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1. Úvod

Rozhodčí řízení a některé další tzv. alternativní způsoby řešení sporů nabývají

v posledních letech ve světě neobvyklého rozmachu. Přestože má rozhodčí řízení dle

mého názoru řadu praktických předností oproti občanskému soudnímu řízení, není ještě

natolik známo, aby pro většinu možných zájemců představovalo reálnou alternativu

řešení sporů. Vzhledem k tomu, že znalost daného tématu považuji v současné

advokátní praxi za zcela nezbytnou a v současnosti představuje způsob řešení sporů,

který neoddělitelně patří k realitě dnešního obchodního styku, vybrala jsem si jako téma

své rigorózní práce právě „Rozhodčí řízení v právním řádu České republiky.“

Přestože je rozhodčí řízení zřejmě ještě starší než civilní řízení soudní, nastal

jeho skutečný rozmach teprve ve 20. století. Je trpkým paradoxem, že velkými podněty

k jeho rozvoji byly obě ničivé světové války. Každá z těchto válek totiž rozmetala

dřívější státní a ekonomická seskupení a poválečné situace přinesly nové výzvy

světovému hospodářství a obchodu zejména. Úspěch rozhodčího řízení na

mezinárodním poli znamenal také jeho rozšíření na spory vnitrostátní. Typickým

příkladem může být i Česká republika, která svým zákonem č. 216/1994 Sb., o

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále ZRŘ) umožnila od 1. 1. 1995

používat rozhodčí řízení také v tuzemských sporech.1

Ve své práci se věnuji obecné charakteristice rozhodčího řízení, postavení

rozhodce a rozhodčích soudů a rovněž platné právní úpravě rozhodčího řízení

v tuzemsku. Cílem práce je především upozornit na mnohé výhody rozhodčího řízení.

Text práce vychází ze stavu právní úpravy ke dni 30. 04. 2010

Na závěr této kapitoly si dovolím citovat slova JUDr. Svetozara Hanáka:

„Připravuj obchod tak, aby z něho nevznikl spor. Ale pamatuj, že takový spor nemůžeš

nikdy dopředu vyloučit. Proto musíš už při formulaci smlouvy uvažovat o tom, jak se

1 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí,
1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2004, s. 765.
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případný spor bude rozhodovat. Pokud to jen trochu půjde, zabraň tomu, aby se takový

spor dostal ke státním soudům. Proto se snaž dohodnout rozhodčí smlouvu nebo

doložku.“2

2 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003, s. 254
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2. Formy řešení sporů

V civilizovaných státech je oprávněn rozhodovat veškeré spory stát, který toto

právo svěřuje nezávislým soudům.3 Stát však prostřednictvím vlastních právních

předpisů může připustit, aby určitý druh sporů mohly rozhodovat osoby, pro které se

vžilo označení rozhodci v řízení označeném jako řízení rozhodčí. Toto řízení umožňuje

projednat zejména obchodní spory vznikající v mezinárodním i vnitrostátním

obchodním styku místo před obecnými soudy před soukromými osobami k tomu

odborně způsobilými.

V článku 36 odst. 1. „Listiny základních práv a svobod“ je uvedeno: „Každý se

může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a

ve stanovených případech u jiného orgánu“. Účastníci sporu tedy skrze rozhodčí řízení

uplatňují své základní občanské právo na soudní ochranu, které nevzniklo vůči státu, ale

vůči rozhodcům, jako nestátnímu orgánu. Ze samotné podstaty rozhodčího řízení plyne,

že představuje zcela mimořádný způsob výkonu soudní moci nestátními orgány.

Rozhodce ani stálé rozhodčí soudy tedy nelze v žádném případě řadit do soustavy

řádných soudů a přiznat jim postavení orgánu veřejné moci. Dalo by se říci, že se jedná

jen o jakousi náhražku, substituci státního soudnictví.

Mezi subjekty právních vztahů mohou vzniknout různé rozpory, zejména při

porušení smluvních či jiných závazků, k čemuž může dojít nezaplacením kupní ceny

nebo jiného peněžitého závazku, nedodáním zboží nebo neposkytnutím služeb. V praxi

nelze vytvořit sebedokonalejší smlouvu, která by odstranila veškerá rizika související

s její realizací. Jestliže pak jde o vztah mezi subjekty, které mají své sídlo či bydliště na

území různých států, může být vzniklý spor ještě složitější. Uvedené rozpory se pak

mohou dostat do stádia sporu mezi stranami, který je pak potřebné nějakým způsobem

řešit.

Takto vzniklý spor je možné řešit přímo samotnými spornými stranami na

základě vzájemného jednání a uzavření oboustranně přijatelného smíru. V takovém

případě vždy bude záležet na přístupu obou sporných stran, zda jsou vůbec ochotny

3 Růžička, K.: K otázce právní povahy rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 5, 2003, s. 33-39
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s protistranou jednat a případně ustoupit ze svých nároků. Smír může mít formu uznání

závazku, narovnání, zrušení smlouvy atd. Takovéto řešení se považuje za

nejefektivnější a také nejméně finančně náročný způsob urovnání sporů.

Mohou však nastat situace, kdy každý z účastníků sporu trvá na své „pravdě“ a

bez pomoci někoho dalšího nelze situaci vyřešit, v takovém případě je třeba povolat

třetí nestrannou osobu.

Existují dvě principielně rozdílné cesty, jak může třetí nestranná osoba

zasáhnout do řešení sporu. Jsou to alternativní způsoby řešení sporu a závazné řešení

sporu.

2. 1. Alternativní způsob řešení sporů
V tomto případě třetí osoba, nezávislá na kterémkoliv z účastníků působí

určitým způsobem na strany, radí jim a pomáhá urovnávat spor.4 Výsledkem takových

alternativních způsobů není pro sporné strany závazného rozhodnutí (kromě Med.

/Arb.), ale buď uzavření smíru, nebo nová dohoda o řešení sporu. Postupy při

vyjednávání a případné konečné řešení sporu mohou být následující:

� Strany si mohou ujednat ve smlouvě tzv. „Povinná jednání mezi

stranami“. Podle takového smluvního ujednání jsou účastníci povinni pokusit se svůj

spor vyřešit smírnou cestou před tím, než podají návrh na soudní či rozhodčí řízení. Je

stanovena určitá doba, po kterou má jednání trvat. Výsledkem takového jednání může

být uzavření smíru, nebo se spor urovnat nepodaří a po marném uplynutí sjednané doby

se strany mohou obrátit k obecnému, či rozhodčímu soudu.

� Dalším z možných postupů, jak řešit spor alternativně, je Mediace a

konciliace (přestože se používají dva termíny, jde v podstatě o jeden způsob urovnávání

sporu). V tomto případě se jak mediátor, tak i konciliátor jako nezávislé osoby snaží

najít možnost uzavření smíru mezi stranami, resp. stranám doporučí smírné řešení

sporu. Snaží se k tomu dospět vysvětlením skutečného stavu věci oběma stranám,

zbavením účastníků iluzí a falešných představ o svých možnostech. Řada

4 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2005, s. 254
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mezinárodních institucí nabízí mediační či konciliační řízení (např. Americká arbitrážní

asociace, Mezinárodní obchodní komora v Paříži)

� Jiným způsobem urovnávání sporu, při kterém se využívá služeb

nezávislého znalce nebo jiného odborníka v oboru je Expertiza. Znalecký posudek je

potom základem pro urovnání sporu, přičemž strany se dohodnou na znalci a sjednají,

že se jeho znaleckému posudku plně podřídí v řešení svého sporu. Tento způsob je

používán zejména v případě, že mezi stranami jde o spor, týkající se hodnoty určitého

majetku nebo výši způsobené škody a znalec je pověřen stranami ke stanovení její výše.

� Alternativním způsobem řešení sporů je také Mini-trial. Jde v podstatě o

simulované soudní řízení, ve kterém však nevystupuje soudce, ale nezávislá osoba,

která zde působí jako neutrální poradce, který nastiňuje stranám pravděpodobný průběh

soudního řízení a jeho možný výsledek. Výsledkem tedy není právně závazné

rozhodnutí, ale spíše kvalifikovaná rada. Ideálním výsledkem mini-trialu je pak dohoda

mezi stranami o urovnání sporu.

� Negociace také může přispět k vyřešení sporu mezi účastníky. Každý

účastník sporu si zvolí svého právního zástupce a sejdou se právní zástupci sporných

stran a zástupci sporných stran. V jejich jednání jsou předkládány veškeré argumenty,

které by mohly ovlivnit řešení sporu a výsledkem je rovněž kvalifikovaná rada

(provedení takovéhoto způsobu řešení sporů nabízí i několik advokátních kanceláří

sídlících na území České republiky)

� Med/Arb. Je v podstatě kombinací mediačního a rozhodčího řízení. Nejprve

nezávislá osoba působí ve funkci mediátora a následně, jestliže se strany neusmíří, je

oprávněna spor projednat a rozhodnout jako rozhodce.

Existuje tedy celá řada alternativních způsobů řešení sporů vzniklých mezi

stranami. Vždy však záleží na ochotě a vstřícnosti obou sporných stran se nějakému

z nich podrobit. Pokud k tomuto smíru dojde, v takovém případě jde o užitečný právní

nástroj.

Musíme však vzít v úvahu, že vůbec není jisté, zda strany k nějakému

kompromisu dospějí a zda zbytečně neztratí čas, navíc, když pro stranu dlužníka je

výhodné spor záměrně protahovat. V takovém případě všechny snahy o vyřešení sporu
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„padají na neúrodnou půdu.“ Strana snažící se o vyřešení sporu potom ztrácí nejen čas

(spor mohl být již řešen konvenčním postupem), ale i finanční prostředky (jelikož

služby cizích osob nejsou zadarmo). Pravděpodobně tyto skutečnosti jsou nejzávažnější

příčinou malého rozšíření těchto postupů.

2. 2. Závazné řešení sporů
Při tomto způsobu řešení sporů třetí osoba spor mezi stranami rozhodne a vydá

pro strany závazné a vykonatelné rozhodnutí. Toto oprávnění musí být třetí osobě

poskytnuto procesními předpisy státu, na jehož území dojde k projednání a rozhodnutí

sporu. Třetí osoba může spor projednat a rozhodnout jako soudce příslušného obecného

soudu. Soud vždy postupuje podle procesních předpisů svého domovského státu (český

soud bude tedy postupovat podle českého občanského soudního řádu (dále OSŘ) bez

ohledu na to, jaké hmotné právo použije při rozhodování sporu). Nebo může třetí osoba

vystupovat, jako osoba soukromá (rozhodce) a v rozhodčím řízení spor rozhodnout. V

následujících stránkách se budeme věnovat rozhodčímu řízení, jeho výhodám a

nevýhodám, osobě rozhodce i dalším aspektům tohoto způsobu řešení sporů.
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3. Obecná charakteristika rozhodčího řízení

3. 1. Pojem rozhodčí řízení
Rozhodčí řízení je jedním ze způsobů rozhodování sporů soukromoprávního

charakteru a jeho hlavním smyslem je pravomocné vyřešení sporu mezi stranami. Nelze

nevidět, že i přes řadu kritických hlasů si rozhodčí řízení jako alternativa pro řešení

majetkových sporů mimo pravomoc justice od roku 1995, kdy se tato možnost, díky

ZRŘ otevřela i pro jiné spory než pro spory z mezinárodního obchodu, dobývá stále

významnější postavení.5

Můžeme ho definovat jako dobrovolné postoupení řešení sporu, který již

existuje nebo by mohl v budoucnu vzniknout rozhodcům nebo stálým rozhodčím

institucím. Základními podmínkami realizace rozhodčího řízení jsou přípustnost

projednání sporu v tomto řízení a platná dohoda stran o podřízení řešení sporu

rozhodcům. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který má stejné účinky

jako soudní rozhodnutí. Jedná se tedy o závazné rozhodnutí, které je rovněž exekučním

titulem.

5 Bělohlávek, A.: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení. Právní rádce, 2003, č. 10, s. 22-25
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3. 2. Historie rozhodčího řízení
� Římský proces

Již v římském státě můžeme najít způsob řešení sporů, který měl znaky

dnešního rozhodčího řízení. V římském státě byly tedy sporné strany odkázány na řízení

před třetí osobou nejprve bez obligatorní jurisdikce. Postupem doby však vzrůstá vliv

praetora, který je přestavitelem státní moci a tím logicky vzrůstá i vliv státní jurisdikce

na řešení sporu.

V období císařství soukromé rozhodčí řízení zůstává jen alternativou

k soudnímu řízení. Podmínkou pro konání takového soukromého rozhodčího řízení bylo

uzavření úmluvy tzv. receptum arbitri. Tato úmluva byla uzavřena se soukromým

rozhodce o tom, že mezi spornými stranami rozhodne jejich spor. Pokud však rozhodce

tuto funkci jednou přijal, byl povinen ji splnit. Předpokladem úmluvy byla dohoda

sporných stran, tzv. compromissum, že se neobrátí na soud, ale podrobí se výroku

soukromé osoby, rozhodce.6 V této úmluvě již také mělo být stanoveno jméno

rozhodce, který byl vybírán ze seznamu. Rozhodnutí rozhodce bylo konečné a strany

sporu se mu musely podrobit. Nebylo možné se proti němu odvolat a ani sám rozhodce

jej nemohl dodatečně změnit. Nutno zmínit, že přestože mluvíme o soukromém

rozhodčím řízení, bylo nutné, aby obě výše zmíněné úmluvy byly uznány příslušným

veřejným činitele.

� Rozhodčí řízení ve středověku

Není pochyb o tom, že již v období předstátním vznikaly spory, které bylo

nutné řešit. V důsledku tehdejší neomezené víry v nadpřirozenou moc přírodních sil

musel být prvním soudcem kněz, který podle veřejného mínění vstupoval do styku

s nadpřirozenými silami. Jeho rozsudek byl neodvolatelný a byl vykonáván jako součást

náboženského obřadu. V pokročilejším stádiu, kdy už nad rody vznikaly vyšší útvary,

organizované na teritoriálním základě, měl při rozhodování jistý význam rozhodce.

Výrok takového rozhodce prý mohl skutečně vést k odvrácení konfliktu nebo alespoň

ke ztížení situace strany, která se mu zprotivila. Takovýto výrok však měl svou váhu jen

6 Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo, 2. vydání, C. H. Beck, Praha 1995, s. 386
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následkem podpory veřejného mínění a nebylo žádné síly, která by jej mohla realizovat

násilím.

V 9. století n. l. došlo na našem území ke vzniku státní organizace a v důsledku

toho i ke vzniku organizace soudní. Přesto však byla zachována možnost rozhodování

sporů na státu nezávislých jedinců-rozhodců. V 12. -13. století se značně rozmohlo

rozhodčí řízení v západních zemích, což ovlivnilo i vývoj v zemích českých. Od 13.

století bylo tedy možné, aby se strany podrobili rozhodčímu řízení v každém sporu a

v každém stadiu soudního řízení. První písemné zmínky o tom jsou ve Statutech

Konráda Oty z roku 1237 o „ zlubném súdu“. Podle starého českého soudního práva si

mohly strany v kterékoli etapě soudního řízení vyžádat od soudu tzv. poklid a soudní

řízení se pak přerušilo dnem, kdy byl poklid zaznamenán v deskách. Pokud ve

stanovené lhůtě strany nemohly spornou věc vyřešit, měly se vrátit před soud. O

rozhodčí smlouvě byl proveden zápis, jenž musel obsahovat předmět rozhodčího řízení,

jména stran a rozhodců, lhůtu, ve které měl být nález vyhlášen a sankci pro případ, že

by se strana nechtěla nálezu podrobit.7

Ve feudálních státech Evropy měla justice nejprve spíše povahu rozhodčího

řízení, neboť panovník neměl takovou moc, aby dokázal zavést obligatorní jurisdikci.

Spory byly tedy předkládány k rozhodování šlechticům nebo představitelům cechů.

Např. obchodníci, kteří pronikali mimo území vlastního státu, představovali skupinu sui

generis a vytvořili si vlastní předpisy, tzv. lex marcatoria. Vzhledem k tomu, že bylo

nutné rychlé vyřešení sporu, obraceli se se svými spory na autority mezi sebou.

S postupným upevňováním královské moci si panovník více osobuje právo na

řešení sporů. Vzniká funkce tzv. královských soudců a jsou také vydávány soudní řády

větších měst. Přesto je většina sporů rozhodována nadále rozhodci. Změnou je pouze to,

že soudce doplňuje rozhodčí výrok klauzulí o vykonatelnosti.

V pozdním středověku je rozhodování sporů soustřeďováno do rukou státních

orgánů. Rozhodčí řízení začíná významně ustupovat a stává se pouze jakýmsi doplňkem

7 Schelleová, I., Schelle, K.: Vývoj právní úpravy rozhodčího řízení, Časopis pro právní vědu a praxi,
1995, roč. 3, č. 2, s. 119-148
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v oblasti řešení sporů a další právní úprava rozhodčího řízení se vyvíjela v závislosti na

kodifikacích civilního procesu.

� Rozhodčí řízení od 2. poloviny 19. století

V tomto období značně stoupá význam rozhodčího řízení především

v souvislosti s rychlým rozvojem výroby. Co se týká právní úpravy, tak po téměř celou

2. poloviny 19. století platil josefínský civilní řád z roku 1781. Přestože se stále více

ukazovala nutnost reformovat soudní řád, tak k zásadní změně došlo až v roce 1895

vydáním civilního soudního řádu, který upravoval rozhodčí řízení v § 577 -598.

Podmínkou pro konání rozhodčího řízení bylo především uzavření písemné rozhodčí

smlouvy, která se měla vztahovat na spor mezi stranami již existující nebo takový, který

může v budoucnu vzniknout, o němž by byly jinak oprávněny rozhodovat řádné soudy.

Další podmínkou bylo, aby strany byly oprávněny o předmětu sporu uzavřít smír.

V dalších ustanoveních výše zmíněného civilního soudního řádu bylo pojednáno o

jmenování rozhodců. O této problematice mohlo být pojednáno přímo v rozhodčí

smlouvě. V opačném případě platilo, že každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a ti

volí předsedu. Co se týká osoby rozhodce, tak na ní nebyly kladeny žádné zvláštní

nároky. Z toho se usuzovalo, že stačí všeobecná způsobilost usuzovací a rozhodovací.

Nutností ovšem bylo to, že rozhodce musí umět psát vzhledem k tomu, že rozhodčí

výrok musel být podepsán. Navíc rozhodcem mohla být i osoba nezletilá. Dle § 578

výše zmíněného civilního soudního řádu byli z možnosti být rozhodcem vyloučeni

soudní úředníci, pokud byli v aktivní službě. Po projednání věci rozhodci vynášeli

rozhodčí výrok, který nesměl odporovat hmotněprávním předpisům a nesměl odsuzovat

jednu stranu k činu z právního hlediska nepřípustnému nebo nedovolenému. V

ustanoveních § 589 a následujících byla řešena pomocná činnost soudu, neboť rozhodci

byli osobami soukromého práva, a tak nedisponovali donucovacími prostředky.

Rozhodčí řízení bylo koncipováno jako jednoinstanční, ledaže by se strany dohodli, že

rozhodčí výrok může být napaden před některou vyšší rozhodčí instancí. Dle výše

uvedeného se domnívám, že rozhodčí řízení upravené civilním soudním řádem z roku

1895 se v mnohém podobá současné právní úpravě dle ZRŘ.

Rovněž bych ráda upozornila na to, že stálé rozhodčí soudy nejsou na našem

území novým institutem. Jedním z nejstarších stálých rozhodčích soudů působících na
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našem území byly burzovní rozhodčí soudy, které u nás byly právně zakotveny ještě za

Rakousko-Uherské monarchie v zákoně č. 67/1875 ř. z. Tyto soudy byly zřízeny

stanovami jednotlivých burz a řešily spory vznikající z burzovních obchodů a spory

z obchodů se zbožím uzavřených mimo burzu pouze za určitých pevně daných

podmínek a složení rozhodčího soudu i samotné řízení bylo upraveno stanovami. Dále

nesmím zapomenout zmínit rozhodčí soudy bratrských pokladen, které vznikly také

v období monarchie na základě zákona č. 14/1890 ř. z. a zákona č. 178/1892 ř. z.. Tyto

rozhodčí soudy byly věcně příslušné k rozhodování všech sporů, které vznikly z poměru

pojišťovacích mezi revírní bratrskou pokladnou a jejími pojištěnci, dále k rozhodování

sporů, vzniklých mezi revírními bratrskými pokladnami z provádění nemocenského

pojištění. Místně příslušný byl vždy ten revírní soud té revírní bratrské pokladny, k níž

náležel podnik, v němž byl dotyčný pojištěnec zaměstnán.8

� Rozhodčí řízení v Českých zemích po roce 1918

Recepčním zákonem z roku 1918 došlo k převzetí zákonné úpravy obsažené v

§ 577-598 civilního soudního řádu z roku 1895, kde bylo upraveno rozhodčí řízení.

Tedy vznikem samostatného Československého státu nedošlo k žádné výrazné změně

v oblasti rozhodčí řízení.

V této souvislosti je však nutné zmínit situaci na Slovensku, kde v důsledku

bývalé dvojkolejnosti právní úpravy Rakousko-Uherské monarchie platila úprava

uherská. Proto byla v období první republiky vyvíjena snaha o unifikaci procesních

předpisů. V roce 1937 byl Vládou předložen Parlamentu jednotný civilní řád soudní,

ovšem vypuknutím druhé světové války však bylo jeho přijetí znemožněno.

Hned na počátku vzniku Československé republiky byly zřizovány některé

rozhodčích soudy, a to především v oblasti pracovněprávních vztahů. Musím dodat, že

v tomto směru má naše rozhodčí soudnictví velké tradice, a tak je na místě na některé

tyto instituce upozornit. Jako první budu jmenovat rozhodčí komise pro závody se

závodními výbory. Vznikly na základě zákona č. 330/1921 Sb., který umožňoval

zřizovat za určitých podmínek závodní výbory pro každý samostatný výdělečně činný

8 Schelleová, I.: Tradice současnost rozhodčích soudů, Právní praxe v podnikání, 1995, roč. 4, č. 9, s. 1-
12
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závod a rozhodčí komise, které řešili spory, jak v oblasti veřejnoprávní, tak i

soukromoprávní. Stejně jako u obdobných institucí platil i pro řízení před rozhodčí

komisí občanský soudní řád. Jako další mohu uvést rozhodčí soudy hornické, které

byly upraveny nejprve zákonem č. 145/1920 Sb., jenž byl nahrazen zákonem č.

170/1924 Sb. Tyto soudy byly zřízeny v sídlech revírních rad při hornictví a jako první

instance rozhodovaly o žalobách zaměstnanců v platových a mzdových sporech a o

sporech o zrušení služebního nebo pracovního poměru za určitých stanovených

podmínek. Jako instance odvolací rozhodovaly o odvolání zaměstnanců nebo závodní

správy proti výroku závodní rady ve sporech mzdových a platových. Rovněž pro toto

řízení platil až na určité výjimky OSŘ. Ve stejném období, na základě zákona č.

29/1920 Sb., o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce mohly být

zřizovány rozhodčí komise pro pracovní spory z domácké práce. Tyto komise mohly

být povolány při sporech pracovních a mzdových mezi skupinami zaměstnanců a

zaměstnavatelů, nebo mezi jednotlivým zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Nutno

dodat, že rozhodčích soudů a komisí působilo v období 1. republiky ještě mnohem více

a samozřejmě také mnohé instituce, vzniklé již za Rakousko-Uherské monarchie přešly

i do tohoto období

� Rozhodčí řízení po roce 1948

V období tzv. právnické dvouletky byl vydán zákon č. 142/1950 Sb., občanský

soudní řád, který upravoval řízení před rozhodci v § 648-654. Rozhodčí řízení bylo tedy

zachováno, ovšem byl značně omezen okruh případů, které mohly být před rozhodci

projednány a rozhodnuty, neboť jednou ze stran musela být československá právnická

osoba. Po roce 1948 u nás působily rozhodčí soudy pro úpravu některých závazků

národních podniků, rozhodčí soudy o myslivosti a rozhodčí soudy o vynálezech a

zlepšovacích námětech. Všechny zmíněné rozhodčí soudy působily jako obligatorní.

Dále je nutné zmínit, že v roce 1949 byla vytvořena Rady vzájemné a hospodářské

pomoci, neboť došlo k vytvoření jednostranné obchodní orientace na země

socialistického bloku. Pro řešení sporů vznikajících z hospodářské spolupráce mezi

členskými státy se začaly vytvářet stálé rozhodčí orgány, a proto byl také

v Československu téhož roku zřízen Rozhodčí soud Československé obchodní komory.
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Na počátku 60. let 19. století došlo k významným změnám v oblasti

rozhodčího řízení. Především rozhodčí řízení bylo upraveno samostatně zákonem č.

98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů a

zákonem č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. Podstatnou

změnou bylo, že rozhodčí smlouvy přicházely v úvahu jen u sporů o majetkové nároky

z mezinárodních obchodních vztahů, tedy subjektem z tuzemska mohla být pouze

právnická osoba specializovaná na zahraniční obchod.

Pro toto období je dle mého názoru velmi zajímavá oblast pracovněprávních

sporů, proto bych se o ní ráda alespoň krátce zmínila. Je nutné předeslat, že po roce

1948 byly všechny rozhodčí komise, působící za 1. republiky zrušeny. V 50. letech byly

potom zřizovány rozhodčí komise u okresních a krajských národních výborů a dále pak

u ústředních úřadů a úřadů jimi přímo řízených. Po roce 1960 začalo docházet k

rozhodování sporů mezi zaměstnanci a vedením závodu v rozhodčím řízení přímo na

pracovišti. Rozhodčími orgány byly závodní nebo dílenské výbory ROH. K významné

změně došlo až po roce 1970, kdy novelou zákoníku práce došlo ke zřízení komisí pro

pracovní spory, které byly orgánem voleným kolektivem pracovníků. Tato právní

úprava ovšem nevydržela dlouho a na základě další novely zákoníku práce začaly

pracovní spory projednávat a rozhodovat rozhodčí komise, které byly orgány základních

organizací ROH. Tyto rozhodčí komise byly tedy zřizovány v organizacích ROH, v

jednotných zemědělských družstvech a v družstvech výrobních. V řízení před těmito

komisemi měla být poskytována ochrana pracovním a jiným vztahům vyplývajícím z

členství.

� Rozhodčí řízení v současnosti

V České republice je rozhodčí řízení v současné době upraveno ZRŘ, který

nabyl účinnosti dne 1. 1. 1995 a nahradil tak třicet let platný zákon č. 98/1963 Sb., o

rozhodčím řízení v mezinárodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů. Co se týká

tvorby nového zákona, tak bylo nutné přihlížet k některým zahraničním právním

úpravám tak, aby byl umožněn snadný a rychlý vzájemný výkon rozhodčích nálezů a

také k použitelnosti řady ustanovení výše zmíněného předchozího zákona. Při přípravě

osnovy byla také recipována ustanovení tzv. Modelového zákona o mezinárodní

obchodní arbitráž z roku 1985. ZRŘ přinesl velmi podstatnou změnu, a to, že umožnil
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rozhodčí řízení v čistě vnitrostátních sporech bez mezinárodního prvku, což nebylo

podle předchozí úpravy možné. Podle nové právní úpravy mohla být tedy subjektem

dokonce i fyzická osoba a právnická osoba mohla být subjektem i tehdy, pokud se

nespecializovala na zahraniční obchod. Od roku 1995 tak můžeme sledovat počátek

zájmu odborné veřejnosti o možnosti řešení sporů, z počátku sporů obchodních, později

i jiných v rozhodčím řízení.9

Z předchozích řádků je tedy zřejmé, že rozhodčí řízení není žádnou novinkou

v oblasti řešení sporů, vzniklou teprve na základě ZRŘ. Jedná se spíše o institut

staronový ve smyslu hesla: „Chceš-li se dozvědět něco nového, přečti si starou knihu“.

9 Růžička, K.: Rizika tuzemského rozhodčího řízení, Acta Universitas Carolinae Iuridica, Pocta Zdeňku
Kučerovi k 80. narozeninám, 2008, č. 1, s. 109-116
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3. 3. Právní normy upravující rozhodčí řízení
Právními normami upravujícími rozhodčí řízení v České republice jsou

zejména:

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

� Zákon č. 99/1963 Sb., o občanském soudním řízení

� Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním

� Statuty a Řády rozhodčích institucí

Otázkou je, jak a kdy se dané právní normy použijí? Prvotní dokumentem při

řešení sporu je rozhodčí smlouva (to co bylo stranami ujednáno).10 Chybí-li potřebná

řešení, postupuje se ve sporu podle Řádu nebo Statutu příslušné rozhodčí instituce.

Chybí-li i zde potřebná řešení, je třeba řídit se ustanoveními ZRŘ, a kdyby ani ten

potřebná ustanovení neměl, použije se úprava obsažená v OSŘ.

V § 30 ZRŘ je uvedeno: „ Nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před

rozhodci přiměřeně ustanovení OSŘ.“ Podle názoru A. Bělohlávka: „ Je zřejmé, že

zákonodárce nechtěl úplnou subsidiaritu OSŘ, nýbrž pouze subsidiaritu kauzální, když

do znění § 30 ZRŘ vtělil právě výraz přiměřeně.“11Automatická aplikace všech

ustanovení OSŘ na rozhodčí řízení by totiž byla zcela proti tomuto druhu řízení, které

by se tak svým formalismem dostalo na úroveň soudního řízení. V této souvislosti je

nutno zmínit rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Odo 1528/2005. Nejvyšší soud

ČR zde posuzoval přiměřenost aplikace jednoho ustanovení OSŘ v rámci rozhodčího

řízení a došel k závěru, že z použití termínu „přiměřeně“ vyplývá, že rozhodčí řízení

nepodléhá OSŘ přímo a jeho jednotlivá ustanovení nelze použít v rozhodčím řízení

mechanicky. Termín „přiměřeně“ znamená především zohlednění obecných zásad, na

nichž stojí české rozhodčí řízení.12

10 Kindl, M., Šíma, A., David, O.: Občanské právo procesní, Aleš Čeněk s.r.o, Plzeň 2005, s. 415
11 Bělohlávek, A.: Aplikace procesních předpisů na rozhodčí řízení, právní rádce, 2008, roč. 19, č. 2, s.
16-24
12 rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1528/2005
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Dalšími právními normami upravujícími rozhodčí řízení jsou:

Mezinárodní smlouvy mnohostranné:

� Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů- Newyorská úmluva

(obsažená ve vyhlášce č. 74/1959 Sb.)

� Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži - Evropská úmluva

(obsažená ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 176/1964 Sb.)

� Ženevský protokol o doložkách o rozsudím ( č. 191/1931 Sb.)

� Ženevská úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků - Ženevská

úmluva (č. 191/1931 Sb.)

Mezinárodní smlouvy dvoustranné:

� Dvoustranné smlouvy o právní pomoci

� Dvoustranné smlouvy o podpoře investování a ochraně investic

Závěrem bych chtěla ještě zmínit arbitrážní pravidla UNCITRAL.

UNCITRAL je vlastně zkratka pro komisi založenou při OSN v roce 1966 za účelem

harmonizace a unifikace mezinárodního obchodu. Arbitrážní pravidla UNCITRAL jsou

tedy souborem pravidel, podle kterých lze v rozhodčím řízení postupovat v případě, že

na tato pravidla účastníci sporu odkážou v rozhodčí smlouvě, nebo tak sjednají během

řízení. K nejvýznamnějším dokumentům komise patří již výše zmíněný Modelový

zákon o mezinárodní obchodní arbitráži. Mnoho států včetně České republiky se tohoto

zákona přidržely při tvorbě svých zákonných norem regulujících rozhodčí řízení.

3. 4. Rozhodčí řízení v porovnání s řízením soudním
Musím předeslat, že dle mého názoru má rozhodčí řízení oproti řízení

soudnímu, celou řadu nesporných výhod.

Domnívám se, že k jedné z nejdůležitějších předností rozhodčího řízení patří

rychlost. U některých stálých rozhodčích soudů jsou stanoveny lhůty, ve kterých musí

být rozhodčí nález vydán. Někdy lze konat tzv. urychlené rozhodčí řízení (např. do

jednoho měsíce od zaplacení určitého poplatku). Rychlost je spatřována i v tom, že

jakmile je písemné vyhotovení rozhodčího nálezu doručeno stranám (a nelze-li rozhodčí

nález přezkoumat nebo lhůta k přezkoumání uplynula), nabývá dnem doručení účinku

pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.
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Další výhodou, díky které je rozhodčí řízení i rychlejší je jednoinstančnost.

Tzn., že vydáním rozhodčího nálezu zpravidla rozhodčí řízení končí. Doručením

stranám rozhodčí nález stává konečným a pro obě strany závazným. Nebude-li

dobrovolně splněn, může být titulem pro exekuci. Rozhodčí nález sice může být

přezkoumán, ale jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly. Z praktického hlediska

není rozumné tento přezkum doporučovat, neboť se tím zároveň stírá jedna

z podstatných výhod rozhodčího řízení, a to je rychlost. V řízení před řádnými soudy

jsou stranám dány k dispozici řádné i mimořádné opravné prostředky. Tím dochází ke

značným časovým prodlevám.13

Výhoda související s rychlostí je i neformálnost. Strany si mohou ujednat

pravidla, podle kterých mají rozhodci postupovat, nebo mohou stanovit, že rozhodci

mají postupovat podle řádu určitého rozhodčího soudu, zatímco řádné soudy posupují

vždy podle OSŘ Strany také mohou stanovit jazyk, ve kterém se má řízení konat a

zatímco k řádným soudům je nutné předkládat veškeré listiny v českém jazyce, rozhodci

mohou listiny přijímat v originálním znění. Tím dochází nejen k lepšímu posouzení

případu, ale i k časovým úsporám. Strany si mohou vybrat i místo řízení. Na rozdíl od

řádných soudů, kde je prioritně k řízení příslušný obecný soud žalovaného (tzn. soud,

v jehož obvodu má žalovaný bydliště, nebo v jehož obvodu se zdržuje) se rozhodčí

řízení koná v místě dohodnutém stranami a není-li takto určeno, pak v místě určeném

rozhodci.

K jedné z nejdůležitějších výhod patří i neveřejnost. Strany mají zpravidla

zájem na zachování obchodního tajemství nebo důvěrných informací a uvítají, když

nejsou při řízení „obtěžovány“ veřejností, médii ani konkurencí. Pokud s tím strany

nesouhlasí, nemohou se řízení zúčastnit jiné osoby. Naproti tomu jednání před soudem

je až na určité výjimky veřejné a vyhlášení rozsudku je veřejné vždy, i kdyby byla

veřejnost po celé jednání vyloučena. K jednáním u řádných soudů se tak bohužel mohou

dostavit zástupci médií, konkurenti i jiní, kteří se mohou dovídat informace, které se

řada firem snaží nezveřejňovat.

13 Klein, B.: Přednosti rozhodčího řízení. Právní rádce, 1999, č. 9, s. 13-15
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Dále je to výběr rozhodců, co vyvyšuje rozhodčí řízení nad řízení soudní. Na

rozdíl od soudního řízení, kde jak praví článek 38. Listiny základních práv a svobod:

“Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví

zákon“, v rozhodčím řízení strany sporu jmenují „své“ rozhodce samy podle uvážení.

Mají tedy možnost vybrat si za rozhodce osobu, u které předpokládají, že spor rozhodne

kvalifikovaně a nestranně. Oproti řádným soudům jsou také strany sporu oprávněny

určit i počet rozhodců, nebo to, zda přenechají spor k řešení stálému rozhodčímu soudu.

Mohou to být i nižší náklady, co mluví ve prospěch rozhodčího řízení.

Náklady vynaložené stranou v rozhodčím řízení s ohledem na jeho jednoinstančnost a

skutečnost, že při něm nemusí být strana povinně zastoupena místním advokátem, jsou

nižší než v řízení před obecnými soudy. Pokud porovnáme řízení před rozhodčím

soudem při vnitrostátním sporu, činí poplatek za rozhodčí řízení 3% z hodnoty sporu a

strany mají zajištěno vydání exekučního titulu, zatímco v řízení před obecným českým

soudem činí soudní poplatek 4 % z hodnoty sporu, přičemž s ohledem na možnost

odvolání nemají strany jistotu, že již v první instanci bude vydán exekuční titul.14

Trochu sporná je otázka, které z obou řízení je více finančně nákladné. Vleklý soudní

spor o vyšší peněžité částky přináší značné náklady, avšak rozložené do delší doby,

kdežto řízení rozhodčí je poměrně drahé, ale náklady na ně jsou časově soustředěné.

V této souvislosti bych ráda zmínila to, že už i při tvorbě ZRŘ, se mělo na

paměti, aby zákon nevyžadoval náklady ze státního rozpočtu, ani zvýšené počty

pracovníků. Širší využívání rozhodčího řízení mělo naopak přinést úspory ve státním

rozpočtu, neboť spory, které by rozhodovaly soudy, budou na základě rozhodčích smluv

vyňaty z jejich pravomoci.

Pokud se týká vykonatelnosti, jsou rozsudky řádných zahraničních soudů v

České republice jen problematicky uznatelné a vykonatelné a to platí i opačně. Naproti

tomu rozhodčí nálezy mají širokou vykonatelnost, ke které přispívá i Newyorská

úmluva, která váže kolem 150 zemí.

14 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2005, s. 254
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V případě rozhodčího řízení častěji hovoříme o výhodách, ovšem i rozhodčí

řízení bude mít své nevýhody a to především v souvislosti s rozhodčím řízení ad hoc.

Zde strany nemají žádný právní nástroj, kterým by rozhodce přinutily (po zaplacení

jejich odměny) k vydání rozhodčího nálezu. Někdy ani brzké vydání rozhodčího nálezu

nepomůže věřiteli k uspokojení jeho pohledávky. Zvlášť když dlužník nemá žádný

majetek je lepší se do rozhodčího řízení ani nepouštět. Podle N. Rozehnalové:

„Nejvážnější nevýhodou rozhodčího řízení je rozdíl v tzv. arbitrabilitě sporu, ten právě

v mezinárodních rozměrech může ovlivnit negativně průběh sporu.“15

3. 5. Právní povaha rozhodčího řízení
Odborná literatura představuje více koncepcí rozhodčího řízení. Pro všechny

z nich je společné to, že se zabývají vazbou státu a rozhodčího řízení, resp. vazbou

rozhodčího řízení k teritoriu státu. Role státu na jedné straně a role vůle stran na straně

druhé jsou v rámci jednotlivých doktrín různě hodnoceny. Důsledné dodržení určitého

myšlenkového vzorce, který vychází z konkrétní doktríny, se promítá do hodnocení

řady otázek od kvalifikace rozhodčí smlouvy, postavení rozhodce, odpovědnosti

rozhodce, vztahu mezi stranami smlouvy a rozhodcem, rozhodného práva pro jednotlivé

vztahy a otázky v rozhodčím řízení až po koncepci rozhodčího nálezu.16

Postupem času se vytvořily čtyři základní teorie. Navíc, každá z těchto teorií

má řadu směrů či podob.

� Smluvní teorie

U smluvní teorie můžeme rozlišovat dvě její podoby. První se označuje jako

klasická smluvní teorie. Celé rozhodčí řízení je aktem smluvního charakteru. Základem

rozhodčího řízení je rozhodčí smlouva, neboť ta dává rozhodcům pravomoc rozhodovat.

Rozhodce vystupuje jako zástupce stran a jeho funkcí je zjistit, na čem se strany

v hlavní smlouvě dohodly a pak to uvést v rozhodčím nálezu. Podrobení se rozhodčímu

nálezu je pak svým způsobem jen dodržení smlouvy. Domnívám se, že tato teorie je

15 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vydání. Praha:
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 388
16 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení-alternativa k řízení soudnímu, Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 4, s.
121-127
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příliš „zidealizovaná“. Rozhodování rozhodců závisí pouze na vůli sporných stran, tudíž

zde chybí nestranná třetí osoba. Naproti tomu moderní smluvní teorie dovozuje, že

rozhodci nevystupují jako zástupci sporných stran a že rozhodčí nález není smlouvou.

Avšak trvají na tom, že rozhodčí řízení je ve své podstatě smlouvou, která je

považována za smlouvu sui generis a řídí se vlastními pravidly.

Obě dvě teorie jak klasická smluvní teorie, tak moderní smluvní teorie mají

společné pouze to, že rozhodčí řízení je postaveno na úmluvě sporných stran. Toto je

ovšem i základ pro veškeré teorie rozhodčího řízení.

� Jurisdikční teorie

Podstatou jurisdikční teorie je názor, že rozhodčí řízení má kontradiktorní

povahu. Vychází ze skutečnosti, že všechny strany sporu si stojí na svém názoru a

potřebují nestrannou osobu k rozhodnutí takového sporu. Rozhodci proto vykonávají

skutečnou rozhodovací pravomoc, která je jim svěřena zákonem připouštějícím

rozhodčí řízení. Rozhodovací pravomoc je tedy rozhodci přidělena státem, nikoliv

dohodou sporných stran, a ten se stává dočasně soudcem. Rozhodčí nález je pak

pojímán jako rozsudek svého druhu.

I jurisdikční teorie má řadu odnoží. Zastánci tzv. delegační teorie tvrdí, že

pravomoc rozhodců řešit spor není založena dohodou sporných stran, ale je

poskytována státem, který ji rozhodcům na svém území uděluje. Stát tak deleguje na

rozhodce svá práva a rozhodce je tak po dobu rozhodování konkrétního sporu dočasně

soudcem.

Na základě teorie národního práva je rozhodčí řízení založeno na národním

právu a jen toto práva poskytuje rozhodcům právo spor rozhodovat.

Podle mého názoru je rozhodovací pravomoc rozhodci původně skutečně

přidělena zákonem. Právě díky tomu, že máme zákon regulující rozhodčí řízení a výkon

rozhodčích nálezů může stát delegovat rozhodovací pravomoc na jinou osobu či

instituci, než je soud a umožnit právně účinné řešení sporu i cestou rozhodčího řízení.

Pokud se tedy účastník sporu rozhodne pro rozhodčí řízení, jedná se o stejnou volbu,

jako v některých případech umožňuje OSŘ ohledně příslušnosti soudu.
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� Smíšená teorie

V této teorii se prolínají prvky teorie smluvní i jurisdikční (proto tedy název

smíšená teorie). Podle smíšené teorie je rozhodčí nález něco mezi rozsudkem a

smlouvou. Strany pouze smluvně stanoví pravomoci rozhodce, tak, že mu poskytnou

oprávnění spor projednat a rozhodnout. Jakmile je rozhodce jmenován, vystupuje jako

soudce a vydává pro strany závazné a vykonatelné rozhodnutí.

� Autonomní teorie

 Její tvůrci v prvé řadě odmítli předchozí tři teorie. Podle jejich názoru povaha

rozhodčího řízení není smluvní, jurisdikční ani smíšená. Zastánci této teorie tvrdí, že

rozhodčí řízení je nutné pojímat jako celek. Právní úprava rozhodčího řízení musí proto

odpovídat potřebám a očekávání jeho uživatelů. Rozhodčí řízení je třeba pojímat jako

samostatný a svébytný institut moderního právního systému.

Otázkou je, z jaké výše uvedené teorie vychází česká právní úprava rozhodčího

řízení? Ústavní soud a někteří další rozhodci (např. P. Raban) se kloní ke smluvní teorii.

Naopak teorii jurisdikční upřednostňují jiní (např. K. Růžička, Z. Kučera).

� Smluvní teorie

Nejprve se podívejme na smluvní teorii. K ní se přiklání především Ústavní

soud. Povahou rozhodčího řízení se zabýval opakovaně a z usnesení lze dovodit, že tuto

teorii jasně upřednostňuje. Podle usnesení sp. zn. IV. ÚS 174/02 rozhodce nenalézá na

rozdíl od soudu právo, ale narovnává závazkový vztah v zastoupení stran. Rozhoduje

spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy

uzavřené mezi stranami. Charakter rozhodčí činnosti je založen smlouvou delegující

vůli stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též

závazný. Stálý rozhodčí soud je soudem jen podle názvu, nepatří do soustavy soudů a

není proto ani orgánem veřejné moci. Jeho moc není delegovaná svrchovanou mocí

státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud.17

Dále bych chtěla zmínit usnesení sp. zn. IV. ÚS 435/02. které obdobně uvádí

to, co předchozí usnesení. Navíc je v něm stanoveno, že rozhodci, resp. stálý rozhodčí

17 usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
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soud má povahu odborné organizace zprostředkující služby pro osoby, které chtějí, aby

rozhodce jejich vztah vyjasnil a napevno postavil.18

Přistoupit na argumentaci obsaženou v usnesení Ústavního soudu by

znamenalo přiznat rozhodcům postavení pouze jakýchsi mediátorů nebo

zprostředkovatelů, kteří skutečně nic nerozhodují, ale pouze stranám doporučují nebo

navrhují, jak by strany měli svůj spor řešit. Výsledek činnosti rozhodců je podle

Ústavního soudu činností narovnávající ve smyslu § 585 OZ a je kvalifikovanou formou

závazku. Narovnání ve smyslu citovaného ustanovení je třeba chápat jako dohodu

účastníků určitého závazkového právního vztahu, kterou ruší dosavadní sporná práva a

povinnosti mezi nimi a nahrazuje je novými. Dosavadní závazek tak zaniká a je

nahrazen závazkem novým, který vyplývá z narovnání.

� Jurisdikční teorie

Jurisdikční teorie vychází ze samotného ZRŘ, který komplexně upravuje

instituci mimosoudního rozhodování majetkových sporů včetně výkonu rozhodčích

nálezů. Když se podíváme na § 1 ZRŘ, tak zjistíme, že předmětem tohoto zákona je

rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon

rozhodčích nálezů.

I další ustanovení svědčí o tom, že rozhodci předložený spor projednávají,

nalézají právo, rozhodují a vydávají pro strany závazné rozhodnutí. Mohu zmínit § 15

odst. 1 ZRŘ „Rozhodci jsou oprávněni rozhodovat o své pravomoci. Dospějí-li

k závěru, že jejich pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodnou o tom usnesením“ nebo

§ 25 odst. 3 ZRŘ „ Při rozhodování se rozhodci „řídí hmotným právem pro spor

rozhodným, mohou však spor rozhodnou podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy,

jestliže je k tomu strany výslovně pověřily“ Jako další důkaz mohu uvést i ustanovení §

403 a násl. ObZ, které staví naroveň soudní a rozhodčí řízení. Dále bych na obhajobu

jurisdikční teorie chtěla uvést to, že spory projednávané v rozhodčím řízení jsou

projednávány nezávislými a nestrannými rozhodci. Nezávislost rozhodce vylučuje jeho

poměr k některé ze stran sporu. Proto rozhodce nemůže v žádném případě vystupovat

jako zástupce sporné strany nebo obou sporných stran najednou. Rozhodci tedy

18 usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 435/02
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nemohou v zastoupení stran tvořit závazkový vztah. Navíc, ZRŘ v § 8 výslovně ukládá

povinnost tomu, kdo má být nebo byl určen nebo jmenován rozhodce, aby bez odkladu

oznámil stranám nebo soudu všechny okolnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl

jako rozhodce vyloučen.

To, že v rozhodčím řízení jde o skutečné rozhodování sporů rozhodci, lze

dovodit i z ustanovení čl. I odst. 2 písm. b) Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní

arbitráži, která je závazná i pro Českou republiku. V uvedeném článku je uvedeno, že

označení arbitráž znamená nejen rozhodování sporů rozhodci ustanovenými pro

jednotlivě určený případ (arbitráž ad hoc), nýbrž také rozhodování stálými rozhodčími

institucemi.19

Závěrem bych chtěla shrnout, že tedy Ústavní soud, který upřednostňuje

smluvní teorii, se domnívá, že při rozhodčím řízení rozhodce nenalézá právo, ale

narovnává závazkový vztah v zastoupení stran. Rozhoduje spory, jestliže jeho

pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami.

Naopak jurisdikční teorie, která vychází ze ZRŘ dospěla k opačnému názoru. Tedy

rozhodci při své činnosti nalézají právo a spor, který jim strany předložili k rozhodnutí,

skutečně rozhodují.

Domnívám se, že názor Ústavního soudu na to, že moc rozhodců projednat

spor není delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci

stran určovat si svůj vlastní osud, nemá v našem právním řádu oporu. Proto bych se

přikláněla k teorii jurisdikční. Navíc kdybychom přistoupili na názor Ústavního soudu,

pak by bylo možné, aby sporné strany uzavřely rozhodčí smlouvu a postoupily

rozhodcům k rozhodnutí např. incidenční spor, jehož projednání je podle ZRŘ jasně

vyloučeno. Dále na obhajobu jurisdikční teorie mohu uvést příklad týkající se překážky

litispendence, nebo rei iudicatae. Pokud by totiž rozhodce nenalézal právo, ale jen

narovnával závazkový vztah v zastoupení stran, pak by mohl soud klidně (za podmínek

§ 106 OSŘ) stejnou věc znovu projednávat. 20 Na druhou stranu je třeba připustit, že

usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02 a IV. ÚS 435/02, která se přiklánějí ke

smluvní teorii, představují dosud ojedinělý pokus o teoretické vymezení rozhodčího

19 Růžička, K.: K otázce právní povahy rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 5, 2003, s. 32-39
20 Kindl, M., Šíma, A., David, O.: Občanské právo procesní, Aleš Čeněk s. r. o, Plzeň 2005, s. 415
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řízení a na stejné úrovni nebyla v České republice vydána jiná rozhodnutí, která by je

vyvracela.

3.6. Podmínky pro konání rozhodčího řízení
Aby strany mohly zvolit za formu řešení svého sporu rozhodčí řízení, musí být

splněny dvě základní podmínky.

3.6.1. Rozhodčí smlouva
Základní podmínkou pro možnost projednání sporu v rozhodčím řízení je

projev shodné vůle stran vyslovený rozhodčí smlouvou, že v případě vzniku sporu

z určitého vztahu nebo již sporu existujícího bude rozhodovat jeden nebo několik

rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Uzavřením rozhodčí smlouvy je účastníkům

umožněno na základě zákona. Podle článku 36 Listiny základních práv a svobod:

„Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“.

Uzavřením rozhodčí smlouvy dochází k derogaci jurisdikce obecných soudů.

Vyloučení pravomoci soudů však nenastává automaticky, ale je vázáno na stanovení

procesní podmínky obsažené v § 106 odst. 1. OSŘ 21 Žalovaný musí řádně a včas

uplatnit námitku nedostatku pravomoci soudu, vzhledem k tomu, že existuje platná

rozhodčí smlouva. Tato námitka musí být uplatněna nejpozději při prvním úkonu soudu

ve věci samé. Tím je jeho pravomoc vyloučena, nemůže věc projednávat a řízení musí

svým usnesením zastavit. V opačném případě soud danou věc projedná, neboť jeho

pravomoc k projednání a rozhodnutí věci zůstává zachována. Soud projedná věc i tehdy,

jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají, nebo věc nemůže být podle práva

České republiky podrobena rozhodčí smlouvě. Dále i v případě, že rozhodčí smlouva je

neplatná nebo vůbec neexistuje. Rozhodčí smlouva může mít různou formu:

� Smlouva o rozhodci

Smlouva o rozhodci se uzavírá až v okamžiku, kdy mezi stranami nějaký spor

již existuje a strany se dohodly vyřešit jej v rozhodčím řízení. Avšak v případě, kdy

21 Koukal, P.: Rozhodčí smlouva a pravomoc soudů, Právní rádce, č. 9, 2001, s. 17
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nějaký spor již existuje a jedna ze stran není ochotna rozhodčí smlouvu uzavřít, je její

uzavření prakticky nemožné. Jednou z předností rozhodčího řízení je jeho rychlost a je

tedy výhodné pro věřitele a ne pro dlužníka, který nemá zájem na tom, aby měl věřitel

velmi brzy k dispozici vykonatelné rozhodnutí. Spoléhat s uzavřením smlouvy o

rozhodci až do okamžiku, kdy mezi stranami vznikne spor, je velice riskantní.

� Rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je nejčastěji používaný typ rozhodčí smlouvy, a to ještě

v období, kdy žádný spor neexistuje a zpravidla ani nevznikne.22 Strany se jen zajišťují

pro případ, že by takový spor vznikl. Rozhodčí doložka je pak jako jedno z ustanovení

součástí závazkové smlouvy. Zcela nepochybně bude rozdíl mezi rozhodčí doložkou,

která bude odkazovat na pravomoc určitého stálého rozhodčího soudu. Zde postačí

velice krátká rozhodčí doložka, neboť vlastní rozhodčí řízení bude upraveno

v procesních pravidlech rozhodčího soudu. U rozhodčího řízení ad hoc by rozhodčí

doložka měla upravovat řadu otázek (místo rozhodčího řízení, postup rozhodců v řízení,

odměna rozhodců, atd.).

Dále bych v souvislosti s rozhodčí doložkou chtěla poukázat na to, že nemusí

být výslovně obsažena ve vlastním textu smlouvy. Stačí, když strany uzavřou smlouvu,

jejíž část (např. obchodní podmínky jedné ze stran) na kterou smlouva odkáže, bude

obsahovat i rozhodčí doložku. Tento způsob založení pravomoci rozhodců k řízení je

považován za dostatečný. Je to dokonce zakotveno v § 3 odst. 2 ZRŘ. Tuto situaci

mohu doložit ještě odkazem na § 273 odst. 1 ObZ. Podle tohoto ustanovení lze část

obsahu smlouvy určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky. Pokud tedy

v konkrétním případě strany učiní součástí hlavní smlouvy obchodní podmínky, které

jsou ke smlouvě připojené, může být tímto způsobem založena příslušnost rozhodců, či

rozhodčího soudu k řízení

Rozhodčí doložka nemusí být aplikovatelná na veškeré sporné otázky, které

z konkrétního vztahu mezi stranami mohou vzniknout. Strany si totiž mohou

22 Růžička, K.: Několik poznámek k rozhodčímu řízení v České republice, Právní praxe v podnikání č. 7-
8, 1996, s. 11-16
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dohodnout, že jen některá práva a povinnosti budou podřízeny rozhodčímu řízení a o

ostatních budou oprávněny rozhodovat obecné soudy.

Závěrem bych se chtěla zmínit o v poslední době často diskutovaném tématu, a

to jsou rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách. Dalo by se říci, že se jedná o

fenomén se vrůstající tendencí. Nutno předeslat, že proti obecnému užívání rozhodčích

doložek v obchodních vztazích nelze mít námitek. V takových případech se plně

projevují výhody arbitrážního řešení sporů. Otázkou však je zda je možné přenášet

řešení sporů na rozhodce a rozhodčí soudy také v případě spotřebitelských smluv, a to

uvedením rozhodčí doložky do předem připravených obchodních podmínek silnější

smluvní strany, kterou je podnikatel. Podle názoru D. Slováčka: „Takovéto

neindividuální formulářové sjednání rozhodčí doložky předem, při němž neměl

spotřebitel možnost rozhodnout se mezi standardní právní ochranou a rozhodčím

řízením, považuji za nekalé ujednání dle § 56 odst. 1 OZ.“23 O nekalé ujednání se jedná

především proto, že rozhodčí řízení značně znevýhodňuje spotřebitele, vylučuje

možnost předložení sporu obecnému soudu atd. Pokud se jedná o názor Ústavního

soudu, podle něhož rozhodčí řízení není nalézáním práva, ale dotvářením závazkového

vztahu smluvních stran, běžně se z tohoto dovozuje, že státní zásahy do rozhodcovské

činnosti jsou nevhodné a jsou právem velmi omezeny. Výše uvedeného se týká usnesení

III. ÚS 166/2005.24 Názoru na obecnou nekalost rozhodčí doložky obsažené ve

formulářové spotřebitelské smlouvě nasvědčuje i doporučení Komise ze dne 30. 3. 1998

zabývající se přímo použitelnými orgány, jež jsou odpovědné za mimosoudní řešení

spotřebitelských sporů. Vzhledem k relativní neplatnosti rozhodčích doložek dle § 40a

OZ lze spotřebiteli jen doporučit, aby se co nejdříve dovolal neplatnosti tohoto

smluvního ujednání, a to jednostranným právním úkonem adresovaným druhé straně.

� Neomezený kompromis

Je dalším typem rozhodčí smlouvy, která se uzavírá mezi stranami, jež mezi

sebou uzavírají po delší časové období různé smlouvy.25 Uzavřením rozhodčí smlouvy

23 Slováček, D.: Ochrana spotřebitele a rozhodčí doložky, Bulletin advokacie, 2009, č. 7- 8, s. 46-48
24 usnesení III. ÚS 166/2005
25 Koukal, P.: Rozhodčí smlouva a pravomoc soudů, Právní rádce č. 9, 2001, s. 17
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se zajistí, že veškeré vzájemné nároky ze všech smluvních vztahů v určitém časovém

období budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení

� Asymetrická doložka

Je zvláštním typem rozhodčí smlouvy. Taková doložka se objevuje zejména

v případech, kdy již podmínky uzavírání smlouvy pro jednotlivé strany jsou značně

nevyrovnané (takový typ doložky se objevuje v tuzemsku zejména u leasingových

smluv) V tomto případě je jednomu z účastníků dáno na výběr, zda předloží věc

k rozhodnutí v rozhodčím či soudním řízení. Druhému účastníku je pak uloženo

bezvýhradně se podřídit volbě prvého. Otázkou zůstává, zda je takový typ rozhodčí

doložky podle českého práva platný? Z praxe českých soudů není znám případ, kdy by

soud asymetrickou rozhodčí doložku prohlásil za neplatnou, ovšem některé zahraniční

úpravy mají opačný postoj.

V souvislosti s rozhodčí smlouvou je třeba věnovat pozornost nejen okruhu

osob, na které se rozhodčí smlouva vztahuje, ale i okruhu právních vztahů, které budou

dle rozhodčí smlouvy řešeny. Proto je důležité ustanovení § 2 odst. 4 ZRŘ, které

stanoví: „Není- li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva

z právních vztahů přímo vznikajících, tak i na otázku právní platnosti těchto vztahů,

jakož i na práva s těmito právy související.“ Nutno upozornit, že toto ustanovení

upřednostňuje úpravu obsaženou v rozhodčí smlouvě a použije se proto jen podpůrně.

Ještě bych chtěla dodat, že dohoda stran může naopak aplikovatelnost rozhodčí smlouvy

zúžit. Strany si mohou například sjednat, že se rozhodčí smlouva a způsob řešení sporů

z ní vyplývající použije pouze na některé dílčí nároky se smlouvou související (např. v

případě kupní smlouvy nároky z vad zboží).

Podle § 3 odst. 1 ZRŘ musí být rozhodčí smlouva uzavřena písemně, jinak je

neplatná. Uvedený následek je možné dovodit i z § 40 odst. 1 OZ a to, že požadavek na

písemnou formu vyplývá přímo ze zákona a nikoliv z dohody účastníků, hovoříme o

absolutní neplatnosti rozhodčí smlouvy. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li tato

smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky (rozhodčí

smlouva může být uzavřena také výměnou e-mailových dopisů, jestliže z jejich obsahu

vyplývá, že jde o rozhodčí smlouvu a lze určit osoby, které ji sjednaly). Požadavek na
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písemnou formu má své opodstatnění, vedle právní jistoty účastníků smlouvy,

především z hlediska vykonatelnosti při výkonu rozhodčího nálezu v zahraničí. Tak

například v New Yorské úmluvě je zakotveno, že, uznání a výkon rozhodčích nálezů je

podmíněn dodržením písemné formy rozhodčí smlouvy. Nutno dodat, že ohledně toho,

co se považuje za písemné uzavření rozhodčí smlouvy je mezi ZRŘ a New Yorskou

úmluvou podstatný rozdíl. Zatímco dle § 3 odst. 1 ZRŘ se smlouva považuje za

uzavřenou písemně i tehdy, pokud byla sjednána telegraficky, dálnopisem nebo

elektronickými prostředky, tak New Yorská úmluva za dodržení písemné formy

považuje pouze sjednání smlouvy dopisem nebo telegramem. Pokud by tedy smlouva

byla uzavřena elektronickými prostředky, byl by ohrožen výkon rozhodčího nálezu

vydaného na základě této smlouvy, pokud by měl proběhnout v zahraničí na základě

New Yorské úmluvy. V souvislosti s tímto tématem je však nutno upozornit na to, že

přes jednoznačné znění textu New Yorské úmluvy se její výklad od doby jejího přijetí

vyvinul a v mnoha státech bývá striktní požadavek na její formu změkčován.

Dalším požadavkem je, aby z rozhodčí smlouvy vyplývalo, že účinky z ní lze

vázat na podmínku odkládací. Na jejím splnění bude záviset, zda se lze rozhodčí

smlouvy vůbec dovolávat a zahájit na jejím základě rozhodčí řízení. Dále je nutné

připustit i podmínku rozvazovací. To je situace, kdy by již sjednaná rozhodčí smlouva

při splnění dohodnuté podmínky zanikla. K tomu, aby se některá ze stran zániku

rozhodčí smlouvy v důsledku splnění rozvazovací podmínky mohla dovolat, je třeba,

aby byla podmínka splněna nejpozději do zahájení rozhodčího řízení.26

V souvislosti s obsahem rozhodčí smlouvy je třeba si uvědomit, že žádná

mezinárodní smlouva závazná pro Českou republiku nestanoví obsah rozhodčí smlouvy

a ZRŘ se o něm zmiňuje pouze okrajově v § 7. Podle tohoto zákonného ustanovení má

rozhodčí smlouva zpravidla určit počet i osoby rozhodců, anebo stanovit způsob, jak

počet i osoby rozhodců mají být určeny, přičemž konečný počet rozhodců musí být

vždy lichý. V případě, že výše uvedené informace rozhodčí smlouva neobsahuje,

jmenuje každá ze stran jednoho rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce.

Domnívám se, že rozhodčí smlouva by měla obsahovat co nejvíce podstatných

26 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254



Rozhodčí řízení v právním řádu České republiky Mgr. Petra Dvořáková, 2010
Katedra občanského práva PF UK Praha

29

informací, aby se v budoucnu mohlo předejít zbytečným nepříjemnostem. Zejména, zda

má být spor posuzován stálým rozhodčím soudem nebo rozhodcem ad hoc. V případě

stálého rozhodčího soudu nevzniká problém s počtem rozhodců, jejich jmenováním, či

odměnou, neboť spory z této smlouvy budou rozhodovány podle řádu a pravidel tohoto

stálého rozhodčího soudu (např. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře České republiky). V případě rozhodčího řízení ad hoc se

mohou strany dohodnout na tom, že se v řízení bude postupovat podle procesních

pravidel určitého stálého rozhodčího soudu nebo rozhodčích pravidel vydaných komisí

UNICTRAL. V případě, že strany tuto možnost nevyužijí, smlouva by měla obsahovat

minimálně počet rozhodců, způsob jejich výběru a odměny. Dále místo konání

rozhodčího řízení, jazyk řízení, rozhodné právo, které bude ve sporu aplikováno a

ostatní procesní otázky.

Forma rozhodčí smlouvy se řídí českým právním řádem v případě rozhodčích

nálezů, které mají být vydány na území České republiky, postačí však, pokud forma

rozhodčí smlouvy odpovídá požadavkům právního řádu místa nebo míst, kde došlo

k projevu vůle. Vyplývá to z § 36 ZRŘ.

 Může také nastat situace, kdy uzavřená rozhodčí smlouva nebude platná, a to

ať už z důvodu nedodržení předepsané formy, pro nesplnění podmínky arbitrability

sporu či z jiného důvodu. Platnost rozhodčí smlouvy lze zpochybnit dvěma způsoby.

Prvním způsobem je námitka neplatnosti rozhodčí smlouvy vznesená v rozhodčím

řízení. Z logiky věci vyplývá, že námitku bude většinou vznášet žalovaná strana, když

strana žalující již samotným podáním žaloby vyjadřuje svůj názor na platnost rozhodčí

smlouvy. Námitku je možné podat např. z důvodu nedostatku arbitrability, a to kdykoliv

v průběhu rozhodčího řízení. Důvodem tvrzené neplatnosti může být i nedostatečná

forma rozhodčí smlouvy, v takovém případě je nutné tuto námitku vznést nejpozději při

svém prvním úkonu ve věci. Podle § 15 odst. 1 ZRŘ jsou o vznesené námitce

neplatnosti oprávněni rozhodnout sami rozhodci. Rozhodci jsou po celou dobu

rozhodčího řízení oprávněni k posouzené platnosti rozhodčí smlouvy. Naopak obecné

soudy nemohou po tuto dobu platnost rozhodčí smlouvy vůbec přezkoumávat. Dalším

způsobem, kterým lze zpochybnit platnost rozhodčí smlouvy je žaloba na určení

neplatnosti rozhodčí smlouvy k obecnému soudu. Podle § 41 ZRŘ je k řízení příslušný
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soud, který by byl příslušný k řízení ve věci podle zvláštního předpisu, kdyby nebylo

rozhodčí smlouvy. Tím zvláštním právním předpisem je OSŘ, proto bude místní

příslušnost soudu určena dle sídla žalovaného a věcná příslušnost se bude řídit

předmětem sporu. V § 106 odst. 3 OSŘ je upravena situace, kdy je řízení před rozhodci

zahájeno dříve, než došlo k řízení soudnímu. V takovém případě soud řízení přeruší do

doby, než bude rozhodnuto v rozhodčím řízení. Pokud nastane opačná situace a

k zahájení rozhodčího řízení dojde až poté, kdy je k obecnému soudu podána žaloba tak

obecný soud řízení nepřeruší a ve většině případů rozhodci přeruší zahájené řízení do

doby, než bude obecným soudem rozhodnuto ve věci určení neplatnosti rozhodčí

smlouvy.

Závěrem si dovolím, zmínit se o povaze rozhodčí smlouvy, kterou právní

literatura dělí na dvě základní skupiny:

� Materiálněprávní pojetí

Je starší a chápe rozhodčí smlouvu jako smlouvu občanskoprávní a ačkoliv jde

o smlouvu zvláštního druhu, je právním úkonem, na který se vztahují všechny zákonné

požadavky upravené v § 37 OZ. 27 Rozhodčí smlouva musí být tedy učiněna svobodně,

vážně a srozumitelně, nesmí chybět žádný z těchto atributů, jinak se jedná o neplatný

právní úkon.

� Procesněprávní pojetí

Považuje rozhodčí smlouvu výlučně za smlouvu procesní. Podle F. Zoulíka: „

Rozhodčí smlouva není hmotněprávní smlouvou. Na procesní povaze rozhodčí smlouvy

nic nemění okolnost, že tento úkon je označen jako smlouva a procesní povaha rozhodčí

smlouvy znamená, že všechny její případné nedostatky a důsledky z nich vyplývající je

třeba řešit právními prostředky, které poskytuje procesní právo.“ 28

Bohužel platné právo, teorie ani praxe žádné procesněprávní smlouvy nezná. Je

to dáno tím, že veřejnému právu, kde si strany nejsou rovny, je takový úkon bytostně

cizí. OSŘ jejich vznik, změnu, zánik, ani nakládání s povinnostmi z nich vzniklých

27 Koukal, P.: Rozhodčí smlouva a pravomoc soudů, Právní rádce č. 9, 2001, s. 17
28 Zoulík, F.: Některé problémy rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, 2007, č. 1, s. 13-15
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neupravuje. Zastánci procesněprávní teorie se tedy vesměs shodují, že z uvedeného

důvodu je třeba, aby se právní poměry této smlouvy řídily právem hmotným.29

3.6.2. Arbitrabilita sporu
Arbitrabilita je možnost a přípustnost nechat spor rozhodnout v rozhodčím

řízení, přičemž každý stát ve svém právním řádu stanoví podmínky, za kterých může

být spor předmětem rozhodčího řízení.

Ze ZRŘ můžeme dovodit tři podmínky, které musejí být splněny zároveň, aby

spor bylo možno projednat v rozhodčím řízení. Hovoříme o tzv. pozitivních

podmínkách arbitrability.

� Majetkový spor

Za majetkové spory se považují všechny spory, jejichž předmětem je majetek

nebo jejichž předmět lze vyjádřit v majetkových hodnotách, tzn. zejména v penězích.

Majetkovými spory byly podle dřívější právní úpravy pouze spory z mezinárodního

obchodního styku. Nyní jde obecně o majetkové spory z civilních vztahů. Z oblasti

občanskoprávních sporů půjde o majetkové spory o hodnoty z vlastnictví nebo

spoluvlastnictví. Z oblasti pracovněprávních sporů může jít o majetkové nároky

z neplatného rozvázání pracovního poměru. Co se týče rodinněprávních sporů, mohlo

by jít i o majetkové spory z nároků na výživné mezi zletilými osobami. Podle názoru J.

Dvořáka může být v rozhodčím řízení projednán i spor o vypořádání společného jmění

manželů, protože je sporem majetkovým a může být ukončen smírem ve smyslu § 99

OSŘ. 30

Dle judikatury i dle převažujících názorů odborné veřejnosti lze za majetkový

označit i spor, jehož předmětem jsou spory určovací, tedy spory o určení, zda tu právo

nebo právní vztah je či není. I tyto spory tak mohou být, namísto obecného soudu,

rozhodnuty v rozhodčím řízení, pokud požadované určení bude mít dopad do majetkové

sféry.

29 Hlavsa, P. in Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. Praha: Linde, 1999, s. 617
30 Dvořák, J.: Majetkové společenství manželů. 2. vydání, ASPI Praha, Wolters Kluwer 2007, s. 276
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� Spor lze projednat v soudním řízení

V rozhodčím řízení nelze tedy projednat jiné spory, než které lze projednat

v řízení soudním. V občanském soudním řízení lze dle § 2 OSŘ projednat a rozhodnout

spory a jiné právní věci a provést výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně.

Spory, které lze projednávat v soudním řízení je zakotveno v § 7 odst. 1 OSŘ.

Jsou to spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních,

rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují

o nich jiné orgány. Z toho vyplývá, že je- li v konkrétním sporu dána, namísto obecných

soudů, pravomoc jiného orgánu než soudu k řízení a rozhodnutí, nelze takový spor

projednat a rozhodnout ani v rozhodčím řízení. Nutno dodat, že v českém právním řádu

nejsou obecné soudy tím jediným orgánem, který je povolán k rozhodování o

soukromoprávních nárocích účastníků. Výjimkou jsou například spory, které

projednává a rozhoduje o nich správní orgán. Jsou to spory, k jejichž přezkoumání jsou

obecné soudy povolány pouze za podmínek stanovených v části páté OSŘ (tj. řízení ve

věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem).

� O sporu lze uzavřít smír

Dalším podstatným předpokladem arbitrability sporu je podmínka, že je ve

věci možné uzavřít mezi stranami smír. Tento požadavek je poměrně logický, neboť

spory v nichž není možné uzavřít smír, jsou obvykle ty, kde existuje vyšší veřejný

zájem na řádném rozhodnutí či kde by přiznání práva účastníkům vyřešit věc smírně

odporovalo dobrým mravům. V těchto věcech si stát, prostřednictvím moci soudní,

zachovává výraznější vliv na průběh řízení, a zejména na způsob řešení sporného

vztahu. Pochopitelné tedy je, že uvedené věci není možné řešit před soukromými

osobami i pro nemožnost podřídit taková řízení jakékoliv veřejné kontrole. Smírem lze

řízení skončit, připouští-li to dle § 99 OSŘ povaha věci. Za věci v nichž nelze uzavřít

smír lze označit řízení ve věcech osobního stavu, řízení, která lze zahájit i bez návrhu

nebo řízení, ve kterých způsob řešení právních vztahů mezi účastníky závazně vymezují

právní předpisy.

Předpoklady arbitrability jsou formulovány i negativně. Podle § 1 odst. 2 ZRŘ

nelze zákon použít k řešení sporů z veřejných neziskových ústavních zdravotnických
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zařízení zřízených podle zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem je zákon č.

245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně

některých zákonů. V rozhodčím řízení také nemohou být dle § 2 odst. 1 ZRŘ

projednávány a rozhodovány spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí (sem

patří i spory související s exekučním řízením) a incidenční spory. Zákon č. 182/2006

Sb., insolvenční zákon přesně specifikuje co je a není spor vyvolaný insolvenčním

řízením neboli sporem incidenčním. Po zahájení insolvenčního řízení se nelze zásadně

vůči dlužníkovi domáhat pohledávek jinak než tímto způsobem.

Otázka arbitrability je zásadní, neboť její nedostatek nutně povede k tomu, že i

pokud by v nearbitrabilním sporu byla uzavřena rozhodčí smlouva, tak rozhodci, kterým

bude spor předložen k rozhodnutí, nemohou v řízení pokračovat a rozhodnout. Překážku

v podobě nedostatečné arbitrability sporu nelze v řízení zhojit a to ani postupem dle §

15 odst. 2 ZRŘ, tedy tím, že by strany sporu začaly tento spor v řízení před rozhodci

projednávat a nedostatek arbitrability nenamítly. Pokud by přesto ve věci, která není

arbitrabilní, rozhodci vydali rozhodčí nález, bylo by to důvodem pro zrušení tohoto

nálezu soudem ve smyslu § 31 písm. a) ZRŘ, tedy proto, že byl vydán ve věci, o níž

nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu.

Nutno dodat, že otázce arbitrability musí být stranami věnována dostatečná

pozornost nejen při sjednávání rozhodčí smlouvy či při zahájení rozhodčího řízení, ale i

kdykoliv v jeho průběhu a rovněž po jeho skončení rozhodčím nálezem.

Nedostatek arbitrability má dopady i z hlediska mezinárodních souvislostí

rozhodčího řízení. Dle článku 5 odst. 2 písm. a) New Yorské úmluvy může být výkon

rozhodčího nálezu vydaného v jednom smluvním státě na území druhého státu odepřen,

tehdy, jestliže příslušný orgán země, kde se žádá o výkon, zjistí, že předmět sporu

nemůže být předmětem rozhodčího řízení podle práva této země. Takže i kdyby byl

v zahraničí vydán rozhodčí nález ve věci, která je dle práva tohoto státu arbitrabilní,

bylo by možné se uznání a výkonu takového rozhodčího nálezu na území České

republiky úspěšně bránit.
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4. Postavení rozhodce a rozhodčích soudů

4. 1. Rozhodce
Rozhodcem může být podle české právní úpravy osoba fyzická, která spor ve

většině případů rozhodne a vydá pro sporné strany konečné a závazné rozhodnutí

(rozhodčí nález). Podle názoru P. Rabana: „ Rozhodce uspokojuje potřeby lidí, a tudíž

není jenom rozhodovač, tedy osoba práva veřejného, ale i dodavatel služeb, osoba

práva soukromého“. Je tedy nutno při výkladu jeho postavení neodlišovat procesní

normy od norem práva hmotného.“ 31

4.1.1. Způsobilost být rozhodcem
Na samotného rozhodce zákon zvlášť velké nároky neklade. Podle § 4 ZRŘ,

jde-li o občana České republiky, stačí totiž, aby byl zletilý a způsobilý k právním

úkonům.

Pokud se podíváme na ustanovení § 4 ZRŘ, nelze pochybovat o tom, že za

rozhodce lze považovat pouze osoby fyzické. Právnické osoby ve funkci rozhodce

vystupovat nemohou. Musím však upozornit na to, že to neznamená, že by právnické

osoby nemohly vydávat rozhodčí nálezy, neboť pokud bude spor rozhodnut stálým

rozhodčím soudem, bude rozhodčí nález vydán jménem rozhodčího soudu. V tomto

případě budou podmínky pro způsobilost být rozhodcem splňovat konkrétní fyzické

osoby, které spor fakticky rozhodly.

Z ustanovení o zletilosti vyplývá, že rozhodce může být dokonce mladší

osmnácti let, bude-li ženatý (nebo už rozvedený), protože zletilosti lze nabýt právě i

uzavřením manželství (přičemž jeho zánikem se o ni už nepřichází). Problematiku

zletilosti upravuje OZ v § 8 odst. 2 a nabytí zletilosti před dovršením osmnáctého roku

věku uzavřením manželství upravuje § 13 odst. 1 zákona o rodině.

Dalším důležitým požadavkem na výkon funkce rozhodce je způsobilost

k právním úkonům. O zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům rozhoduje

soud v případě, že fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není

31 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. C.
H. Beck Praha 2004 s. 765
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vůbec schopna činit právní úkony, případně může činit jen některé právní úkony. Řízení

o těchto otázkách patří mezi zvláštní druhy řízení upravené OSŘ.

Na cizince jsou kladeny ještě menší nároky, musí být způsobilý k právním

úkonům podle práva svého státu, postačí však, pokud k nim bude způsobilý jen podle

práva České republiky, takže i v tomto případě může být rozhodcem osoba mladší

osmnáct let, neboť způsobilost být rozhodcem není vázána na dosažení určitého věku,

ale na zletilost.32 Zákon tedy nevyžaduje ani vysokoškolské právnické vzdělání, ani

bezúhonnost. Chtěla bych upozornit na to, že právní úpravu obsaženou v § 4 odst. 2

ZRŘ lze považovat za nadbytečnou, neboť právní úprava způsobilosti cizinců k právním

úkonům je v obecné podobě obsažena v § 3 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním

právu soukromém a procesním. Tato obecná úprava je s úpravou obsaženou v § 4 odst.

2 ZRŘ prakticky totožná.

Vzhledem k neexistenci výslovného kvalifikačního předpokladu záleží pouze

na stranách sporu, komu nabídnou funkci rozhodce. Lidem bez právnického vzdělání,

kteří jsou připraveni přijmout nabízenou funkci rozhodce, stejně jako stranám sporů by

však v žádném případě nemělo uniknout, že ten, kdo funkci dobrovolně přijme, je

povinen vykonávat ji v souladu se ZRŘ a dalšími právními předpisy. Domnívám se, že

strany by měly pečlivě uvážit, koho si za rozhodce vyberou, vzhledem k náročnosti

rozhodování sporů. Musí si být vědomy, že v případě volby osoby, která jim spor

nesprávně rozhodne, třeba nesprávným výkladem právního předpisu, ponesou důsledky

této své volby. Je třeba vzít v úvahu, že v rozhodčím řízení neexistuje, jestliže se strany

o tom nedohodnou, možnost podání odvolání proti vydanému a doručenému

rozhodčímu nálezu. Je sice možné zrušit nález státním soudem, ale nesprávné

rozhodnutí z důvodu neznalosti právních předpisů rozhodcem, není důvodem pro jeho

zrušení.33 Nicméně široká veřejnost se často domnívá, že za rozhodce nelze zvolit osobu

bez právnického vzdělání. Zřejmě za to může vládní návrh ZRŘ. Zde bylo, mimo jiné

obsaženo, že do seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti má být

zapsán občan České republiky, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Parlament

však při projednávání tuto koncepci odmítl a přiklonil se ke standardnímu pojetí osoby

32 Kindl, M., Šíma, A., David, O.: Občanské právo procesní, Aleš Čeněk s. r. o, Plzeň 2005, s. 415
30 Růžička, K.: Několik poznámek k rozhodčímu řízení v České republice, Právní praxe v podnikání,
1996, s. 11-17
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rozhodce, jak je chápána ve srovnatelných zahraničních úpravách. Nutno zmínit, že řády

některých stálých rozhodčích soudů mohou stanovit požadavek na právnickou

kvalifikaci, neboť rozhodci musí garantovat, že v průběhu řízení nedojde k narušení

procesních práv stran a rovněž rozhodčí nález vydaný na závěr řízení musí splňovat jak

po obsahové, tak i po formální stránce podmínky garantující jeho pozdější výkon. Na

druhou stranu ve zvláštních případech taková kvalifikace nemusí být nezbytnou

podmínkou, jestliže předsedající rozhodce má dostatek zkušeností procesního rázu.

Proto se lze jen přiklonit k tomu, že by mělo být obvyklým pravidlem, aby předseda

senátu měl právnickou kvalifikaci.

Další podmínkou pro výkon funkce rozhodce, formulovanou v § 4 odst. 1 ZRŘ

je to, že výkon funkce rozhodce konkrétní fyzické osobě nezakazuje zvláštní právní

předpis. Jako rozhodci nesmí působit státní zástupci (§ 24 zákona č. 283/1993 Sb., o

státním zastupitelství). Funkci rozhodce dále nesmí vykonávat ani soudci (§ 80 zákona

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích) a funkce rozhodce není slučitelná ani u soudců

Ústavního soudu (§ 4 zákona č. 182/ 1993 Sb., o Ústavním soudu). Dle mého názoru je

škoda, že funkce rozhodce není slučitelná s funkcí soudce, neboť právě soudce je

osobou, která nepochybně disponuje znalostmi a zkušenostmi, které by měl splňovat i

rozhodce. Ovšem například v Německu mohou soudci převzít funkci rozhodce za

podmínky, že byli současně jmenováni oběma stranami, nebo pokud byli jmenováni

nezávislou osobou, v což se počítá i případ, kdy byli zvoleni jako předsedové

tříčlenného senátu. Přijmout funkci rozhodce povoluje soudcům i právo švýcarské a

nizozemské. 34 K této tématice bych chtěla dodat, že podle tuzemské právní úpravy není

zákonné překážky pro to, aby rozhodcem byl notář

Žádné další podmínky pro výkon funkce rozhodce, kromě výše uvedených,

nejsou zákonem stanoveny. V § 13 ZRŘ je ovšem uvedeno, že stálé rozhodčí soudy

mohou vydávat své statuty a řády, uveřejněné v Obchodním věstníku, které specifikují

ještě další podmínky pro výkon funkce rozhodce (např. bezúhonnost, morální kvality,

dobrá pověst atd.)35 Spor rozhodovaný u stálého rozhodčího soudu je zpravidla

rozhodován rozhodcem jmenovaným ze seznamu rozhodců daného soudu. V případě,

34 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
35 Vantuch, P.: K osobě rozhodce, Ekonom, č. 27, 1995, s. 54
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kdy je zvolena osoba nezapsaná v seznamu rozhodců stálého rozhodčího soudu, stejně

je spor podřízen pravidlům stanoveným pro stálý rozhodčí soud. Navíc specifické

požadavky jsou kladeny na rozhodce, kteří rozhodují spory u specializovaných

rozhodčích soudů (např. Rozhodčí soud při komoře pro bavlnu v Gdyni, kde může být

jako rozhodce zapsána osoba, která má znalosti a zkušenosti v hodnocení bavlny atd.)

Domnívám se, že jedním z nejdůležitějších momentů rozhodčího řízení je

právě výběr vhodného rozhodce. Tato otázka však bývá často zanedbávána. Rozhodce

je vybírán intuitivně a rozhodným momentem bývá obvykle skutečnost, zda strana,

která jmenuje rozhodce nebo její právní zástupce zná určitou konkrétní osobu

rozhodce.36 Podle S. Popova je několik způsobů jak získat potřebné informace o

konkrétním rozhodci. V případě, že kandidát (budoucí rozhodce) napsal v minulosti

odborné pojednání ve formě knihy nebo článku v odborném periodiku, může být tato

skutečnost významným zdrojem informací o osobě kandidáta a tím významnou měrou

ovlivnit naše rozhodování. Dále doporučuje obrátit se na subjekt nebo advokáta, který

již měl možnost se s kandidátem v praxi seznámit. Dalším zdrojem informací může být

internet a samozřejmě osobní jednání s kandidátem.37 Domnívám se, že větší množství

informací o konkrétním rozhodci výrazně přispěje k jeho lepšímu výběru pro konkrétní

případ.

36 Bělohlávek, A.: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení. Právní rádce, 2003, č. 10, s. 22-25.
37 Popov, S.: Osoba rozhodce, Bulletin advokacie, roč. 6, č. 1 s. 36-37
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4.1.2. Nepodjatost rozhodce
Rozhodcem může být jmenována pouze osoba, která je nestranná a nezávislá.

Tento požadavek zakotvený v § 1 ZRŘ lze vymezit jako neexistenci vztahu rozhodce

k věci, k některé ze stran a podobně. S tímto právně zakotveným ustanovením však

někdy kontrastují opačné představy sporných stran, jež se mylně domnívají, že budou

instruovat rozhodce, jak mají při řešení sporu postupovat, bez ohledu na to, že právní

normy stanoví něco jiného.

Nezávislost a nestrannost jsou tedy okolnosti vzbuzující oprávněné

pochybnosti o nepodjatosti. B. Klein považuje podjatost rozhodce za jeho vnitřní

psychický stav spočívající v upřednostňování jedné ze stran sporu na úkor druhé

strany.38 Zpochybnění nepodjatosti rozhodce může vyplývat z několika různých oblastí

vztahů tohoto rozhodce. Především může pochybnost o nepodjatosti rozhodce vyplývat

ze vztahu rozhodce k některému z účastníků řízení, dále mohou pochybnosti o

nepodjatosti spočívat ve vztazích rozhodce se zástupcem strany. Dalším důvodem, kdy

lze pochybovat o nepodjatosti je vztah rozhodce k věci, jež je předmětem řízení.

Podjatost rozhodce je nutno vždy posuzovat individuálně. Existuje celá řada případů,

kdy rozhodce může být podjatý. Rozhodce by neměl být se stranou sporu v rodinném či

jiném obdobném poměru. Neměl by být právním zástupcem, členem orgánu právnické

osoby, jejím zaměstnancem či prokuristou. Je potřeba, přihlédnou i ke skutečnosti, zda

rozhodce nebyl v minulosti ve výše uvedeném poměru k některému z účastníků.

Rozhodce nesmí být zainteresován ani na výsledku sporu, který by mu měl přinést

jakoukoliv výhodu, prospěch či mu naopak způsobit nějaké komplikace. Ani by zde

neměl žádnou roli hrát vztah budoucí.

Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od soudního řízení zde nemůžeme podat

odvolání. To, že ve věci rozhodoval rozhodce, který nebyl nestranný, by bylo jen

důvodem pro podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu. Takováto pomoc rozhodce

by byla spíše „medvědí službou“ a znamenala by i zbytečné finanční výdaje a stejně by

38 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254.
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spor nebyl rozhodnut. Pak by to znamenalo obrátit se s žalobou ke státnímu soudu

anebo uzavřít novou rozhodčí smlouvu o jiném rozhodci.39

Je také na místě položit si otázku, zda vůbec může existovat něco jako

nepodjatý rozhodce? Posouzení této problematiky úzce souvisí s povahou rozhodčího

řízení. Vycházíme-li z jurisdikční teorie, nemůže být rozhodce podjatý, neboť rozhoduje

z pravomoci svěřené mu zákonem. Rozhodovací pravomoc je tedy rozhodci přidělena

státem a tak se stává dočasně soudcem. Rozhodčí nález je pak pojímán jako rozsudek

svého druhu. Podle smluvní teorie rozhodce vystupuje jako osoba, která má zjistit, na

čem se strany ve smlouvě dohodli a to uvést v rozhodčím nálezu. Sám rozhodčí nález je

smlouvou, kterou uzavírají nebo podepisují rozhodci jako zástupci sporných stran.

Rozhodce v tomto případě tvoří závazkový vztah, jeho moc není delegovaná

svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé moci stran určovat si svůj osud.

Přesto se domnívám, že i když bych se přiklonila k teorii smluvní, nemůže být zástupce

účastníka podjatý, neboť jeho postup je stanoven zákonem, smlouvou, popř. řádem

stálého rozhodčího soudu. Jako příklad mohu uvést smlouvu o kontrolní činnosti. V

tomto případě kontrolor nejedná podjatě, ačkoliv se jedná o mandátní smlouvu.

4.1.3. Vyloučení rozhodce
Ten kdo má být nebo již byl jmenován rozhodcem, musí bez odkladu stranám

nebo rozhodčímu soudu oznámit všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné

pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako rozhodce vyloučen. Také řády

jednotlivých rozhodčích soudů určují, do kdy mohou strany namítnout podjatost

rozhodce. Nejpozději tak musí být učiněno zpravidla při prvním jednání ve věci.

Podle § 11 ZRŘ je již určený nebo jmenovaný rozhodce vyloučen

z projednávání věci, jestliže dodatečně vyjdou najevo okolnosti, které by mohly vzbudit

oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti. Ráda bych dodala, že okolnosti způsobující

vyloučení rozhodce mohou spočívat v okolnostech, které zde byli již před jeho

jmenováním, avšak rozhodce o nich nevěděl nebo o okolnostech, které vzniknou po

jeho jmenování. Úprava obsažená v § 11 ZRŘ řeší právě případy, kdy předmětné

39 Růžička, K.: Několik poznámek k rozhodčímu řízení v České republice, Právní praxe v podnikání,
1996, s. 11-17
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okolnosti vyjdou najevo teprve poté, co byl dotčený rozhodce jmenován.40 V takovém

případě je rozhodce vyloučen z projednávání věci přímo ze zákona a není třeba k jeho

vyloučení podnětu strany (např. některá ze stran zjistí skutečnosti, jejichž existenci

rozhodce zatajil). V takovém případě se musí své funkce vzdát. Nevzdá-li se, mohou se

strany dle § 12 ZRŘ dohodnout o postupu při jeho vyloučení. Je to v jejich zájmu,

protože ponechání takové osoby ve funkci rozhodce by mělo za následek zrušení

rozhodčího nálezu a celý proces rozhodčího řízení by tedy byl zbytečný. Pokud by se

přece jenom nedohodly, rozhodne o vyloučení rozhodce soud.

Návrh na vyloučení rozhodce podává soudu některý z účastníků. Návrh musí

vycházet ze zcela konkrétních důvodů, z nichž je možno dovodit a pomocí nichž je

navrhovatel schopen prokázat zainteresovanost rozhodce na průběhu a výsledku sporu.

Důkazní břemeno nese sám navrhovatel. Jedná se o sporné řízení a návrh má charakter

zvláštní určovací žaloby podle ustanovení § 80 písm. c) OSŘ. Účastníkem řízení před

soudem jsou subjekty totožné s účastníky řízení před rozhodci.

Rozhodnutí soudu o vyloučení rozhodce nahrazuje akt vzdání se funkce

samotným rozhodcem. Vzdá-li se rozhodce dobrovolně své funkce nebo strany se

rozhodnou na jeho vyloučení či je vyloučen pravomocným rozhodnutím soudu, pak

musí být jmenován nový rozhodce.

4.1.4. Povinnost mlčenlivosti
V § 6 ZRŘ je upravena povinnost mlčenlivosti a současně mechanismus

zproštění této mlčenlivosti. V § 6 odst. 1 ZRŘ je stanoveno: „Rozhodci jsou povinni

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem

funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni.“

Tato jejich povinnost souvisí se zásadou neveřejnosti rozhodčího řízení, což je

jeden z důvodů, proč se mnozí pro tento druh řízení rozhodli. Ochrana důvěrnosti

informací týkajících se účastníků a jejich činnosti, a to zejména před konkurenčními

subjekty či před veřejností jako celkem, by neměla smysl, pokud by současně nebylo

40 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 1. vydání, C. H.
Beck, 2004, s. 701



Rozhodčí řízení v právním řádu České republiky Mgr. Petra Dvořáková, 2010
Katedra občanského práva PF UK Praha

41

zajištěno, že k nežádoucímu zpřístupnění v řízení probíraných otázek třetím osobám či

veřejnosti nedojde jiným způsobem, zejména prostřednictvím rozhodců. Úprava

mlčenlivosti rozhodců je proto logickým doplněním neveřejnosti rozhodčího řízení

vůbec.41

Domnívám se, že zákonné zakotvení povinnosti mlčenlivosti rozhodců je

nezbytné i proto, že z žádného jiného právního předpisu taková povinnost rozhodců

nevyplývá. Na právní postavení rozhodců není možné použít zákonná ustanovení

upravující právní postavení soudců, a přestože rozhodci budou často advokáty ani

úprava tzv. advokátního tajemství není na rozhodčí řízení použitelná.

Jak je stanoveno v zákoně, tak rozsah mlčenlivosti rozhodců se týká informací,

které se dozví v souvislosti s výkonem funkce rozhodce. Mlčenlivost tedy není omezena

pouze na skutečnosti, které se rozhodce dozvěděl přímo v rámci rozhodčího řízení, ale i

skutečností, že je rozhodčí řízení mezi stranami vůbec vedeno. Dále se to může týkat

předmětu řízení, obsahu porad mezi rozhodci atd.

Stalo se běžnou praxí, že rozhodci informují účastníky i sebe navzájem

vhodným způsobem o tom, že byli požádáni o poskytnutí informací o průběhu nebo

výsledku řízení a kdy a jakým způsobem poskytnutí takových informací s ohledem na

úpravu obsaženou v ustanovení § 6 odst. 1 ZRŘ odmítli. Tuto informaci lze potom

stranám poskytnout při nejbližším ústním jednání ve věci nebo ji zaznamenat ve formě

spisového materiálu. Domnívám se, že přestože není tento postup předepsán, je vhodný

a napomáhá vytvoření vzájemné komunikace mezi účastníky a rozhodci.

V § 6 odst. 2 ZRŘ je rovněž stanoveno, že rozhodce mohou mlčenlivosti

zprostit strany sporu. Předpokládá se souhlas obou stran. Pokud je na kterékoliv ze

sporných stran více účastníků, je nutný souhlas všech. Ačkoliv právní úprava o formě

zproštění povinnosti mlčenlivosti nic neříká, je žádoucí, aby byl souhlas oběma

stranami (resp. všemi účastníky) udělen písemně. Strany mohou rozhodce zprostit této

povinnosti z jakéhokoliv důvodu, případně i bez důvodu. Souhlas stran dále musí být

adresný a může omezit poskytnutí informací jen na část řízení nebo na určité okolnosti

související s řízením, přičemž toto vymezení musí být dostatečně určité.

41 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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O zproštění mlčenlivosti může také rozhodnout předseda okresního soudu, v

jehož obvodu má rozhodce bydliště. Nemá-li rozhodce bydliště na území České

republiky, rozhoduje předseda obvodního soudu pro Prahu 1.

U soudu se zproštění povinnosti mlčenlivosti pro rozhodce může domáhat

nejen rozhodce či strana sporu, ale prakticky kdokoliv, v jehož prospěch má být udělen

souhlas s poskytnutím informací. Zákon sám nedefinuje, o jaké vážné důvody

ospravedlňující poskytnutí souhlasu ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 ZRŘ se má jednat

a předseda příslušného okresního soudu bude tyto muset posuzovat vždy podle

konkrétních okolností. V soudním řízení bude soud zkoumat především existenci

vážných důvodů, které mají dle tvrzení navrhovatele zproštění povinnosti mlčenlivosti

odůvodnit.42

V této souvislosti bych chtěla zmínit, že důvody na straně rozhodce pro žádost

o zproštění povinnosti mlčenlivosti mohou být různé. Může tomu být např. u mediálně

sledovaných rozhodčích sporů, zejména pokud je stranou takového sporu stát. Může se

stát, že proniknuvší informace budou zpochybňovat práci rozhodce a bylo by žádoucí,

aby mohl jím zvolený procesní postup či jím vydané rozhodnutí hájit.

4.1.5. Vzdání se funkce rozhodce
Rozhodce se může své funkce vzdát jen ze závažných důvodů nebo se

souhlasem stran (souhlas všech účastníků).

Souhlas stran se vzdáním se funkce nemusí být učiněn písemně ani výslovně.

Stačí, když z nastalých okolností jasně vyplývá, že všechny strany se vzdáním se funkce

souhlasí. Nesmí tedy dojít k žádným pochybnostem ohledně projevu vůle účastníka.

Například za souhlas se vzdáním se funkce může být považováno i jmenování jiného

rozhodce místo toho, který o souhlas s ukončením činnosti požádal.

Dále je možné vzdát se funkce rozhodce tehdy, je-li proto dán závažný důvod.

Existenci závažného důvodu je nutno posuzovat podle konkrétních okolností. V případě

existence takového důvodu se může funkce vzdát některý rozhodce, někteří z nich nebo

všichni členové rozhodčího senátu. Vedle případů spočívajících v osobním stavu, jako

42 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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je například nemoc, závažné změny v rodinné situaci, jde například též o situaci, kdy

rozhodce bude neočekávaně svým zaměstnavatelem vyslán na dlouhodobou pracovní

cestu, jejíž trvání by znamenalo nepřiměřené prodlení v projednávání věci.43

Vedle nejzávažnějších problémů mohou nastat také následující okruhy

okolností, které je rovněž možné považovat za závažné důvody pro vzdání se funkce

rozhodce. Jedním z důvodů může být, že rozdílný názor rozhodce ve věci je

přehlasován. Zároveň však musí být rozhodce přesvědčen, že uplatněním podle něho

nesprávného názoru dojde k závažnému porušení zákonných podmínek. V budoucnu se

také může stát, že důvod, pro který rozhodce složil svou funkci, může být v budoucnu

důvodem pro řízení o zrušení rozhodčího nálezu nebo může být navrženo zastavení

výkonu rozhodnutí (§ 31-35 ZRŘ). V této souvislosti je nutné si uvědomit, že nelze

schvalovat snahy o odstoupení rozhodce v případě, že se snaží znemožnit či zdržet práci

rozhodčího senátu, když převažující názor nesvědčí straně, která jej do funkce dosadila.

Dalším důvodem vzdání se funkce rozhodce může být, že rozhodce při přijetí nebyl

dokonale seznámen s žalobou nebo s dohodou stran o postupu v řízení. Dodatečně může

vyjít najevo nesoulad v otázce odměny rozhodce, neznalost jazyka, ve kterém má být

řízení vedeno atd. Domnívám se, že k tomuto případu může dojít opravdu jen ve

výjimečných případech. Je v zájmu kandidáta na rozhodce, aby se ještě před přijetím

funkce zajímal o znění rozhodčí smlouvy, žaloby a o to, zda vůbec tuto funkci může

vykonávat. Někdy se mohou sporné strany mylně domnívat, že výhodou rozhodčího

řízení, je možnost působit na rozhodce. Rozhodce by na jednu stranu měl být silnou

osobností, která se nenechá ve svém rozhodování ovlivnit. Na druhou stranu jsou

rozhodci soukromoprávními subjekty a při výkonu své činnosti nepožívají žádné

zvláštní ochrany, jako je tomu například v případě činnosti soudců, kteří jsou veřejnými

činiteli. Může se stát, že nátlak sporné strany se stane natolik silným, že rozhodce

nemůže dál a bez omezení vykonávat svou funkci. Dle mého názoru je v tomto případě

zcela správné se funkce rozhodce vzdát. Výjimečně může dojít k případu, kdy teprve

v průběhu řízení rozhodce zjistí, že z důvodů odborných či jazykových není schopen

43 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 1. vydání, C. H.
Beck, 2004, s. 701
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věc řádně posoudit a spor rozhodnout. Výjimečný je tento případ zejména proto, že

přece již před přijetím funkce musí rozhodce zvážit, zda je schopen posuzovat a

rozhodovat spor. Na druhou stranu se domnívám, že se to stát může a je vůči sporné

straně velice zodpovědné přiznat, že si v dané věci rozhodce není jist svými znalostmi.

4.1.6. Určení osoby rozhodce, složení rozhodčího senátu
Určení počtu a osob rozhodců ani dohoda o postupu při určení osob rozhodců

nejsou podstatnými náležitostmi rozhodčí smlouvy. V § 7 odst. 1 ZRŘ je uvedeno:

“Rozhodčí smlouva má zpravidla určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob,

jak počet i osoby rozhodců mají být určeny. Konečný počet rozhodců musí být vždy

lichý.“ Podle názoru P. Rabana: „ Je logické, že v případě ustanovení většího počtu

rozhodců, je výhodnější volit lichý počet rozhodců, proto, aby se senát nemohl rozdělit

na dvě rovné názorové strany“.44 Požadavek lichého počtu rozhodců souvisí i s úpravou

obsaženou v ustanovení § 25 odst. 1 ZRŘ, podle kterého musí být rozhodčí nález

usnesen většinou rozhodců. V případě, že rozhodců bude sudý počet a budou ve

smlouvě přímo jmenováni, stane se, že rozhodčí smlouva bude neplatná ve svém celku.

Pokud se totiž účastníci sporu nedohodnou a nenahradí problematické ujednání, je

otázkou, kterého rozhodce z rozhodování sporu vyloučíme.

Domnívám se však, že tuto otázku není třeba řešit, neboť zákon stanoví

kogentně, že počet rozhodců musí být vždy lichý.

Strany si ovšem již v rozhodčí smlouvě mohou zvolit i osobu jediného

konkrétního rozhodce. Nepochybně by jediný rozhodce stačil v  případě, kdy půjde o

rozhodnutí nároku o nepatrnou částku nebo v případě, kdy dlužník svůj závazek v plné

výši uznává. To je však praktické pouze u smlouvy o rozhodci, kdy již spor mezi

stranami existuje. V jiných případech se s tím lze setkat výjimečně. Není obvyklé, že by

rozhodčí doložka určovala jmenovitě osobu konkrétního rozhodce. Navíc toto řešení

může přinést spíše komplikace, neboť poměry osoby případného budoucího rozhodce se

od sjednání rozhodčí doložky do doby zahájení a průběhu samotného řízení mohou

zásadně změnit (jmenovaný rozhodce v mezidobí zemře, ztratí způsobilost vykonávat

funkci rozhodce atd.) Možností, jak předejít problémům v této oblasti je určení osoby

44 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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(označované jako “appointing authority“, tj. osoba zmocněná k určení), která konkrétní

rozhodce v případě vzniku sporu jmenuje. Opět není vhodné jmenovat konkrétní osobu,

která rozhodce v budoucím sporu určí. Mnohem výhodnější je určit osobu, která vybere

rozhodce z titulu své funkce (předseda stálého rozhodčího soudu, akademický

funkcionář vysoké školy atd.). Domnívám se, že osoba, která by měla být pro takové

jmenování určena, by měla mít v každém případě k rozhodčímu řízení nějaký bližší

vztah.

Další důležité ustanovení je obsaženo v § 7 odst. 2 ZRŘ: „ Nemá-li rozhodčí

smlouva ustanovení podle odstavce 1, jmenuje každá ze stran jednoho rozhodce a tito

volí předsedajícího rozhodce.“ Dle mého názoru je varianta tří rozhodců vhodnější i

z hlediska nestranného a objektivního rozhodování.

4.1.7. Jmenování rozhodce soudem
V rozhodčím řízení může nastat situace, kdy některá ze stran, která je

oprávněna jmenovat jednoho z rozhodců, tak neučiní a důvody pro takové jednání

mohou být různé (např. snaha zbrzdit rozhodčí řízení). Obdobně může nastat situace,

kdy byl rozhodce řádně jmenován, ale své funkce se vzdal nebo je dlouhodobě

nečinný.45

Oprávnění soudu ke jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce je

příkladem pomocné funkce soudů v rozhodčím řízení. Ustanovení § 9 ZRŘ bude

aplikováno na případy rozhodčího řízení ad hoc, neboť řády stálých rozhodčích soudů

většinou stanoví zcela přesná pravidla pro postup při jmenování rozhodců. P. Raban

uvádí: „Ustavení senátu je nejvážnější slabinou neinstitucionalizovaného rozhodčího

řízení. Nekooperující strana může nadlouho oddálit uskutečnění procesu, čímž může

pozbýt jednu ze svých základních výhod-rychlost.“.46

Prvním okruhem situací, které zmíněné ustanovení řeší, jsou situace, kdy

v důsledku nečinnosti některé ze stran nebo v důsledku absence dohody stran či

rozhodců na osobě předsedajícího rozhodce nedojde k obsazení rozhodčího senátu.

Jestliže strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní ve lhůtě 30 dnů ode dne

45 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
46 Raban, P.:Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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doručení výzvy druhé strany, může se kterákoliv strana obrátit na soud, aby za druhou

stranu rozhodce určil. Stejně tak může rozhodnout soud v případě, že se dva jmenovaní

rozhodci neshodnou ve lhůtě 30 dnů na předsedajícím rozhodci. Takový postup určení

rozhodce či předsedajícího rozhodce má zabránit zbytečnému blokování rozhodčího

řízení, ať již k němu dochází úmyslně či nikoliv. Domnívám se, že i přes tuto snahu je

vzhledem k přetíženosti soudů prodloužení rozhodčího řízení bohužel velmi

pravděpodobné.

Další situací, kdy je třeba rozhodnutí soudu, je případ, kdy již jmenovaný

rozhodce nemůže činnost rozhodce nadále vykonávat (např. smrt, pozbytí způsobilosti

k právním úkonům) či se své funkce vzdá. Rozhodnutí učiní soud na návrh některého

z účastníků nebo samotného rozhodce, který ze své funkce odchází. Při svém

rozhodování o jmenování rozhodce je soud v prvé řadě vázán dohodou stran, a to jak

v případě jmenování rozhodce nového, tak v případě jmenování rozhodce za jednoho z

účastníků. Musí tedy respektovat požadavky např. na kvalifikaci rozhodce atd. Zároveň

musí být splněny i základní předpoklady pro výkon funkce rozhodce (zletilost,

způsobilost k právním úkonům). Domnívám se, že je vhodné, aby sporné strany ve své

rozhodčí smlouvě stanovily, že jimi sjednaná pravidla se vztahují i na případné náhradní

rozhodce. Mohlo by se totiž stát, že i když původní rozhodce bude jmenován jednou ze

stran, tak náhradní rozhodce za něj bude jmenován soudem.

Věcně příslušný je k rozhodnutí této otázky soud, který by byl věcně příslušný

podle OSŘ k rozhodnutí ve věci, kdyby nebylo rozhodčí smlouvy. Věcná příslušnost je

řešena v § 9 OSŘ, přičemž je taxativně vymezena ta část věcí, které rozhodují v prvém

stupni krajské soudy, zatímco ostatní nevyjmenované věci rozhodují soudy okresní.

Místní příslušnost je upravena v § 43 ZRŘ. K řízení je místně příslušný soud, v

jehož obvodu se koná nebo konalo rozhodčí řízení, je-li toto místo v tuzemsku. Jinak je

místně příslušný soud, který by o věci rozhodoval, pokud by nebylo rozhodčí smlouvy.

Pokud by příslušnost nebylo možné tímto způsobem určit, bude k řízení příslušný soud

podle sídla nebo bydliště navrhovatele anebo odpůrce.

Tady bych chtěla upozornit na to, že ačkoliv si strany mohou poměrně volně

volit za rozhodce jakoukoliv osobu, soudy tak činit nemohou. V § 10 odst. ZRŘ je
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stanoveno: „ Při jmenování rozhodce nebo předsedajícího rozhodce podle § 9 soud

přihlíží k předpokladům pro jeho nezávislé a nestranné rozhodování.“

4.1.8. Přijetí funkce rozhodce
Pro vznik funkce rozhodce nestačí jen to, aby osoba splňovala zákonné

požadavky dle § 4 ZRŘ. Je dále nezbytné, aby tato osoba vyjádřila se vznikem své

funkce souhlas, a to bez ohledu na to, zda má být do funkce jmenována některou ze

stran, či soudem. Právní úprava přijetí funkce rozhodce je obsažena v § 5 odst. 1 ZRŘ :

„Nikdo není povinen přijmout funkci rozhodce. Pokud však tuto funkci přijme, je

povinen vykonávat ji v souladu s tímto zákonem a dalšími předpisy.“

Přijetím funkce rozhodce na sebe fyzická osoba přebírá celou řadu konkrétních

povinností, mezi něž mohou patřit nejen povinnosti vyplývající ze ZRŘ, ale i povinnosti

vyplývající z procesních předpisů, kterými se má konkrétní spor řídit. Procesní předpisy

mohou být stanoveny nejen stálým rozhodčím soudem, ale i stranami, neboť ty se

mohou dohodnout na postupu, jakým má být řízení vedeno.

Dle mého názoru by tedy potenciální rozhodce měl důsledně zvážit všechny

okolnosti. Především to, zda je spor ochoten a schopen při dodržení stanovených

pravidel řádně a kvalifikovaně rozhodnout. Dále by měl zvážit otázku jeho nepodjatosti.

Tedy to, zda s ohledem na osoby stran řízení, na předmět řízení, či z nějakého jiného

důvodu není dán důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Potom by potenciální

rozhodce samozřejmě nemohl funkci přijmout a navíc by o této skutečnosti musel

informovat strany dle § 8 ZRŘ. Další podstatná otázka, kterou se bude budoucí

rozhodce zabývat, je výše odměny, která mu má být poskytnuta. V některých případech

bude výše odměny zcela zřejmá. Platí to především u stálých rozhodčích soudů, které

obvykle výši plateb poskytovaných konkrétnímu stálému rozhodčímu soudu, včetně

části plateb, která bude poskytnuta jako odměna, rozhodcům výslovně upravují. V

případě, že nemá ve věci rozhodovat stálý rozhodčí soud, může být odměna rozhodce či

rozhodců předem stanovena stranami v jejich rozhodčí smlouvě. Složitá situace však

nastává v případě, že se strany dohodnou na řízení ad hoc, ale otázku odměny rozhodce

ve své rozhodčí smlouvě ponechají neřešenu. V takovém případě může být výše

odměny poskytnuté rozhodci především určena následně stranami postupem dle § 19

odst. 1 ZRŘ. Domnívám se, že pokud by odměna byla stranami stanovena
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v nepřiměřeně nízké částce, bylo by to důvodem pro vzdání se funkce dle § 5 odst. 3

ZRŘ, neboť tuto skutečnost lze jistě považovat za závažný důvod ve smyslu uvedeného

ustanovení. 47

Přijetí funkce rozhodce se musí uskutečnit písemně. Není předepsáno, jak má

být vyjádřeno, postačí zpravidla jednoduché písemné sdělení, že funkci rozhodce v dané

věci dotčená osoba přijímá. Tato listina se následně založí do rozhodčího spisu.48 Nutno

dodat, že požadavek písemné formy posiluje právní jistotu stran, neboť bude možné

zpětně prokázat, že ve věci rozhodoval řádně ustanovený rozhodce, a je tím omezena

možnost napadení jím vydaného rozhodčího nálezu.

Z toho co jsem uvedla výše je zřejmé, že přijetí funkce rozhodce není zcela

automatickým a nadbytečným krokem, neboť právě tento institut na jednu stranu

poskytuje potenciálnímu rozhodci možnost dostatečně zvážit, co mu převzetí funkce

rozhodce přinese a co od něj bude naopak vyžadovat, na druhou stranu stranám

zajišťuje získání kvalifikovaně vyjádřeného souhlasu rozhodce s tím, že při výkonu své

funkce bude plnit své povinnosti.

47 Klein, B.: Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
48 Popov, S.: Osoba rozhodce, Bulletin advokacie, roč. 6 č. 1,2006, s. 36-38.
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4. 2. Stálé rozhodčí soudy
Rozhodování sporů prostřednictvím stálých rozhodčích soudů je vedle řízení

ad hoc jedním ze dvou základních způsobů rozhodčího řízení. Mluvíme o tzv.

institucionálním rozhodčím řízení, které představuje projednávání a rozhodování

majetkoprávních sporů před stálými rozhodčími institucemi. M. Pohůnek uvádí:

„Nejedná se o soud ve smyslu obecného (řádného) soudu, nýbrž o instituci

administrativně zabezpečující činnost rozhodců, jimž výlučně přísluší vlastní

projednávání a rozhodování sporů krytých rozhodčí smlouvou (doložkou) ve prospěch

stálého rozhodčího soudu.“ 49 Jsou zřizovány při významných veřejnoprávních

institucích (zejména obchodních a hospodářských komorách a burzách), bývají na nich

právně nezávislé a zpravidla mají svou vlastní právní subjektivitu.

Podstatné pro tyto instituce je to, že mohou být zřízeny jen na základě zákona.

Toto je také výslovně uvedeno v § 13 odst. 1 ZRŘ : “Stálé rozhodčí soudy mohou být

zřízeny pouze na základě zákona.“ Tímto zákonem se nemá na mysli ZRŘ, ale zvláštní

zákon (odlišný od ZRŘ), který stálý rozhodčí soud přímo zřizuje.

Za výhodu institucionálního řízení je rozhodně považována existence

odborného administrativního aparátu, jehož činností je zajišťování hladkého průběhu

řízení. Existence sekretariátu je výhodou nejen pro samotné rozhodce, kteří se tak

nemusejí zabývat činností spojenou s rozhodčím řízením (např. doručování písemností,

potvrzování doložek právní moci), ale přináší výhody i pro samotné účastníky. Většinou

je také samozřejmostí zajištění vhodných prostor, kde se může vést jednání při

rozhodování sporů.

Stálé rozhodčí soudy vedou své listiny rozhodců. Tím také odpadá otázka

výběru kvalitního odborníka, jehož vědomosti a zkušenosti včetně právních znalostí

dávají dostatečnou záruku rychlého a kvalitního rozhodování. Funkce takových listin je

rozporná. Mohly by sloužit k omezení volby rozhodce pouze na osoby zapsané do

tohoto seznamu, avšak v moderním pojetí rozhodčích institucí slouží spíše jako listiny

49 Pohůnek, M. in Mothejzíková, J., Steiner, V. a kol.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích
nálezů s přílohami. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 50
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indikativní. Znamená to, že listiny obsahují seznamy osob, jež soud jako rozhodce

doporučuje, nikoliv, že by omezoval výběr pouze na tyto osoby.50

Každý stálý rozhodčí soud vydává své vlastní vnitřní předpisy, podle kterých

pak rozhodčí řízení před ním probíhá. Jsou jimi statuty a řády, které musejí být

uveřejňovány v Obchodním věstníku. Statut zpravidla upravuje základní organizační

uspořádání rozhodčího soudu (postavení, sídlo, orgány). Řád stanoví předmět řízení,

způsob řízení a rozhodování sporů (průběh, dokazování, místo jednání). Součástí řádů

jsou většinou pravidla o nákladech rozhodčího řízení a o jejich placení stranami,

odměňování rozhodce, způsob jmenování rozhodců atd.

 Z oprávnění rozhodčích soudů vydávat své vlastní vnitřní předpisy se

dovozuje jejich naprostá nezávislost na subjektech, při kterých jsou zřízeny. V § 13

ZRŘ je zakotveno, že pokud se strany dohodly na příslušnosti stálého rozhodčího soudu

a neujednali v rozhodčí smlouvě jinak, platí, že se podrobily jeho vnitřním předpisům,

platným v době zahájení řízení před stálým rozhodčím soudem.

Stálé rozhodčí soudy můžeme dělit na rozhodčí soudy s obecnou působností,

které jsou oprávněny rozhodovat veškeré spory a rozhodčí soudy se zvláštní působností,

které rozhodují pouze spory z určitého okruhu právních vztahů. Zvláštní

(specializované) rozhodčí soudy jsou často zakládané při konkrétní organizaci za

účelem řešení tam vzniklých sporů. (např. Burzovní rozhodčí soud při burze cenných

papírů Praha, a.s.)

Stálé rozhodčí soudy, působící v současné době v České republice jsou

následující:

� Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře

České republiky (dále Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR)

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

� Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno

50 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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4.2.1. Stálý rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
V této kapitole bych chtěla podrobněji pojednat o rozhodčím řízení u

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, neboť tato instituce „hraje“ na trhu

poskytovatelů arbitrážních služeb v České republice dominantní roli a za období své

existence se stal nejvýznamnějším institucionalizovaným rozhodčím orgánem u nás.

Navíc v poslední době přibyly okruhy sporů, které je možno nově u této instituce řešit.

Předchůdce současného Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR byl založen

v roce 1949 a nazýval se Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové

komoře. Působil jako specializovaný soud pro rozhodčí řízení o majetkových nárocích

vznikajících v mezinárodním obchodním styku. Tento soud až do rozpadu RVHP řešil

povinně všechny občanskoprávní spory vznikající ze vztahů hospodářské a

vědeckotechnické spolupráce mezi některými státy RVHP. S účinností od 1. 1. 1995

došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. Existence tohoto

rozhodčího soudu je dána přímo zákonem č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé

obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky s účinností

ode dne 1. 1. 1995, tedy ke stejnému datu, k němuž nabyl účinnosti ZRŘ. Současně

došlo ke změně a doplnění zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře České republiky. Podle tohoto zákona se Československá

obchodní průmyslová komora sloučila s Hospodářskou komorou české republiky. Ke

dni 1. 1. 1995 Československá a obchodní průmyslová komora zanikla a rovněž tímto

dnem Hospodářská komora České republiky vstoupila do všech práv a povinností

Československé obchodní a průmyslové komory jako její právní nástupce. 51

Skutečnost, že je Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR pokračovatelem

Rozhodčího soudu při Československé obchodní a průmyslové komoře, je zřejmá i

z výslovného znění zákona 223/1994 Sb., neboť dle § 3 odst. 3 tohoto zákona se

rozhodčí smlouvy, uzavřené před datem 1. 1. 1995, zakládající pravomoc Rozhodčího

soudu při Československé obchodní a průmyslové komoře, od uvedeného data pokládají

za rozhodčí smlouvy zakládající pravomoc Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

51 Schelleová, I.: Tradice a současnost rozhodčích soudů, Právní praxe v podnikání, 1995, roč. 4, č. 9, s.
1-12
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Tento rozhodčí soud je jediný stálý rozhodčí soud s obecnou působností u nás.

Jeho prostřednictvím jsou rozhodovány prakticky jakékoliv spory, bez omezení co do

předmětu těchto sporů. Nejobvykleji jsou jeho prostřednictvím rozhodovány spory

z obchodního styku, není však výjimkou rozhodování i sporů občanskoprávního

charakteru (za předpokladu jejich arbitrability).52 Tento rozhodčí soud se stal poměrně

významným členem evropských institucionálních rozhodčích soudů a rozhodci v řízení

před ním rozhodli více než 7 tisíc sporů, v převážné míře z oblasti světového

zahraničního obchodu. Sídlem Rozhodčího soudu je Praha, přičemž má na území České

republiky ještě další sudiště.

4.2.1.1. Statut
Na základě § 13 odst. 2 ZRŘ vydává předsednictvo Rozhodčího soudu Statut,

který upravuje jeho postavení a základní organizační uspořádání. Jeho poslední aktuální

znění bylo v Obchodním věstníku uveřejněno pod č. 13/2004 a účinnosti nabyl právě

dnem vyhlášení v tomto Obchodním věstníku.

Rozhodčí soud se skládá z předsednictva, rozhodců a tajemníka.

Předsednictvo je statutárním orgánem Rozhodčího soudu a má třináct členů, kteří jsou

jmenováni na dobu tří let. Předsednictvo ze svých řad volí předsedu Rozhodčího soudu

a místopředsedy, kteří zastupují předsedu ve všech jeho funkcích. Předsednictvo

rozhodčí soud řídí, přičemž navenek jedná jménem Rozhodčího soudu samostatně jeho

předseda nebo místopředseda. Dle čl. 3 odst. 4 Statutu je nutné, aby se předsednictvo

pravidelně scházelo na zasedáních, kde musí být přítomna nadpoloviční většina členů,

aby bylo předsednictvo způsobilé se usnášet. Může ovšem dojít i k rovnosti hlasů,

v takovém případě je potom rozhodující hlas předsedy nebo předsedajícího.

Dobrou pověst založil Rozhodčí soud zejména na činnosti rozhodců,

zapsaných na listině rozhodců, kterou vede. Obecné požadavky na funkci rozhodce

zapsaného na listině rozhodců jsou uvedeny v čl. 4 Statutu: „ Na listinu rozhodců může

být zapsána osoba, která si svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a

jejíž vědomosti a zkušenosti včetně znalosti práva ve spojení s osobními vlastnostmi

dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce. Státní občanství České republiky není

pro zápis na listinu podmínkou.“ Rozhodci jsou většinou advokáty, universitními

52 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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profesory apod. Na listině rozhodců je zapsáno 216 rozhodců českých i zahraničních.

Tito rozhodci jsou kromě své rozhodovací pravomoci oprávněni také předkládat

předsednictvu náměty a návrhy týkající se rozhodčího řízení. A v neposlední řadě

nesmím zapomenout na povinnost rozhodců zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o

nichž se dověděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této

povinnosti zproštěni.

Statut ve svém 5. článku pojednává o tajemníkovi, který činnost Rozhodčího

soudu organizuje a plní úkoly, jimiž je Řádem nebo předsednictvem pověřen. Tajemník

připravuje zasedání předsednictva a zúčastňuje se jich hlasem poradním, dále řídí práci

sekretariátu Rozhodčího soudu a odpovídá předsednictvu za jeho činnost.

Rozhodčí soud ve svém Statutu dále pojednává o tom, že je ve své

rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti nezávislý. Rozhodčí soud vede své

účetnictví v soustavě podvojného účetnictví, samostatně hospodaří a z finančních

prostředků složených na účtech Rozhodčího soudu a hradí veškeré náklady spojené se

svou činností, jakož i nákladů sloužících dalšímu rozvoji. Ještě bych chtěla dodat, že

Rozhodčí soud je samostatným daňovým subjektem, který je registrován u místně

příslušného správce daně a daňové závazky hradí v plné výši ze svých prostředků.

Co se týká pracovněprávních vztahů, tak Rozhodčí soud v souladu

s ustanovením § 8 odst. 2 zákoníku práce vystupuje v těchto vztazích svým jménem a

má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Předseda nebo místopředseda Rozhodčího

soudu uzavírá s tajemníkem a ostatními zaměstnanci pracovní smlouvy, přičemž touto

svou pravomocí může pověřit tajemníka, který potom může uzavírat dohody o pracovní

činnosti, dohody o provedení práce, nebo i jiné smlouvy, pokud to umožňují právní

předpisy.

4.2.1.2. Řád
Tento rozhodčí soud vydal dva řády. Řád pro vnitrostátní spory a Řád pro

mezinárodní spory. Oba dva řády upravují procesní otázky související s rozhodčím

řízením vedeným před Rozhodčím soudem při HK ČR AK ČR. Nutno dodat, že stejně

jako Statut, musí být i Řády uveřejněny v Obchodním věstníku.
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� Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro vnitrostátní spory je

tedy použitelný pouze v případě vnitrostátních sporů. Vnitrostátním sporem ve smyslu

tohoto Řádu se rozumí spor, v němž všechny strany mají sídlo na území České

republiky, nebo spor, v němž organizační složky zahraničních osob mají sídlo na území

České republiky a jsou zapsané v obchodním rejstříku. Další podmínkou pro projednání

sporu jako vnitrostátního je použití českého hmotného práva na takový spor, veškerá

písemná podání a přednesy stran v češtině, konání rozhodčího řízení na území České

republiky a vynesení rozhodnutí v češtině. Musím ovšem dodat, že aby se v konkrétním

případě jednalo o vnitrostátní spor, musí být výše uvedené podmínky splněny

kumulativně.

Řád pro vnitrostátní spory upravuje složení rozhodčího senátu a způsob jeho

obsazování, problematiku průběhu řízení, úpravu námitky nedostatku pravomoci a

řízení o ní, provádění důkazů a další relevantní otázky související s rozhodčím řízením

před tímto stálým rozhodčím soudem.

Součástí tohoto Řádu jsou Pravidla o nákladech rozhodčího řízení uvedená

v příloze. Pokud bude spor klasifikován, jako vnitrostátní bude žalobce za podání

žaloby povinen uhradit poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3 % z hodnoty sporu,

nejméně však 7 tisíc korun a nejvýše 1 milion korun. Poplatek je povinen zaplatit

žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání protižaloby. Je možné vést i tzv.

urychlené rozhodčí řízení. V případě, kdy žalobce uhradí poplatek zvýšený o 75%

oproti standardnímu poplatku, se koná urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu

nebo usnesení o zastavení řízení do jednoho měsíce od zaplacení poplatku. Alternativně

k tomu lze na základě žádosti žalobce vést „pomalejší“ urychlené řízení s jeho

ukončením do 3 měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje o 50 %.53

� Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro mezinárodní spory je

naopak použitelný pouze pro mezinárodní spory. Tedy pouze pro ty, které nevyhoví

jedné nebo více podmínkám uvedeným v § 1 odst. 3 Řádu pro vnitrostátní spory,

53 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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obvykle buď podmínce jazyka řízení nebo podmínce místa sídla některé či obou

sporných stran. Obsah tohoto řádu je prakticky totožný s Řádem pro vnitrostátní spory.

Rovněž součástí tohoto Řádu jsou Pravidla o nákladech řízení uvedená

v příloze. Domnívám se, že je nutné upozornit právě na tuto přílohu, neboť zde

nacházíme odlišnosti. Pokud tedy spor bude klasifikován jako mezinárodní, bude

žalobce povinen, vedle poplatku za rozhodčí řízení v částce vypočtené podle sazebníku

založeného na hodnotě sporu, zaplatit i tzv. paušál na správní náklady. Kromě toho

v mezinárodních sporech neplatí maximální omezení výše poplatku na 1 milion korun.

A nesmím zapomenout na ještě jednu odlišnost a to v případě urychleného řízení. Tedy

na základě žádosti žalobce lze vést urychlené rozhodčí řízení s jeho ukončením do 4

měsíců (ve vnitrostátních sporech do 3 měsíců), přičemž poplatek se zvyšuje o 50 %.

Mohlo by se zdát, že je věcí stran určit podle jakého řádu se bude ve věci

postupovat, ovšem není tomu tak, neboť aplikovatelnost některého z těchto řádů

vyplyne z faktických okolností. Rozhodčí smlouva zakládající pravomoc Rozhodčího

soudu při HK ČR a AK ČR k řízení tak bude totožná bez ohledu na to, zda na jejím

základě bude spor projednáván jako vnitrostátní či jako mezinárodní.

Lze tedy mít za to, že rozhodující pro použití řádu pro vnitrostátní nebo

mezinárodní spory bude splnění nebo nesplnění podmínek uvedených v § 1 odst. 3

Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro vnitrostátní spory v době zahájení

řízení, o kterých bylo pojednáno výše. Ale jak postupovat pokud dojde ke změně

některých skutečností uvedených v § 1 odst. 3 Řádu pro vnitrostátní spory (např. zrušení

registrace organizační složky jedné ze stran na území České republiky)? V takovém

případě následné změny nebudou mít na charakter sporu jako vnitrostátního nebo

mezinárodního vliv.

Závěrem bych se chtěla zmínit o tom, že díky Statutu a především Řádům

může Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR upravit otázky řízení před nimi vedeného

jinak než jak jsou upraveny v ZRŘ. Ovšem pokud zde tyto otázky upraveny nejsou,

subsidiárně se užije ZRŘ a OSŘ.
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� Řád on-line - rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR patří k jedněm z nemnoha

rozhodčích soudů na světě, který ve svých pravidlech pro řízení zavedl rozhodčí řízení

on-line. K Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro vnitrostátní spory byl

s účinností od 1. 1. 2004 vydán dodatek pro rozhodování sporů on-line. Při tomto druhu

řízení je tak kontakt stran s rozhodčím soudem a naopak omezen na e-mailovou

komunikaci, takže účastníci řízení i rozhodčí soud musí využít výhradně komunikačních

prostředků Internetu. Veškerá podání a písemnosti musí být doručovány touto formou.

Účastníky řízení jsou strany, které sjednaly použití tohoto Řádu on-line

v platné rozhodčí smlouvě. Nutno dodat, že touto volbou se účastníci podrobují

portálovým podmínkám Rozhodčího soudu a zároveň pověřují Rozhodčí soud

administrací rozhodčího řízení (tj. výkon činnosti Rozhodčího soudu podle Řádu on-

line). Ráda bych však upozornila na to, že i když si strany sjednají postup dle on-line

Řádu, nelze vyloučit, že buď Rozhodčí soud a jeho orgány, nebo rozhodce poté, co byl

ustanoven, dojdou k závěru, že spor je pro projednání způsobem za výlučného použití

prostředků elektronické komunikace nevhodný a o věci bude jednáno standardním

způsobem.54 V takovém případě o tom rozhodčí soud vydá usnesení. Dnem vydání

tohoto usnesení je rozhodčí řízení dále vedeno podle Řádu, přičemž všechny dosud

řádně učiněné úkony zůstávají v platnosti.

Rozhodčí řízení on-line zahajuje žalobce podáním žaloby na administrační

místo, kterým je adresa Internetu www.arbcourtonline.cz. Prostřednictvím

administračního místa mohou účastníci rozhodčího řízení zahájit rozhodčí řízení podle

tohoto Řádu on-line a hradit veškeré poplatky, spojené s vedením rozhodčího řízení on-

line u Rozhodčího soudu. Administrační místo rovněž zveřejňuje Pravidla o nákladech

rozhodčího řízení on-line, vydává pokyny o formátech podání, jakož i další důležité

informace pro postup v rozhodčím řízení podle Řádu on-line. Žaloba musí obsahovat

náležitosti stanovené v § 17 Řádu a některé další náležitosti uvedené v Řádu on-line.

54 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 1. vydání, C. H.
Beck, 2004, s. 701
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Žaloba je považována za doručenou dnem jejího přijetí Rozhodčím soudem. Účastník,

který podání učinil, bude vyrozuměn Rozhodčím soudem o datu a čase přijetí podání

oznámením o jeho doručení formou e-mailu. Je nutné, aby byl poplatek za rozhodčí

řízení zaplacen do 5 dnů ode dne doručení žaloby. Tento poplatek lze uhradit

elektronicky či jinou formou předepsanou Rozhodčím soudem.

Po zaplacení poplatku za rozhodčí řízení posoudí Rozhodčí soud, zda žaloba

splňuje podmínky Řádu on-line. Dále rozhodčí soud rozhodne, zda vůbec povede

v daném případě rozhodčí řízení. Pokud ne, tak bude vydáno usnesení dle § 3 odst. 4

Řádu on-line. V opačném případě vytvoří Rozhodčí soud do 5 pracovních dnů sudiště a

zpřístupní tak žalobu účastníkům řízení. Sudiště je unikátní adresa Internetu, zřízená u

administračního místa výlučně pro vedení konkrétního sporu, pro podání účastníků

řízení, jakož i pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchování všech písemností

v elektronické podobě souvisejících se sporem. Přístup na sudiště mají účastníci řízení a

Rozhodčí soud. Rozhodčí soud zároveň sdělí účastníkům řízení e-mailovou adresu

sudiště, jakož i jeho login a heslo. Ve lhůtě 10 dnů ode dne vyrozumění žalovaného o

vytvoření sudiště má žalovaný právo vyjádřit se k žalobě v žalobní odpovědi, stejné

právo má i protižalovaný, co se týká vyjádření k protižalobě. Tyto lhůty mohou být

prodlouženy o nezbytně nutnou dobu.

Řízení se koná a rozhodnutí se vynáší v češtině. Je však možné konat řízení i

v jiném jazyku. Rozhodčí soud vydá rozhodčí nález jeho uveřejněním na sudišti. Dnem

vydání rozhodčího nálezu je den jeho uveřejnění na sudišti, přičemž sudiště musí zůstat

přístupné účastníkům řízení 30 kalendářních dní ode dne vydání rozhodčího nálezu a po

uplynutí této lhůty bude sudiště znepřístupněno. Je však možné, aby Rozhodčí soud

vydal na žádost účastníka rozhodčí nález v listinné podobě. Vydání tištěného

rozhodčího nálezu, opatřeného doložkou právní moci umožňuje účinně se domáhat tzv.

návazné ochrany práv cestou soudní, a to ať již cestou výkonu rozhodnutí nebo cestou

žaloby na zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 ZRŘ. 55 Místem vydání rozhodčího nálezu

je sídlo Rozhodčího soudu v Praze. Závěrem této kapitoly bych ještě chtěla upozornit na

to, že součástí Řádu on-line jsou rovněž Pravidla o nákladech řízení uvedená v příloze.

55 Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení on-line, Právní rozhledy, 2004, č. 12, s. 473-476
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Toto řízení je obecně rychlejší a méně nákladné než standardní řízení před

rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR. A. Bělohlávek uvádí: „Tento způsob řešení

sporů by tak měl do budoucna zajistit nejen urychlené vyřizování, tedy projednávání

sporů, nýbrž měl by znamenat i výrazné snížení výloh vznikajícím stranám při účasti

v řízení, neboť odpadají veškeré náklady na standardní poštovné, pořizování

odpovídajícího počtu vyhotovení všech podání a v neposlední řadě i výloh souvisejících

s případným nahlížením do spisu.“56 On-line řízení bude vhodné v některých

konkrétních případech, ve kterých není třeba vést dokazování výslechy svědků a v nichž

tedy není osobní kontakt rozhodce se stranami či dalšími osobami nutný. A. Bělohlávek

uvádí: „V řízení on-line je tak suspendována zásada ústního projednání, což umožňuje

rovněž § 19 odst. 1 ZRŘ, který dává stranám možnost dohodnout se na způsobu vedení

sporu- ať již před zahájením řízení nebo po jeho zahájení.“57 Na rozdíl od běžného

rozhodčího řízení, jsou spory rozhodovány výlučně jediným rozhodcem, kterého

jmenuje předseda Rozhodčího soudu. Své uplatnění nachází rozhodčí řízení on-line

především u typových smluv, ve kterých jsou okolnosti jednotlivých případů velmi

podobné. V každém případě se lze domnívat, že on-line rozhodčí řízení je fenoménem,

se kterým se budeme moci v budoucnu setkávat stále častěji.

� Řád pro spotřebitelské spory - dne 4. 4. 2008 nabyl účinnosti Zvláštní

dodatek řádu pro rozhodčí řízení pro spotřebitelské spory (mluvíme-li o řádu, máme

samozřejmě na mysli Řád pro vnitrostátní spory). Tento Řád pro spotřebitelské spory

vychází z Doporučení Evropské Komise č. 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o

zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

a z Doporučení Evropské Komise č. 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro

mimosoudní orgány při řešení spotřebitelských sporů dohodou.

Účelem tohoto Řádu je umožnění rozhodčího řízení a rozhodování

spotřebitelských sporů prostřednictvím Internetu v případě, že tak strany sjednaly a

podrobily se Řádu pro spotřebitelské spory. Dá se říci, že tento Řád nejen umožňuje, ale

zároveň i omezuje účastníky řízení i Rozhodčí soud využít výhradně komunikačních

prostředků Internetu. Takže veškerá podání a písemnosti v řízení musí být doručovány

touto formou. Není-li to technicky možné, může rozhodce připustit jinou formu.

56 Bělohlávek, A.: Řád pro rozhodčí řízení on-line, Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. 7-11.
57 Bělohlávek, A.: Řád pro rozhodčí řízení on-line, Právní rozhledy, 2004, č. 7, s. 7-11.



Rozhodčí řízení v právním řádu České republiky Mgr. Petra Dvořáková, 2010
Katedra občanského práva PF UK Praha

59

Rozhodčí soud vede listinu rozhodců speciálně pro spotřebitelské spory. Spor bude

řešen jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, který jej vybere

právě z této listiny. Internetová adresa Rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line

pro spotřebitelské spory je www.soudonline.cz . 

Domnívám se, že by bylo zbytečné zde rozvádět další ustanovení Řádu pro

spotřebitelské spory (např. podání žaloby, doručování, usnesení o zastavení řízení atd.),

neboť jsou v podstatě totožná s ustanoveními řádu on-line o kterém je pojednáno výše.

� Spory o doménová jména.cz - rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

poskytuje ADR (alternativní řešení sporů) pro spory doménových jmen v českém

registru domény nejvyšší úrovně.cz. Spory o doménová jména.cz jsou před Rozhodčím

soudem při HK ČR a AK ČR řešeny podle Řádu on-line vedle kterého se uplatní Řád

rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory nebo mezinárodní spory. Účastníci jsou

v tomto řízení tedy omezeni výhradně na využití komunikačních prostředků Internetu.

Pro účely doručování držiteli doménového jména slouží v tomto řízení e-mailová

adresa držitele uvedená v záznamu o registraci kteréhokoliv z doménových jmen, o

němž je veden spor.

V případech, kdy účastník není, zejména po technické stránce, zjevně schopen

účastnit se rozhodčího řízení podle Řádu on-line, jakož i ve všech ostatních případech,

kdy Rozhodčí soud dojde k závěru, že Rozhodčí řízení nemůže být podle Řádu on-line

vedeno, je Rozhodčí soud oprávněn rozhodnout, že rozhodčí řízení nebude vedeno

podle Řádu on-line. Pokud se tak stane, je rozhodčí řízení dále vedeno buď podle Řádu

Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory, nebo podle Řádu Rozhodčího soudu pro

mezinárodní spory.

Náklady rozhodčího řízení o doménová jména.cz se řídí Pravidly o nákladech

rozhodčího řízení on-line a Sazebníkem nákladů rozhodčího řízení on-line. Pokud by

však Rozhodčí soud rozhodl, že rozhodčí řízení nebude vedeno podle Řádu on-line, řídí

se náklady rozhodčího řízení o doménová jména.cz pravidly a sazebníkem příslušným

pro ten který typ sporu. Výše nákladů se odvíjí od hodnoty předmětu sporu. Hodnotu

předmětu sporu uvede žalobce v žalobě. Pokud by tak žalobce neučinil, je tato určena

Rozhodčím soudem při přijetí žaloby a žalobce je vyzván k úhradě konkrétní výše
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poplatku. Avšak bez ohledu na to, jakým způsobem byla hodnota předmětu sporu

určena, ji může rozhodce po svém jmenování přehodnotit a vyzvat žalobce k doplatku.

Spory o doménová jména.cz jsou rozhodovány jediným rozhodcem určeným

předsedou Rozhodčího soudu. Jestliže se strany nedohodnou jinak, řízení se koná a

rozhodnutí se vynáší zásadně v češtině (popř. slovenštině). Jedná-li se o vnitrostátní

spor, lze se souhlasem Rozhodčího soudu konat řízení i v jiném jazyce, poplatek se však

v takovém případě zvyšuje o 50%. Dokud není zvýšený poplatek uhrazen, věc se

v jiném jazyce než v češtině (popř. slovenštině) neprojedná.

V řízení před Rozhodčím soudem nelze nařídit předběžné opatření, kterým by

např. bylo zakázáno nakládání s doménovým jménem, zejména jeho převod. Návrh na

nařízení předběžného opatření musí být proto podán u obecného soudu, samotné řízení

však lze nadále vést před Rozhodčím soudem.

� Spory o doménová jména.eu - za zvláštní zmínku stojí i rozhodování sporů

z doménových jmen.eu. V dubnu 2005 Evropská komise formálně uznala výběr

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR jako jediného ADR sudiště pro spory o

doménová jména.eu v rámci Evropské unie. Pro rozhodování těchto sporů byla přijata

zvláštní pravidla. Nutno dodat, že Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je jediným

sudištěm na světě pro ADR řízení.eu.

Závěrem této kapitoly nesmím zapomenout na to, že Rozhodčí soud při HK ČR

a AK ČR dosáhl mimořádného úspěchu, když byl jednomyslně schválen celosvětovým

„správcem“ internetu organizací ICANN, jako další sudiště pro rozhodování sporů

týkajících se doménových jmen dle UDRP pravidel (např. .com, .net., org aj.). Význam

tohoto rozhodnutí vyplývá zejména z toho, že v současné době fungují na světě pouze

dvě takováto sudiště.

4.2.2. Burzovní rozhodčí soud při burze cenných papírů Praha, a.s.
Burzovní rozhodčí soud při burze cenných papírů Praha, a.s. (dále BRS) je

specializovaným stálým rozhodčím soudem, který byl zřízen na základě zákona č.

214/1992 Sb., o burze cenných papírů. BRS rozhoduje spory z burzovního obchodu,

pokud si tak sjednají strany v písemné smlouvě. Z právního hlediska je i tento soud
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stálým rozhodčím soudem podléhajícím podmínkám vymezeným v ZRŘ. BRS zřizuje

burzovní komora a jeho sídlem je sídlo Burzy cenných papírů Praha.

Předsednictvo BRS vydává Statut, který upravuje základní organizační

uspořádání a Řád, který stanoví základní pravidla organizačního uspořádání a postavení

BRS, jakož i pravidla a náklady řízení.

BRS se skládá z předsednictva, osob zapsaných v seznamu rozhodců a

tajemníka. Sedmičlenné předsednictvo je volené na dobu tří let a ze svých řad volí

předsedu a dva místopředsedy. Schází se na pravidelných zasedáních, kde se usnáší

nadpoloviční většinou. Burzovní komora jmenuje a odvolává tajemníka, který

připravuje zasedání předsednictva, řídí práci sekretariátu a pečuje o řádný průběh

rozhodčího řízení. BRS vede seznam rozhodců. O zápisu a vyškrtnutí z tohoto

seznamu rozhoduje burzovní komora. Do seznamu může být zapsána každá fyzická

osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která si svou činností osvojila

způsobilost pro výkon funkce rozhodce.

Spory z burzovních obchodů jsou vždy rozhodovány tříčlenným senátem,

rozhodování jediným rozhodcem Řád neupravuje. Ústní jednání probíhá jen v češtině

s možným tlumočením do jiného jazyka, stejně tak písemnosti s výjimkou písemných

důkazů, musí být předkládány v češtině. Právo z burzovního obchodu musí být

uplatněno v zákonné sedmidenní lhůtě ode dne, kdy burzovní obchod byl nebo měl být

plněn. Právo neuplatněné v této době zaniká.

4.2.3. Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno
Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno byl zřízen na

základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. V § 28 odst. 1 tohoto zákona je

uvedeno: „ Při komoditních burzách může působit burzovní rozhodčí soud jako stálý

nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci.“ Jedná se o

specializovaný stálý rozhodčí soud, před kterým je možné řešit spory z burzovních

obchodů uzavřených na této burze, ovšem pouze za předpokladu, že se na tom strany

sporu dohodnou. Dále je tento soud oprávněn rozhodovat i spory z mimoburzovních
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obchodů, pokud se takové spory vztahují ke komoditám, které se na burze obchodují.58

Předmětem řízení jsou spory vznikající z právních vztahů týkajících se těžby nerostných

surovin a dřeva, získávání upravených rud, nerud a paliv, při jejich zpracování

v různých průmyslových odvětvích a z právních vztahů souvisejících, zejména

pojišťovacích, přepravních, skladovacích a zasílatelských. Sídlem tohoto stálého

rozhodčího soudu je Praha a řízení před ním je upraveno v ZRŘ.

Předsednictvo tohoto Rozhodčího soudu publikovalo v Obchodním věstníku č.

52/1995 Statut a Řád, které jsou s výjimkou nepatrných odchylek shodné s vnitřními

předpisy BRS. Poslední novelizací byla změna publikovaná v Obchodním věstníku č.

10/2000. Tato novelizace reagovala na další podstatné rozšíření pravomoci Rozhodčího

soudu k řešení sporů v oblasti zemědělství. K tomu došlo tak, že Rozhodčí soud se stal

podle burzovních dokumentů Obchodní burzy Hradec Králové, orientované na

komodity z oblasti rostlinné i živočišné výroby, rovněž rozhodčím soudem působícím

při této burze.

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno je také tzv.

alternativním prostředníkem. Tento druh urovnávání sporů může mít vedle smírčího

řízení formu mediace nebo znaleckého řízení. Pro obě tyto formy shodně platí

předpoklad dobrovolnosti. Výsledkem tohoto řízení není autoritativní rozhodnutí

s účinky pravomocného soudního rozhodnutí, není tedy ani soudně vykonatelné.

V České republice samozřejmě existuje více komoditních burz a při každé

z nich může být zřízen stálý rozhodčí soud. Vedle výše zmíněného Rozhodčího soudu

při Českomoravské komoditní burze Kladno mohou existovat další specializované

rozhodčí soudy (např. Rozhodčí soud plodinové burzy v Brně).

58 Schelleová, I.: Tradice a současnost rozhodčích soudů, Právní praxe v podnikání, 1995, roč. 4, č. 9, s.
1-12
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4.3. Rozhodčí řízení „ad hoc“
O rozhodčí řízení ad hoc se jedná tehdy, je-li vedeno před rozhodčím senátem či

rozhodcem ustaveným pouze pro konkrétní případ. Při tomto typu řízení nejsou strany

při výběru rozhodců vázány žádnou listinou či jiným seznamem rozhodců ani

zvláštními procesními pravidly. Je ponecháno na vůli stran, koho si za rozhodce

vyberou i jaká procesní pravidla pro rozhodčí řízení určí. Nutno podotknout, že při

výběru rozhodců i při výběru procesních pravidel jsou strany vázány právními

normami, které upravují rozhodčí řízení na území státu, kde se má rozhodčí řízení

konat.

S rozvojem rozhodčího řízení se zvyšují nároky i na činnost rozhodců. Je však

vyloučeno, aby rozhodci mohli svou činnost vykonávat izolovaně jako jednotlivci.

Obdobně jako v jiných právnických povoláních je třeba jejich činnost určitým

způsobem organizovat a zajišťovat. Toho se ujaly některé obchodní společnosti, vzniklé

podle ustanovení obchodního zákoníku (většinou jde o akciové společnosti), jejichž

předmět činnosti se zaměřuje na zajišťování rozhodčího řízení. Tyto obchodní

společnosti tedy poskytují kancelářský a evidenční servis, zprostředkovávají styk mezi

rozhodci a smluvními stranami, tedy komplexně zajišťují rozhodčí řízení.

Takovéto obchodní společnosti, které v právní praxi nazýváme jako arbitrážní

centra, mohou rovněž vést listiny rozhodců. Dále mohou přijímat dokumenty, které

korespondují Statutům a Řádům některých stálých rozhodčích soudů. Nelze ani jinak,

protože jejich činnost je po organizační i procesní stránce shodný. Podle F. Zoulíka:

“Rozdíly mezi stálými rozhodčími soudy a obchodními společnostmi vyplývají

z rozdílného způsobu jejich vzniku. Stálý rozhodčí soud vzniká na základě zákona,

obchodní společnost způsobem stanoveným obchodním zákoníkem.“.59 Je právem

subjektu zvolit si jakýkoliv název, takže příkladem takového arbitrážního centra může

být Rozhodčí soud České Republiky nebo Společnost pro rozhodčí řízení. Myslím si

však, že lidem bez bližších znalostí rozhodčího řízení se pod tímto názvem jasně vybaví

stálý rozhodčí soud.

59 Zoulík, F.: Některé problémy rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, 2007, č. 1, s. 13-15.
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Činnost výše zmíněných arbitrážních center se však již setkala s poměrně

zřetelným nesouhlasem. K. Růžička uvádí: „Zřizování jakýchkoliv pracovišť pro

rozhodčí řízení, které se neliší od činnosti stálého rozhodčího soudu, nemá žádnou

oporu ve zvláštním zákoně upravujícím zřízení takové instituce jako stálého rozhodčího

soudu. Takové jednání je podle mého názoru jednáním, které je v rozporu s ustanovením

§ 13 ZRŘ, resp. jednáním, které tento zákon obchází.“ Jiný názor zastává L. Lisse: „V

aplikační praxi rozhodců ad hoc se nepochybuje o tom, že i rozhodci-stejně jako všichni

občané-mají ústavně garantované sdružovací právo ve smyslu čl. 20 Listiny základních

práv a svobod, s tím, že výkon tohoto práva není pro rozhodce nikterak omezen.

Rozhodci tak mohou zakládat jakékoliv právnické osoby a vstupovat mezi sebou do

rozmanitých smluvních vztahů, včetně konstituování rozhodčích institucí zajišťujících

pro rozhodce pro rozhodce určitou činnost, která jim tak či onak pomáhá při realizaci

rozhodčího řízení.“ Podle L. Lisse o obcházení zákona, jak se domnívá K. Růžička,

v případě zakládání arbitrážních center nejde, neboť základní ex lege kruciální distinkce

mezi arbitrážním centrem a stálým rozhodčím soudem spočívající ve vydávání nálezů

vlastním jménem (u rozhodců sdružených u arbitrážních center), nebo jménem stálého

rozhodčího soudu (jak je tomu u stálých rozhodčích soudů), zůstává zachována.“60

Rozhodci ad hoc jako fyzické osoby tedy vydávají rozhodčí nálezy svým jménem a pod

svou vlastní odpovědností.

Mnozí zastánci řízení před stálými rozhodčími soudy ho považují za bezpečnější

a kvalitnější. Domnívám se však, že kvalitu rozhodování nečiní zřízení rozhodčího

soudu na základě zákona, ale výběr konkrétních osob, které jsou pověřovány

rozhodováním sporu, neboť i arbitrážní centra se orientují na výběr rozhodců z hlediska

jejich kvalifikace a profesionality. Myslím si, že větší využívání těchto arbitrážních

center by přispělo ke zlepšení situace u přetížených obecných soudů.

V souvislosti s tímto tématem bych na závěr měla zmínit poměrně nedávný

judikát Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2009, sp. zn. 32 Cdo 2312/2007, který se týká

vzorových rozhodčích doložek a pravidel rozhodčího řízení vydávaných arbitrážními

centry.61 Nejvyšší soud se nejprve zabýval právní otázkou, zda je vůbec možné, aby

arbitrážní společnost, která není stálým rozhodčím soudem ve smyslu § 13 ZRŘ,

60 Lisse, L.: K právnímu postavení arbitrážních center in www.rozhodcisoud.net/news
61 rozhodnutí NS sp. zn. 32 Cdo 2312/
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vydávala svůj jednací a poplatkový řád, který by se v případě, že je na něj odkázáno

rozhodčí smlouvou či doložkou, aplikoval na příslušné rozhodčí řízení. Velmi

důležitým závěrem je, že Nejvyšší soud nedospěl k závěru, že by arbitrážní centra

nebyla oprávněna vydávat svůj jednací či poplatkový řád. Dále se tento judikát

vyjadřuje ke vzorovým rozhodčím doložkám vydávaných některým arbitrážním

centrem, které obsahují odkaz na pravidla rozhodčího řízení zveřejněné na určité

internetové stránce. Co se týká uzavírání rozhodčích smluv kombinovaným způsobem,

tj. část rozhodčí doložky je obsažena přímo v písemném dokumentu podepsaném

stranami, ale v této části je také odkaz na určitá pravidla řízení umístěná na příslušné

internetové stránce, tak Nejvyšší soud dospěl k závěru, že takto uzavřená rozhodčí

smlouva je platná. Podmínkou ovšem je, že rozhodčí doložka obsahuje přesný odkaz na

internetovou stránku, kde se nachází určitá pravidla řízení, která se mají stát součástí

rozhodčí smlouvy a tato internetová stránka je bez jakýchkoli překážek obecně

dostupná. Další podmínkou je, že takto uzavřená rozhodčí doložka obsahuje

jednoznačnou dohodu stran, že takto zveřejněná pravidla rozhodčího řízení jsou součástí

dané rozhodčí doložky. Na závěr lze konstatovat, že každý, kdo se chystá využít

vzorovou rozhodčí doložku některého arbitrážního centra, by měl volit takovou, v níž je

přímo uvedeno, že její součástí jsou pravidla rozhodčího řízení, na které odkazuje.62

62 Pospíšil, P.: Několik poznámek k judikátu Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2312/2007 in
www.vseoarbitrazi.cz
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5. Platná právní úprava rozhodčího řízení

5.1. Zahájení rozhodčího řízení

5.1.1. Žaloba a žalobní odpověď
Podle § 14 ZRŘ se rozhodčí řízení zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy

žaloba došla stálému rozhodčímu soudu nebo rozhodci. Musí být podána v takovém

počtu vyhotovení, aby po jednom z nich obdrželi všichni ostatní účastníci, každý

z rozhodců a jedno vyhotovení bude součástí centrální spisové dokumentace. ZRŘ

nevymezuje, jaké konkrétní náležitosti musí rozhodčí žaloba mít. Použije se § 30 ZRŘ,

podle kterého se na řízení před rozhodci užijí přiměřeně ustanovení OSŘ. Pokud však

rozhodčí smlouva mezi stranami zakládá pravomoc některého stálého rozhodčího

soudu, mohou být náležitosti žaloby vymezeny v pravidlech řízení takového rozhodčího

soudu. Příkladem může být vymezení náležitostí žaloby dle § 17 a § 18 Řádu

Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Dle těchto ustanovení musí rozhodčí žaloba

obsahovat označení stran včetně identifikačního čísla (bylo-li přiděleno) a jejich adresy.

Návrh musí obsahovat označení rozhodných skutečností sporu a uvedení důkazů na

podporu tvrzení navrhovatele. Návrh musí být podepsán a datován. Stálý rozhodčí soud

i rozhodce ad hoc je povinen na žalobě vyznačit den, kdy mu došla, neboť tímto dnem

je řízení považováno za zahájené.

V případě, že má rozhodčí žaloba vady, bude třeba, aby žalobce tyto vady

odstranil. Postup, kterým k tomu dojde, bude vyplývat ze závažnosti takových vad.

Pokud např. žalobce dostatečně určitým způsobem neoznačí žalovaného, měl by

rozhodčí soud nebo rozhodce ad hoc vyzvat žalobce k odstranění této vady. Před jejím

odstraněním totiž vůbec není zřejmé, kdo má být ve sporu žalovaným. Pokud žalobce

vadu neodstraní, nebude jeho návrh jako rozhodčí žaloba vůbec projednán.

Ačkoliv zákon nestanoví další postup rozhodce, u něhož byla žaloba podána, je

povinen zaslat návrh straně žalované a vyzvat k tomu, aby žalovaná strana jmenovala

svého rozhodce ve smyslu § 9 ZRŘ. Současně s doručovanou žalobou je žalovaný

vyzván, aby předložil svoji žalobní odpověď podepřenou příslušnými důkazy. Žalovaný

může nároky uplatněné žalobou uznat nebo na doručenou žalobu nemusí nijak reagovat.
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V takovém případě budou rozhodci rozhodovat pouze na základě tvrzení a důkazů

předložených žalobcem. Žalovaný může v žalobní odpovědi odporovat uplatněným

nárokům z různých důvodů. Buď proto, že uplatněný nárok považuje za neoprávněný a

nedůvodný, že byl žalovaným uhrazen, nebo vznést námitku promlčení nebo započtení

s jinou pohledávkou. Žalovaný také může podat protižalobu, na kterou se vztahují stejné

formální a obsahové požadavky jako na žalobu podanou žalobcem.63

5.1.2. Účinky podané žaloby
Podání žaloby k rozhodci ad hoc nebo stálému rozhodčímu soudu má tytéž

právní účinky, jako by byla podána u soudu, zejména vzhledem k běhu lhůt a

k překážce věci zahájené.

Je nezbytné, aby žalující strana měla možnost podat svou žalobu k rozhodčímu

soudu, aniž by byla existence či vymahatelnost takto uplatněného nároku ohrožena

v situaci, kdy by se ukázalo, že rozhodčí doložka není platná nebo rozhodce následně

shledá nedostatek své pravomoci. Takovou jistotu žalující straně dává ustanovení § 16

ZRŘ, které stanoví, že uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo

prekluzivní lhůtě, může z výše stanovených důvodů znovu podat žalobu nebo návrh na

pokračování v řízení u soudu nebo jiného příslušného orgánu do 30 dnů ode dne, kdy jí

bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci apod., přičemž účinky podané žaloby

zůstávají zachovány. Pro účinnou aplikaci § 16 ZRŘ je samozřejmě nezbytné, aby

uplatněný nárok nebyl promlčen nebo prekludován již v době podání rozhodčí žaloby.

Může však nastat i situace jiná, kdy přes existenci platné rozhodčí smlouvy

žalobce zahájí občanské soudní řízení. Na takové situace pamatuje § 106 odst. 1 OSŘ.

Podle tohoto ustanovení obecný soud na základě námitky žalovaného uplatněné

nejpozději při prvním úkonu ve věci zjistí, že věc má být projednána v řízení před

rozhodci, řízení zastaví. Soud ale může věc projednat v případě, že účastníci prohlásí, že

na rozhodčí smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy, když shledá rozhodčí smlouvu

za neplatnou či neexistující, nebo se v dané věci nemůže podle českého právního řádu

rozhodovat v rozhodčím řízení. V souvislosti s touto problematikou vydal Nejvyšší

soud ČR judikát NS ČR-28 Cdo 3107/2005, který pojednává o tom, že překážku

63 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 254
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rozhodčí smlouvy v řízení před soudem nezkoumá soud z úřední povinnosti, nýbrž

pouze k námitce účastníka vznesené při prvním úkonu ve věci samé. Jde-li o námitku

důvodnou, soud přichází o kompetenci o věci jednat a rozhodnout ji.64 Další judikát NS

ČR 20 - Cdo 2312/2000 hovoří o tom, že pokud žalovaný uplatní námitku u obecného

soudu o tom, že věc má být projednána v řízení před rozhodci později než při prvním

úkonu ve věci, zůstává pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí věci zachována. 65

Jako další mohu uvést rozhodnutí Vrchního soudu v Praze-10 Cmo 431/98 podle

kterého soud projedná věc v případech, kdy rozhodčí smlouva je neplatná či neexistuje.

Jestliže však má být věc projednána podle smlouvy účastníků v řízení před rozhodci a

odpůrce vznesl námitku existující platné rozhodčí smlouvy, soud věc dále neprojednává

a řízení zastaví. 66

Pokud soud řízení zastaví a odkáže účastníky k řízení před rozhodcem,

zůstávají účinky původního návrhu zachovány a opět zde platí 30 denní lhůta pro

podání návrhu rozhodci od doručení usnesení soudu o zastavení řízení. Podstatné

v souvislosti s tímto tématem je, že podání žaloby k jinému orgánu je možné jen tehdy,

když při prvním mylném jednání se jednalo o orgán na území České republiky.

5.1.3. Rozhodování o pravomoci
Otázka pravomoci je jednou z nejdůležitějších pro vedení rozhodčího řízení. Po

podání žaloby je to prakticky první skutečnost, která se zkoumá.

Pravomoc rozhodců je upravena v § 15 ZRŘ odst. 1. Podle tohoto ustanovení

rozhodci rozhodnou usnesením o tom, že jejich pravomoc k rozhodnutí není dána.

Naopak v případě, kdy pravomoc rozhodců v rozhodčím řízení je dána, není o tom

vydáváno žádné zvláštní rozhodnutí. Usnesení, kterým rozhodci rozhodují o nedostatku

pravomoci, nemusí obsahovat žádné další výroky. Toto usnesení rozhodců navíc

představuje překážku věci pravomocně rozhodnuté, která brání tomu, aby otázku

pravomoci rozhodců posuzovali případní noví rozhodci v dalším rozhodčím řízení

zahájeném žalobcem. Může také nastat případ, že žalobce hodlá svůj žalobní návrh

změnit či doplnit. V takovém případě musí dojít ke znovu posouzení pravomoci

64 rozhodnutí NS ČR-28 Cdo 3107/2005
65 rozhodnutí NS ČR 20-Cdo 2312/2000
66 rozhodnutí Vrchního soudu v Praze-10 Cmo 431/98
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rozhodců. Pokud je i po změně návrhu pravomoc rozhodců dána, pokračuje se dále

v řízení. V případě nedostatku pravomoci se nevydává usnesení, ale pouze se změna či

doplnění nepřipustí. V případě, že je dána pravomoc pouze pro část žalobního návrhu a

tuto část lze oddělit od zbytku návrhu, vydají rozhodci usnesení ohledně nedostatku

pravomoci pouze pro tuto část návrhu. Nutno v této souvislosti poznamenat, že otázka

pravomoci má být zkoumána nejen na začátku řízení, ale i v jeho průběhu. Může se tedy

stát, že k rozhodnutí o nedostatku pravomoci lze dospět až na konci řízení. V takovém

případě nedostatek pravomoci znemožňuje vydání rozhodnutí a rozhodci vydají

usnesení o nedostatku pravomoci.

Podle § 15 odst. 2. ZRŘ může být vznesena též námitka nedostatku pravomoci

rozhodce žalovanou stranou nebo též žalobcem. Strana může vznést námitku nejpozději

při prvním úkonu ve věci, ovšem námitku nedostatku pravomoci z důvodu, že ve věci

nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může být vznesena kdykoliv během řízení.

Zásadně platí, že rozhodci nejsou povinni strany upozorňovat na možnost námitky

nedostatku pravomoci a samozřejmě ani to, kdy nejpozději je nutno tuto námitku

uplatnit. Toto pravidlo se uplatní bez ohledu na to, zda jsou účastníci právně zastoupeni

či zda jednají prostřednictvím osoby kvalifikované v oboru právo nebo nikoliv. Není

však chybou a někteří rozhodci postupují při vedení sporu tak, že se ještě před

zahájením projednávání věci dotazují účastníků na to, zda uznávají pravomoc rozhodců

rozhodčího soudu a zda proti této vznášejí jakékoliv námitky. Takový postup však

v žádném případě nevyplývá ze zákonné úpravy a je pouze věcí rozhodců, zda takový

dotaz vznesou či nikoliv.67

5.1.4. Místo rozhodčího řízení
Místo rozhodčího řízení je jednou z nejpodstatnějších otázek, kterým je při

sjednávání rozhodčí smlouvy třeba věnovat pozornost.

Je třeba rozlišovat mezi situacemi, kdy se má rozhodčí řízení konat na území

České republiky a situacemi ostatními:

67 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 1. vydání, C. H.
Beck, 2004, s. 701
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� V případě, že je místo řízení na území České republiky, je na takové

rozhodčí řízení možné aplikovat ZRŘ jako celek.

� Není-li místo řízení v České republice, ZRŘ se nepoužije. V těchto

případech se jako celek použije příslušná právní úprava státu, ve kterém se rozhodčí

řízení koná, jako tzv. lex fori.

Toto rozlišení je podstatné i z hlediska zrušení vydaného rozhodčího nálezu.

V případě, že je spor rozhodován na území České republiky dle ZRŘ, o případném

návrhu na zrušení rozhodčího nálezu rozhodnou obecné soudy České republiky. Jinak

bude příslušnost soudu rozhodujícího o návrhu na zrušení určena právním řádem státu,

v němž se rozhodčí řízení koná.

Otázka místa řízení je upravena v § 17 ZRŘ : „Rozhodčí řízení se koná v místě

dohodnutém stranami. Není-li místo takto určeno, koná se v místě určeném rozhodci

s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran.“ Prvotní význam pro určení místa

rozhodčího řízení má tedy dohoda stran. Místo konání rozhodčího řízení může být

stanoveno již v rozhodčí smlouvě, případně může být dohodnuto stranami později (např.

v době zahájení řízení). V případě uzavření dohody o místě konání řízení lze určit pouze

stát, který si strany zvolily pro konání řízení, i když je samozřejmě vhodné určit místo

mnohem přesněji. Strany mohou provést změnu místa v rozhodčí smlouvě souhlasným

projevem jejich vůle. K této změně by mělo dojít nejpozději do té doby, než rozhodci

přijmou své funkce, neboť místo řízení je jednou ze skutečností, kterou bude rozhodce

zvažovat v rámci úvah o přijetí funkce rozhodce.

V případě, že se strany na místu rozhodčího řízení nedohodnou ani výslovně,

ani neodkáží na pravidla některého stálého rozhodčího soudu, z nichž by bylo možné

místo řízení dovodit výkladem, bude místo rozhodčího řízení stanoveno rozhodci, po

ustavení rozhodčího senátu či po určení jediného rozhodce. ZRŘ sice stanoví, že místo

konání řízení je určeno s přihlédnutím k oprávněným zájmům stran, ovšem co se

oprávněným zájmem rozumí, již výslovně neurčuje. Domnívám se, že místo by mělo

být určeno tak, aby poskytovalo oběma stranám stejnou možnost a příležitost uplatnit

jejich práva. Je nutné zohlednit mimo jiné i vzdálenost a dopravní dostupnost takového

místa pro obě strany, případná politická omezení a podobně. Je vhodné určit místo

konání řízení co nejpřesněji, nejlépe plnou adresou či jiným konkrétním určením.
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V této souvislosti je nutno uvážit i případ, že pokud by pro jednu ze stran bylo

místo řízení natolik nevýhodné, že by to bylo možné posoudit podle § 31 písm. e) ZRŘ

jako skutečnost, že straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat,

mohla by mít taková skutečnost za následek až vadu rozhodčího řízení, která by

odůvodňovala zrušení rozhodčího nálezu soudem.

Místo konání řízení není vždy totožné s místem provádění důkazů. Při

dokazování mohou rozhodci využít poměrné neformálnosti řízení a provést důkazy tam,

kde je to nejúčelnější. Místo konání řízení také nelze zaměňovat s místem vydání

rozhodčího nálezu. Místo vydání nálezu je obvykle v samotném nálezu určeno, aby bylo

možno v případě potřeby určit příslušný soud pro rozhodování o zrušení rozhodčího

nálezu.

5.1.5. Doručování
Otázka doručování je upravena v § 14 ZRŘ. To, komu bude rozhodce svou

rozhodčí žalobu doručovat, závisí především na skutečnosti, kolik rozhodců má dle

rozhodčí smlouvy spor rozhodovat a zda jsou tito rozhodci již známí. Může tak nastat

několik situací:

� Pokud má být spor rozhodnut jediným rozhodcem a ten je v rozhodčí

smlouvě označen, podává žalobce žalobu k tomuto rozhodci.

� V případě, že má být spor rozhodnut třemi či více rozhodci, kteří jsou

v rozhodčí smlouvě v době podání určeni, podává žalobce svou žalobu k předsedovi

rozhodčího senátu.

� Pokud má být spor rozhodnut více rozhodci a pokud předseda rozhodčího

senátu není v době podání žaloby znám, může žalobce podat svou žalobu kterémukoliv

ze známých rozhodců.

Rozhodčí žalobu je třeba doručit přímo k rukám rozhodce. Náhradní doručení

nepřichází v úvahu. Rozhodci by měla být žaloba doručena k jeho rukám a není přitom

podstatné, kde se tak stane, zda v místě bydliště rozhodce, v jeho sídle či zaměstnání či

kdekoliv jinde, kde bude zastižen. V případě, že žalobce zasílá rozhodčí žalobu poštou,

měl by ji zaslat způsobem, při kterém dostane prostřednictvím pošty písemné potvrzení

o tom, že rozhodce žalobu skutečně převzal.
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Stálý rozhodčí soud nebo rozhodce ad hoc je povinen na došlém návrhu

vyznačit datum, kdy byl doručen, neboť tímto dnem je rozhodčí řízení považováno za

zahájené. V případě, že tak učiněno není, leží důkazní břemeno na navrhovateli. Lze tak

shrnout, že ustanovení § 14 odst. 3 ZRŘ slouží především k ochraně práv žalobce a ke

zvýšení právní jistoty stran řízení.68

5. 2. Průběh rozhodčího řízení

5.2.1. Základní zásady rozhodčího řízení
Rozhodčí řízení je dle platné právní úpravy ovládáno několika základními

zásadami, a to jak těmi, které jsou obdobné obecnému soudnímu řízení, tak i zásadami,

které naopak rozhodčí řízení od řízení soudního odlišují.

� Zásada rovnosti

Stejně jako v soudním řízení je základní zásadou rozhodčího řízení zásada

rovnosti stran řízení. Rozhodci jsou povinni přistupovat ke stranám stejně a umožnit jim

rovnou příležitost k ochraně jejich práv. Tento princip je výslovně vyjádřen v § 18

ZRŘ.69

Zvláštní důležitosti v této souvislosti nabývají lhůty, a to především lhůty,

jejichž délku stanoví rozhodci sami. Je nezbytné, aby délka jednotlivých lhůt, které

rozhodci stranám stanoví, byla v zásadě obdobná pro obě strany. V rámci

poskytovaných lhůt je třeba k oběma stranám postupovat obdobně i při případném

prodlužování lhůt na žádost stran. V případě, že bude lhůta jedné ze stran prodloužena,

bude shodná lhůta prodloužena obdobně i druhé ze stran, a to bez ohledu na to, zda o to

tato strana žádala.

Rovnost stran je třeba zachovávat i tím, že žádné ze stran nebude poskytována

neodůvodněná výhoda (např. tím, že jí bude umožněno připravit se na některé úkony za

výhodnějších podmínek).

68 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
69 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. vydání, Linde Praha a.s., 2008, s. 729
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Je třeba dbát na zachování zásady rovnosti, neboť její porušení může být

důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu soudem.

� Zásada neveřejnosti

Tato zásada přestavuje jednu ze základních odlišností od řízení před obecnými

soudy. Je upravena v § 19 odst. 3 ZRŘ. Řízení není přístupné žádným třetím osobám, s

výjimkou stran, jejich zástupců, rozhodců a dalších osob, jejichž účast na řízení je

nezbytná (tlumočníci, zapisovatel, atd.).

Oproti rozsudku obecného soudu není rozhodčí nález vyhlašován veřejně, často

dokonce není ústně vyhlašován vůbec a stranám je pouze zasíláno jeho písemné

vyhotovení.

Neveřejnost rozhodčího řízení přináší stranám mnoho výhod. Především strany

mohou udržovat v důvěrnosti informaci o tom, že je mezi nimi vůbec nějaké řízení

vedeno, resp., že mezi nimi vůbec existuje spor. Dále neveřejnost vylučuje, aby se

řízení účastnili zástupci médií, případně konkurenti některé ze stran řízení.

Na druhou stranu neveřejnost neznamená, že by i strany musely o jeho obsahu

či výsledku zachovávat důvěrnost. Kterákoliv ze stran tedy může informace o průběhu

či výsledku rozhodčího řízení zveřejnit.70

� Zásada rychlosti

Vyjadřuje smysl vlastní existence rozhodčího řízení, kdy je konečné rozhodnutí

ve věci vydáno v době pro žalobce únosné. S touto zásadou souvisí i nižší finanční

náklady než na soudní řízení. Rychlost je dána i jednoinstančností rozhodčího řízení.

� Zásada neformálnosti

Tato zásada spočívá v tom, že strany samy mohou určit rozhodcům procesní

pravidla, místo konání rozhodčího řízení a jednací jazyk řízení.

70 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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� Zásada dispoziční

Dle této zásady si strany mohou určit, zda spor bude projednán v rozhodčím

řízení ad hoc nebo před stálým rozhodčím soudem, mohou stanovit počet rozhodců, po

podání žaloby může žalobce vzít žalobu zpět částečně nebo zcela. Strany mohou o

předmětu sporu uzavřít smír.71

Mezi další zásady rozhodčího řízení patří také zásada projednací, zásada

ústnosti zásada materiální pravdy nebo zásada volného hodnocení důkazů.

5.2.2. Postup v řízení
Postup v rámci rozhodčího řízení se nijak zásadně neodlišuje od průběhu

standardního řízení před obecnými soudy s tím, že je méně zatížen formalismy. Stejně

jako v řízení před obecnými soudy je řízení zahájeno podáním žaloby a po vyřešení

otázky nákladů řízení je rozhodčí žaloba obvykle zaslána žalovanému k jeho

písemnému vyjádření. Následně probíhá ústní jednání. Zde se oproti řízení před

obecnými soudy mohou strany dohodnout, že jejich spor bude rozhodnut výlučně na

základě jejich písemných podání, tedy bez jednání ve věci.72

5.2.3. Vedlejší účastníci
Vedlejším účastníkem je obvykle osoba, která má vztah k předmětu řízení a

výsledek řízení se jí dotkne. Může se řízení účastnit jak na straně žalobce, tak i na straně

žalovaného. Institut vedlejšího účastníka je upraven např. v § 13 Řádu Rozhodčího

soudu při HK ČR a AK ČR. Zde je výslovně stanoveno, že se řízení může kromě stran

účastnit i vedlejší účastník. O připuštění vedlejšího účastníka rozhoduje příslušný

rozhodčí senát.

Vedlejší účastenství není v rozhodčím řízení často využíváno. Podle mého

názoru to není ani příliš vhodné, neboť jedním z hlavních důvodů, pro který se strany

namísto obecných soudů podřizují rozhodcům je diskrétnost. Tato výhoda by tedy byla

účastí třetí osoby ve sporu značně oslabena.

71 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 254
72 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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5.2.4. Předběžné opatření
Předběžným opatřením se prozatímně upravuje určitý poměr, v případě, že by

tím mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu. Předběžné opatření se bude týkat

nejčastěji povinnosti žalovaného nenakládat s určitými věcmi nebo právy (např. jedna

ze stran konkrétního obchodního sporu se při vědomí svého nepříznivého právního

postavení začne zbavovat svého majetku, ze kterého by mohla druhá strana sporu

požadovat uspokojení).

Tento institut je upraven v § 22 ZRŘ ve kterém je dále stanoveno, že nařídit

předběžné opatření může na návrh kterékoliv strany pouze obecný soud. Soud

rozhoduje o předběžném opatření výhradně na návrh účastníka sporu. I když se

rozhodci domnívají, že by bylo vhodné podat k soudu návrh na předběžné opatření,

nemohou tak učinit sami.

O vydání předběžného opatření bude rozhodovat soud, který by byl příslušný

k projednání věci, jež je předmětem rozhodčího řízení. Místní příslušnost bude dána u

soudu, v jehož obvodu se řízení koná či má konat.

5.2.5. Ústní jednání
Ústní jednání patří k jedné ze základních zásad rozhodčího řízení. V § 19 odst.

3 ZRŘ je tato zásada zakotvena: „Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci

ústní“. Z toho vyplývá, že není vyloučeno, aby spor byl rozhodnut bez ústního ujednání

pouze na základě písemností. Zda toto projednání bude dostačující, závisí na posouzení

rozhodců.73

Podle tuzemské právní úpravy se řízení vede v českém nebo slovenském

jazyce. Strany ovšem mohou uzavřít dohodu o konání ústního jednání v jiném jazyce.

Tato dohoda by rozhodci měla být známa ještě před jeho ustanovením, neboť může

ovlivnit jeho rozhodnutí funkci rozhodce přijmout či nikoliv. Samozřejmě pokud by

účastníci chtěli změnit jazyk rozhodčího řízení v jeho průběhu, měli by si také vyžádat

souhlas rozhodců se změnou. Domnívám se, že je to především v zájmu stran, neboť by

mohly nastat zbytečné komplikace a rozhodce by tak měl důvod se své funkce vzdát.

73 Hlavsa, P.: Poznámky k rozhodčímu řízení (2. část), Právní praxe v podnikání, č. 6, 1995, s. 4-12
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O ústním jednání se vede zápis v češtině. Probíhá-li ústní jednání v jiném

jazyce, tak se i zápis vede v tomto jazyce. Po skončení ústního jednání je text zápisu

vytištěn, strany jsou oprávněny se s obsahem zápisu seznámit a spolupodepsat jej. To,

že některá ze stran bezdůvodně odmítne zápis podepsat, nemá žádné právní následky.

Na žádost strany mohou být usnesením rozhodčího senátu provedeny změny nebo

doplňky zápisu. Námitky strany mohou uplatnit také již při protokolaci. Po skončení

ústního jednání se stranám vydává kopie zápisu. V případě jejich nepřítomnosti se jim

kopie zašle poštou.74

5.2.6. Dokazování
Jako důkaz lze v rozhodčím řízení použít cokoliv, co by mohlo přispět

k objasnění skutečností rozhodných v daném sporu.

Dokazování prováděné rozhodčím orgánem se podstatně liší od dokazování

prováděné soudy v tom, že rozhodčí orgán nemůže vynucovat přímo procesní

povinnosti od třetích osob. Může vyslýchat svědky a znalce jen tehdy, pokud se k němu

dostaví a podají výpověď dobrovolně (§ 20 odst. 1 ZRŘ)75 Toto omezení vychází ze

skutečnosti, že rozhodčí řízení není výkonem státní moci a rozhodci nemohou

disponovat žádnými donucovacími prostředky.

Neznamená to však, že by svědectví konkrétní osoby nemohlo být proti její

vůli získáno vůbec. ZRŘ podle § 20 odst. 2 připouští součinnost poskytovanou

obecnými soudy. Soud je povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle

zákona nepřípustný. Na žádost rozhodců tak obecný soud předvolá a vyslechne

potřebného svědka. Výslech probíhá před obecnými soudy, které k zajištění přítomnosti

svědka mohou využít práv, které jim poskytuje OSŘ, např. možnost uložení pořádkové

pokuty. Samozřejmě mají tyto osoby právo požadovat náhradu nákladů, které jim

vznikly (svědečné, znalečné). Tyto náklady zaplatí ze státních prostředků soud, který

dožádání provedl a pak vyžádá náhradu nákladů po stálém rozhodčím soudu nebo

rozhodci. V § 42 ZRŘ je pak upravena otázka věcné a místní příslušnosti okresního

soudu, v jehož obvodu má být požadovaný úkon proveden. Podle mého názoru, by si

74 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 254
75 Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní, 5. Vydání, Linde Praha a.s., 2008, s. 729
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sporná strana rozhodčího řízení dříve, než nějakou osobu navrhne za svědka, měla

rozmyslet, zda je schopna zajistit, aby se tato osoba dostavila k ústnímu jednání. V

opačném případě dochází ke zbytečným komplikacím a zvyšují se tím i náklady sporné

strany.

I v případě důkazu listinou je podstatné, aby ji třetí osoba předložila

dobrovolně. Pokud se tak nestane, opět může rozhodčí soud požádat soud obecný o

součinnost.

Hodnocení všech provedených důkazů provádí rozhodčí senát podle vlastního

uvážení, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti,

přičemž přihlíží ke všemu, co v rozhodčím řízení vyšlo najevo, včetně toho co uvedli

účastníci nebo jejich zástupci.76

V mezinárodní obchodní arbitráži se vyskytuje institut Terms of reference.

Jedná se o seznam sporných a nesporných otázek, které na základě žalobního návrhu

rozhodci předběžně posoudili a které nebyly řešeny rozhodčí smlouvou. Tento institut

má zjednodušit dokazování. Pouze některé stálé rozhodčí soudy začlenily tento institut

do svých pravidel (např. Hong Kong International Arbitration Centre). Český právní řád

tento institut sice nijak nevylučuje, ovšem žádný ze stálých rozhodčích soudů na území

České republiky tento postup ve svých pravidlech zakotvený nemá. Tohoto institutu lze

u nás využít tedy jen tehdy, pokud všechny strany sporu i rozhodci s vypracováním

Terms of reference souhlasí. Myslím si, že tento institut je v oblasti rozhodčího řízení

velkým přínosem, neboť shrnuje skutečnosti, které všichni zúčastnění považují za

nesporné, není třeba se jimi dále zabývat, urychluje tak pravomocné skončení věci a

zjednodušuje provádění dokazování.

5.2.7. Pravidla rozhodčího řízení
V § 25 odst. 3 ZRŘ je uvedeno: „Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným

právem pro spor rozhodným.“ Bez aplikace rozhodného práva nelze spor rozhodnout a

vydat pro strany závazné rozhodnutí. Strany si mohou určit rozhodné právo, přičemž

nejsou při volbě nijak omezeny. Obvykle je tato volba obsažena již v samotné rozhodčí

76 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2005 , s. 254



Rozhodčí řízení v právním řádu České republiky Mgr. Petra Dvořáková, 2010
Katedra občanského práva PF UK Praha

78

smlouvě, případně ve smlouvě, ze které vznikl spor. Pokud žádná dohoda stran ohledně

rozhodného práva není, přichází na řadu zásada „lex fori“, podle které určí rozhodné

právo rozhodci v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 97/1963 Sb., o

mezinárodním právu soukromém a procesním, kde jsou obsaženy kolizní normy.

Kromě toho strany mohou pověřit rozhodce, aby dle § 25 odst. 3 ZRŘ rozhodli

podle zásad spravedlnosti (ex aequo et bono). V takovém případě rozhodci rozhodují

podle vlastního uvážení. Jejich úvahy jsou postaveny převážně na jejich zkušenostech a

znalostech. Sami posoudí, co v daném sporu považují za spravedlivé, ale ani v tomto

případě nesmí porušit právní zásady státu podle místa řízení. Domnívám se, že tento

způsob rozhodování nemusí být vždy vhodný, neboť každý může za spravedlivé

považovat něco jiného a pro strany to může znamenat značnou nejistotu ohledně

konečného rozhodnutí, ale existují názory, že v některých případech může být

rozhodování podle zásad spravedlnosti vhodné. Např. K. Růžička uvádí: „Ve velice

právně složitém sporu s řadou protichůdných posudků a tvrzení by možnost rozhodovat

podle zásad spravedlnosti urychlila vydání konečného rozhodnutí ve věci.“77

Jednou z významných odlišností mezi rozhodčím řízením a řízením před

obecnými soudy je, že stranám v rozhodčím řízení zákon umožňuje, aby se na

pravidlech řízení a dalších procesních otázkách dohodly. Toto oprávnění výslovně

zakládá ustanovení § 19 odst. 1 ZRŘ. Dohoda o pravidlech řízení může být přijata nejen

tak, že se strany na pravidlech řízení dohodnou, ale i odkazem na již existující pravidla

(na mezinárodní úrovni např. Rozhodčí pravidla UNCITRAL). Dohoda stran na

otázkách souvisejících s rozhodčím řízením mezi nimi může být uzavřena nejen před

vznikem sporu mezi nimi, ale i po vzniku sporu a dokonce i v průběhu již zahájeného

řízení. Pokud žádná taková dohoda není uzavřena, vedou rozhodci řízení tak, aby bez

zbytečných formalit a při stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn

skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.

77 Růžička, K.: Rizika tuzemského rozhodčího řízení, Acta Universitas Carolinae Iuridica, Pocta Zdeňku
Kučerovi k 80. narozeninám, 2008, č. 1, s. 109-116
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5. 3. Smír v rozhodčím řízení

Rozhodci mají povinnost působit během řízení na strany, aby se dohodli na

smírném vyřešení sporu. Vzhledem k menší formálnosti rozhodčího řízení je umožněno

rozhodcům vést řízení ve formě kvazidialogu se stranami, ale v žádném případě nesmí

stranám sdělit, jak hodlá ve věci rozhodnout. Na druhou stranu mohou rozhodci pomoci

stranám tak, že rozhodnou mezitímním nálezem o základu sporu nebo mohou naznačit

okruh více či méně sporných otázek, díky kterým si strany mohou ujasnit, jaké otázky

jsou nesporné, jaké mají postavení ve sporu a možnosti. Metody, kterými rozhodci

působí během řízení na strany, aby se dohodli na smírném vyřešení sporu, jsou velmi

různé, závislé na charakteru sporu, jakož i na vzájemných vztazích mezi účastníky a

schopnostech rozhodců k vedení sporu.78

Nutno v této souvislosti poznamenat, že rozhodci by měli vždy stranám

poskytnout dostatečný prostor k jejich jednání o smírném vyřešení sporu. Toto jednání

se uskuteční mimo projednávání sporu před rozhodci a bez jejich přítomnosti. Rozhodci

však mohou stranám sdělit svou představu ohledně dalšího postupu ve věci a naznačit,

které otázky považují v rámci dosavadního dokazování za málo vyjasněné, či u kterých

otázek bude nutno v případě nesouhlasu nutno přibrat znalce, atd.

Smír může být uzavřen ve formě dohody stran nebo mohou strany trvat na

vydání rozhodčího nálezu o uzavření smíru. V případě, že strany nežádají vydání

rozhodčího nálezu, vezme navrhovatel svou žalobu zpět a smír je uzavřen mimo

rozhodčí řízení. V případě vydání rozhodčího nálezu o uzavřeném smíru se tam obsah

uzavíraného smíru v plném znění přenese.

Může být uzavřen smír úplný o celém předmětu sporu, tak smír částečný, který

se bude týkat jen některé části sporu. I v případě částečného smíru přichází v úvahu jeho

potvrzení ve formě tzv. částečného rozhodčího nálezu.

78 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, komentář, 1. vydání, C. H.
Beck, 2004, s. 701
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Smír může být v rozhodčím řízení uzavřen také jako konečný nebo jako

podmíněný. V případě podmíněného smíru může být perfektnost takového projevu vůle

vázána na jedné nebo obou stranách na splnění určité podmínky (např. úhrada určité

částky do uplynutí určité lhůty, jednání omisivní spočívající v tom, že smír nebude do

určité doby odvolán atd.).

5. 4. Usnesení

V okamžiku, kdy rozhodci nebo jediný rozhodce dospějí k závěru, že se

seznámili se všemi skutečnostmi potřebnými pro rozhodnutí sporu, že provedli veškeré

stranami navržené důkazy, vypořádali se s tvrzeními a námitkami stran, mohou řízení

ukončit a přistoupit k vydání rozhodnutí.79 V rozhodčím řízení jsou vydávána

rozhodnutí dvojího druhu a to usnesení a rozhodčí nález.

Usnesení se vydává v případech, kdy se nevydává rozhodčí nález. Usnesení je

možné rozlišovat na taková, kterými se upravuje řízení a řeší procesní otázky (např.

usnesení, kterým se rozhoduje o termínu ústního jednání) a usnesení, jimiž se končí

rozhodčí řízení (např. žaloba je vzata zpět). Zatímco první typ usnesení není v ZRŘ

upraven, tak usnesení, jimiž se končí řízení, mají tuto formu přímo ze zákona dle § 23

písm. b) ZRŘ.

Usnesení o zastavení řízení je tedy upraveno přímo v ZRŘ. Je-li žaloba podaná

u stálého rozhodčího soudu vzata zpět ještě před ustanovením senátu nebo jmenováním

rozhodce, vydává a podepisuje usnesení o zastavení řízení předseda stálého rozhodčího

soudu. Vydáním usnesení o zastavení řízení není rozhodnuto o věci samé, ani nekončí

platnost rozhodčí smlouvy. Kterákoliv ze stran tudíž může podat k rozhodčímu soudu

novou žalobu. Navíc je možné, aby novou žalobu projednával stejný rozhodčí senát,

pokud strany jmenují stejné rozhodce a ti pak zvolí stejného předsedu rozhodčího

senátu.

79 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s.254
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Oproti rozhodčímu nálezu nevymezuje ZRŘ žádnou možnost nápravy či

zrušení usnesení vydaných v rozporu se zákonem. Není tedy možné usnesení napadnout

žalobou na zrušení soudem ani sjednat možnost přezkumu usnesení jinými rozhodci.

5. 5. Rozhodčí nález

Rozhodčí nález je konečné rozhodnutí rozhodce ve věci samé. Je-li stranám

doručen, jsou mu přiznávány stejné právní účinky jako pravomocnému soudnímu

rozhodnutí.

ZRŘ vyžaduje, aby rozhodčí nález byl usnesen většinou rozhodců, jeho výrok

byl určitý a jasný, byl vydán písemně, byl odůvodněn, podepsán většinou rozhodců a

doručen účastníkům nebo jejich zástupcům. Většina rozhodců se počítá z jejich

celkového počtu. Bývá zvykem, že rozhodce, který s rozhodnutím obsaženým ve

výroku rozhodčího nálezu nesouhlasil, není nucen nález podepsat. Navíc je u některých

stálých rozhodčích soudů obvyklé, že rozhodce, který s rozhodnutím nesouhlasí, má

možnost svůj odlišný názor zachytit jako tzv. votum separatum (tj. písemné zdůvodnění

svého nesouhlasu v rozhodčím nálezu).

Rozhodčí nález se vydává ve věci samé, kromě toho se může vydávat i

v případě, kdy se ukládá povinnost nahradit náklady řízení, včetně případů, kdy se

vydává na základě žádosti stran, aby rozhodčí nález byl vydán podle smíru jimi

uzavřeného.

Obsah rozhodčího nálezu není stanoven v ZRŘ, ale většinou ho upravují řády

stálých rozhodčích soudů. Nález musí obsahovat např. označení stran a dalších

účastníků sporu, podpisy většiny rozhodců, výrokovou část, odůvodnění rozhodnutí

(pokud se strany nedohodly, že nález není třeba odůvodňovat atd.).
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Rozhodčí nález může mít různou podobu:

� Mezitímní rozhodčí nález

Mezitímní rozhodčí nález se vydává v případě, že pro rozhodce i strany je

účelné vyřešit nejprve otázku základu nároku, zda uplatněný nárok je vůbec

opodstatněný a není jisté, zda existuje nebo ne a teprve poté se bude projednávat jeho

výše.

Mezitímní rozhodčí nález může podstatně urychlit průběh rozhodčího řízení,

neboť pokud rozhodci zjistí, že základ nároku není po právu, bylo by zbytečné provádět

rozsáhlé dokazování. Podle názoru A. Forejta v případě, že by rozhodci dospěli

k názoru, že nárok není po právu, pak by měl být mezitímní rozhodčí nález i nálezem

konečným. 80

Jeho vydáním nezaniká rozhodcům mandát ani nezaniká rozhodčí smlouva.

Vzhledem k tomu, že mezitímní rozhodčí nález nestanoví ani pro jednu ze stran žádnou

povinnost, nelze ho považovat za exekuční titul.

� Částečný rozhodčí nález

Vydává se jestli-že je dostatečně vyjasněna jenom část projednávaného

předmětného sporu. Rozhodci v takovém případě mohou ohledně této části prohlásit

řízení za skončené a vydat částečný rozhodčí nález pouze o části uplatněného nároku

(např. žalovaný uzná nárok na zaplacení kupní ceny, ale nárok na náhradu škody

odmítne).

Vydáním částečného rozhodčího nálezu nezaniká rozhodcům jejich mandát ani

nezaniká rozhodčí smlouva, rozhodci zpravidla v rozhodčím řízení pokračují a následně

rozhodují o všech uplatněných nárocích v konečném rozhodčím nálezu. Nebude-li

splněna ve stanovené lhůtě povinnost stanovená částečným rozhodčím nálezem, pak

přichází v úvahu jeho výkon.

ZRŘ výslovně neuvádí, že by měli rozhodci oprávnění rozhodovat ve věci

jiným způsobem, než úplným vyřešením žalobních nároků jedním rozhodnutím. ZRŘ

80 Forejt, A.: Řešení sporů v rozhodčím řízení. Prospektum, Praha 1995,
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však uvedený postup ani nezakazuje. S ohledem na absenci úpravy v ZRŘ lze proto

subsidiárně aplikovat OSŘ, který v ustanovení § 152 odst. 2 stanoví: „Rozsudkem má

být rozhodnuto o celé projednávané věci. Jestliže to však je účelné, může soud

rozsudkem rozhodnout nejdříve jen o její části nebo jen o jejím základu.“ Citované

ustanovení upravuje možnost vydávání tzv. částečných a mezitímních rozhodnutí a oba

tyto typy mají své místo i v rozhodčím řízení.

� Konečný rozhodčí nález

V řízení před rozhodčím soudem mají rozhodčí nálezy většinou jen tuto

podobu. Konečný nález můžeme definovat jako konečné nezvratné rozhodnutí o všech

aspektech předložené záležitosti, po jehož vydání ho zbývá jen vykonat. Jeho vydáním

zaniká rozhodčí smlouva a tím i mandát rozhodců.

Podle názoru N. Rozehnalové je ještě třeba rozlišovat mezi konečným a

celkovým rozhodčím nálezem, protože jenom celkovým rozhodčím nálezem se

rozhoduje o všech uplatněných nárocích.81

� Doplňující rozhodčí nález

Doplňující rozhodčí nález se vydává v případě, když se po vydání konečného

rozhodčího nálezu ukáže, že rozhodčí nález neobsahuje odpověď na všechny nároky,

které strany uplatnily v rozhodčím řízení. Tento nález je třeba odlišovat od opravného

usnesení, které se vydává v případě, když rozhodčí nález obsahuje chyby v psaní,

počtech či jiné zřejmé nesprávnosti.

Strana musí požádat o vydání doplňujícího rozhodčího nálezu do 30 dnů ode

dne doručení rozhodčího nálezu. Tento nález vydávají stejní rozhodci, kteří vydali

nález, který má být doplněn, zpravidla na základě nového ústního jednání s předvoláním

stran.

Doplňující rozhodčí nález je neoddělitelnou součástí doplněného rozhodčího

nálezu a exekučním titulem nemůže být samostatně, ale pouze spolu s doplněným

rozhodčím nálezem.82

81 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání Praha:
ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 388
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5.5.1. Výroková část rozhodčího nálezu
Výrok rozhodčího nálezu musí být určitý. Domnívám se, že přesná formulace

rozhodčího nálezu je mimořádně důležitá, neboť případné opomenutí nemůže být

napraveno v odvolacím řízení.

Výrok se musí vypořádat se všemi v řízení uplatněnými nároky, ať již takové

nároky byly vzneseny stranou žalující, nebo stranou žalovanou. Když rozhodčím

nálezem nebylo o některém z uplatněných nároků rozhodnuto, má tento nález povahu

nálezu částečného a v tomto případě je nezbytné rozhodnout o zbývající části nároku

doplňujícím nálezem.

Rozhodčí nález nesmí obsahovat ve své výrokové části rozhodnutí o více

nárocích, než co bylo stranami požadováno. Jde o tzv. ultra petitum (např. jedné ze stran

je nálezem přiznána vyšší částka, než jakou požadovala). Naopak výroková část nálezu

musí obsahovat rozhodnutí o nároku stran na náhradu nákladů řízení druhou stranou.

5.5.2. Odůvodnění rozhodčího nálezu
Rozhodčí nález musí obsahovat odůvodnění (i v případě, že jím dochází

k uzavření smíru mezi stranami). Odůvodnění rozhodčího nálezu musí působit

přesvědčivě a musí z něj být zřejmé, jakými úvahami se rozhodce či rozhodčí senát

řídil, jaké důkazy strany navrhli, které z nich byly provedeny, které provedeny nebyly a

proč, případně, že byly provedeny ještě jiné, než navržené důkazy. Provedené důkazy

potom rozhodci zhodnotí a uvedou je do souvislosti. Je také vhodné, aby odůvodnění

rozhodčího nálezu obsahovalo ustanovení týkající se otázky pravomoci rozhodců.

Strany se mohou dle § 25 odst. 2 ZRŘ dohodnout na tom, že odůvodnění

není třeba. Takovouto dohodu mohou strany uzavřít již v rozhodčí smlouvě nebo

kdykoliv v průběhu rozhodčího řízení. Ale K. Růžička uvádí: „Značné riziko

představuje pověření rozhodců vydat rozhodčí nález, aniž by jej museli odůvodnit. Bez

jakéhokoliv odůvodnění je rozhodčí nález zcela nepřezkoumatelný a v podstatě i

nezrušitelný podle § 31 ZRŘ.“ 83

82 Růžička, K.: Mezitímní a částečný rozhodčí nález, Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 4, s. 153-157
83 Růžička, K.: Rizika tuzemského rozhodčího řízení, Acta Universitas Carolinae Iuridica, Pocta Zdeňku
Kučerovi k 80. narozeninám, 2008, č. 1, s. 109-116
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5.5.3. Přezkum rozhodčího nálezu
Ustanovení § 27 ZRŘ uvádí, že se strany mohou dohodnout v rozhodčí

smlouvě, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou přezkoumán

jinými rozhodci. Možnost přezkumu rozhodčího nálezu je tedy obdobou řádných

opravných prostředků z řízení před obecnými soudy. Zásadním zákonným požadavkem

tedy je, že se strany na možnosti přezkumu musí dohodnout. V opačném případě nález

přezkoumat nelze a lze jej napadnout pouze návrhem na jeho zrušení, podaným

k obecnému soudu.

Nestanoví-li rozhodčí smlouva jinak, musí být žádost o přezkoumání zaslána

druhé straně do 30 dnů ode dne, kdy byl straně žádající o přezkoumání doručen

rozhodčí nález. Je tedy možné, aby si strany v rozhodčí smlouvě stanovily odlišnou

lhůtu pro podání žádosti o přezkoumání. Domnívám se však, že tato lhůta bude

s největší pravděpodobností kratší, než jak je stanoveno v zákoně, neboť jednou z výhod

rozhodčího řízení je právě jeho rychlost. Podání žádosti o přezkum bude mít odkladný

účinek na právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu.

ZRŘ nespecifikuje důvody pro přezkoumání rozhodčího nálezu. Je logické, že

mezi tyto důvody mohou patřit jak vady procesní, tak vady nesprávného posouzení

skutkového děje, nesprávného posouzení důkazů i věci samé původními rozhodci či

rozhodcem. Účastníci řízení se tak s plným vědomím svěří do „rukou“ jiného rozhodce

než toho, který rozhodoval o jejich návrhu jako první.84 O výsledku přezkoumání vydají

rozhodci rozhodnutí ve formě přezkumného rozhodčího nálezu, kterým nález

předchozích rozhodců potvrdí, nebo rozhodnou odchylně od výroku přezkoumávaného

rozhodčího nálezu. Nelze v tomto případě věc vrátit k novému projednání.

Nutno v této souvislosti poznamenat, že řády některých rozhodčích soudů

výslovně stanoví, že řízení před nimi je jednoinstanční (např. Rozhodčí soud při HK ČR

a AK ČR). Naskýtá se tak otázka, zda by tento soud mohl být pověřen řízením o

přezkumu již vydaného rozhodčího nálezu ve smyslu § 27 ZRŘ. Tuto možnost je

zapotřebí odmítnout, a to z toho důvodu, že možnost přezkoumání rozhodčího nálezu je

nutno považovat za jakousi druhou instanci v jednom a tomtéž řízení.

84 Pohl, T.: K problematice přezkoumávání rozhodčích nálezů soudem, Právní fórum, 2008, č. 5, s. 158-
167.
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V praxi se možnost přezkumu téměř nevyužívá, neboť to eliminuje jednu ze

stěžejních výhod rozhodčího řízení, kterou je jeho rychlost. Rychlosti je dosaženo mimo

jiné i jednoinstančností rozhodčího řízení, čemuž uplatnění přezkumu rozhodčího

nálezu brání.

Závěrem této kapitoly nutno poznamenat, že přezkum rozhodčího nálezu ve

smyslu § 27 ZRŘ není možno v žádném případě směšovat se zrušením rozhodčího

nálezu ve smyslu § 31 ZRŘ. Účelem institutu zrušení rozhodčího nálezu soudem totiž

v žádném případě primárně není přezkum správnosti rozhodčího nálezu samotného,

nýbrž poskytnutí garance pro dodržení základních principů rozhodčího řízení, resp.

toho, že zde byla založena pravomoc rozhodčího soudu na základě rozhodčí smlouvy a

strany tak delegují pravomoc soudu na rozhodce. Rovněž tak není možno připustit

dohodu o tom, že přezkoumáním rozhodčího nálezu bude pověřen soud. Toto by

odporovalo charakteru rozhodčího řízení jako řízení nahrazujícího řízení před soudem.85

5.5.4. Právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu
Doručením oběma stranám rozhodčí nález nabývá právní moci. Po doručení je

proto třeba, aby byl rozhodčí nález opatřen doložkou o právní moci. Pokud bylo

sjednáno právo domáhat se přezkumu, nabývá nález právní moci až marným uplynutím

lhůty k podání návrhu na přezkum nebo nabývá právní moci až rozhodnutím o

přezkumu rozhodčího nálezu.

Rozhodčí nález je vykonatelný jakmile nabude právní moci. Tento princip

odlišuje rozhodčí řízení od řízení soudního, ve kterém je podmínkou vykonatelnosti

rozhodnutí vedle nabytí jeho právní moci i uplynutí času (obvykle v trvání 3 dnů, § 160

OSŘ). Po nabytí vykonatelnosti lze na základě pravomocného rozhodčího nálezu zahájit

některé z řízení, jejichž cílem je nucené uspokojení pravomocně přiznaného nároku.

Může jít jak o soudní výkon rozhodnutí, tak o výkon rozhodnutí prostřednictvím

exekuce.

Jakmile je tedy rozhodčí nález doručen stranám, má stejné právní účinky jako

pravomocné soudní rozhodnutí. Tyto účinky můžeme dělit na formální a materiální.

Formální účinky tkví v tom, že rozhodčí nález není napadnutelný odvoláním. Materiální

85 Bělohlávek, A.: Druhá instance v rozhodčím řízení, Právní zpravodaj, 2003, č. 6, s. 5-7
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účinky spočívají v tom, že rozhodčí nález je závazný pro sporné strany, státní a jiné

orgány a že je vykonatelný po uplynutí lhůty v něm stanovené, nebyl-li splněn

dobrovolně.86

5.5.5. Oprava chyb v rozhodčím nálezu
ZRŘ v § 26 připouští opravy chyb v psaní nebo počtech a jiné zřejmé

nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu. Tyto nepřesnosti mají opravit

rozhodci nebo stálý rozhodčí soud kdykoli na žádost kterékoli ze stran. Často se jedná o

chyby v počtech, písařské chyby, překlepy. Nezřídka dochází v rozhodčím nálezu

k opačnému označení sporných stran, kdy místo strany žalované je uvedena strana

žalující a opačně.

O provedení opravy je vydáno usnesení, které je písemné, musí být podepsáno

a doručeno jako rozhodčí nález všem účastníkům řízení. Opravné usnesení je

neoddělitelnou součástí opraveného rozhodčího nálezu a v souvislosti s opravou nejsou

strany povinny k placení jakýchkoli nákladů.

Za chyby a zřejmé nesprávnosti nelze považovat administrativní nedostatky,

jako je nečitelnost vytištěného rozhodnutí, přebytek stran rozhodčího nálezu atd.

Takové vady lze napravit pouhým zasláním bezvadného nálezu tomu, kdo dříve obdržel

nález vadný.

5.5.6. Uchovávání rozhodčího nálezu
Po vydání rozhodčího nálezu je nezbytné, aby byl spis projednané věci, včetně

rozhodčího nálezu, uložen na stranám známém místě. Je třeba zajistit, aby strany měly

možnost v případě potřeby do spisu nahlédnout a činit z něj výpisy a opisy. Takový

postup může být nezbytný z mnoha důvodů, zřejmě nejčastěji pro účely soudního řízení

o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu.

Pravidla pro archivaci rozhodčího nálezu stanoví ZRŘ. Způsob uchování se liší

podle toho, zda ve věci rozhodoval stálý rozhodčí soud či zda byl spor řešen v řízení ad

hoc. V prvním případě je tento stálý rozhodčí soud dle § 29 odst. 1 ZRŘ povinen

86 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 254
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archivovat po dobu 20 let od právní moci rozhodčí nález opatřený doložkou o právní

moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení.

Pokud rozhodčí řízení proběhlo před rozhodci ad hoc, jsou tito povinni dle § 29

odst. 2 ZRŘ do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu předat ho do úschovy

okresnímu soudu, v jehož obvodu byl rozhodčí nález vydán. I v tomto případě musí být

rozhodčí nález opatřen doložkou o právní moci a spolu s rozhodčím nálezem musí být

uloženy všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení. Pokud byl rozhodčí nález

vydán rozhodcem ad hoc mimo území ČR, do úschovy soudu se nepředává.

V této souvislosti mohu zmínit dva judikáty. První z nich je vydán u

Nejvyššího soudu ČR. Rozhodnutí NS ČR 20 Cdo-1540/98 pojednává o tom, že

úschova rozhodčího nálezu ve smyslu § 29 odst. 2 ZRŘ u okresního soudu není

úschovou ve smyslu ustanovení § 185a a násl. OSŘ. (tj. úschova peněz, cenných papírů

a jiných movitých věcí hodících se k úschově za účelem splnění závazku).87 Další

rozhodnutí bylo vydáno u Městského soudu v Praze-24 Co 290/98, které pojednává o

tomtéž, co výše zmíněné rozhodnutí a navíc je v něm uvedeno, že jde o uložení

spisového materiálu ve spisovně příslušného soudu a za tuto úschovu nelze vyměřit

poplatek.88

87 rozhodnutí NS ČR Cdo-1540/98
88 rozhodnutí Městského soudu v Praze-24 Co 290/98
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5. 6. Náklady rozhodčího řízení

Náklady rozhodčího řízení jsou podstatně složitější otázkou, než v případě

řešení sporu soudní cestou. Případ od případu se totiž výše nákladů může značně lišit a

konkrétní pravidla týkající se nákladů nejsou v ZRŘ upravena.

V případě řízení ad hoc nejsou stanovena pravidla týkající se nákladů řízení a

pro stranu to může znamenat značnou nejistotu, proto to bývá jedna z prvních věcí,

které jsou v rozhodčím řízení řešeny. Nepochybně by se výše odměny rozhodce měla

pohybovat nad výší soudních poplatků, neboť rozhodčí řízení je podstatně rychlejší.

Dále je třeba odměnu stanovit s ohledem na výši hodnoty sporu. S ohledem na složitost,

čas, který rozhodci projednání sporu věnují a jiným okolnostem, které se sporem

souvisejí. Rozhodce by také po svém ustavení do funkce měl stanovit zálohu na svoji

odměnu a požadovat její zaplacení, nebo by se také své odměny nemusel vůbec

dočkat.89

V případě rozhodování před stálými rozhodčími soudy jsou pevná pravidla o

nákladech rozhodčího řízení stanovená jako součást jejich řádů. Náklady rozhodčího

řízení vznikající u stálých rozhodčích soudů mohou být např.:

� Poplatky stálým rozhodčím soudům

Poplatek se vybírá podle hodnoty předmětu sporu a je povinen jej zaplatit

žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání protižaloby. Dokud není poplatek

zaplacen, nedojde k projednávání sporu. Poplatek je možné platit i ve splátkách, ovšem

i zde se nezačne s projednáváním sporu dříve, než bude zaplacena poslední splátka.

Poplatek se může zvýšit např. v případě, kdy se ústní jednání koná a rozhodnutí se

vynáší v jiném jazyku než češtině a slovenštině. Poplatek se také snižuje např., pokud

žalobce vezme svou žalobu zpět. Poplatek jde zpravidla k tíži té strany, která ve sporu

podlehla.

89 Růžička, K.: Několik poznámek k rozhodčímu řízení v České Republice, Právní praxe v podnikání, č.
7-8,1996,s. 11-17
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� Vlastní výlohy stran

Každá strana nese sama výlohy, které jí vznikly. Těmito náklady můžou být

např. honoráře právních zástupců, cestovné na ústní jednání atd. V rozhodčím řízení

může být přiznána náhrada jejích výloh, a to zpravidla podle úspěšnosti sporu.

� Zvláštní náklady vznikající rozhodčímu soudu

Jsou to náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu,

prováděním důkazů, vyplácením znalečného atd. Na krytí těchto nákladů jsou strany

povinny složit přiměřenou zálohu.

Domnívám se, že z hlediska poplatků je výhodnější řízení před stálými

rozhodčími soudy, neboť přináší účastníkům značnou jistotu a možnost předem

odhadnout náklady rozhodčího řízení.
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5.7. Zrušení rozhodčího nálezu soudem

Institut zrušení rozhodčího nálezu spočívá v oprávnění obecných soudů na

žádost některé ze stran přezkoumat soulad rozhodčího nálezu se zákonem a v případě,

že je shledán rozpor s některými základními pravidly rozhodčího řízení, tento rozhodčí

nález zrušit. V této souvislosti nutno dodat, že obecné soudy nejsou oprávněny

rozhodnutí rozhodců měnit a nahrazovat je vlastním rozhodnutím, jediné oprávnění

tudíž spočívá ve zrušení rozhodčího nálezu.

K projednávání těchto sporů je příslušný soud, který by rozhodoval v případě,

kdyby nebyla sjednána rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka. Pokud jde o pravomoc

soudu přezkoumávat rozhodčí nálezy, vychází z § 7 odst. 3 OSŘ, kde je uvedeno: „Jiné

věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to

zákon.“ Pravomoc soudů přezkoumávat rozhodčí nálezy vychází a opírá se právě o § 31

a násl. ZRŘ. Řízení bude pokládáno za řízení sporné. Účastníky budou ti, kteří byli

účastníky v řízení před rozhodcem a v rámci řízení budou označováni jako žalobce a

žalovaný.90

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu může podat kterákoli strana, která byla

účastníkem rozhodčího řízení, pokud se domnívá, že rozhodčí nález byl vydán

v rozporu s právními předpisy. Návrh je třeba podat proti druhému účastníkovi

rozhodčího řízení, nikoliv proti rozhodcům či stálému rozhodčímu soudu. Vzhledem

k tomu, že žalobce má v občanském soudním řízení povinnost tvrzení a povinnost

důkazní, záleží na něm, aby navrhl a doložil veškeré skutečnosti, které by vedly soud

k tomu, aby vydaný rozhodčí nález zrušil. Návrh musí obsahovat kromě obecných

náležitostí soudního podání i to, jak má být rozhodnuto. Návrh na zrušení rozhodčího

nálezu lze podat pouze ve státě, na jehož území byl rozhodčí nález vydán. Tento návrh

se doručuje soudu v potřebném počtu vyhotovení, kdy jedno vyhotovení je určeno

soudu a každý z účastníků obdrží po jednom.

Na rozdíl od přezkumu rozhodčího řízení zde strany nemusí předem uzavírat

žádnou dohodu. Návrh musí být podán ve lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodčího

90 Pohl, T.: K problematice přezkoumání rozhodčích nálezů soudem, Právní fórum, 2008, č. 5, s. 158-167
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nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Lhůta 3 měsíců by se

mohla zdát poměrně krátká. Podle mého názoru to však podporuje zásadu rychlosti,

která je jednou z předností rozhodčího řízení. Navíc je nutné, aby strany po vydání

rozhodčího nálezu co nejdříve nabyly jistoty, že tento nález už je konečný.

Přestože se řízení o zrušení rozhodčího nálezu koná před obecným soudem, je

upraveno v ZRŘ. Tato právní úprava však není vyčerpávající a podpůrně se proto užijí

příslušná ustanovení OSŘ. Důležité je, že soudy nezruší rozhodčí nález v případě jeho

rozporu se zákonem vždy, ale pouze tehdy, pokud rozpor se zákonem nastal v některé

z konkrétních oblastí vymezených v § 31 ZRŘ. Role obecných soudů spočívá

v posouzení otázky, zda byly splněny základní předpoklady pro vedení rozhodčího

řízení a zda byly v rámci řízení respektovány jeho základní principy. Může se tedy

jednat pouze o procesní pochybení. Z věcného hlediska se soud rozhodčím nálezem

nezabývá.

V souvislosti s podáním návrhu na zrušení rozhodčího nálezu bych si dovolila

poukázat na nejasnost týkající se otázky právní moci. Ze ZRŘ vyplývá, že k podání

návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není otázka právní moci tohoto rozhodčího nálezu

vůbec posuzována a je tedy přípustné i podání návrhu proti rozhodčímu nálezu, který

doposud právní moci nenabyl. Dle § 32 ZRŘ běží lhůta k podání návrhu na zrušení

rozhodčího nálezu soudem od okamžiku doručení nálezu příslušné straně, která návrh

podává. V tomto směru tedy zákon nerozlišuje mezi rozhodčími nálezy, které jsou

pravomocné a které doposud právní moci nenabyly. Může ale nastat situace, ve které

rozhodčí nález ještě nenabyl právní moci, neboť nebyl doručen druhé straně, přesto však

již navrhovatel musí svůj návrh podat pod hrozbou zániku jeho práva na toto podání. Z

toho vyplývá, že podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu není podmíněno nabytím

právní moci tohoto nálezu.

Jiná situace může nastat, pokud jde o vztah řízení o přezkumu a řízení o

zrušení rozhodčího nálezu. Když by totiž nebylo podmínkou podání návrhu na zrušení

rozhodčího nálezu nabytí právní moci, je nutné tento návrh podat nejpozději do 3

měsíců od doručení. Je tedy zřejmé, že může nastat poměrně obtížně řešitelná situace,

kdy vedle sebe paralelně poběží jak rozhodčí řízení o přezkoumání nálezu, tak i soudní

řízení o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu. Odborníci zastávají názor, že tedy lhůta
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k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu běží až od doručení tohoto rozhodčího

nálezu, který již nemůže být dále přezkoumán podle § 27 ZRŘ.91

5.7.1. Důvody zrušení rozhodčího nálezu soudem
Důvody pro zrušení rozhodčích nálezů lze rozdělit do tří skupin podle

existence určitých vad:

� Vady týkající se rozhodčí smlouvy

Jedná se o vady rozhodčí smlouvy, kdy rozhodčí smlouva nebyla platně

uzavřena, neexistovala nebo se na daný případ nevztahuje.

� Vady týkající se samotného rozhodčího řízení

Zde může jít o případ, kdy straně nebyla poskytnuta možnost věc samostatně

v rozhodčím řízení projednat, nebo rozhodoval rozhodce, který nebyl oprávněn

rozhodovat.

� Vady týkající se vlastního rozhodčího nálezu

Jedná se o takové vady, kdy rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců,

nebyl vydán písemně nebo jde nad rámec rozhodčí smlouvy.

Jak již bylo výše popsáno, tak soud nemůže zrušit rozhodčí nález z jakéhokoliv

důvodu, nýbrž jen z důvodů taxativně vymezených v § 31 ZRŘ. Jedná se o následující

důvody:

� Rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí

smlouvu

Jde o případ, kdy o předmětu sporu nemohly strany uzavřít platnou rozhodčí

smlouvu (např. rozhodčí smlouva ohledně rozvodu manželství nebo o řízení o výchově

a výživě dítěte atd.) Nebo rozhodčí smlouva je sice platná, ale předmět sporu není

arbitrovatelný.

91 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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� Rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena,

anebo se na dohodnutou věc nevztahuje

V tomto případě se nejedná o nedostatek arbitrability sporu. Naopak by bylo

možno spor řešit v rozhodčím řízení, pokud by smlouva byla uzavřena platně.

Neplatnost rozhodčí smlouvy může nastat z mnoha různých příčin. Může jít o případ,

kdy rozhodčí smlouva nebyla uzavřena písemně nebo ji strany později zrušily. Také by

mohlo jít o případ, kdy rozhodčí smlouva byla uzavřena na dobu určitou a ta uplynula

před vydáním rozhodčího nálezu, rozhodčí smlouva nepřešla na právního nástupce

smluvní strany atd.

� Ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy

ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem

Strany se mohly v rozhodčí smlouvě dohodnout na určitém rozhodci, ale

rozhodčí nález byl vydán úplně někým jiným. Také rozhodce, který v mezidobí byl

jmenován soudcem českého soudu, nebyl oprávněn již spor projednat a rozhodnout. O

další případ zrušení rozhodčího nálezu by mohlo jít i tehdy, pokud by byl rozhodce

zbaven způsobilosti k právním úkonům.

� Rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců

Tento důvod neplatnosti je použitelný pouze na řízení, ve kterých rozhoduje

více rozhodců, tedy tři a více, vždy v lichém počtu. Dle § 25 odst. 1 ZRŘ musí být

rozhodčí nález usnesen většinou rozhodců. Není-li tato podmínka dodržena, bude

rozhodčí nález zrušen soudem.

� Straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat

Tento důvod pro zrušení rozhodčího nálezu soudem je velmi často využívaný.

V rozhodčím řízení je mimořádně důležité, aby každá ze stran dostala stejnou možnost

na uplatnění svých argumentů, navržení důkazů, účasti při provádění důkazů atd.

Význam této možnosti je o to větší, že v rozhodčím řízení obvykle není připuštěn

přezkum rozhodčího nálezu podle § 27 ZRŘ a uplatnění argumentů, navržení důkazů a

jiných práv je tedy umožněno straně pouze jednou, bez možnosti doplnění

v přezkumném řízení. Z hlediska tohoto důvodu není podstatné, zda strana své možnosti
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věc před rozhodci projednat skutečně využila (např. zda se zúčastnila všech ústních

jednání), důležité je, zda rozhodci poskytli straně možnost k uplatnění jejího práva.

Možnost projednat věc před rozhodci úzce souvisí se zásadou rovnosti stran

v řízení. S ohledem na rozhodčí řízení bude totiž poměrně obvyklé, že v rozhodčím

řízení bude spíše sledována faktická stránka jednotlivých procesních kroků, nikoliv

dodržení formálních pravidel obsažených v OSŘ. Požadavek na nižší formalismus však

zvyšuje nároky na to, aby byl přístup rozhodců ke stranám sporu stejný (aby jedna ze

stran nebyla na úkor druhé strany zvýhodňována).

Vážným důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu soudem může být otázka

jazyka řízení. Je třeba přísně dodržovat pravidla řízení sjednaná rozhodci. Není možné,

v rozporu s pravidly řízení komunikovat se stranami řízení v jazyce jedné z těchto stran,

neboť by tím druhá strana byla znevýhodněna. V případě, že např. svědek navržený

některou ze stran v jazyce řízení není schopen komunikovat, je třeba zajistit mu

tlumočníka.

V oblasti doručování je nezbytné stranám zajistit, aby strana doručovanou

písemnost skutečně převzala nebo měla možnost ji převzít na adrese, kterou pro účely

komunikace uvedla. Zároveň je nezbytné doručovat písemnosti v takových lhůtách, aby

nebylo ohroženo právo stran účastnit se procesních úkonů.

Dalším důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu soudem může být případ, kdy

rozhodci neposkytnou stranám dostatečnou možnost uplatnit jejich argumentaci a

vyjádřit se ke všem skutečnostem. Je také nezbytné, aby stranám byla poskytnuta

dostatečná možnost vyjádřit se k tvrzením druhé strany.

Dále je nutné stranám poskytnout možnost navrhnout důkazy k prokázání

jejich tvrzení a tyto důkazy i provést, případně i za součinnosti obecného soudu.

Tento důvod zrušení rozhodčího nálezu však v praxi bývá velmi často

využíván k pokusům o přenesení věci před obecné soudy. Tyto snahy obvykle vycházejí

z tvrzení, že některému ze stěžejních argumentů stran nebyla rozhodci věnována značná

pozornost. Strana se domáhá, aby obecný soud rozhodčí nález zrušil, s odůvodněním, že
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rozhodčí soud stěžejní argument nezohlednil, a tím straně znemožnil věc před ním

projednat.92

Někdo by se mohl domnívat, že toto ustanovení může sloužit jako nástroj

k otevření věcného projednání sporu. Domnívám se však, že je zde třeba postupovat

opatrně, neboť by mohlo dojít k neodůvodněnému zásahu obecných soudů do

pravomoci rozhodců a tím i k popření podstaty rozhodčího řízení.

� Rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným

žádáno, nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému či nedovolenému

Tento důvod zrušení rozhodčího nálezu se může uplatnit v případě

protiprávnosti výroku rozhodčího nálezu. Protiprávnost výroku je dána tehdy, pokud

rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, jež je podle tuzemského práva nemožné či

nedovolené (např. výrok odsuzuje jednu ze stran převést druhé straně věci a práva, která

jsou dle právního řádu České republiky vyhrazena konkrétním fyzickým a právnickým

osobám). Další důvod zrušení rozhodčího nálezu může spočívat v tom, že je strana

odsouzena k plnění, jež druhou stranou nebylo žádáno (tzv. ultra petitum). O tento

případ půjde nejtypičtěji u peněžitých nároků tím, že rozhodci přiznají jedné ze stran

vyšší částku, než kterou strana žádala.

� Zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním

řízení žádat o obnovu řízení

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu může účastník podat také v případě, kdyby

takový důvod umožňoval obnovu řízení podle OSŘ, pokud by daný případ byl

projednáván před soudem. Prvním důvodem, kdy lze žádat o obnovu řízení je existence

skutečností, rozhodnutí nebo důkazů, které účastník nemohl bez své viny použít

v původním řízení, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

Druhým důvodem je, lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním

řízení, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci.

92 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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Musí se vždy jednat o skutečnosti, důkazy či rozhodnutí, které existovaly již

v průběhu rozhodčího řízení, avšak účastník o nich, za předpokladu veškeré péče o svou

věc nevěděl a vědět nemohl.

Domnívám se, že tyto důvody je nutno posuzovat velmi přísně, aby to

neumožňovalo zhojit nezodpovědnost a neopatrnost některého z účastníků. Na rozdíl od

řízení před obecnými soudy se totiž strany musí aktivně zajímat o svůj spor a snažit se

prokazovat všechny skutečnosti s ním související.

5.7.2. Rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu
Obecný soud může zamítnout návrh na zrušení rozhodčího nálezu tehdy,

dojde-li k závěru, že neexistují důvody pro zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ.

Dále obecný soud dle § 33 ZRŘ zamítne návrh na zrušení rozhodčího nálezu, který se

opírá o důvody § 31 písm. b) nebo c) ZRŘ, jestliže strana, která se domáhá zrušení

rozhodčího nálezu, neuplatnila, ač mohla, takový důvod v rozhodčím řízení nejpozději,

než začala jednat ve věci samé.93

Jestliže obecný soud návrhu vyhoví a rozhodčí nález zruší, potom mohou

nastat dvě situace. Pokud je rozhodnuto o zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 písm. a)

ZRŘ, že o věci nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu nebo podle § 31 písm. b) ZRŘ

že rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, byla zrušena nebo se na dohodnutou

věc nevztahuje, může soud na návrh některé ze stran pokračovat v projednání věci a

vydat rozhodnutí podle OSŘ. Pokud obecný soud zruší rozhodčí nález z jiných důvodů,

pak rozhodčí smlouva zůstává i nadále v platnosti a strany mohou přistoupit

k projednání a rozhodnutí sporu v novém rozhodčím řízení. Původní rozhodci jsou

z nového projednání věci vyloučeni. Noví rozhodci jsou jmenováni způsobem určeným

v rozhodčí smlouvě nebo podpůrně podle ustanovení ZRŘ.

5.7.3 Zrušení mezitímního nebo částečného rozhodčího nálezu
Pokud dojde ke zrušení mezitímního nebo částečného rozhodčího nálezu nijak

to neovlivňuje postup v rozhodčím řízení ani vydání konečného rozhodčího nálezu. V

případě že mezitímní nebo částečný rozhodčí nález bude zrušen až po vydání

93 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 254
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konečného rozhodčího nálezu, je třeba posoudit, zda zrušený rozhodčí nález nebyl

s konečným rozhodčím nálezem v takovém propojení, že by to vedlo ke zrušení

konečného rozhodčího nálezu.

V případě částečného rozhodčího nálezu se jedná o více navzájem

oddělitelných nároků. Pokud byl soudem zrušen částečný rozhodčí nález, existuje tedy

stále ještě možnost, že konečný nález ve věci může existovat nezávisle na tomto

zrušeném nálezu. Zrušení mezitímního rozhodčího nálezu ovlivní konečný rozhodčí

nález, neboť jednotlivé části zpravidla nelze od sebe oddělit.

5.7.4. Odklad výkonu rozhodčího nálezu
Podle § 32 odst. 2 ZRŘ nemá podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu

odkladný účinek na jeho vykonatelnost. Strana, která podala návrh na zrušení

rozhodčího nálezu soudem, však může obecný soud požádat o odklad vykonatelnosti

rozhodčího nálezu, jestliže by neprodleným výkonem rozhodčího nálezu hrozila

závažná újma.

Při posuzování, zda bude vykonatelnost rozhodčího nálezu odložena, soud

zkoumá, zda skutečně hrozí závažná újma a zda strana, která se odkladu domáhá, včas a

řádně navrhla příslušnému soudu zrušení rozhodčího nálezu. K přijetí žádosti o odkladu

výkonu rozhodnutí je příslušný soud, který rozhoduje o návrhu na zrušení rozhodčího

nálezu. I z tohoto důvodu je tedy možné podat návrh na odklad pouze ve státě, ve

kterém byl rozhodčí nález vydán.

Pokud soud výkon rozhodčího nálezu odloží, učiní tak obvykle do té doby, než

bude pravomocně rozhodnuto o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu. Jestliže bude

rozhodčí nález zrušen, odpadne tím logicky i jeho vykonatelnost. V opačném případě,

pokud soud návrh na zrušení rozhodčího nálezu zamítne, nemělo by již nic bránit

oprávněnému v tom, aby rozhodčí nález vykonal nebo nechal vykonat příslušným

exekutorem nebo soudem.
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5. 8. Zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí

Podle § 35 odst. 1 ZRŘ může povinná strana, v případě, že byl výkon

rozhodčího nálezu již nařízen, požádat o zastavení tohoto výkonu. Podání návrhu na

zastavení výkonu rozhodčího nálezu tedy předpokládá, že byl takový výkon již nařízen.

Není přitom rozhodné, zda se jedná o výkon rozhodčího nálezu soudem či

prostřednictvím exekutora, v obou případech o nařízení výkonu rozhoduje soud.

Důvody, pro které může povinný podat návrh na zastavení nařízeného výkonu

rozhodnutí, jsou zaprvé obecné, vycházející z § 268 OSŘ:

� Výkon byl nařízen, přestože rozhodčí nález dosud není vykonatelný.

Tato situace připadá v úvahu především tehdy, pokud rozhodčí nález ještě nebyl

doručen povinnému. Rozhodnutí nemohlo nabýt vykonatelnosti, neboť ta je právě

podmíněna doručením povinnému.

� Rozhodčí nález byl po nařízení výkonu zrušen nebo se stal neúčinný. V

úvahu přichází pouze soudní zrušení rozhodčího nálezu podle § 31 ZRŘ. Pozbytí

účinnosti rozhodčího nálezu český právní řád neupravuje, v úvahu bude přicházet tento

důvod pro zastavení výkonu zejména u zahraničních rozhodčích nálezů vykonávaných

v České republice.

� Zastavení výkonu rozhodčího nálezu navrhl ten, kdo navrhl jeho

nařízení. Tento důvod přichází v úvahu v různých situacích, nejčastěji po dosažení

dohody o dobrovolném splnění povinnosti vyplývající z nálezu povinným či tehdy,

pokud se další výkon rozhodčího nálezu nejeví s ohledem na majetkové poměry

povinného jako účelný.

� Výkon rozhodčího nálezu postihuje věci, které jsou z něho podle § 321

OSŘ a § 322 OSŘ vyloučeny. Mezi věci, které jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny,

spadají především osobní věci povinného sloužící k uspokojení hmotných potřeb jeho,

jeho rodiny a podobně.

� Průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude

dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Zastavení výkonu rozhodčího nálezu

z tohoto důvodu přichází v úvahu většinou v situaci, kdy by byl jinak důvod, aby

proběhlo insolvenční řízení ohledně majetku povinného.
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� Bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek,

k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267 OSŘ). Právo jiné

osoby, nepřipouštějící výkon rozhodnutí spočívá především ve vlastnickém právu

takové jiné osoby k věci, která má být v rámci výkonu rozhodnutí prodána a podobně.

Pokud má v rámci výkonu rozhodnutí dojít k postižení takového majetku, podá třetí

osoba, která tvrdí, že její práva k takovému majetku výkonu rozhodnutí brání, žalobu na

vyloučení tohoto majetku z výkonu rozhodnutí.

� Po vydání rozhodčího nálezu zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl

tento výkon rozhodnutí již proveden. Právo přiznané rozhodčím nálezem může po

vydání rozhodčího nálezu zaniknout především tím, že povinný svůj závazek splní

dobrovolně. Potom rozhodčí nález nelze vykonat a jeho výkon musí být zastaven.

� Výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který

rozhodnutí nelze vykonat. Mezi „jiné důvody“ spadají takové situace, ve kterých je

zřejmé, že by výkon rozhodnutí neodpovídal spravedlivému uspořádání vztahů mezi

stranami či je jinak nepřijatelný a současně takovou situaci nelze podřadit pod některý

ze zvláštních, výslovně uvedených důvodů pro zastavení výkonu rozhodnutí.

Dále existují zvláštní důvody podle ustanovení § 35 ZRŘ, pro které lze

rozhodnout o zastavení výkonu rozhodnutí:

� Rozhodčí nález je stižen některou vadou uvedenou v § 31 písm. a), d)

nebo f) ZRŘ. V těchto případech bude důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí

skutečnost, že ve věci, ve které byl rozhodčí nález vydán nelze uzavřít platnou rozhodčí

smlouvu, že rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, případně to, že plnění

přiznané rozhodčím nálezem je nepřípustné či nebylo žádáno (tzv. ultra petitum).

� Strana, která musí mít zákonného zástupce, nebyla v řízení takovým

zástupcem zastoupena a její jednání nebylo ani dodatečně schváleno. Obecně platí,

že strana nemusí být v rozhodčím řízení zastoupena a je jen otázkou její volby, zda

považuje za dostatečné, zda bude v řízení vystupovat sama. Jinou otázkou je, zda strana,

jež je účastníkem řízení, je plně způsobilá k právním úkonům, či zda je zde jiný důvod,

pro který musí být tato strana zastoupena zákonným zástupcem. Pokud strana, která má

zákonného zástupce, v řízení není tímto zástupcem zastoupena, je to důvodem pro

zastavení výkonu rozhodčího nálezu.
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� Ten, kdo vystupoval v rozhodčím řízení jménem strany nebo jejího

zákonného zástupce, nebyl k tomu zmocněn a jeho jednání nebylo ani dodatečně

schváleno. Nedostatek zmocnění může nejčastěji vzniknout vadami plné moci, která

nebyla řádně podepsána osobami jednajícími jménem za stranu řízení, která nebyla

udělena vůbec a podobně. Nedostatek zmocnění má za následek, že straně vůbec nejsou

doručována předvolání na ústní jednání, nejsou jí předkládána písemná vyjádření druhé

strany, není jí dána možnost vyjádřit se a podobně.94

Pokud povinný podá návrh na zastavení výkonu rozhodčího nálezu, soud

provádějící výkon rozhodnutí tento výkon pouze přeruší a uloží povinnému, aby do 30

dnů podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Jestliže není návrh na zrušení

rozhodčího nálezu ve stanovené lhůtě podán, je pokračováno ve výkonu rozhodnutí.

V případě speciálních důvodů zákon stanoví, že po rozhodnutí o přerušení výkonu

rozhodnutí uloží soud povinnému, aby u příslušného soudu podal návrh na zrušení

rozhodčího nálezu. Jiná situace nastane ovšem u obecných důvodů podle § 268 OSŘ,

které nemůžou vést ke zrušení rozhodčího nálezu.

94 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení, ASPI, a. s., 2007, s. 254
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5. 9. Uznání a výkon rozhodčích nálezů

Výkonem rozhodčího nálezu se rozumí donucení povinného ke splnění

povinnosti, stanovené mu rozhodčím nálezem. Přestože je v rozhodčím řízení ochota

plnit povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím ve věci obecně vyšší, lze se i u

rozhodčích nálezů často setkat s tím, že povinná strana svou povinnost není ochotna

splnit dobrovolně.

5.9.1. Uznání a výkon tuzemských rozhodčích nálezů v České republice
V případě rozhodčího nálezu vydaného na území České republiky, kde je také

navržen jeho výkon, nevzniká problém s jeho uznáním. Žádný český právní předpis

jakékoli takové uznání nevyžaduje.

Výkon rozhodnutí lze provádět v zásadě dvěma odlišnými způsoby, a to:

� Soudní výkon rozhodčího nálezu

Soud při výkonu českého rozhodčího nálezu postupuje podle příslušných

ustanovení části šesté OSŘ. Řízení o výkonu rozhodnutí je ovládáno dispoziční

zásadou, výkon lze proto nařídit jedině na návrh oprávněného. K výkonu rozhodnutí je

příslušný obecný soud povinného. Týká-li se výkon rozhodnutí nemovitosti, je vždy

příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitost. Soud nezkoumá, zda povinný svoji

povinnost vyplývající z nálezu splnil či nikoli, vychází pouze z tvrzení oprávněného.

Soud nařídí výkon rozhodnutí zpravidla bez slyšení povinného. V případě vymáhání

peněžité pohledávky je oprávněný povinen v návrhu uvést, jaký způsob výkonu

navrhuje a současně i informace, které jsou nutné k nařízení tohoto způsobu. Zákon také

připouští, aby navrhovatel navrhl současně více způsobů výkonu rozhodnutí, a to i

v případě, že by k uspokojení pohledávky zřejmě stačil jen jeden z nich. Nejčastějšími

způsoby výkonu na peněžitá plnění jsou přikázání pohledávky z účtu povinného, prodej

movitých věcí, nemovitostí nebo podniku.

Možnými způsoby výkonu na nepeněžitá plnění potom mohou být vyklizení,

odebrání věci, rozdělení společné věci atd.
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� Výkon rozhodčího nálezu v exekuci

Výkonem rozhodčích nálezů lze pověřit také soudní exekutory, kteří pak při

provádění výkonu budou postupovat podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních

exekutorech a exekuční činnosti. Exekuce vykazuje oproti soudnímu výkonu rozhodnutí

i značné odlišnosti, díky kterým může představovat mnohem efektivnější, rychlejší a

pro oprávněného jednodušší způsob, jakým dosáhnout uspokojení rozhodčím nálezem

přiznaného nároku.

Exekuční řízení se zahajuje na návrh a je zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde

exekutorovi nebo soudu, který je k jejímu provedení věcně a místně příslušný. V

případě, že je návrh doručen přímo exekutorovi, předloží tento exekutor návrh

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen, příslušnému soudu a navrhne soudu,

aby mu udělil pověření k provedení exekuce. Soud exekuci nařídí do 15 dnů ode dne,

kdy mu byl návrh doručen, a pověří exekutora jejím provedením. Soud v usnesení o

nařízení exekuce nestanoví, jakým způsobem bude exekuce provedena. V exekučním

řízení totiž exekutor sám posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena a vydá

exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen.

Možnými způsoby provedení exekuce mohou být srážky ze mzdy, přikázání

pohledávky, prodej movitých věcí, vyklizení atd. V rámci jednotlivých způsobů

vymožení rozhodčím nálezem přiznaného nároku postupuje exekutor obdobně podle

ustanovení OSŘ.

5.9.2. Uznání a výkon cizích rozhodčího nálezu v České republice
Za cizí rozhodčí nálezy se považují rozhodčí nálezy vydané na území cizího

státu. Rozhodujícím kritériem tedy zde je místo vydání rozhodčího nálezu.

O uznání cizího rozhodčího nálezu není vydáváno žádné zvláštní rozhodnutí,

pouze se k takovému rozhodčímu nálezu přihlédne. Za uznání se považuje skutečnost,

že cizímu rozhodčímu nálezu se přičítají stejné právní účinky, jakoby šlo o tuzemský

rozhodčí nález.
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Výkonem cizího rozhodčího nálezu se rovněž rozumí donucení povinného ke

splnění povinnosti stanovené rozhodčím nálezem, kterou nesplnil ve stanovené lhůtě

dobrovolně.

Aby mohl být cizí rozhodčí nález v České republice uznán a vykonán, musí být

splněny dvě podmínky. Soudu, který o uznání a výkon takového nálezu rozhoduje, musí

být předložen originál nebo ověřená kopie rozhodčího nálezu a rozhodčí smlouvy. Další

podmínkou je, že musí být zaručena vzájemnost uznávání rozhodčích nálezů mezi

Českou republikou a státem, ve kterém byl rozhodčí nález vydán. Jedná se o materiální

vzájemnost, tudíž ji není třeba zajišťovat mezistátním ujednáním. Stačí, že se v cizím

státě skutečně uznávají a vykonávají české rozhodčí nálezy.

Podle ZRŘ bude uznání nebo výkon cizího rozhodčího nálezu odepřen, jestliže

podle práva státu ve kterém byl vydán, není pravomocný nebo vykonatelný. Dále bude

uznání nebo výkon odepřen tehdy, jestliže je rozhodčí nález stižen vadou podle § 31

ZRŘ, pro které se lze domáhat zrušení rozhodčího nálezu soudem. Dalším důvodem pro

odepření nebo uznání výkonu je, že rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku. Jedná

se většinou o rozpor se zásadami právního řádu a zásadami společenského zřízení České

republiky

Odepření uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu se nijak nedotýká jeho

platnosti. Pouze znamená, že takovýto rozhodčí nález nebude na území České republiky

vykonán. Oprávněnému však nic nebrání v tom, aby se o výkon rozhodčího nálezu

pokusil v jiném státě, kde bude mít povinný potřebný majetek a kde podmínky pro

výkon rozhodčího nálezu nemusí být tak přísné jako v České republice.95

Nejdůležitějším dokumentem upravujícím uznávání a výkon cizích rozhodčích

nálezů, kterým je Česká republika vázána je Úmluva o uznání a výkonu cizích

rozhodčích nálezů uzavřená v New Yorku (1958). Každý smluvní stát New Yorské

úmluvy je povinen uznat cizí rozhodčí nález za závazný a povolit jeho výkon podle

předpisů o řízení, jež platí na území, kde je nález uplatňován. Pokud má být rozhodčí

nález na území České republiky uznán a vykonán dle New Yorské úmluvy, je třeba

v souladu s touto úmluvou, aby oprávněný k příslušnému soudu v České republice

95 Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé, Doplněk Brno, 2004, s. 458
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podal návrh na nařízení výkonu rozhodčího nálezu proti povinnému. Oprávněný, který o

uznání a výkon rozhodčího nálezu žádá, předloží příslušnému českému soudu rozhodčí

nález a rozhodčí smlouvu mezi stranami, obojí v originále či úředně ověřené kopii a

v překladu do českého jazyka. Příslušný český soud předložené dokumenty přezkoumá

a výkon rozhodnutí nařídí. Také New Yorská úmluva zná institut odepření uznání a

výkonu cizích rozhodčích nálezů. Tyto okolnosti jsou uvedené v článku V. New Yorské

úmluvy. V podstatě jde o tytéž podmínky, za kterých lze v České republice zrušit

tuzemský rozhodčí nález nebo odmítnout výkon cizího rozhodčího nálezu.

Na závěr lze konstatovat, že rozhodčí nález má na rozdíl od jiných exekučních

titulů značnou výhodu spočívající v tom, že rozhodčí nález vydaný v zahraničí lze

vykonat za určitých podmínek v České republice.96 Nesmíme zapomenout ani na to, že

stejně tak rozhodčí nález vydaný v České republice lze za výše uvedených podmínek

vykonat v zahraničí, díky tomu, že Newyorská úmluva byla dosud ratifikována cca 150

státy světa včetně všech členských států Evropské unie. Domnívám se tedy, že

nespornou výhodou celého rozhodčího řízení, je to, že tuzemský rozhodčí nález je i

evropským exekučním titulem.

Vzhledem k pravidlu přednostní aplikace mezinárodních smluv, jimiž je Česká

republika vázána, bude primárně užito úpravy obsažené ve výše uvedených

mezinárodních úmluvách.97

96 www. ipravnik.cz
97 Fojtík, L., Macáková, L.: Otazníky nad uznáním a výkonem cizích rozhodčích nálezů, Právní fórum,
2009, č. 5, s. 184-188
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6. Stálé rozhodčí soudy a arbitrážní instituce v zahraničí

Vznik stálých rozhodčích soudů většinou souvisí s rozvojem světového

obchodu. Přestože rozhodčí soudy vykazují odlišnosti, stále převažují jednotící prvky,

vyplývající z potřeby co nejvíce unifikovat a zjednodušit proces rozhodčího řízení pro

strany z různých zemí i různých právních systémů.

6.1. Rozhodčí soud slovenské obchodní a průmyslové komory

(Rozhodcovský súd slovenskej obchodnej a priemyselnej komory)

Rozhodčí soud Slovenské obchodní a průmyslové komory byl zřízen

Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou s účinností k 1. 1. 1993. Tento soud se

považuje za pokračovatele Rozhodčího soudu Československé obchodní komory pro

území Slovenské republiky. Podle tehdy platného zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím

řízení v mezinárodním obchodním styku, byl tento soud zaměřen na rozhodování sporů

pouze tohoto druhu. Změnu v tomto právním stavu přinesla novela tohoto zákona, která

nabyla účinnosti 1. 6. 1994. Tato novela zavedla možnost rozhodovat v rozhodčím

řízení i spory vzniklé z tuzemského obchodního styku, avšak jen v případech, kdy byla

rozhodčí smlouva uzavřená po 31. 5. 1994. V roce 1996 vstoupil v platnost zákon č.

218/1996 Sb., o rozhodcovskom konaní. Tento zákon mimo jiné omezoval rozhodčí

činnost jen na obchodní vztahy mezi spornými stranami. Co se týká řízení, tak podstatně

zmenšoval přednosti rozhodčího řízení. Mnohá ustanovení zákona byla kritizována a

v roce 2002 byl vydán zákon č. 244/2002 Sb., o rozhodcovskom konaní (dále ZRK).

Rozhodčí soud Slovenské obchodní a průmyslové komory vydává podle

současné právní úpravy Statut, Rozhodčí řád i Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.

Působnost soudu je vymezena shodně s arbitrabilitou v § 1 ZRK.

V čele soudu stojí předsednictvo, které se skládá z deseti členů, schází se na

pravidelných schůzích svolávaných předsedou soudu a je oprávněno vykonávat veškeré

úkony rozhodčího soudu, pokud nejsou vyhrazeny výslovně jiné osobě.
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Tajemník organizuje agendu, stará se o řádný časový průběh řízení, vyhotovení

veškerých rozhodnutí a může se účastnit veškerých jednání. 98 Rozhodcem může být

pouze fyzická plnoletá osoba, právně způsobilá, mající zkušenost k výkonu rozhodce,

s vysokoškolským vzděláním a desetiletou praxí v oboru. Na rozhodce jsou tedy

kladeny větší nároky než podle českého ZRŘ, což je dle mého názoru vhodnější.

Rozhodce musí být zapsán v tzv. „Zozname rozhodcov“. Seznam je veřejný a

uveřejňuje se v Obchodním věstníku. Strany si mohou zvolit i jinou osobu, avšak musí

požádat o zapsání na listinu jen pro ten případ. 99

98 Štatút Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
99 Zákon č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní
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6.2. Německá rozhodčí instituce

(Deutsche Institution fűr Schiedsgerichtsbarkeit-DIS)

Německá rozhodčí instituce (dále DIS) se stala po sloučení několika institucí

vedoucí rozhodčí institucí v Německu. Vzešla z německého institutu pro rozhodčí řízení

v Kolíně, který byl založen v roce 1974. K 1. 1. 1992 převzal DIS úlohu německého

výboru pro rozhodčí řízení a počátkem roku 1994 došlo ke sloučení se společností na

podporu rozhodčího řízení. Sídlo hlavní pobočky je v Bonnu.

Okruh členů se skládá ze tří velkých skupin. Ze skupiny jednotlivců, do které

patří soudci, advokáti a vědečtí pracovníci. Ze skupiny podniků a hospodářských celků

a ze skupiny veřejnoprávních průmyslových a obchodních komor. V současnosti má

DIS kolem 600 členů.

Představenstvo DIS se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a až 15 dalších

členů. Dalším orgánem je poradní sbor s maximálně 18 členy. Také zde působí

jmenovací a organizační výbor.

Rozhodčí řízení před DIS je upraveno v rozhodčím řádu, který vyšel v novém

znění v roce 1998.100 Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby u jedné z poboček

této instituce. A stejně jako v České republice je třeba zaplatit poplatek. Místo konání

může být stranami zvoleno, v opačném případě je určeno rozhodčím senátem. Podle

řádu DIS jsou rozhodci tři, pokud se strany nedohodly jinak. Poté co rozhodci svou

funkce přijali a prohlásili svou nestrannost a nezávislost, jsou jmenováni jmenovacím

výborem. Nutno poznamenat, že DIS nevede, na rozdíl od České nebo Slovenské

republiky seznam rozhodců, může však na požádání dát doporučení k výběru rozhodců.

100 www.dis-arb.de
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6.3. Mezinárodní rozhodčí soud obchodní komory Rakouska

(Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich)

Nejprve si dovolím uvést něco málo k historickému vývoji. Na základě

rozhodnutí představenstva spolkové komory živnostenského hospodářství byl vytvořen

od 1. 1. 1975 stálý rozhodčí soud, který byl od počátku koncipován jako mezinárodní

rozhodčí soud.101 V roce 1991 byl k názvu rozhodčího soudu spolkové komory

připojen pojem „International“. S touto změnou názvu měla být také odstraněna možná

záměna se stálými rozhodčími soudy zemských komor, které jsou příslušné pro

rozhodování sporů mezi stranami z Rakouska. Až k 1. 1. 1995 obdržela spolková

komora název obchodní komora.

Mezinárodní rozhodčí soud obchodní komory Rakouska se sídlem ve Vídni

nabízí institucionální rozhodčí řízení určené výhradně pro mezinárodní spory.

Organizace této rozhodčí instituce vyplývá z rozhodčího řádu z roku 2001 (tzv.

Vídeňský řád). Rozhodčí řízení je vedeno tajemníkem a předsednictvem. Rozhodčí

senát se skládá z jednoho nebo tří rozhodců. Pokud se strany na počtu rozhodců

nedohodnou, určuje ho předsednictvo. Tajemník vede seznam rozhodců, který obsahuje

také jména zahraničních rozhodců. O zápisu rozhodce do seznamu nebo jeho výmazu

rozhoduje předsednictvo, které rovněž každé tři roky vyhotovuje nový seznam.

101 Mellis, W. : Die neue Schieds- und Schlichtungsordung des Internationalen Schiedsgerichts der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Wien (Wiener Regeln). Ősterreichisches Anwaltsblatt,
1991, s. 776.
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6.4. Londýnský mezinárodní rozhodčí soud

(London Court of International Arbitration-LCIA)

Tento rozhodčí soud byl založen v roce 1892, je tedy jednou z nejstarších institucí

tohoto typu a zároveň patří k moderním a dynamickým rozhodčím soudům.102

Londýnský mezinárodní rozhodčí soud (dále LCIA) nabízí institucionální rozhodčí

řízení určené jen pro mezinárodní spory a má tři společníky, kteří nad ním vykonávají

kontrolu. Je to zastupitelstvo města Londýna, Londýnská obchodní a průmyslová

komora a Královský institut rozhodců.

Organizace je upravena v ústavě, která vstoupila v platnost 1. 1. 1990.

Orgánem LCIA je předsednictvo jako nejvyšší orgán, LCIA Court, jehož členové jsou

jmenováni předsednictvem a tajemník a jeho zástupce, jejichž úkolem je mimo jiné vést

činnost soudu.

Rozhodčí řízení je upraveno v řádu LCIA, který byl přepracován a nově vydán

k 1. 1. 1998. Řád je určen jen pro mezinárodní rozhodčí řízení, které je vedeno

rozhodčím soudem a tajemníkem. Úkoly soudu plní jeho jménem předseda nebo

některý z místopředsedů a písemný styk se děje prostřednictvím tajemníka. Strany se

mohou dohodnout na místě rozhodčího soudu, které může ležet mimo území Velké

Británie. Pokud se strany nedohodnou, je místem rozhodčího soudu vždy Londýn.

Rozhodčí senát se skládá z jednoho nebo tří rozhodců. Pokud se strany nedohodnou na

počtu rozhodců, jmenuje soud jediného rozhodce, ledaže považuje za přiměřené při

zohlednění okolností případu jmenovat tříčlenný rozhodčí senát.

Tento rozhodčí soud také vyvíjí činnost jako orgán oprávněný ke jmenování a

také jako spravující orgán v řízeních vedených dle UNCITRAL rozhodčího řádu.

Pravidla pro to jsou zakotvena ve dvou vzorových rozhodčích doložkách, které vydal

LCIA.103

102 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vydání Praha:
Wolters Kluwer, 2008, s. 388
103 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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6.5. Mezinárodní rozhodčí soud v Paříži

(International Court of Arbitration-ICC)

Mezinárodní rozhodčí soud v Paříži (dále ICC) působí při Mezinárodní

obchodní komoře a je dalším z institucionálních rozhodčích soudů s bohatou historií.

Tento rozhodčí soud byl zřízen již v roce 1923 jako součást Mezinárodní obchodní

komory v Paříži. Jeho cílem bylo podporovat mezinárodní arbitráž a institucionalizovat

rozhodčí řízení. Význam této instituce je velký, neboť institucionalizace ICC se stala

vzorem pro všechny rozhodčí instituce. Tato mezinárodní instituce působí v řadě zemí,

ať již v podobě sudišť nebo pomocí národních komitétů.104

Členem ICC je 70 národních výborů, obchodní komory, podniky a obchodní

zástupci ze 136 států. Orgány této rozhodčí instituce jsou rada, řídící orgán, jehož

členové jsou jmenováni výbory, předsednictvo a jeho 6 členů.

V souladu s Rozhodčím řádem ICC je rozhodčí senát tvořen jedním nebo třemi

rozhodci. Pokud se strany na počtu rozhodců nedohodly, jmenuje rozhodčí soud

v zásadě jediného rozhodce. Oprávněným ke jmenování je výbor rozhodčího soudu.

V procesu rozhodování sehrává ICC aktivní roli, neboť vyžaduje po rozhodčím senátu,

aby nejpozději do 2 měsíců po obdržení spisu vypracoval a předložil soudu zprávu,

která obsahuje vymezení problému, který má být prostřednictvím rozhodců vyřešen.

V dalším průběhu řízení jsou soudu zasílány veškeré písemnosti, které jsou obsahem

konkrétního spisu. Odměnu rozhodců stanovuje po ukončení případu soud na základě

sazebníku odměn. U rozhodčího soudu se nevede seznam rozhodců. Není to ani nutné,

protože vždy dochází k vyžádání si návrhů od některého z národních výborů.105

Dá se říci, že neobvyklým prvkem rozhodčího řízení před ICC je dodatečná

kontrola již vydaného rozhodnutí soudem, kterou se mají hodnotit převážně formální

náležitosti rozhodčího nálezu. Na druhou stranu však může jít o zasahování do

rozhodnutí vydaného nezávislými rozhodci, jejichž odbornost má určitě zajišťovat i

formální správnost.

104 Rozehnalová, N.: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 2. vydání Praha:
Wolters Kluwer, 2008, s. 388
105 Rules of Arbitration of the Chamber of Commerce
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6.6. Stálý rozhodčí soud v Haagu

(Permanent Court of Arbitration-PCA)

Tento stálý rozhodčí soud vznikl v roce 1899 na mezinárodní konferenci o

míru v Haagu. Jeho sídlem je rovněž Haag. Jedná se o nadnárodní instituci zabývající se

mezinárodním arbitrážním rozhodováním sporů mezi státy navzájem, mezi stranami

z nichž pouze jedna je stát, mezi mezinárodními organizacemi a státy a mezinárodními

organizacemi a soukromoprávními subjekty. Vzhledem k povaze a způsobu jeho

rozhodování jde o stálý rozhodčí soud sui generis.

Stálý rozhodčí soud v Haagu (dále PCA) se skládá z Mezinárodní kanceláře,

kterou je sekretariát, který napomáhá stranám při řešení sporů. Dalším orgánem je

Správní rada, která dohlíží nad činností Mezinárodní kanceláře. Členy této kanceláře

jsou diplomatičtí zástupci členských států.

Významnou roli hraje Generální tajemník. Pokud se totiž strany nedohodly na

orgánu oprávněnému ke jmenování, je právě Generální tajemník povinen tento orgán

určit. PCA v současné době rozšířil svoje působení při rozhodčích řízeních vedených

podle UNCITRAL arbitrážních pravidel. Nyní je možné dohodnout se také na tom, že

orgánem oprávněným ke jmenování bude přímo Generální tajemník nebo Mezinárodní

kancelář.
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6.7. Rozhodčí institut stockholmské obchodní komory

(the Arbitration Institute of the Stockholm chamber of commerce-

SCC institute)

Rozhodčí institut Stockholmské obchodní komory existuje od roku 1917 jako

právně nesamostatná součást obchodní komory, ale je od ní oddělen a na ní organizačně

nezávislý. Tato instituce provádí jak vnitrostátní, tak mezinárodní rozhodčí řízení podle

téhož rozhodčího řádu. V oblasti mezinárodního rozhodčího řízení získal uznání a je

s oblibou sjednáván v obchodních vztazích mezi Východem a Západem.

Orgánem Rozhodčího institutu je Představenstvo skládající se z 6 členů a

Sekretariát, který je obsazen jednou nebo více osobami. Tyto osoby jsou v pracovním

poměru u obchodní komory a vede je generální tajemník.

Rozhodčí řízení je upraveno v řádu Rozhodčího institutu, jehož poslední znění

vstoupilo v platnost 1. 4. 1999. Vzhledem k tomu, že při použití řádu se nečiní žádný

rozdíl mezi vnitrostátním a mezinárodním rozhodčím řízení, neexistují žádné problémy

s jejich vymezením a příslušností. Rozhodčí řízení je vedeno Rozhodčím institutem,

který činí rozhodnutí prostřednictvím představenstva. Rozhodčí nález nevyžaduje žádné

potvrzení Rozhodčím institutem a rozhodci jsou při vynášení rozhodčího nálezu

naprosto nezávislí.

Orgánem oprávněným ke jmenování rozhodců je Rozhodčí institut, za který

jedná Představenstvo. Každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce, který musí být

nezávislý. Rozhodčí institut jmenuje pouze předsedajícího rozhodce a jediného

rozhodce a rovněž jimi vybraného rozhodce, kterého strany nejmenovaly.106

106 Rules of Arbitration of the Chamber of Commerce
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6.8. Americká arbitrážní asociace

(American arbitration asociation-AAA)

Americká arbitrážní asociace (dále AAA) má již dlouhou historii. Vznikla již

v roce 1926, kdy došlo fúzí ke sloučení rozhodčí společnosti a rozhodčí nadace. AAA je

neziskovou organizací a patří k rozhodčím institucím, které provádějí jak národní

rozhodčí řízení, tak mezinárodní rozhodčí řízení. AAA v dnešní době spravuje přes 34

regionálních poboček ve větších městech USA. Přestože stále přibývá provádění

mezinárodních rozhodčích řízení, stále stojí v popředí úsilí úspora nákladů při

národních soudních sporech.

AAA je asociací tvořící akciovou společnost. Členy jsou společnosti, advokátní

kanceláře, odbory a jednotlivci, přičemž členství není ničím podmíněno. Orgány jsou

představenstvo a členové představenstva s výkonnými pracovníky.

AAA má několik rozhodčích řádů pro národní spory. Řád pro obchodněprávní

spory a dále existuje řada rozhodčích řádů pro různá právní odvětví a obory. Pro

mezinárodní rozhodčí řízení byl vytvořen mezinárodní rozhodčí řád. Nad prováděním

rozhodčího řízení dohlíží tajemník.

Rozhodčím senátem se zpravidla rozumí jediný rozhodce, pokud se strany

nedohodly na tříčlenném rozhodčím senátu, ledaže tajemník při zohlednění okolností

případu nařídí ustavení tříčlenného rozhodčího senátu. Strany jsou výslovně vyzývány,

aby se dohodly na způsobu jmenování rozhodců a pokud se nedohodnou, jmenuje

rozhodce včetně předsedy rozhodčího senátu tajemník.

Závěrem je nutno poznamenat, že AAA se neomezuje pouze na řešení sporů, ale

také se zabývá vyšetřováním případů sexuálního obtěžování a dále také administrativní

činností při volbách a organizací hlasování o stávkách.107

107 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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6.9. Mezinárodní arbitrážní centrum v Hong-Kongu

(Hong- Kong international arbitration centre-HKIAC)

V porovnání s jinými rozhodčími soudy v Evropě byl tento stálý rozhodčí soud

založen poměrně nedávno, a to v roce 1985. HKIAC je neziskovou společností a

jedním z nejvýznamnějších rozhodčích soudů na asijském kontinentu.

HKIAC je řízen Výborem a jeho činnost je upravena v zákoně Hong Kongu č.

341. Tento zákon stanovuje procesní pravidla jak pro mezinárodní arbitráž, tak i pro

arbitráž mezi subjekty, které mají sídlo, či bydliště v Hong Kongu. Místní arbitráž se

řídí vlastními pravidly. Mezinárodní arbitráž je podřízena pravidlům UNCITRALu,

která byla přijata v roce 1990, ale strany si mohou zvolit i užití pravidel jiných stálých

rozhodčích soudů.108

108 Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí, 1.
Vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 765
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7. Závěr

O výhodách rozhodčího řízení si lze z předchozího textu vytvořit poměrně

jasnou představu, přesto bych je ráda závěrem této práce stručně shrnula.

Domnívám se, že zásadní výhodou rozhodčího řízení je rychlost. Běžně totiž

může rozhodčí řízení proběhnout během několika týdnů nebo měsíců (v mezinárodním

sporu). Navíc díky on-line řízení se rozhodčí řízení ještě více urychluje.

Další podstatnou výhodou pro účastníky je neveřejnost rozhodčího řízení.

Díky tomu lze předejít nepříjemné medializaci některých případů. Často se jedná o

mezinárodní obchodní aktivity významných firem, neboť zveřejnění sporných kauz by

pro ně mohlo mít fatální následky.

Náklady řízení také často bývají důvodem, proč se obrátit na rozhodce. V této

souvislosti je nutno poznamenat, že rozhodčí řízení je oproti řízení soudnímu

výhodnější až od vyšší hodnoty sporu.

Nespornou výhodou je jednoinstančnost rozhodčího řízení. Až na výjimky

nelze rozhodčí nález podrobit přezkumnému řízení a ten je v dané věci konečný. Toto je

nepříjemné pro dlužníky, kteří nárok věřitele neustále zpochybňují za účelem odsunutí

termínu plnění, který se v našem podnikatelském okolí vyskytuje poměrně často.

Výhodou rozhodčího řízení je rovněž možnost stran ovlivnit jeho kvalitu

prostřednictvím volby rozhodců nebo díky „appointing authority“. Je samozřejmé, že

strany budou požadovat, aby jejich spor rozhodovali nejlepší odborníci, jak v oblasti

práva, tak v oboru, ze kterého spor vychází.

Dalšími výhodami je možnost výběru místa, kde bude rozhodčí řízení

probíhat, výběr pravidel rozhodčího řízení i široká vykonatelnost rozhodčích nálezů.

Nevýhodou rozhodčího řízení může být neexistence donucovací pravomoci

rozhodců při získávání důkazů. Tento nedostatek je sice možné vyřešit podáním návrhu

k soudu, ale zároveň se tím stírá jedna z hlavních výhod rozhodčího řízení a tou je

rychlost. Je také nutno poznamenat, že rozhodčí nález nepomůže věřiteli v případě, kdy
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dlužník žádný majetek nemá. V tomto případě se rozhodčí nález stává jen nákladným

potvrzením nároku věřitele bez možnosti pohledávku skutečně vymoci.

Výše uvedené výhody však jednoznačně převažují nad jeho nevýhodami, a to

především v případech sporů o plnění větší hodnoty, kde má žalobce eminentní zájem

na rychlém vyřešení sporů.

Řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení je nejvíce rozšířené v oblasti

mezinárodního obchodu. Vzhledem k přetížení justice v ČR je však stále více sporů

předkládáno rozhodcům vnitrostátními obchodníky, kteří žádají rychlou a účinnou

pomoc při řešení svých sporů. Rozhodčí řízení v jiných než obchodních sporech je dle

mého názoru trochu opomíjena i přesto, že v České republice je arbitrabilní celá řada

sporů (např. majetkové nároky občanskoprávní, nároky vycházející z pracovního práva

atd.)

Nepochybuji o tom, že rozhodčí řízení bude v České republice využíváno stále

více, neboť je to řešení pro široké kruhy obyvatelstva, které se nemohou domoci svého

práva v reálném čase běžným postupem u soudu. Navíc v určitých oblastech lidské

činnosti bude rozhodčí řízení vždy výhodnější pro řešení sporů, než by mohl být obecný

soud.

Dle mého názoru jsou legislativní podmínky v České republice srovnatelné

s ostatními vyspělými státy, a pokud bude posílena obecná důvěra v rozhodčí řízení,

měla by možnost řešit spor v tomto druhu řízení využívána stále častěji.

Závěrem si dovolím použít citát, který mě oslovil.

„Závazkem právní profese je sloužit jako léčitel lidských konfliktů. Měli

bychom poskytnout mechanismus, který je schopen produkovat přijatelný výsledek v co

možná nejkratším čase, s co možná nejnižšími možnými náklady a s minimem stresu pro

účastníky.“ (Warren Burger, bývalý prezident Nejvyššího soudu USA)109

109 ) www.rozhodcisoud.net
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8. Das Resűmee

Für die Erarbeitung des Rigorosums mit dem Thema „Schiedsverfahren als

besondere Prozessform“ habe ich mich deswegen entschieden, weil ich die Kenntnis

dieses Themas in der derzeitigen Anwaltspraxis als völlig unentbehrlich betrachte.

Das Schiedsverfahren stellt eine alternative Form der Streitbeilegung dar, wann

ein Dritter anstelle des Gerichts verbindliche Entscheidung trifft. Gesetzliche Regelung

des Schiedsverfahrens ist im Gesetz Nr. 216/1994 SG über das Schiedsverfahren und

die Vollstreckung von Schiedssprüchen enthalten.

Die Grundlage für die Rechtsmacht eines Schiedsorgans stellt der Schiedsvertrag

dar. Der Schiedsvertrag kann nur in solchen Fällen abgeschlossen werden, in welchen

es sich um Vermögensstreite handelt (ausschließlich der Inzidentstreite), und der Streit

friedlich beigelegt werden kann. Ein Schiedsvertrag kann außerdem in zwei Varianten

zustande kommen. Es handelt sich vor allem um sog. Schiedsklausel. Die andere

Variante stellt der sog. Schiedsrichtervertrag dar.

Die Parteien können vereinbaren, dass über ihre Streitfälle ein oder mehrere

Schiedsrichter oder ein permanentes Schiedsgericht entscheidet/n. Schiedsricht muss

volljährig und handlungsfähig sein.

Die Parteien können die permanenten Schiedsgerichte nutzen, die nur auf

gesetzlicher Grundlage gegründet werden können. Eine sehr bedeutende Stellung hat

das Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der

Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik.

Das Schiedsverfahren erfolgt durch die Klageerhebung, und das entweder beim

Schiedsrichter oder beim permanenten Schiedsgericht. Das Verfahren findet an dem

zwischen den Parteien vereinbarten Ort statt, es ist mündlich und nicht-öffentlich.

Das Schiedsverfahren endet mit der Erlassung des Schiedsspruchs. Der

zugestellte Schiedsspruch besitzt die Kraft eines rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses

und ist vollstreckbar.
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Ich bin der Meinung, dass das Schiedsverfahren viele Vorteile hat, die das

Verfahren vor Allgemeingerichten übertreffen. Ich bin zuversichtlich, dass das

Schiedsverfahren vor allem in der Tschechischen Republik immer häufigere

Anwendung finden wird, da es eine sichere Lösung für breite Bevölkerungsschichten

bietet.
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