stran schválí, může strany zmocnit k podniknutí kroků, které strana uzná 
za vhodné. Zde se lze domnívat, že pravděpodobně půjde o dožádání 
soudní asistence při získání důkazu důležitého pro rozhodčí řízení. Poté 

bude záležet na jurisdikci, ve které se držitel dokumentu nachází, jelikož 
ne všechny právní řády umožnují soudům nařídit vydání dokumentů 
osobě, která není účastníkem rozhodčího řízení. Česká úprava spolu 
s anglickou umožňuje třetí straně nařídit vydání určitého dokumentu za 
předpokladu, že je stranou řízení dokument konkrétně vymezen a je 
objasněna důležitost dokumentu. Německá úprava taktéž umožňuje 
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nařízení ediční povinnosti třetí osobě388, nicméně takto stanovené 
oprávnění je obsaženo v ustanoveních ZPO, která se na rozhodčí řízení 
zásadně neužijí389. 

IBA se přiklání ke zvýšené ochraně předkládaných dokumentů, když 
stanoví, že ohledně všech předložených důkazů jsou strany i tribunál 
povinni zachovávat mlčenlivost, ledaže by byly dokumenty veřejně 
přístupné. Tímto tak stanoví obecnou povinnost mlčenlivosti, která 
stranám umožňuje předkládat citlivé, byť ne utajované, informace. 

6.4 Shrnutí 

IBA pravidla upravují pouze úzký okruh dokazování. Stěžejním okruhem 
úpravy jsou důkazní prostředky, nařízení ústního jednání a přípustnost 
důkazů. Z některých ustanovení lze vyvodit implicitně stanovené zásady 
rozhodčího řízení, které se vztahují na dokazování v mezinárodním 
rozhodčím řízení. IBA pravidla však neobsahují výčet všech těchto zásad. 
Zásady jsou nicméně stanoveny v zákonných normách mnou vybraných 
zemí. Z dílčího závěru této práce vyplývá, že se tyto zásady uplatní 
obdobně. 

Důkazní břemeno a jeho úpravu také v pravidlech nenalezneme. 
Pravidla IBA nicméně v rámci ustanovení věnujících se důkazním 
prostředkům stanovují základní východisko důkazního břemene, které 
se uplatňuje ve všech zemích – stranu tíží důkazní břemeno ohledně těch 
skutečností, které tvrdí a ze kterých vyvozuje pro sebe příznivý závěr. 
Pravidla IBA rovněž neupravují úroveň míry důkazů. 

Zcela logicky lze odůvodnit absenci úpravy pomocných funkcí soudů 
při dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení – pravidlům IBA, 
jakožto normám nestátní povahy, nepřísluší upravovat pravomoc 
veřejných orgánů. Z tohoto důvodu ponechávají IBA pravidla úpravu 
soudní asistence na jednotlivých jurisdikcích. 

V některých dílčích otázkách se IBA přiklánějí spíše k úpravě známé 
zemím kontinentálního práva, v jiných aspektech se úprava blíží 

 
388 Viz COUFALÍK, Petr; DOBROVOLNÁ, Eva; HOLAS, Jan a kol. Součinnost třetích osob při 

dokazování v civilním soudním řízení. [online]. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 

100. [cit. 18. 3. 2020]. 
389 Vymezeno v úvodu třetí kapitoly. 
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anglické. Detailněji upravují pravidla IBA ty okruhy, které národní řády 
nechávají neupravené s cílem ponechat je na dohodě stran. Volbou IBA 
tak strany mohou upravit oblasti, které by jinak upraveny nebyly nebo 
by bylo potřeba je specificky ujednat v rozhodčí smlouvě. 

Závěrem lze dodat, že rozhodčí tribunál je v naprosté většině 
případů oprávněn v procesních otázkách rozhodnout dle vlastního 
uvážení. Zřídkakdy ukládají pravidla IBA tribunálu povinnost učinit 
určité úkony. Takto zvolenou úpravou IBA dosahují oné tolik kýžené 

flexibility mezinárodního rozhodčího řízení, kterou lze považovat za 
jednu z převládajících výhod, jíž se oproti řízení soudnímu pyšní.390 
Absence užití rigidních pravidel v mezinárodním rozhodčím řízení vábí 
svou atraktivností; IBA tak mají rovněž i praktický dopad – stranám 
pocházejícím z různých právních systémů poskytují adaptabilitu 

a v neposlední řadě slouží ekonomicky nezatěžujícímu a rychlému 
řízení. 

  

 
390 ASHFORD, 2013, op. cit., s. 56. 
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7 Závěr 

 

K ověření zvolené pracovní hypotézy bylo zapotřebí nejprve popsat 
úpravu dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení zvolených zemí 
a následně zjištěné poznatky komparovat. V dílčím závěru byly 
vymezeny prvky úpravy, které lze shledat totožné, spolu s prvky, které 
národní právní řády upravují odlišně. 

Jak jsem již zmínil v úvodu práce, předmětem zkoumání úprav 
dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení byly, kromě pravidel IBA, 
právní řády České republiky, Německa a Anglie. V mnohém jsou zákony 

o rozhodčím řízení obdobné. Odůvodněním, které se zde nabízí, je, že 
tyto země při vypracování zákonů o rozhodčím řízení vycházely ze 
Vzorového zákona UNCITRAL. V dokazování však mezi zeměmi stále 
převládají rozdílné postupy a praktiky, které vycházejí z odlišných 
právních kultur a tradicí. Je nutné však uvést, že ačkoliv Anglie pochází 
ze systému common law, reformou úpravy civilního řízení se v mnohém 
přiblížila kontinentálnímu právu. Nicméně, i přes to v praxi dochází 
k odlišným přístupům, obzvláště pak v důkazních prostředcích. 

Poznatky uvedené v dílčím závěru byly poté porovnány s úpravou 
IBA pravidel. Navázání zjištěných poznatků na ustanovení IBA pravidel 
bylo provedeno s cílem zjistit, zda lze aplikací IBA pravidel 
v mezinárodním rozhodčím řízení zmírnit konflikty úprav common law 
a kontinentálního práva. Bylo zjištěno, že IBA pravidla nezmírňují střety 
právních systémů vytvořením jakýchsi nových hybridních pravidel, 
která by byla obecně akceptována oběma právními systémy.  

V některých dílčích otázkách IBA pravidla zaujímají spíše přístup 
kontinentálního práva, v jiných naopak přístup uplatňovaný v rámci 
common law. Pravidla však veskrze napříč svými ustanoveními odkazují 
na konzultaci stran za dohledu tribunálu, který má strany vést ke 

smířlivému a kompromisnímu postoji. Tím se pak nepřímo podílí na 
zmírnění střetů právních systémů. 

Konkrétní úpravu dokazování, u které lze namítnout, že se přiklání 
k jednomu či druhému právnímu systému, lze však také shledat zdařilou. 
Pokud nejsou dohodnuty postupy dokazování (strany si obtížně 
sjednávají konkrétní pravidla předem a je téměř nemožné se dohodnout 
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po zahájení řízení) a konkrétní úprava otázek dokazování chybí, 
rozhodci mohou „utéci“ ke svým národním pravidlům civilního řízení. 

Nespočet autorů uvádí, že národní pravidla se v rozhodčím řízení 
neuplatní, nezvolí-li si tak strany. Pokud však úprava dokazování chybí, 
nezbývá rozhodcům nic jiného, než se nechat inspirovat jim z národního 
právního řádu známou úpravou civilního soudního řízení. Pravidla IBA 
tak nabízejí řešení. Rozhodci mohou aplikovat jejich ustanovení a tím 
zmírňovat pro strany řízení mnohdy excesivní prvky daných právních 

systémů. Pokud existují pravidla, která je možné použít, lze tím předejít 
a omezit nepřipravenosti rozhodců a omezuje jejich oddanost národním 
úpravám. I pokud by strany na IBA pravidla v rozhodčí smlouvě přímo 
neodkázaly, rozhodci se mohou jejich ustanoveními nechat inspirovat. 
Jejich přínos je tedy značný. 

Do mezinárodního rozhodčího řízení se v posledních letech vnáší 
aspekty obou právních kultur, a tvoří tak směsici, která je praxí 
všeobecně uznávána jakožto kompromis mezi pohledy obou právních 
systémů.391 Skutečnost, že se mezinárodní rozhodčí řízení vyvíjí 
a přizpůsobuje stranám, které spolu obchodují a často pochází z různých 
právních systémů, přikládám právě existenci soft law pravidel, mezi 
kterými IBA pravidla právem zaujímají přední postavení. Právě tato 

pravidla, obzvláště pak jsou-li v praxi často aplikovaná, přispívají 
k onomu zjemnění střetů rozdílných představ stran mezinárodního 
rozhodčího řízení. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že 
stanovená hypotéza byla potvrzena. 

 
391 ELSING, S. H. TOWNSEND, J. M. In COE, Jack, J; CHILDRESS, Donald, E; ed. Private International 

Law and Arbitration. Volume I. Cheltenham: Elgar research collection, 2018, s. 669. 



POUŽITÉ ZDROJE 

101 

Použité zdroje 

Monografie 

1.  ASHFORD, Peter. The IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration. A guide. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013, 180 s. ISBN 978-1-107-03217-0. 

2.  BALTHASAR, Stephan; ed. International commercial arbitration: 
international conventions, country reports and comparative 
analysis. München: C. H. Beck, 2016, 701 s. ISBN 978-3-406-
66444-1. 

3.  BANTEKAS, Ilias. An Introduction to International Arbitration. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 336 s. ISBN 978-
1-107-11107-3. 

4.  BERMANN, George, A; MISTELIS, Loukas, A; ed. Mandatory rules 
in International Arbitration. Huntington: Juris, 2011, 339 s. ISBN 
978-1-933833-66-8. 

5.  BĚLOHLÁVEK, Alexandr, J. Rozhodčí řízení v zemích Evropy. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2012, 1762 s. ISBN 978-80-7400-452-0. 

6.  BĚLOHLÁVEK, Alexandr, J. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 1672 
s. ISBN 978-80-7179-342-7. 

7.  BĚLOHLÁVEK, Alexandr, J; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ed. Conduct 
of Arbitration. The Hague: Lex Lata BV, 2017, 445 s. ISBN 978-90-
824603-6-0. 

8.  BINDER, Peter. International Commercial Arbitration and 
Conciliation in Uncitral Model Law Jurisdictions. 3rd edition. 
London: Sweet & Maxwell, 2010, 716 s. ISBN 978-1-844703-205-
8. 

9.  BISHOP, Doak, R; KEHOE, Edward, G. The Art of Advocacy in 

International Arbitration. 2nd edition. New York: Juris, 2010, 642 
s. ISBN 978-1-933833-61-3. 

10.  BORN, Gary. International Commercial Arbitration. Volume II, 
International Arbitration Procedures. 2nd edition. Alphen aan 
den Rijn: Wolters Kluwer, 2014, 1526-2893 s. ISBN 978-90411-
5221-3. 



POUŽITÉ ZDROJE 

102 

11.  BÖCKSTIEGEL, Karl, H; KRÖLL, Stefan; NACIMIENTO, Patricia; ed. 
Arbitration in Germany: The Model Law in Practice. Austin: Kluwer 
Law International, 2007, 1223 s. ISBN 978-90-411-2718-1. 

12.  CAMPBELL, Dennis; ed. International dispute resolution: the 
comparative law yearbook of international business: special issue, 
2010. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, 372 
s. ISBN 978-90-411-2802-7. 

13.  CARTER, James, H; FELLAS, John. International commercial 

arbitration in New York. Oxford: Oxford University Press, 2010, 
672 s. ISBN 978-0-19-537562-6. 

14.  COE, Jack, J; CHILDRES, Donald, E; ed. Private International Law 
and Arbitration. Volume I. Cheltenham: Elgar research collection, 

2018, 899 s. ISBN 978-1-78536-264-4. 

15.  DAVID, Ludvík a kol. Občanský soudní řád: komentář. I. díl (§ 1 až 
200za). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, 1072 s. ISBN 978-80-
7357-460-4. 

16.  DAVID, René. Anglické právo. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelství 
Slovenské Akademie věd, 1972, 125 s. SYSNO 000271158.  

17.  FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, 
Berthold; ed. Fouchard, Gaillard, Goldman on International 

Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 
1999, 1280 s. ISBN 90-411-1025-9. 

18.  GEEROMS, Sofie. Foreign Law in Civil Litigation: a comparative 
and functional analysis. Oxford: Oxford University Press, 2004, 
415 s. ISBN 0-19-926476-7. 

19.  GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 

343 s. ISBN 978-80-7380-023-9. 

20.  JENKINS, Jane; STEBBINGS, Simon. International Construction 
Arbitration Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
2006, 442 s. ISBN 90-411-2341-5. 

21.  KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní 
vědy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1996, 248 s. ISBN 80-7179-089-3. 

22.  KOCINA, Jan; POLÁČEK, Bohumil a kol. Aktuální otázky rozhodčího 
řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 200 s. ISBN 978-80-7380-349-0. 

23.  KREINDLER, Richard, H; WOLFF, Reinmar; RIEDER, Marcus, S. 
Commercial Arbitration in Germany. Oxford: Oxford University 
Press, 2016, 473 s. ISBN 978-0-19-967681-1. 



POUŽITÉ ZDROJE 

103 

24.  KURKELA, Matti, S; TURUNEN, Santtu. Due Process in 
International Commerical Arbitration. 2nd edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2010, 555 s. ISBN 978-0-19-537713-2. 

25.  LAVICKÝ, Petr. Důkazní břemeno v civilním řízení soudním. Praha: 
Leges, 2017, 272 s. ISBN 978-80-7502-203-5. 

26.  LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§1 až 250 l). Řízení 
sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 1088 s. 
ISBN 978-80-7478-986-1. 

27.  LEW, D. M. Julian; MISTELIS, A. Loukas; KRÖLL, Stefan. 

Comparative International Commercial Arbitration. The Hague: 

Kluwer Law International, 2003, 953 s. ISBN 90-411-1568-4. 

28.  KINCL, Jaromír. Dicta et Regulae Iuris aneb Právnické mudrosloví 

latinské. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 315 s. ISBN 978-80-7380-383-

4. 

29.  LOOKOFSKY, Joseph, M; HERTZ, Ketilbjorn. Transnational 
Litigation and Commercial Arbitration: an analysis of American, 
European, and international law. 3rd edition. New York: Juris, 
2011, 965 s. ISBN 978-1-933833-65-1. 

30.  MACUR, Josef. Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu 

v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 201 
s. ISBN 80-210-2539-5. 

31.  MAKARIUS, Vít. Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodě: 
prevence, plánování a řízení sporu v mezinárodním obchodě. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2015, 390 s. ISBN 978-80-7400-295-3. 

32.  MCILWRATH, Michael; SAVAGE, John. International Arbitration 
and Mediation: a practical guide. Austin: Kluwer Law 
International, 2010, 515 s. ISBN 978-90-411-2610-8. 

33.  MISTELIS, Loukas, A; ed. Concise International Arbitration. Austin: 
Kluwer Law International, 2010, 1115 s. ISBN 978-90-411-2609-
2. 

34.  MOSES, Margaret, L. The Principles and Practice of International 
Commercial Arbitration. 3rd Edition. Cambridge: Cambridge 
Universty Press, 2017, 411 s. ISBN 978-1-107-15187-1. 

35.  NEWMAN, Lawrence, W; HILL, Richard, D. The leading arbitrator’s 
guide to international arbitration. 3rd edition. Huntington: Juris, 
2014, 1121 s. ISBN 978-1-937518-33-2. 



POUŽITÉ ZDROJE 

104 

36.  NEWMAN, Lawrence. W; SHEPPARD, Ben, H, Jr; ed. Take the 
Witness: cross-examination in international arbitration. New York: 
Juris, 2010, 312s. ISB 978-1-933833-63-7. 

37.  OLÍK, Miloš; MAISNER, Martin; POKORNÝ, Radek; et al. Zákon o 
rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2017, 507 s. ISBN 978-80-7552-736-3. 

38.  PARK, William, W. Arbitration of International Business Disputes: 
studies in law and practice. 2nd edition. Oxford: Oxford University 

Press, 2012, 793 s. ISBN 978-0-19-965713-1.  

39.  PAUKNEROVÁ, Monika; ROZEHNALOVÁ, Naděžda; ZAVADILOVÁ, 
Marta a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 853 s. ISBN 978-80-7478-368-

5. 

40.  REDFERN, Alan. Law and Practice of International Commercial 
Arbitration. 4th edition. London: Sweet & Mawell, 2004, 613 s. 
ISBN 978-042189-290-3. 

41.  ROGERS, Catherine, A. Ethics in International Arbitration. Oxford: 
Oxford University Press, 2014, 386 s. ISBN 978-0-19-533769-3. 

42.  ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a 
vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer, 2013, 399 s. ISBN 978-80-7478-004-2. 

43.  ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a 

vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha: ASPI, Wolters 

Kluwer, 2008, 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9. 

44.  RŮŽIČKA, Květoslav; FRINTOVÁ, Dita. Vnitrostátní a mezinárodní 

rozhodčí řízení před RS při HK ČR a AK ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 

215 s. ISBN 978-80-7380-745-0. 

45.  SANDERS, Pieter. Quo vadis Arbitration? Sixty years of arbitration 
practice. The Hague: Kluwer Law International, 1999, 451 s. ISBN 
90-411-1235-9. 

46.  SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Alternativní způsoby řešení 
obchodních sporů. Ostava: Key Publishing, 2006, 179 s. ISBN 80-
239-8012-2. 

47.  STAVINOHOVÁ, Jaruška; LAVICKÝ, Petr. Základy civilního procesu. 
Brno: Masarykova univerzita, 2009, 124 s. ISBN 978-80-210-
5062-4. 



POUŽITÉ ZDROJE 

105 

48.  SVOBODA, Karel; SMOLÍK, Petr; LEVÝ, Jiří a kol. Občanský soudní 
řád: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, 1601 s. ISBN 978-
80-7400-673-9. 

49.  TWEEDDALE, Andrew; TWEEDDALE, Keren. Arbitration of 
commercial disputes: international and English law practice. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 1190 s. ISBN 0-19-
926540-2. 

50.  VÁRADY, Tibor. Language and Translation in International 

Commercial Arbitration: from the constitution of the arbitral 

tribunal through recognition and enforcement proceedings. The 

Hague: T. M. C. Asser press, 2006, 308 s. ISBN 90-6704-233-1. 

51.  WAINCYMER, Jeffrey. Procedure and Evidence in International 

Arbitration. The Netherlands: Kluwer Law International, 2012, 

1363 s. ISBN 978-90-411-3168-3. 

52.  WEIGAND, Frank-Bernd. Practitioner’s Handbook on International 

Commercial Arbitration. 2nd edition. Oxford: Oxford University 

Press, 2009, 1736 s. ISBN 978-0-19-953486-9. 

Judikatura 

53.  High Court of Justice, Queens Bench Division, Commercial Court. 
BNP Paribas v Deloitte & Touche LLP, ze dne 28. 11. 2003, EWHC 
2874 [online]. Arbitration Law Reports and Review. Oxford: 
Oxford University Press, 2003 [cit. 5. 12. 2019]. 
In: https://academic.oup.com/alrr/article-
abstract/2003/1/67/177283?redirectedFrom=PDF 

54.  Opinions of the Lords of Appeal for Judgement. Three Rivers 
District Council & Ors v. Bank of England, ze dne 11. 11. 2004, 
UKHL 48 [online]. British and Irish Legal Information Institute. 
[cit. 5. 12. 2019]. 

In: https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/48.html 

55.  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 28. dubna 2011, sp. zn. 23 
Cdo 3744/2009. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 
22. 10. 2019]. 
In: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSea

https://academic.oup.com/alrr/article-abstract/2003/1/67/177283?redirectedFrom=PDF
https://academic.oup.com/alrr/article-abstract/2003/1/67/177283?redirectedFrom=PDF
https://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/48.html
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7E2782089C0E013EC1257A4E0065F4DA?openDocument&Highlight=0,null


POUŽITÉ ZDROJE 

106 

rch/7E2782089C0E013EC1257A4E0065F4DA?openDocument&
Highlight=0,null 

56.  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 11. června 2008, sp. zn. 32 
Cdo 1201/2007. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 
22. 10. 2019]. 
In: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSea
rch/3EEA49C0B9EAD761C1257A4E0067D074?openDocument
&Highlight=0,null 

57.  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 
883/2010. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 18. 
3. 2020]. 
In: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSea
rch/24F1EB0AB4CA34E3C1257A4E0065A4C8?openDocument

&Highlight=0, 

58.  Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 15. 12. 2016, sp. zn. 23 Cdo 
1711/2016. Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2018 [cit. 18. 
3. 2020]. 
In: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSea
rch/486BB8FB9C15A754C12580DD00419251?openDocument
&Highlight=0, 

Internetové zdroje 

59.  ANDREWS, Neil. Interpretation of written contracts in England. 
[online]. Russian Law Journal, 2015 [cit. 8. 12. 2019]. 13-28s. 
In: https://www.researchgate.net/publication/307647690_Inte
rpretation_of_Written_Contracts_in_England 

60.  Bar Standarts Board. BSB Handbook. [online]. [cit. 19. 12. 2019]. 
In: https://www.barstandardsboard.org.uk/for-barristers/bsb-
handbook-and-code-guidance/the-bsb-handbook.html 

61.  CARRETEIRO, Mateus, A. Burden and standard of proof in 

international arbitration: proposed guidelines for promoting 
predictability. [online]. Revista Brasileira de Arbitragem, Kluwer 
Law International, 2016 [cit. 23. 10. 2019]. 
In: http://www.kluwerarbitration.com/document/kli-ka-rba-
1349005-n?q=burden%20of%20proof 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7E2782089C0E013EC1257A4E0065F4DA?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7E2782089C0E013EC1257A4E0065F4DA?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3EEA49C0B9EAD761C1257A4E0067D074?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3EEA49C0B9EAD761C1257A4E0067D074?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3EEA49C0B9EAD761C1257A4E0067D074?openDocument&Highlight=0,null
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24F1EB0AB4CA34E3C1257A4E0065A4C8?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24F1EB0AB4CA34E3C1257A4E0065A4C8?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24F1EB0AB4CA34E3C1257A4E0065A4C8?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/486BB8FB9C15A754C12580DD00419251?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/486BB8FB9C15A754C12580DD00419251?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/486BB8FB9C15A754C12580DD00419251?openDocument&Highlight=0,
https://www.researchgate.net/publication/307647690_Interpretation_of_Written_Contracts_in_England
https://www.researchgate.net/publication/307647690_Interpretation_of_Written_Contracts_in_England
https://www.barstandardsboard.org.uk/for-barristers/bsb-handbook-and-code-guidance/the-bsb-handbook.html
https://www.barstandardsboard.org.uk/for-barristers/bsb-handbook-and-code-guidance/the-bsb-handbook.html
http://www.kluwerarbitration.com/document/kli-ka-rba-1349005-n?q=burden%20of%20proof
http://www.kluwerarbitration.com/document/kli-ka-rba-1349005-n?q=burden%20of%20proof


POUŽITÉ ZDROJE 

107 

62.  COUFALÍK, Petr; DOBROVOLNÁ, Eva; HOLAS, Jan a kol. Součinnost 
třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. [online] 
1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 196 s. [cit. 18. 3. 2020]. 
ISBN 978-80-2109153-5. 
In: https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Lavicky_souc
innost_tretich_osob.pdf  

63.  DLA Piper. Legal professional privilege: global guide. 5th edition. 
[online]. [cit. 8. 12. 2019]. 
In: https://www.dlapiperintelligence.com/legalprivilege/ 

64.  DUPEYRÉ, Romain. Arbitration on the Witness Stand! Comparative 
Approaches. [online]. Kluwer Arbitration Blog, publikováno 3. 8. 
2010 [cit. 8. 12. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2010/08/03/

arbitrators-on-the-witness-stand-comparative-approaches/ 

65.  FIENZA, Valentina. The choice of language of the proceedings: an 
underestimated aspect of arbitration? [online]. Kluwer Arbitration 
Blog, publikováno 6. 5. 2014 [cit. 17. 12. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/05/06/t
he-choice-of-the-language-of-the-proceedings-an-
underestimated-aspect-of-the-arbitration/ 

66.  HRČKA, Daniel. Vzorový zákon UNCITRAL pro mezinárodní 
obchodní arbitráž v České republice. [online]. EPRAVO.CZ, 1999-
2020, publikováno 27. 2. 2020 [cit. 17. 3. 2020]. 
In: https://www.epravo.cz/top/aktualne/vzorovy-zakon-
uncitral-pro-mezinarodni-obchodni-arbitraz-v-ceske-republice-
110759.html 

67.  HUNTED, Martin. ‘Experts’ in International Arbitration [online]. 
Kluwer Arbitration Blog, publikováno 7. 2. 2011 [cit. 4. 11. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/02/07/
experts-in-international-arbitration/ 

68.  CHALUPA, Radim. Míra důkazů a znalecké zkoumání v řízení o 

zaplacení směnečného nároku. [online]. Bulletin Advokacie. Česká 
advokátní komora 2012-2013, publikováno 3. 7. 2018 [cit. 20. 12. 
2019]. In: http://www.bulletin-advokacie.cz/mira-dukazu-a-
znalecke-zkoumani-v-rizenich-o-zaplaceni-smenecneho-
naroku?browser=full 

https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Lavicky_soucinnost_tretich_osob.pdf
https://science.law.muni.cz/knihy/monografie/Lavicky_soucinnost_tretich_osob.pdf
https://www.dlapiperintelligence.com/legalprivilege/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2010/08/03/arbitrators-on-the-witness-stand-comparative-approaches/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2010/08/03/arbitrators-on-the-witness-stand-comparative-approaches/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/05/06/the-choice-of-the-language-of-the-proceedings-an-underestimated-aspect-of-the-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/05/06/the-choice-of-the-language-of-the-proceedings-an-underestimated-aspect-of-the-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/05/06/the-choice-of-the-language-of-the-proceedings-an-underestimated-aspect-of-the-arbitration/
https://www.epravo.cz/top/aktualne/vzorovy-zakon-uncitral-pro-mezinarodni-obchodni-arbitraz-v-ceske-republice-110759.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/vzorovy-zakon-uncitral-pro-mezinarodni-obchodni-arbitraz-v-ceske-republice-110759.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/vzorovy-zakon-uncitral-pro-mezinarodni-obchodni-arbitraz-v-ceske-republice-110759.html
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/02/07/experts-in-international-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2011/02/07/experts-in-international-arbitration/
http://www.bulletin-advokacie.cz/mira-dukazu-a-znalecke-zkoumani-v-rizenich-o-zaplaceni-smenecneho-naroku?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/mira-dukazu-a-znalecke-zkoumani-v-rizenich-o-zaplaceni-smenecneho-naroku?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/mira-dukazu-a-znalecke-zkoumani-v-rizenich-o-zaplaceni-smenecneho-naroku?browser=full


POUŽITÉ ZDROJE 

108 

69.  International Bar Association. About the IBA. [online]. Ibanet.org 
[cit. 3. 3. 2020]. 
https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx 

70.  International Bar Association. Commentary on the revised text of 
the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International 
Arbitration. [online]. International Bar Association [cit. 3. 3. 
2020]. 
In: https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guid
es_and_free_materials.aspx 

71.  International Bar Association. IBA Rules on the Taking of Evidence 
in International Arbitration. [online]. International Bar 
Association [cit. 18. 2. 2020]. 
In: https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guid

es_and_free_materials.aspx 

72.  JAN VAN DER BERG, Albert; ed. Arbitration Advocacy in Changing 
Times. [online]. Kluwer Law International, 2011 [cit. 28. 10. 
2019]. 
In: https://www.passeidireto.com/arquivo/41876480/ahdab-
jalal-el-bouchenaki-amal-discovery-in-international-arbitration-
a-foreign- 

73.  JOHN, Brigitta. Admissibility of Improperly Obtained Data as 
Evidence in International Arbitration. [online]. Wolters Kluwer 
Blog, publikováno 28. 8. 2016 [cit. 28. 10. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/09/28/
admissibility-of-improperly-obtained-data-as-evidence-in-
international-arbitration-proceedings/ 

74.  KAUFMANN-KOHLER, Gabrielle. Soft law in International 
Arbitration: Codification and Normativity. [online]. Journal of 
International Dispute Settlement, 2010 [cit. 25. 2. 2020]. 
In: https://lk-k.com/wp-content/uploads/Soft-Law-in-
International-Arbitration-Codification-and-Normativity.pdf 

75.  LEW, D. M. Julian; HARRIS, Bor; ed. Arbitration in England, with 
chapters on Scotland and Ireland. [online]. Kluwer Law 
International, 2013 [cit. 17. 12. 2019] 
In: http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-Lew-
Ch24 

76.  MOSER, Michael, J; ed. Journal of International Arbitration. 
[online]. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law Arbitration, 2009 [cit. 

https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.passeidireto.com/arquivo/41876480/ahdab-jalal-el-bouchenaki-amal-discovery-in-international-arbitration-a-foreign-
https://www.passeidireto.com/arquivo/41876480/ahdab-jalal-el-bouchenaki-amal-discovery-in-international-arbitration-a-foreign-
https://www.passeidireto.com/arquivo/41876480/ahdab-jalal-el-bouchenaki-amal-discovery-in-international-arbitration-a-foreign-
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/09/28/admissibility-of-improperly-obtained-data-as-evidence-in-international-arbitration-proceedings/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/09/28/admissibility-of-improperly-obtained-data-as-evidence-in-international-arbitration-proceedings/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/09/28/admissibility-of-improperly-obtained-data-as-evidence-in-international-arbitration-proceedings/
https://lk-k.com/wp-content/uploads/Soft-Law-in-International-Arbitration-Codification-and-Normativity.pdf
https://lk-k.com/wp-content/uploads/Soft-Law-in-International-Arbitration-Codification-and-Normativity.pdf
http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-Lew-Ch24
http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-Lew-Ch24


POUŽITÉ ZDROJE 

109 

13. 11. 2019]. ISSN 0255-8106. In: https://www.arbitration-
icca.org/media/4/47002284538882/media012641379548970
defining.pdf 

77.  SACHS, Klaus. SCHMIDT-AHRENDTS, Nils. Procotol on Expert 
Teaming: A New Approach to Expert Evidence. [online]. Law 
Library, 2011 [cit. 28. 10. 2019]. 
In: https://www.lawlibrary.ie/rss/CPDArbitration09072011/15
SachsProtocolOnExperts.pdf 

78.  SAMUEL, Mayank. Confidentiality in International Commercial 
Arbitration: Bedrock or Window-Dressing? [online]. Wolters 
Kluwer Blog, publikováno 21. 2. 2017 [cit. 13. 11. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/21/c
onfidentiality-international-commercial-arbitration-bedrock-

window-dressing/ 

79.  Solicitors Regulation Authority. SRA Code of Conduct for Solicitors. 
[online]. [cit. 19. 12. 2019]. 
In: https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-
regulations/code-conduct-solicitors 

80.  The IBA Arbitration Guidelines and Rules Subcomittee. Report on 
the recepction of the IBA arbitration soft law products. [online]. 

Ibanet. org, 2016. IBA 
In: https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/A
rbitration/Projects.aspx 

81.  UNCITRAL. UNCITRAL Arbitration Rules. [online] United Nations 
[cit. 17. 3. 2020]. 
In: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtext
s/arbitration 

82.  UNCITRAL. The UNCITRAL Model Law. [online]. United Nations. 
[cit. 17. 3. 2020]. 
In: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/com
mercial_arbitration 

83.  ŽIVKOVIĆ, Patricia. From Our Archives: Admitting Illegally 
Obtained Evidence in International Arbitration. [online]. Wolters 
Kluwer Blog, publikováno 28. 3. 2019 [cit. 28. 10. 2019]. 
In: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/28/f
rom-our-archives-admitting-illegally-obtained-evidence-in-
international-arbitration/  

https://www.arbitration-icca.org/media/4/47002284538882/media012641379548970defining.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/4/47002284538882/media012641379548970defining.pdf
https://www.arbitration-icca.org/media/4/47002284538882/media012641379548970defining.pdf
https://www.lawlibrary.ie/rss/CPDArbitration09072011/15SachsProtocolOnExperts.pdf
https://www.lawlibrary.ie/rss/CPDArbitration09072011/15SachsProtocolOnExperts.pdf
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/21/confidentiality-international-commercial-arbitration-bedrock-window-dressing/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/21/confidentiality-international-commercial-arbitration-bedrock-window-dressing/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/02/21/confidentiality-international-commercial-arbitration-bedrock-window-dressing/
https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-solicitors
https://www.sra.org.uk/solicitors/standards-regulations/code-conduct-solicitors
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Projects.aspx
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Projects.aspx
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/28/from-our-archives-admitting-illegally-obtained-evidence-in-international-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/28/from-our-archives-admitting-illegally-obtained-evidence-in-international-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/03/28/from-our-archives-admitting-illegally-obtained-evidence-in-international-arbitration/


POUŽITÉ ZDROJE 

110 

Právní předpisy 

Zákony 

84.  Arbitration Act 1996. In: legislation.gov.uk. [online]. [cit. 10. 12. 
2019]. Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 

85.  Civil Evidence Act 1995. In: legislation.gov.uk. [online]. [cit. 10. 12. 
2019]. Dostupné z: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/38/contents 

86.  Civil Procedure Rules and Practice Directions. 
In: legislation.gov.uk. [online]. [cit. 10. 12. 2019]. Dostupné z: 
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules 

87.  Oaths Act 1978. In: legislation.gov.uk. [online]. [cit. 10. 12. 2019]. 
Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/19 

88.  Strafgesetzbuch. In: Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. [online] Bundesamt für Justiz [cit. 10. 11. 
2019]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/  

89.  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. In: Beck-online [online právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfuytcnq 

90.  Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů, ve znění pozdějších předpisů. In: Beck-online [online 
právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3. 11. 
2019]. Dostupné z: https://www-beck-online-
cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgywts  

91.  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. In: Beck-online [online právní informační systém]. 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds&groupI
ndex=21&rowIndex=0 

92.  Zivilprozessordnung. In: Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. [online] Bundesamt für Justiz [cit. 10. 11. 
2019]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/38/contents
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/19
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfuytcnq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojzfuytcnq
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgywts
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgywts
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrrgywts
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds&groupIndex=21&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds&groupIndex=21&rowIndex=0
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbqfuzds&groupIndex=21&rowIndex=0
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/


POUŽITÉ ZDROJE 

111 

 

Ostatní 

93.  Vyhláška č. 74/1959 Sb., o Úmluvě o uznání a výkonu cizích 
rozhodčích nálezů. In: Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 18. 11. 2019]. Dostupné z: 
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-
document.seam?documentId=onrf6mjzgu4v6nzufuya  

 

 

 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgu4v6nzufuya
https://www-beck-online-cz.ezproxy.muni.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgu4v6nzufuya

