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Úvod 
Tato práce se věnuje prorogačním a rozhodčím doložkám v mezinárodním 

obchodě. Pro mezinárodní obchod a obecně jakékoliv přeshraniční vztahy jsou 

charakteristické obtíže, které vyvolává rozdílnost jednotlivých právních řádů, zvyklostí 

a obecně právní kultury. Právní překážky, které brání hladkému průběhu přeshraničního 

obchodu a úspěšnému podnikání přinášejí účastníkům zvýšené náklady, rizika a právní 

nejistotu. Pro přeshraniční spory platí tato premisa dvojnásobně, jelikož vést spor je 

nákladné a rizikové i na vnitrostátní úrovni. Na té mezinárodní se vše jen násobí.  
Pro strany mezinárodního sporu je tak jakýkoliv počin vedoucí ke zjednodušení 

postupu, sjednocení právní úpravy na mezinárodní úrovni a zvýšení předvídatelnosti 

práva velmi vítaným krokem, neboť právní jistota a předvídatelnost patří k těm věcem, 

kterých si velmi cení. 
Společným cílem institutů prorogačních doložek, jakožto doložek o volbě soudu 

a rozhodčích doložek je právě posílení právní jistoty stran ohledně případného 

mezinárodního sporu. Je pro ně charakteristický princip smluvní autonomie, takže 

strany mají možnost samy do jisté míry ovlivnit podobu budoucího řešení sporu a 
přizpůsobit ho specifikům jejich právního vztahu a konkrétním okolnostem případu. 

Klíčové je, že strany mohou stanovit, kdo má jejich spor rozhodnout, kde a podle jakého 

práva. 
Jenže každá cesta k mezinárodně jednotné, ustálené a tím pádem předvídatelné 

právní úpravě je trnitá a vyžaduje hodně trpělivosti při čekání na potřebnou změnu či na 

ustálenou judikaturu. Navíc ne vždy všechny změny znamenají posun k lepšímu. 

Z institutů, jejichž účelem je posílit právní jistotu, se tak snadno může stát noční můra, 

která do věcí vnáší spíše chaos a přináší všeobecnou frustraci. 
Cílem této práce je představit právní instituty prorogačních a rozhodčích 

doložek, zasadit je do právního rámce a popsat postup jejich platného sjednání a 

zformování, a to včetně analýzy případných výkladových problémů. Výsledkem tohoto 

postupu by mělo být ověření nebo vyvrácení hypotézy, že uzavření prorogační nebo 
rozhodčí doložky přináší stranám sporu větší právní jistotu. 
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Kromě toho, každá z doložek zastupuje odlišný typ řešení sporu. Prorogační 

doložka vede strany k řízení před soudem, zatímco rozhodčí doložka vyjadřuje vůli 

stran podřídit se řízení rozhodčímu. Jejich zkoumání proto může být i zajímavým 

vhledem a porovnáním obou typů řízení a principů, na kterých jsou založeny, a 

posouzením jejich vhodnosti a přínosnosti pro spory na mezinárodní úrovni. 
Z důvodu omezeného rozsahu této práce a velké rozsáhlosti celé problematiky 

jsem se při zkoumání obou institutů rozhodla zaměřit pouze na nejvýznamnější právní 

instrumenty. U prorogačních doložek jsem zvolila Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis). V určitých 

pasážích ho pro účely znázornění vývoje právní úpravy budu srovnávat s jeho 
předchůdcem, nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I) a 
s některými dalšími mezinárodněprávními instrumenty. Teoretická úroveň bude 

doplněna o praktický náhled na celou problematiku v podobě analýzy judikatury 

Soudního dvora Evropské unie.  
V oblasti rozhodčích doložek se zaměřuji na v úspěšnosti bezkonkurenční 

mezinárodní Úmluvu o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 10. června 

1958, zvanou též Newyorská úmluva. Její úprava bude místy pro ilustraci doplněna o 
pojetí některé z národních právních úprav. U rozhodčích doložek je mým cílem 

poskytnout jistý mezinárodní nadhled, nastínit obecně platné principy a poukázat na 

některé rozdíly v přístupech jednotlivých států. Budu se snažit předložit nejvýznamnější 

názorové směry a upozornit na odlišné výklady bez vztahu k jedné konkrétní jurisdikci. 
Pro účely zkoumání obecného postupu sjednávání a uzavírání rozhodčích doložek jsem 

se rozhodla nezabývat se spory z investic. 
Práce se kromě úvodu a závěru člení na tři kapitoly. První kapitola představuje 

způsoby řešení sporů v mezinárodním obchodě a nabízí stručný srovnávací pohled na 

základní typy řešení sporů, tedy obecné soudnictví, rozhodčí řízení a ADR. Druhá 

kapitola se věnuje prorogačním doložkám a dále se člení na podkapitolu pojednávající o 

působnosti nařízení Brusel I bis, dále podkapitolu o obsahových náležitostech 
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prorogačních doložek a podkapitolu týkající se formální a materiální platnosti a principu 

oddělitelnosti prorogačních doložek. 
Konečně třetí kapitola se zabývá rozhodčími doložkami a dělí se na šest 

podkapitol. První z nich pojednává o hierarchii právních pramenů týkajících se 

rozhodčích doložek a o podmínkách jejich aplikace.  Druhá podkapitola představuje tři 

charakteristiky mající vliv na vykonatelnost rozhodčích doložek. Jedná se o 

presumovanou platnost rozhodčích doložek, princip oddělitelnost a doktrínu 

Competence-Competence. Předmětem třetí podkapitoly je rozhodné právo rozhodčích 

doložek a jsou v ní představeny nejrozšířenější postupy k jeho stanovení. Obsahem 
čtvrté podkapitoly je platnost rozhodčích doložek a stejně jako u těch prorogačních je 
zkoumána platnost formální i materiální. Podkapitola se také stručně věnuje arbitrabilitě 

různých typů sporů. Pátá a šestá podkapitola popisují obsahové náležitosti rozhodčí 

doložky a důsledky stanovení sídla rozhodčího řízení. 
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1. Způsoby řešení sporů v mezinárodním obchodě 
Je bohužel obvyklé, že se v právních vztazích všeobecně, a ve vztazích 

v mezinárodním prostředí zvlášť, často objevují nedorozumění a vznikají spory. Jak 
však uvádí Raban1 v úvodu své knihy: „Není výsadou lidského rodu, jíž by se odlišoval 

od jiných živočichů, že mezi jeho jedinci nevznikají spory; jeho výsadou pouze je, že je 

schopen spory řešit bez použití násilí.“  
V zásadě existují tři základní kategorie řešení sporů, v první řadě klasický 

systém obecného (státního) soudnictví, druhým systémem je rozhodčí řízení jako 

alternativa k řízení soudnímu a třetí možností jsou další alternativní způsoby řešení 

sporů. Kritéria pro volbu konkrétního postupu mohou být různá, např. doba trvání 

řízení, náklady řízení, místo řešení sporu. Každý ze systémů nabízí jiné možnosti. V této 

kapitole a jako úvod celého tématu diplomové práce budou představeny jednotlivé 

způsoby řešení sporů a krátce nastíněny některé jejich výhody a nevýhody. 
1.1. Obecné soudnictví a rozhodčí řízení 

Obecné soudnictví je systém organizovaný veřejnou mocí, jehož výsledek, 

soudní rozhodnutí, je právně závazný a vykonatelný akt.2 Jeho vynutitelnost veřejnou 

autoritou poskytuje stranám sporu vyšší míru právní jistoty. Tato jistota se však může 

v mezinárodním měřítku vytrácet, a to zejména v případě neexistence jednotné právní 

úpravy. Evropská unie vytvořila pro účely zjednodušení spolupráce tzv. evropský 

justiční prostor ve věcech civilních. Širší mezinárodně unifikovaná úprava však stále 

chybí. Určité problémy tak může vyvolat komplikovaný proces určení pravomoci soudu 

konkrétního státu, horší dostupnost právní pomoci či nakonec i samotné uznání a výkon 

rozhodnutí v cizím státě.3 Obecným problémem společným pro vnitrostátní i 

přeshraniční soudní řízení je i jeho časová náročnost zvyšující jeho nákladnost pro 

 
1 RABAN, Přemysl. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a 

zahraničí. Praha: C.H. Beck, 2004, xx, 745 s. Právní instituty. ISBN 80-717-9873-8. s. 1. 
2 MAKARIUS, Vít. Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě: prevence, plánování a řízení 

sporu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2015, xx, 390 s. Právní praxe. ISBN 978-80-

7400-295-3. s. 1. 
3 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 400 s. ISBN 9788074780042. s. 14-15.  
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strany sporu a v krajních případech vedoucí až k neúčinnosti celého systému.4 I z tohoto 
důvodu strany zejména v mezinárodních sporech často volí jiné jeho alternativy.5 

Systém, který se díky závaznosti a vykonatelnosti svých rozhodnutí nejvíce 

podobá soudnímu řízení, je rozhodčí řízení (arbitráž).6 Jeho zajímavostí je současný 

vliv veřejné moci na řízení a autonomie vůle stran. I když není pochyb, že nezbytnost 
souhlasu stran s podřízením sporu tomuto typu řízení je důležitou charakteristikou 
celého procesu, role veřejné moci jako garanta řízení je také významná. Uplatňuje se 
zejména v případech, kdy strany nechtějí dobrovolně spolupracovat v řízení, důležitou 

roli má i při následném uznání a výkonu jeho výsledku.7 
Rozhodčí řízení je tedy proces, kdy strany dobrovolně předloží svůj spor na 

veřejné moci nezávislým rozhodcům, kteří jsou pro konkrétní spor či kategorii sporů 

voleni přímo stranami či postupem stranami určeným. Obvykle platí, že v případě 

neschopnosti stran se na volbě dohodnout, určí rozhodce stranami zvolený rozhodčí 

soud.8 Pravomoc rozhodců vychází ze samotného souhlasu stran s konáním rozhodčího 

řízení, je proto limitována jeho účelem a pravidly, které strany pro řízení zvolily. Na 
rozdíl od soudců rozhodci pravděpodobně nekladou takový důraz na otázky veřejného 

pořádku a veřejného zájmu, naopak upřednostňují interakci se stranami, neboť právě ty 

je volí a mohou případně v budoucnu volit znovu.9 Přesto jsou však rozhodci v řízení 

nezávislou třetí stranou, která zajišťuje oběma stranám rovné právo na obhajobu a jejíž 
rozhodnutí je závazné, konečné a vůči neúspěšné straně vynutitelné. Strany nemohou 
výsledek řízení, rozhodčí nález, odmítnout a mají pouze omezenou možnost jeho 
přezkumu před obecnými soudy.10  

 4 RABAN op. cit., s. 2. 5 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 14. 6 MAKARIUS op. cit., s. 1. 7 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 14. 
8 BORN, Gary. International arbitration: law and practice. Alphen aan den Rijn, The Netherlands: 
Kluwer Law International, 2012, xxviii, 480 s. ISBN 90-411-4562-1. s. 4-5. 
9 MOSES, Margaret L. The principles and practice of international commercial arbitration. 2nd ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 392 s. ISBN 978-1-107-40133-4. s. 2. 10 BORN 2012 op. cit., s. 4-5. 
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Dle empirické studie, jejímž autorem je Bühring-Uhle11, převažují dvě 

charakteristiky rozhodčího řízení, kvůli nimž si ho strany volí k řešení svého sporu a 

které tudíž považují za jeho hlavní výhody. První z nich je určitá neutralita fóra, díky 

níž nemůže být ani jedna ze stran na úkor strany druhé zvýhodněna tím, že by řízení 

probíhalo před soudem státu, jehož je tato strana příslušníkem a jehož právní prostředí a 

kultura je jí tudíž bližší.12 Záleží však pochopitelně na vůli stran a na tom, zda se obě 

strany podílely na vzniku rozhodčí doložky stejnou měrou. 
Druhou dle studie13 nejvíce oceňovanou charakteristikou rozhodčího řízení je 

rozvinutý systém uznání a prohlášení vykonatelnosti rozhodčích nálezů na základě 

Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (dále jen „Newyorská 

úmluva“ či „NY Úmluva“).14 Tato úmluva má k datu odevzdání této práce 
168 smluvních států15 a poskytuje tak stranám vyšší pravděpodobnost výkonu jejich 

práva než systém vykonatelnosti rozhodnutí soudních, kde dosud neexistuje dostatečně 

rozšířená jednotná mezinárodněprávní úprava, jak již bylo zmíněno výše. Navíc je 

právní úprava Newyorské úmluvy týkající vykonatelnosti interpretována široce a soudy 

jsou při splnění daných podmínek povinné uznat vykonatelnost rozhodčího nálezu, a 

také tak ve většině případů činí.16 
Další, pro respondenty studie17 nejvíce relevantní výhody jsou neveřejnost 

řízení, možná odbornost stranami zvolených arbitrů v předmětu řízení, dále zpravidla 

nepřípustnost přezkumu rozhodčího nálezu orgánem druhého stupně a dále omezená 
možnost stran vyžadovat vydání či poskytnutí důkazů od protistrany, neboli proces 

 11 BÜHRING-UHLE, Christian a (eds.). A Survey on Arbitration and Settlement in International Business Disputes. In: DRAHOZAL, Christopher R., NAIMARK, Richard W. Towards a science of international arbitration: collected empirical research. The Hague: Kluwer Law International, 2005, s. 25-42. ISBN 90 411 2322 9. s. 31. 12 BÜHRING-UHLE op. cit., s. 31. 13 BÜHRING-UHLE op. cit., s. 31. 14 Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 10. června 1958, New York, vyhlášena pod 

č. 74/1959 Sb. 15Seznam smluvních států Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 10. června 1958 [online] United Nations Treaty collection [cit. 10.4.2021] Dostupné z.: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_en. 16 MOSES 2012 op. cit., s. 3. 17 BÜHRING-UHLE op. cit., s. 31. 
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v common law známý jako discovery.18 Výhodnost posledních dvou zmíněných 

charakteristik je však do určité míry sporná. Neexitence odvolací instance sice značně 

šetří čas, na druhou stranu v případě chybně vydaného rozhodčího nálezu má pro strany 

nemalý význam. Vedle toho limitování procesu discovery je výhodou zejména 

z pohledu stran ze zemí common law, pro které je tento postup, a zejména jeho široké 

pojetí, typický. V zemích kontinentálního práva se povinnost vydat dokumenty 

protistraně uplatňuje jen velice úzce, proto strany pocházející z těchto zemí obvykle 
vnímají tuto charakteristiku jako málo relevantní.19 

Další charakteristikou, která je spíše sporná, je tvrzení, že náklady rozhodčího 

řízení jsou nižší než náklady řízení soudního. Výše nákladů je velmi relativní, neboť 

závisí na mnoha skutečnostech, např. na typu rozhodčího řízení, odměně rozhodců či 
způsobu stanovení nákladů řízení dle sazebníku rozhodčího soudu. Obdobné je to 

s délkou řízení, kdy jedna ze stran může řízení uměle prodlužovat a oddalovat vydání 

rozhodčího nálezu, který by nebyl v její prospěch.20 Strany proto i do rozhodčího řízení 

přenášejí metody k tomu používané v řízení soudním. I tím pak samozřejmě dochází ke 

zvyšování celkových nákladů.21 Náklady řízení tak nelze jednoznačně zařadit mezi 

výhody rozhodčího řízení.  
Mezi další pozitiva rozhodčího řízení však můžeme zařadit jednodušší a značně 

flexibilní procesněprávní úpravu, jejíž základy se od sebe na mezinárodněprávní úrovni 

v jednotlivých úpravách často příliš neliší. Vítaná je i vyšší autonomie vůle stran i 

rozhodců, než která jim náleží v soudním řízení.22 Naopak jako nevýhodu lze vnímat 

rozdílnou úpravu přípustnosti rozhodování určitých typů sporů v rozhodčím řízení, tedy 

úpravu tzv. arbitrability. Není-li totiž v místě výkonu rozhodčího nálezu, který byl 

vydán v jiném státě, spor arbitrabilní, nelze pak právo v něm obsažené vykonat.23 Jako 
určitá nevýhoda pak může působit i to, že rozhodcům nejsou svěřeny téměř žádné 

 18 K tomu blíže viz MARGHITOLA, Reto. Document production in international arbitration. Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law International, 2015, xvii, 294 s. International arbitration law library, volume 33. ISBN 90-411-5159-1. 19 BÜHRING-UHLE op. cit., s. 32. 20 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 82-83. 21 MOSES 2012 op. cit., s. 4. 22 MOSES 2012 op. cit., s. 4. 23 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 85-86. 
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donucovací pravomoci. Jejich autorita je bezzubá vůči stranám, které nechtějí 

spolupracovat, a vede to, jak již bylo zmíněno, pouze k průtahům a vyšším nákladům.24 
Zvolí-li strany rozhodčí řízení, mohou se také rozhodnout, zda svůj spor podřídí 

rozhodčímu řízení ad hoc či zda zvolí jeho institucionalizovanou verzi před jedním ze 

stálých rozhodčích soudů.25 Rozhodčí soudy stranám nepochybně poskytují větší právní 

jistotu a předvídatelnost, ne toliko při samotném rozhodování, jako spíše o průběhu 

řízení, stálosti soudu a také co se týče nákladů řízení. Nespornou výhodou je i 

administrativní zázemí rozhodčího soudu poskytující stranám potřebnou podporu při 

řadě úkonů (např. zasílání, kopírování dokumentů, poskytnutí místností atd.).26 
V institucionalizovaném řízení však nerozhoduje rozhodčí soud jako instituce, stejně 

jako v řízení ad hoc i zde rozhodují jmenovaní rozhodci. Rozdíl je v tom, že stálý 

rozhodčí soud řízení procesně i administrativně zaštiťuje zejména prostřednictvím 

svého sídla, statutu, svých statutárních a administrativních orgánů a hlavně 

prostřednictvím rozhodčích pravidel včetně pravidel o nákladech řízení, která mají 

rozhodčí instituce obvykle předem vypracována a jejichž účelnost je již prověřena řadou 

předchozích sporů. Stálé rozhodčí soudy mohou být také nápomocné „nezkušeným“ 
stranám už při samotném uzavírání rozhodčí smlouvy.27 

Na rozdíl od řízení před stálým rozhodčím soudem, řízení ad hoc nemá svoje 

stálé sídlo, ani administrativní zázemí a je tedy vedeno pouze za účelem rozhodnutí 

jednoho konkrétního sporu. Neexistují ani žádná předem daná rozhodčí pravidla, strany 
společně s rozhodci mohou ustanovit vlastní procesní pravidla, což umožní individuální 

přístup a zohlednění všech specifik sporu, nicméně vyžaduje to i poměrně vysokou 

odbornost a zkušenost. Proto strany mohou využít i soubor ověřených rozhodčích 

pravidel některého ze stálých rozhodčích soudů či zvolit široce užívaná obecná 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL pro mezinárodní rozhodčí řízení.28 Výhodou řízení ad 
 24 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 85-86. 25 Např. Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICA ICC), Vídeňské středisko 

mezinárodního rozhodčího řízení (VIAC), Londýnský soud pro mezinárodní rozhodčí řízení (LCIA),  

Americká arbitrážní asociace (AAA) a další instituce sídlící v Číně, Rusku, Hong Kongu, Švýcarsku. 26 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 66, 69. 27 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 66, MOSES 2012 op. cit., s. 9. 28 UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 4, as adopted in 2013) [online]. 
Vienna:United Nations Commission on International Trade Law, 2013 [cit. 11.4.2021]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/uncitral-arbitration-rules-2013-e.pdf. (dále jen. „Rozhodčí pravidla UNCITRAL“). 
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hoc mohou být jeho nižší náklady, jelikož není třeba financovat náklady celé instituce 

jako u rozhodčího soudu, a také již zmíněná možnost přizpůsobení pravidel řízení 
konkrétnímu sporu a tudíž větší volnost stran. Z tohoto důvodu je tento typ řízení užíván 

v případech, kdy jednou ze stran je stát nebo kdy strany už mají zkušenosti s rozhodčím 

řízením a jmenují zkušené rozhodce.29 
1.2. Další alternativní řešení sporu 

Třetí kategorií jsou tzv. alternativní způsoby řešení sporů, často označované 

zkratkou ADR – z anglického alternative dispute resolution.30 Jako alternativa mohou 
být chápány ve vztahu ke způsobům řešení sporů garantovaných veřejnou mocí, tedy k 
soudnímu a rozhodčímu řízení, ale někdy31 se tak označují i všechny typy řízení, které 

neprobíhají před státními soudy. Mezi alternativní způsoby by se tak řadilo i rozhodčí 

řízení. Některé prvky mají sice společné, např. založení pravomoci rozhodčího orgánu, 

které na rozdíl od soudů probíhá výhradně dohodou stran, shodná je také nestátní 

povaha těchto orgánů.32 Na druhou stranu dohoda o urovnání sporu jako taková není 
exekučním titulem, k tomu je třeba, aby se stala součástí jiného, státní mocí 

vynutitelného dokumentu. Rozhodčí nález je tak z důvodu jeho závaznosti a 
vykonatelnosti jakousi vyšší formou řešení sporu.33 Proto je možná vhodnějším 

společným pojmenováním obou typů řízení mimosoudní řešení sporů34 a tak pro účely 
této práce rozhodčí řízení vyčleňuji z alternativních způsobů řešení sporů, které 

rozumím jako samostatnou kategorii.  
Hlavním znakem ADR technik je dobrovolná účast stran na konání řízení a na 

rozdíl od rozhodčího řízení i dobrovolné podřízení se jeho výsledku. Tím totiž není 

závazné a vykonatelné rozhodnutí, nýbrž dohoda stran.35 Z toho důvodu hraje zásadní 
roli vůle stran aktivně se podílet na řízení a hledat vzájemně přijatelné řešení sporu. Při 

 29 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 67-69 a MOSES 2012 op. cit., s. 9-10. 30 Jak uvádí ROZEHNALOVÁ a RABAN, někdy se tato zkratka interpretuje také jako amicable dispute resolution. Tuto interpretaci užívala např. Mezinárodní obchodní komora v Paříži. Srov. ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 13. a RABAN op. cit., s. 3. 31 Jak uvádí Moses ve Spojených státech amerických se pod pojmem Alternative dispute resolution 

obvykle rozumí všechny způsoby řešení sporu odlišné od soudního řízení, tedy i rozhodčí řízení. Srov. 

MOSES 2012 op. cit., s. 14. Shodně i RABAN řadí rozhodčí řízení pod alternativní způsoby řešení sporů. Srov. RABAN op. cit., s. 4, 42. 32 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 21. 33 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 22. a RABAN op. cit., s. 42. 34 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 13. 35 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 22. a MAKARIUS op. cit., s. 1. 
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absenci této vůle bude použití ADR technik bezvýsledné.36 Proto jsou spíše prvním 
stupněm celého procesu řešení sporu a v případě, že se stranám nedaří dospět k dohodě, 
přechází se k řízení soudnímu či rozhodčímu. Strany často dokonce pomocí 

tzv. multi-tier doložek podmiňují konání rozhodčího řízení předchozím neúspěšným 

pokusem o urovnání sporu jednou z ADR technik.37 
Účelem ADR není autoritativní posouzení a rozsouzení sporu a určení úspěšné a 

neúspěšné strany, ale zprostředkování jednání stran vedené stranami zvolenou třetí 

osobou a nalezení oboustranně výhodné dohody.38 Právě onen mezičlánek v podobě 

třetí strany odlišuje ADR techniky od tzv. negociací neboli přímých smírných jednání 

stran. Nemusí se ani nutně jednat o osobu nezávislou a nestrannou na účastnících řízení, 
jejím úkolem je pomoci stranám dospět vhodnému řešení a její schopnosti a kvality jsou 
proto pro výsledek řízení klíčové. Na druhou stranu na rozdíl od soudců a rozhodců 

nemá obvykle osoba pověřená vedením sporu žádné donucovací či rozhodovací 

pravomoci.39 Průběh řízení nepodléhá žádné konkrétní procesněprávní úpravě a 

dokonce ani po stránce hmotněprávní nemusí být dohoda po právu (není-li protiprávní), 
pokud odpovídá vůli stran.40 

Typů řízení, které lze zařadit pod ADR, je velké množství a stále vznikají nové, 

s většími či menšími odchylkami.41 Obtížné je i jejich dělení. Zjednodušeně je však 

možné říci, že existují základní techniky, mezi něž patří např. mediace, konciliace, 
mini-trial, pre-arbitral referee nebo technická expertiza, dále vznikají techniky úplně 

nové jako rent-a-court a multi-door court, a třetí kategorií jsou techniky tzv. smíšené 

vyvíjející se ze spojení mediace a arbitráže. Jsou jimi med-arb a medaloa.42   

 
36 MAKARIUS op. cit., s. 1. a KYSELOVSKÁ, Tereza a kolektiv. Mezinárodní soudnictví: 

[bakalářský studijní program]. 2., dopl. a upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2015, 131 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 517. ISBN 978-80-210-7751-

5. s. 10. 37 MAKARIUS op. cit., s. 1. a MOSES 2012 op. cit., s. 14. 38 KYSELOVSKÁ op. cit., s. 10. a ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 22, 23. 39 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 22-26. 40 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 22. a KYSELOVSKÁ op. cit., s. 11. 41 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 28. 42 KYSELOVSKÁ op. cit., s. 12. 
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Výhodou, kterou přináší využití ADR technik ve srovnání se soudním či 

rozhodčím řízením, je zejména úspora času i nákladů.43 Pro strany ale může být velkým 

přínosem i přátelské řešení sporu, a to hlavně co se týče jejich budoucího obchodního 

vztahu. To, že ADR řízení nestanoví „vítěze“ a „poraženého“ sporu, ale nabádá obě 

strany k určitým ústupkům vedoucím ke kompromisnímu řešení, umožňuje zachovat 

vzájemně dobré vztahy mezi stranami a pokračovat v jejich obchodní spolupráci i 
v budoucnu, což může přinést další zisky.44 Strany také zpravidla oceňují, že při užití 

ADR technik nedochází nutně ke zveřejnění jejich obchodního tajemství. Přestože 

v rozhodčím řízení fungují podobné ochranné mechanismy, nelze důvěrnost informací 

zajistit v případě, že se jedna ze stran bude domáhat zrušení rozhodčího nálezu. Další 

výhodou je i onen již zmíněný omezený vliv konkrétní právní úpravy na řízení, odpadá 

tedy potřeba hledat rozhodné právo pro spor a většinou je minimální i vliv práva místa, 

kde řešení sporu probíhá.45 
ADR však bezpochyby mají i určité nevýhody. Jednou z nich je skutečnost, že se 

po dobu řízení nestaví promlčecí, prekluzivní ani jiné lhůty. V případě neúspěchu 

tohoto způsobu tak může být ohroženo následné konání rozhodčího nebo soudního 
řízení ve věci, a to z důvodu uplynutí lhůty. Někdy může být dokonce úmyslem jedné ze 

stran jinému řízení úplně zabránit, či alespoň odložit jeho zahájení a konečné rozhodnutí 

ve věci. Prodlužování procesu řešení sporu má neblahý vliv i na průběh dokazování. 
Částečným ohrožením pozdějšího úspěchu v navazujícím řízení může být i fakt, že 

strany odkryjí protistraně svoji případnou taktiku řešení daného sporu.46 
2. Prorogační doložky 

Prorogační doložka, neboli dohoda o volbě soudu, je dohoda stran o tom, který 

soud bude mít pravomoc rozhodnout jejich případný budoucí spor.47 Je potřeba si 

uvědomit, že volba soudu neovlivňuje jen čistě praktickou stránku sporu, tedy kam (a 

jak daleko) se strany budou k řízení muset dostavit, v jakém jazyce bude řízení vedeno 
či jak kvalitní je zvolený soudní systém. Následky takové volby jsou mnohem 

 43 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 23. 44 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 25. 45 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 24, 26. 46 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 24. 47 BORN, Gary. International arbitration and forum selection agreements: drafting and enforcing. 4th ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013, xv, 450 s. ISBN 9789041147769. s. 2. 
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dalekosáhlejší, neboť právní řád místa soudu (lex fori) se použije jak pro procesní právo 

soudního řízení, tak pro účely kolizních norem. Určitý vliv má dokonce i na 

hmotněprávní stránku sporu, a to prostřednictvím imperativních norem, výhrady 

veřejného pořádku a v některých případech ochrany slabší smluvní strany i 

prostřednictvím běžných kogentních norem.48 Samotná volba práva (tj. bez současné 

volby soudu) proto nemusí být dostatečnou ochranou a zajištěním právní jistoty, neboť i 

tyto právě vyjmenované normy mohou výsledek sporu zcela obrátit.49 
Na území České republiky jako členského státu EU, patří mezi nejvýznamnější 

právní úpravu prorogačních doložek bezpochyby unifikační právní úprava EU. Do 
budoucna však může být významná i úprava obsažená v Haagské úmluvě o dohodách o 

volbě soudu50 z roku 2005 (dále jen „Haagská úmluva“), která vstoupila v účinnost 

1. října 2015 a obsahuje univerzální mezinárodní úpravu volby soudu, která tu dosud 

chyběla. Její dopad je ale zatím bohužel omezen vzhledem k malému počtu smluvních 

států. Bohužel ani nic nenaznačuje tomu, že by se to v nejbližší době mělo nějak 

výrazně změnit.51 Vedle států EU (pro Dánsko s účinností až od 1. 9. 2018) jsou jimi 
ještě Singapur, Mexiko, Černá Hora a od 28.9.2020 také samostatně Spojené Království 

Velké Británie a Severního Irska, které vystoupilo z Evropské Unie. Ukrajina, Spojené 

státy americké, Čína, Severní Makedonie a nově také Izrael úmluvu sice podepsaly, ale 
dosud ji neratifikovaly ani nevyužily žádný obdobný postup k tomu, aby se staly 
smluvními státy.52 Při zkoumání doložek o volbě soudu jsem se proto rozhodla zaměřit 

se především na právní úpravu Evropské Unie. 

 
48 BŘÍZA, Petr. Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012, 

xxii, 300 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7179-606-0. s. 5-13. 49 BŘÍZA op. cit., s. 13.  50 Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu, Haagská konference o 
mezinárodním právu soukromém. Dostupná také z: https://assets.hcch.net/docs/510bc238-7318-47ed-9ed5-e0972510d98b.pdf. 51 Dle Borna je má Haagská úmluva hodně nedostatků a státy proto nebudou spěchat s její ratifikací. Srov. BORN, Gary B. Recent Developments in International Arbitration. Indian Journal of Arbitration Law. 2016, roč. 5, č. 1, s. 1-6. In: HeinOnline [právní informační systém]. William S. Hein & Co., Inc. 

[cit. 26. 4. 2020]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/. s. 1. 52 Seznam smluvních států Haagské úmluvy ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu [online]. 

Haagská konference o mezinárodním právu soukromém [cit. 16. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98. Blíže k Haagské úmluvě srov. též 

BŘÍZA op. cit, s. 193-218. 
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V současnosti je v EU účinnou právní úpravou nařízení Brusel I bis53 o 
příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech (dále jen „nařízení Brusel I bis“ či „revize nařízení“ či jen „Nařízení“), které 

s účinností od 10. ledna 201554 revidovalo nařízení původní, Brusel I55 (dále jen 
„nařízení Brusel I“ nebo „původní nařízení“). Toto nařízení vycházelo z úpravy 

obsažené v Bruselské úmluvě56 z r. 1968 (dále jen „Bruselská úmluva“), která položila 

základy úpravy mezinárodní pravomoci soudů členských států EU.57 Vedle těchto 
klíčových právních instrumentů existují ještě další dvě úmluvy, které rozšiřují v zásadě 

shodnou úpravu původního nařízení i na další evropské státy – Dánsko, Island, Norsko a 

Švýcarsko. První z nich je Dohoda mezi Evropskou unií a Dánským královstvím o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech ze dne 19. října 2005.58 Dánsko pak navíc oznámilo Komisi EU dopisem ze dne 
20. prosince 2012, že se rozhodlo provést i nařízení Brusel I bis, a proto se na vzájemné 

vztahy uplatňuje i tato nová úprava.59 Druhou úmluvou je pak Úmluva ze dne 30. října 

2007 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 

 53 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 16. 4. 2021]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 54 Kromě čl. 75 a 76, které jsou účinné již ode dne 10. ledna 2014. Srov. čl. 81 Nařízení Brusel I bis. 55 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 56 Úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech. Úř. věst. L 299, 31.12.1972, s. 32. v konsolidovaném znění Úř. věst. C 27, 26.1.1998, s. 28. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. V českém znění nebyla Úmluva nikdy vydána, jelikož Česká republika jí ani 

nebyla nikdy vázána. S jejím přístupem do EU v r. 2004 se pro ni stalo platné už nařízení Brusel I. Srov. 

BŘÍZA op. cit., s. 120, pozn. č. 4. 
57 MAGNUS, Ulrich, MANKOWSKI, Peter (eds.). Brussels Ibis regulation. Köln: Otto Schmidt, 

2016, 1200 s. European commentaries on private international law, volume I. ISBN 978-3-

504-08005-1. s. 593. 58 Dohoda mezi Evropskou unií a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 19. října 2005. Úř. věst. L 299, 16.11.2005, s. 62. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 59 K dohodě mezi Evropskou unií a Dánským královstvím o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Úř. věst. L 182, 10.7.2015, s. 1. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
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obchodních věcech (dále jen „Luganská úmluva II“)60, která zavádí prakticky totožnou 

úpravu nařízení Brusel I i ve Švýcarsku, Norsku a na Islandu. Právě díky podobnosti 

úpravy je možné k interpretaci úmluvy použít materiály týkající se evropských nařízení 

a naopak.61 
Ustanovení čl. 25 nařízení Brusel I bis, které upravuje prorogační dohody, 

zůstalo ve svém základu v zásadě shodné s jeho předchůdci, čl. 23 nařízení Brusel I a 

čl. 17 Bruselské úmluvy.62 Právě z tohoto důvodu mají původní články stále velmi 

podstatný vliv, neboť k nim byla vytvořena bohatá judikatura SDEU, která ohledně 

nezměněných částí čl. 25 zůstává použitelná i nadále.  
Nicméně některé změny ve znění čl. 25 přeci jen nastaly. Dle bodu 22 

Preambule nařízení Brusel I bis je jedním z cílů revize nařízení „posílení účinnosti 

dohod o výlučné volbě soudu“. Je tak vyjádřena snaha odstranit některé vady a 

nejasnosti vyplývající z původního nařízení, které omezovaly účinnost prorogačních 

doložek a vyvolávaly tak spíše právní nejistotu stran.63 Přitom zajištění větší právní 

jistoty stran ohledně jejich případného budoucího sporu je hlavním účelem 

prorogačních doložek. Nutno však podotknout, jak shodně uvádí i Magnus64 a Bříza65, 
že řešení některých problémů původního nařízení nejsou úplná a naopak mnohdy 
vytváří problémy nové.  

Hlavní změny, které přinesla revize nařízení, budou detailněji rozebrány u 
jednotlivých institutů v podkapitolách níže. Jedná se však zejména o zrušení podmínky 

bydliště alespoň jedné ze stran v členském státě EU, dále stanovení rozhodného práva, 

kterým se má řídit posuzování materiální platnosti doložek, významná je také nová 

úprava litispendence, která upřednostňuje stranami zvolený soud, a konečně nové je i 

výslovné zakotvení principu oddělitelnosti prorogační doložky od zbytku smlouvy.66 

 60Úmluva ze dne 30. října 2007 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Lugano. Úř. věst. L 147, 10.6.2009, s. 5-43. In: EUR-lex [právní informační systém]. 

Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 17. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 61 BŘÍZA op. cit., s. 120. 
62MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 593. 
63 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 593. 64 In MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 593, 594. 65 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 187. 66 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 182-186. 

http://eurlex.europa.eu/
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Uzavření prorogační dohody je pouze jedním ze dvou typů ujednání o 

příslušnosti (tzv. mezinárodní příslušnosti, nebo také pravomoci či jurisdikci)67 dle 
kapitoly II, oddílu 7 nařízení Brusel I bis. Druhým způsobem volby soudu je přímé 
podřízení se jurisdikci soudu v již zahájeném řízení dle čl. 26 Nařízení. Pravomoc 
soudu bude v tomto případě založena konkludentním souhlasem žalované strany, a to 
tak, že se žalovaná strana řízení před soudem zúčastní, a zároveň při něm nebude 

nepříslušnost soudu namítat. Z důvodu omezeného rozsahu této práce se nadále budu 

zabývat pouze prorogačními doložkami dle čl. 25 Nařízení. Je však potřeba zmínit, že 

podřízení se jurisdikci určitého soudu může mít zcela zásadní vliv na účinnost 
prorogační dohody. Příslušnost (pravomoc) soudu, jíž se strany podřídily po zahájení 

řízení, má totiž přednost před příslušností (pravomocí) soudu uvedeného v prorogační 

dohodě sjednané před zahájením tohoto řízení. Jinými slovy ustanovení čl. 26 Nařízení 
má aplikační přednost před ustanovením čl. 25 Nařízení. Ani takto stanovená 

(mezinárodní) příslušnost však nesmí odporovat pravidlu o výlučné příslušnosti dle 

čl. 24 Nařízení. 68 
K přednosti čl. 26 Nařízení se vyjádřil i SDEU ve svém rozsudku Taser 

International69, ve kterém posuzoval příslušnost soudu členského státu EU při existenci 

prorogační doložky ve prospěch třetího státu. SDEU řekl, že pokud se žalovaný účastní 

řízení před soudem a zároveň během řízení nenamítá nepříslušnost soudu členského 

státu, jedná se o konkludentní podřízení se jurisdikci tohoto soudu ve smyslu čl. 26 

Nařízení, která má přednost před dříve uzavřenou dohodou o volbě soudu, a soud proto 

 67 Ohledně tohoto pojmu vznikla jistá terminologická ambivalence mezi jednotlivými jazykovými 

verzemi nařízení Brusel I bis. Anglická verze nařízení užívá pojem jurisdiction, který v češtině odpovídá 
spíše pojmu pravomoc, tedy oprávnění soudů rozhodovat. Nicméně česká jazyková verze nařízení zvolila pojem příslušnost, který má však v české právní terminologii význam odlišný. Pro účely nařízení je tak 
třeba tento pojem chápat jako tzv. mezinárodní příslušnost, tedy pojem specifický pro unijní právo, který se od českého právního pojmu liší. A v tomto smyslu je proto tento pojem užíván i v této práci. Blíže srov. PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2013, xxx, 304 s. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-504-6. s. 96-97. Nutno říci, že 

rozdíly jsou i v ostatních jazykových verzích, např. francouzská, španělská, italská i německá 

užívají pojmu příslušnost (compétence, competencia, competenza, Zuständigkeit), oproti tomu 

verze slovenská či polská uvádí pojem pravomoc (právomoc, jurysdykcja). 68 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 677, 679, BŘÍZA 2012 op. cit., s. 174. Bříza sice ve své 

knize pojednává ještě o původním nařízení Brusel I, jeho v této práci zmiňované závěry však platí i pro 

jeho nové znění obsažené v čl. 25 nařízení Brusel I bis. 69 Rozsudek Soudního dvora Evropské Unie ze dne 17.3.2016, Taser International Inc. v. SC Gate 4 Business SRL a Cristian Mircea Anastasiu, věc C-175/15, EU:C:2016:176. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 30. 10. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/.(dále jen „Taser International“). 

http://eurlex.europa.eu/
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není povinen z úřední povinnosti prohlásit svoji nepříslušnost.70 Naopak soud dokonce 
deklaroval, že pokud jsou naplněny předpoklady čl. 26 Nařízení, soud členského státu 

prohlásit svoji nepříslušnost z úřední povinnosti ani nesmí.71 
Ustanovení čl. 25 nařízení Brusel I bis se skládá z pěti odstavců. Odstavce 1 a 2 

stanovují podmínky aplikace Nařízení na prorogační doložky, dále upravují jejich 
formální platnost, jejich účinky a nově zmiňují i rozhodné právo pro jejich materiální 

platnost. Odstavec 3 se týká volby soudu pro případ žalob z trustu, odstavec 4 určuje 

limity volby soudu a aplikační přednost dalších ustanovení Nařízení. A konečně 

odstavec 5 výslovně zakotvuje oddělitelnost prorogační doložky od smlouvy hlavní.72 
Důležitým předpokladem efektivní volby soudu je aplikační přednost čl. 25 

Nařízení před ostatními články, které upravují (mezinárodní) příslušnost, zejména tedy 

před čl. 4 a čl. 6, 7, 8 Nařízení.73 Z tohoto pravidla však existují výjimky, některé z nich 
dokonce ustanovené samotným čl. 25 odst. 4 Nařízení. Vedle již zmíněné přednosti 
čl. 26 Nařízení se před prorogační dohodou přednostně uplatní i zmíněná úprava 

výlučné (mezinárodní) příslušnosti obsažená v čl. 24 Nařízení. V případě vzniku sporu, 

na který se vztahuje čl. 24 Nařízení, se tak k doložce prorogující soud jiného členského 

státu nebude přihlížet. 
Prorogační doložky pak nesmí odporovat ani ustanovením čl. 15, 19 a 23 

Nařízení, které v zájmu ochrany slabší strany v pojistných, spotřebitelských a 

pracovních sporech tyto doložky významně limitují, i když je zcela nevylučují. Pro obě 

tyto výjimky tak platí, že autonomie vůle stran ustupuje jiným zájmům.74 SDEU se 
k tomuto vyjádřil v nedávném rozsudku BALTA v. GRIFS75 a vyslovil, že i když 

pojistná smlouva splňuje požadavky čl. 15 a 16 Nařízení (přítomnost „velkého rizika“) a 

 70 Srov. odst. 21-25 rozsudku Taser International. 71 Srov. odst. 36 rozsudku Taser International. 72 Srov. ustanovení čl. 25 nařízení Brusel I bis a DICKINSON, Andrew, LEIN, Eva a JAMES, Andrew (eds.). The Brussels I Regulation recast. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-871428-6. s. 279-280. 73 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 304. 74 Srov. ustanovení čl. 15, 19, 23 a 24 nařízení Brusel I bis a také MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 598. 75 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 27.2.2020. AAS „BALTA“ v. UAB „GRIFS AG“, věc C-803/18, EU:C:2020:123. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 30. 10. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/, odst. 41-46. 

http://eurlex.europa.eu/
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volba soudu je tedy přípustná, nelze se jí dovolat vůči pojištěné třetí osobě, která je 

slabší smluvní stranou. 
Dále je potřeba zmínit, že revize nařízení novým ustanovením čl. 31 odst. 2 měla 

přinést řešení jednoho z problematických aspektů původního nařízení týkajícího se 

rozsudku SDEU Gasser76 a čl. 27 nařízení Brusel I (tehdy čl. 21 Bruselské úmluvy). Jak 
však uvádí Bříza77 ve své argumentaci, tento cíl bohužel nebyl zcela naplněn. V případu 

Gasser SDEU výslovně stanovil přednost litispendenčního pravidla obsaženého v čl. 27 
nařízení Brusel I před úpravou prorogačních doložek. Překážka již zahájeného řízení tak 
dle SDEU měla být respektována i v případech, kdy strany sice nejdříve uzavřely 

prorogační doložku, nicméně žaloba pak byla po vzniku sporu podána u jiného než 

prorogovaného soudu. Platnost jurisdikční doložky a s ní i svoji pravomoc tak primárně 
mohl posoudit jen ten soud, před kterým bylo řízení zahájeno nejdříve. Žalovaná strana 

a jiný soud, před kterým by případně později bylo iniciováno řízení ve stejné věci, tak 
byly nejprve nuceny vyčkat rozhodnutí soudu prvního. 

Tento postup však dal vzniknout nekalé praxi, kdy strana, v jejímž zájmu nebylo 

rychlé vyřešení sporu či v jejíž neprospěch svědčila prorogační doložka, podala žalobu 

záměrně u jiného než prorogovaného soudu, který byl v horším případě známý svým 

pomalým rozhodováním a zdlouhavým procesem.78 Soudní dvůr EU si této skutečnosti 

byl vědom, přesto v rozsudku Gasser trval na tom, že čl. 27 nařízení Brusel I (tehdy čl. 

21 Bruselské úmluvy) nemůže být derogován čl. 23 tohoto nařízení (tehdy čl. 17 

Bruselské úmluvy).79 Argumentoval při tom vzájemnou důvěrou v právní systémy 
ostatních členských států, které mají povinnost respektovat jednotná pravidla 

 76 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 9.12.2003, Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl., 
věc C-116/02, Recueil, s.I-14693. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 15. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Gasser“). 77 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 184-186. 78 Mezi soudy členských států EU s nejdelší průměrnou dobou řízení v občanských a obchodních sporech 

patří Itálie, Chorvatsko, Řecko a Rumunsko. Nutno však dodat, že pro některé státy, jako např. Belgie, 

nebyla dostupná potřebná data. Srov. Zprávu Evropské Komise ze dne 8.7.2021, The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — The 2021 EU Justice Scoreboard, ref. č. COM/2021/389 final [online]. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011 [cit. 18. 9. 2021]. ISBN 978-92-76-38491-5. doi: 10.2838/67330. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf, Bříza pak uvádí Itálii a Belgii 

jako státy, kde pouhé nařízení prvního jednání před soudem vyžaduje velmi dlouhé časové rozmezí. Srov. 

BŘÍZA 2012 op. cit., s. 166. 79 Srov. odst. 46-54 a odst. 70-73 rozsudku Gasser. 

http://eurlex.europa.eu/
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mezinárodní příslušnosti.80 SDEU tím naznačil, že soudy členských států jistě musejí 
dojít ke stejnému závěru při rozhodování o své (ne)příslušnosti, a proto nebylo třeba 

litispendenční pravidlo jakkoli omezovat.81 Dle mého názoru tento závěr není možné 

učinit s takovou jistotou vzhledem k tomu, že za platnosti původního nařízení Brusel I 
neexistovalo jednoznačné pravidlo pro určení rozhodného práva pro otázky materiální 

platnosti prorogačních dohod. Domnívám se tedy, že se mohly objevit odchylky v 

rozhodování soudů jednotlivých členských států.82 I kdyby tomu tak ale nebylo, řízení 

se tímto postupem neúměrně prodloužilo. Ekonomicky slabší strany pak mohly raději 

přistoupit ke smírnému řešení sporu, než aby financovaly zdlouhavé soudní řízení.83 
Přestože i samotný rozsudek Gasser klade důraz na právní jistotu stran, kterou 

zajišťují jednotná jurisdikční pravidla, jsem toho názoru, že upřednostněním pravidla lis 
pendens před úpravou prorogačních doložek SDEU právní jistotu stran významně 

omezil. Díky přednosti prvního zahájeného řízení a díky výše zmíněným souvisejícím 

problémům se značně snížila účinnost těchto doložek, protože k posouzení případu 

soudem v doložce určeným může vést dlouhá cesta. S účinností pak klesá i právní 

jistota stran ohledně případného budoucího sporu, což jde proti vlastnímu smyslu 
prorogačních dohod, neboť hlavní motivací stran k jejich uzavření bývá právě posílení 

právní jistoty. 
Je sice pravda, že shodné zdržovací taktiky mohou strany použít i v případě, že 

žádnou prorogační doložku neuzavřely. Jedna ze stran vědomě podá žalobu u 

(mezinárodně) nepříslušného soudu s nadprůměrnou délkou řízení. Pro tento případ také 

neexistuje žádná výjimka z pravidla litispendence. Přesto se domnívám, že právě 

prorogační doložky by měly být tím prostředkem, který by stranám umožnil se tomuto 

problému vyhnout, pokud budou ohledně svých práv „bdělé“ a doložku uzavřou. 
Řešení tohoto problému mělo být nastoleno novým nařízením Brusel I bis. Jeho 

ustanovení čl. 31 odst. 2 nově stanoví přednost řízení vedeného soudem uvedeným ve 
výlučné prorogační doložce před řízením soudů jiných členských států. Výjimku tvoří 

pouze případy, kdy daná doložka bude neplatná z důvodu jejího rozporu s úpravou 

 80 Srov. odst. 72 rozsudku Gasser. 81 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 166. 82 K tomu blíže srov. BŘÍZA 2012 op. cit., s. 157-159 a podkapitolu 2.3. této práce. 83 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 166. 
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ochrany slabší smluvní strany v oddílech 3, 4 nebo 5 Nařízení.84,85 V ostatních 

případech jakmile prorogovaný soud zahájí řízení, jsou ostatní soudy povinny řízení ve 

stejné věci s týmiž stranami přerušit. Dle odstavce 3 tohoto ustanovení pak ostatní 

soudy deklarují svoji (mezinárodní) nepříslušnost v okamžiku, kdy se prorogovaný soud 

shledá příslušným.86 
Bohužel přes veškerou snahu ani nová úprava nařízení Brusel I bis nepřinesla 

dostatečné řešení problému spojeného s případem Gasser. Došlo pouze k jeho určité 

transformaci a výměně pozic stran. Zatímco dle předchozí úpravy byli zvýhodněni spíše 
ti, kteří tvrdili neexistenci či neplatnost prorogační doložky a žalovali před jiným 

soudem, nyní mají určitou výhodu ti, kteří se doložky dovolávají, neboť je řízení před 

prorogovaným soudem upřednostněno. To by samo o sobě bylo pozitivní, ale jak uvádí 

Bříza87, skutečný problém se pouze přesouvá, když nová úprava vede strany k 
„dovolávání se vymyšlených či falešných jurisdikčních dohod“. Stará zdržovací taktika 

je tak jen nahrazena taktikou novou, když strana opět může zahájit řízení před pomalu 

rozhodujícím soudem.88 Nicméně přeci jen se mi tento postup jeví jako o něco hůře 

realizovatelný, když si strana musí doložku zcela vymyslet a poměrně závažně tím 

překračuje pravidla. Dřívější tvrzení její neplatnosti se mi jeví jako snazší. 
Postup „falšování“ doložky je pak plně účinný pouze v případě, že strany nemají 

společně uzavřenou jinou prorogační doložku, které by se pak protistrana dovolávala. 
V případě konfliktu doložek se dle bodu 22 Preambule nařízení Brusel I bis opět použije 

obecné ustanovení o litispendenci, a v takovém případě se celé řešení problému případu 

Gasser vrací na začátek, jinak řečeno k jeho řešení nedochází. Závaznost tohoto 
 84 Srov. ustanovení čl. 31 odst. 4 nařízení Brusel I bis.  85 Např. přípustné jsou prorogační doložky, které umožňují pouze slabší straně (pojištěnému, pojistníkovi, 

spotřebiteli, zaměstnanci) žalovat u jiného soudu, než který je určen Nařízením. Soud, před nímž bylo 

řízení zahájeno nejdříve, může posoudit soulad doložky s čl. 15, 19 a 23, a s tím i její platnost, i když 

bude řízení zároveň zahájeno i před soudem prorogovaným, kterému by jinak musel dát přednost. 

Výjimka z litispendenčního pravidla se tak pro tyto případy neuplatní. V dalších věcech už však přednost 

prorogovaného soudu Nařízení nijak neomezuje.  Shledá-li však první soud doložku v souladu s oddíly 3, 

4 a 5 Nařízení, své řízení přeruší a nechá v něm pokračovat soud prorogovaný, včetně dalšího zkoumání 

příslušnosti a platnosti doložky. Je zajímavé, že přednost prorogovaného soudu zřejmě platí i pro případ rozporu doložky s výlučnou příslušností, neboť Nařízení se o neaplikaci výjimky z litispendenčního 

pravidla nijak nezmiňuje na rozdíl od zmíněné úpravy ochrany slabší smluvní strany. Proto dovozuji, že deroguje-li doložka příslušnost soud, který je výlučně příslušný, musí o její neplatnosti rozhodnout pouze 

prorogovaný soud, nikoliv soud, u něhož bylo řízení zahájeno nejdříve.  86 Srov. ustanovení čl. 31 odst. 2 a 3 nařízení Brusel I bis a bod 22 Preambule tohoto nařízení. 87 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 184-185. 88 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 185. 
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ustanovení však může být otázkou vzhledem k jeho umístění v preambuli a nikoliv 
v samotném textu Nařízení.89 Dokud však nebude vydána odlišná judikatura, nezbývá 
než Nařízení vykládat tímto způsobem. Řešení problému spojeného s případem Gasser 
se tak posunulo lehce pozitivním směrem, nikoliv však zcela dostatečně. Souhlasím 

s Břízou90, že je-li upřednostněno řízení před prorogovaným soudem, strana využívající 

zdržovací taktiky pomocí falešné doložky se tak ani nemusí snažit podat žalobu jako 

první (nevyužije-li protistrana shodnou taktiku a nepůjdou-li tak dvě prorogační 

doložky proti sobě).  
Úprava obsažená v Haagské úmluvě se s touto problematikou vypořádala 

odlišně, když v ustanovení čl. 6 umožňuje kterémukoliv soudu přezkoumat platnost 

prorogační doložky, tedy nikoliv jen soudu prorogovanému.  Je sice pravda, že to může 

vést k dvojímu řízení v téže věci, a tak i k dvojímu rozhodnutí, což není žádoucí, 
přestože by oba soudy měly dojít ke stejnému závěru. Dle Břízy91 je to však vyváženo 

tím, že tento postup znemožní užít výše popsanou zdržovací taktiku.  Pro stranu totiž 

nemá význam zahajovat řízení u pomalého soudu a riskovat tak, že jiný soud, u něhož 

podala žalobu protistrana, vydá rozhodnutí rychleji. Nařízení Brusel I bis se však touto 
úpravou bohužel neinspirovalo.92 

Kromě toho, že doložka nesmí odporovat ustanovením čl. 24 Nařízení o výlučné 

příslušnosti a čl. 15, 19 a 23 Nařízení na ochranu slabší smluvní strany, musí ke své 

platnosti naplňovat řadu dalších formálních i materiálních podmínek. Tyto budou blíže 
popsány a rozebrány v následujících podkapitolách níže.  

 89 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 185. 90 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 185. 91 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 185. 92 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 185. Pro hlubší analýzu možného řešení srov. též BŘÍZA, Petr. Choice-of-Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion? Journal of Private International Law. Oxford: Hart Publishing Ltd., 2009, roč. 5, č. 3, s. 537-56. ISSN 1757-8418. In: HeinOnline [právní 

informační systém]. William S. Hein & Co., Inc. [cit. 28. 7. 2016]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/. s. 557-559. 
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2.1. Působnost nařízení Brusel I bis ve vztahu k prorogačním 

doložkám 
2.1.1. Teritoriální působnost 

Přestože se o tom uvažovalo, ani revize nařízení nakonec nepřinesla zakotvení 

tzv. univerzální působnosti93 a Nařízení se tak vztahuje pouze na soudní spory, u nichž 

má žalovaná strana bydliště na území některého členského státu EU.94 Není-li tomu tak, 
pak se až na výjimky stanovené v čl. 6 Nařízení použije pro určení pravomoci soudu 
vnitrostátních předpisů (včetně kolizních norem) daného členského státu, jehož soud 

řízení vede. Úprava prorogačních doložek však patří mezi jednu z těchto výjimek a 
podmínka bydliště žalované strany tak vyžadována není.95 Ustanovení čl. 25 Nařízení 

má tedy širší teritoriální působnost, než kterou stanoví obecné pravidlo. Tak tomu bylo 
částečně již za účinnosti původního nařízení Brusel I, jehož úprava prorogačních 

doložek sice na podmínce bydliště v některém z členských států EU trvala, postačovalo 

však, pokud ji naplnila kterákoliv ze stran (nikoliv tedy pouze strana žalovaná).96,97 
Nicméně revize nařízení v tomto směru zašla ještě dál, když podmínku bydliště stran 

zrušila úplně a Nařízení se tak použije bez ohledu na to, zda doložku sjednali rezidenti 

členských států EU či rezidenti třetích států mimo EU. 
Ale v této souvislosti je třeba také upozornit na čl. 26 odst. 6 písm. a) Haagské 

úmluvy, který vymezuje vztah úmluvy a Nařízení. Jeho výkladem dojdeme k závěru, že 
má-li alespoň jedna ze stran doložky bydliště na území smluvního státu Haagské 

úmluvy, ale zároveň mimo některý z členských států EU, použije se přednostně právě 

úprava Haagské úmluvy. V ostatních případech (bydliště obou stran je v EU či je sice 
mimo EU, ale zároveň i mimo smluvní státy úmluvy) zůstává působnost Nařízení.98 

Teritoriální působnost Nařízení je pak omezena především ještě jednou 
podmínkou, a to že strany musí v doložce zvolit soud některého členského státu EU.99 I 

 93 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 182. 94 Srov. čl. 4 nařízení Brusel I bis. 95 Srov. čl. 6 odst. 1 nařízení Brusel I bis. 96 Srov. čl. 23 odst. 1 nařízení Brusel I. 97 Pro výklad pojmu bydliště dle nařízení Brusel I bis blíže srov. např. PAUKNEROVÁ op. cit., s. 98-100. 98 Blíže srov. BŘÍZA op. cit., s. 203-205. 99 Srov. čl. 25 odst. 1 nařízení Brusel I bis a MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 599, 600. 
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z ní však existují výjimky, jak bude vysvětleno níže v souvislosti s působností Nařízení 

na doložky prorogující soud státu mimo EU. 
2.1.2. Věcná působnost 

Věcná působnost čl. 25 Nařízení je shodná s obecnou úpravou věcné působnosti 

celého Nařízení a je obsažena v čl. 1. Nařízení se tak v zásadě bude vztahovat pouze na 

prorogační doložky týkající se právních vztahů občanského a obchodního práva kromě 

těch, které čl. 1 Nařízení výslovně vylučuje, jako např. věci týkající se osobního stavu, 

právní osobnosti či svéprávnosti, manželského majetkového práva, vyživovací 

povinnosti, dědění a závěti nebo insolvenčního řízení. Z působnosti Nařízení je čl. 1 

výslovně vyloučeno i rozhodčí řízení, tudíž je vyloučena i aplikovatelnost čl. 25 na 

rozhodčí doložky. V případě soudního sporu týkajícího se některé z těchto věcí 

vyloučených Nařízením se pro posouzení platnosti doložky při absenci jiného 

evropského předpisu či mezinárodní smlouvy opět použije vnitrostátního práva státu 

soudu včetně jeho kolizních norem. Věcná působnost Nařízení pak nemůže být 

rozšířena ani vzájemnou dohodou stran.100 
2.1.3. Časová působnost 

Z hlediska časové působnosti čl. 25 Nařízení je podstatné datum 10. ledna 2015, 

kdy ustanovení nabylo účinnosti. Pro určení působnosti Nařízení však není rozhodný 

okamžik samotného uzavření prorogační doložky, ale až okamžik, kdy bylo zahájeno 

řízení ve věci, které se prorogační doložka týká. Aplikaci Nařízení tak nebrání, pokud 

byla doložka stranami uzavřena ještě před nabytím jeho účinnosti.101 Toto pravidlo 
v zásadě potvrdil už rozsudek SDEU Sanicentral102,103 ohledně Bruselské úmluvy, který 

řekl, že: 

 100 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 600. 101 Srov. čl. 66 nařízení Brusel I bis a MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 601. 102 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 13.11.1979, Sanicentral GmbH v. René Collin, věc 25/79, Recueil, s. 3423. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 19. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Sanicentral“). 103 Obdobně se ve vztahu k nařízení Brusel I vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Nd 336/2007, uveřejněné pod č. 14/2009 Sb. rozh. civ. Dostupné také z: http://www.nsoud.cz/. 

http://eurlex.europa.eu/
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„[J]edinou podstatnou náležitostí pro aplikaci [Bruselské] Úmluvy na spory 

týkající se právních vztahů vzniklých před datem účinnosti Úmluvy je zahájení soudního 

řízení po tomto datu.“ 104 (pozn. přeloženo autorkou) 
Soudní dvůr v rozsudku argumentoval tím, že Bruselská úmluva upravuje pouze 

procesní právo. Dále soud deklaroval, že prorogační doložka, byť bývá uzavřena dříve, 

začíná působit až v okamžiku zahajování soudního řízení.105 Z tohoto důvodu by mělo 

být pro působnost předpisu rozhodující datum zahájení řízení a nikoli datum samotného 
uzavření doložky. 

Jak však uvádí Magnus106, toto pravidlo může mít zajímavý účinek zejména 

vzhledem k doložkám, které strany s bydlištěm mimo členské státy EU uzavřely ve 

prospěch soudu EU. Tyto doložky, jak bylo zmíněno výše, nově spadají do působnosti 
nařízení Brusel I bis, předchozí nařízení Brusel I se na doložky stran z třetích států 

nevztahovalo. Může tak dojít k situaci, kdy se doložka platně uzavřená před účinností 

Nařízení dle rozhodného vnitrostátního práva stane dle úpravy revize nařízení 
neplatnou. 

V této situaci se nabízí otázka, zda by spíše neměla být chráněna právní jistota a 

důvěra stran v platnost dříve uzavřené doložky. Rozsudek Sanicentral se týkal 

skutkového stavu, kdy se z původně neplatně uzavřené doložky stala doložka platná. 

Zda Soudní dvůr zamýšlel, aby se rozsudek Sanicentral vztahoval i na případy opačné, 

není z rozhodnutí zcela jednoznačné. Já se domnívám, že by v tomto případě mělo být 

rozhodnuto ve prospěch platnosti dříve uzavřené doložky. Prorogační doložka bývá 

často řazena mezi instituty procesního práva, má však velice blízko také k právu 

smluvnímu. A právě proto by se v této situaci měla respektovat a upřednostnit smluvní 

autonomie a vůle stran doložku uzavřít. Přestože strany mají být bdělé svých práv a 
v případě účinnosti nového předpisu uvést již uzavřenou doložku s takovým předpisem 

do souladu, jeví se mi jako nepřiměřené zcela nedbat již projevené vůle stran a takovou 

doložku prohlásit za neplatnou. Doložka platně uzavřená dle některého vnitrostátního 

práva před účinností Nařízení by tedy měla být považována za platnou, přestože její 

 104 Srov. odst. 6 rozsudku Sanicentral. 105 Srov. odst. 5 a 6 rozsudku Sanicentral. 106 In MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 601. 
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účinky v podobě zahájeného soudního řízení nastaly až za účinnosti Nařízení, dle 

kterého by jinak doložka byla posouzena jako neplatná. 
Shodný názor v zásadě zastává i Bříza107 ve vztahu k původnímu nařízení 

Brusel I. Zneplatnění doložky by v tomto případě považoval za nepravou retroaktivitu a 

vnitrostátním soudům v takové situaci doporučuje obrátit se na SDEU formou 

předběžné otázky. Od časové působnosti Nařízení je pak třeba odlišit změny okolností 

v čase od uzavření prorogační doložky do okamžiku její aplikace v soudním řízení.108 
2.1.4. Působnost vůči doložkám do třetích států 

Jak už bylo zmíněno výše, čl. 25 Nařízení se použije v zásadě pouze na 
prorogační doložky, které svěřují pravomoc soudu členského státu EU.109 Určitou 

odbornou debatu však vyvolává otázka, zda má Nařízení nějaké účinky i na doložky 

prorogující soud třetího nečlenského státu EU. Dle obecného pravidla platí, že 

prorogační účinky doložky (tj. stanovení pravomoci konkrétního soudu vést v dané věci 

soudní řízení) se posuzují dle vnitrostátního práva státu zvoleného soudu. Derogační 

účinky doložky (tj. odebrání pravomoci ostatních soudů vést řízení) se pak řídí 

vnitrostátním právem členského státu EU, před kterým bylo zahájeno řízení navzdory 

prorogační doložce.110 Existují však určité pochybnosti, zda se toto pravidlo vztahuje 
bez výjimky i na případy, kdy doložka odebírá pravomoc některému ze soudů členských 

států EU, kterou by v případě neexistence doložky měl dle Nařízení.  
V této věci došlo k názorovému vývoji i v judikatuře SDEU. Soudní dvůr 

nejprve v rozhodnutí Coreck111 formuloval toto obecné pravidlo ve vztahu k Bruselské 

úmluvě a stanovil, že se tato úmluva (nyní tedy Nařízení) nepoužije na žádné doložky 

ve prospěch soudů třetích států. V rozsudku Mahamdia v. Algeria112 však SDEU rozšířil 

 107 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 130-131. 108 K tomu blíže srov. MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 616-619. 109 V zásadě též soudům zemí Norska, Švýcarska a Islandu, ve kterých na základě Luganské úmluvy II 

platí obdoba čl. 23 nařízení Brusel I. 110 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 280. 111 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 9.11.2000, Coreck Maritime GmbH v. Handelsveem BV and Others, věc C-387/98, Recueil, s. I-9337. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 21. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Coreck“). 112 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 19.7.2012, Ahmed Mahamdia v. République 

algérienne démocratique et populaire, věc C-154/11. EU:C:2012:491. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 21. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále 

jen „Mahamdia v. Algeria“). 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/
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použitelnost Nařízení zčásti i na tyto doložky, když stanovil, že čl. 23 odst. 2 Nařízení 

(tehdy čl. 21 odst. 2 nařízení Brusel I) týkající se doložek v pracovních sporech se 
vztahuje jak na doložky prorogující soud členského státu EU, tak i na doložky ve 

prospěch soudů třetích států. SDEU se vyjádřil v tom smyslu, že ujednají-li si strany 
doložku ve věci individuální pracovní smlouvy, zaměstnanec musí mít stále možnost 

obrátit se na kterýkoliv ze soudů stanovených v čl. 19 a 20 Nařízení (tehdy čl. 18 a 19 

Nařízení Brusel I), a to i v případech prorogace soudu mimo EU.113 Toto tvrzení pak lze 
rozšířit i na ostatní ustanovení na ochranu slabší smluvní strany (čl. 15 a 19 Nařízení) a 
na ustanovení o výlučné příslušnosti (čl. 24 Nařízení).114,115 

Tímto rozhodnutím se tak SDEU přiklonil spíše na stranu dříve vyjadřovaných 

názorů116, že týká-li se doložka ve prospěch třetího státu některé z věcí, ve které 

Nařízení chrání slabší smluvní stranu (čl. 10-16, čl. 17-19 a čl. 20-23) či stanoví 

výlučnou příslušnost soudu v EU (čl. 24), lze na ni aplikovat ustanovení čl. 25 Nařízení, 
a to v případech, kdy nebýt prorogační doložky, měl by pravomoc soud členského státu 

EU. Doložka pak musí splňovat všechny formální požadavky čl. 25 Nařízení (včetně 
souladu s čl. 15, 19, 23 a 24 Nařízení), jinak se k ní nebude přihlížet a pravomoc vést 

řízení bude mít soud v EU.117 
Nejspornější a nejvíc diskutovanou otázkou týkající se této problematiky je 

aplikovatelnost Nařízení na doložky ve prospěch třetích států v případě, kdy by jinak 
byla stanovena pravomoc některého soudu členského státu EU na základě obecných 

pravidel o (mezinárodní) příslušnosti, tedy nikoli na základě jednoho ze speciálních 

pravidel ochrany slabší strany či výlučné příslušnosti zmíněných výše. Základní 

pochybnosti o tom, zda by i tato oblast měla být vyňata z obecného pravidla rozsudku 

 113 Srov. odst. 63 a 65 rozsudku Mahamdia v. Algeria. 114 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 281-282. 115 K všeobecné použitelnosti Nařízení při výlučné příslušnosti srov. též rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 27.6.1991, Overseas Union Insurance Ltd and Others v. New Hampshire Insurance Company, věc C-351/89, Recueil, s. I-3317. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 21 .4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 116 MAGNUS, Ulrich, MANKOWSKI, Peter (eds.). Brussels I regulation. 2nd rev. ed. München: Sellier. European Law Publishers, 2012. European commentaries on private international law. ISBN 978-3-86653-142-0. s. 458. 117 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 281. 

http://eurlex.europa.eu/
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Coreck o neaplikaci Nařízení, vyvolal pozdější rozsudek SDEU Owusu.118 Tento 
stanovil, že od ustanovení čl. 2 Bruselské úmluvy (dnes čl. 4 Nařízení) se nelze 

odchýlit, ledaže tak úmluva výslovně stanoví. Dle znění tohoto článku tak osoba, která 

má bydliště na území některého členského státu, může být žalovaná pouze u soudů 
tohoto státu, nestanoví-li Nařízení jinak. Jelikož čl. 25 ani jiné ustanovení Nařízení 

žádnou výjimku z tohoto pravidla pro doložky ve prospěch soudů třetích států 

nestanoví, v extrémním případě by to znamenalo, že soud členského státu EU, byla-li by 
dána pravomoc dle čl. 4 Nařízení, by k takové doložce vůbec nepřihlížel. Takový 

výklad by nepochybně znamenal velký zásah do smluvní autonomie stran, kterou by 

Nařízení naopak mělo chránit a která je jedním z hlavních smyslů úpravy prorogačních 

dohod.119 
Racionálnějším výkladem by tak dle mého názoru bylo, pokud by působnost 

čl. 25 Nařízení byla rozšířena i na derogační účinky doložek ve prospěch třetích států. 
Aplikoval by se tak stejný režim jako v případě sporů ve věcech ochrany slabší strany a 

výlučné příslušnosti popsaných výše. Dle Břízy120 je ale takový výklad SDEU 

nepravděpodobný, když čl. 25 Nařízení možnost aplikace na doložky do třetích států 

neuvádí. Bříza svou práci však publikoval ještě před vydáním rozsudku Mahamdia v. 
Algeria, ve kterém SDEU také rozšířil působnost Nařízení ve vztahu k těmto doložkám, 
přestože je daná ustanovení explicitně nezmiňovala. Bříza ale uvádí podstatný 

argument, který může určitý budoucí postoj SDEU v této věci naznačovat. Soudní dvůr 

se v posudku k nové Luganské úmluvě z r. 2007121 vyjádřil v tom smyslu, že bude-li 
doložka prorogovat soud třetího státu, který je ale smluvním státem této úmluvy, pak 
bude mít pravomoc tento soud, přestože žalovaný má bydliště v některém z členských 

států EU. V případě, že by tento třetí stát smluvním státem úmluvy nebyl, měl by 

pravomoc členský stát EU dle bydliště žalovaného. SDEU tak řekl, že obecná pravomoc 

dle čl. 4 Nařízení by dostala přednost před prorogační doložkou ve prospěch třetího 

 118 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 1.3.2005, Andrew Owusu v. N. B. Jackson, věc C-281/02, Sb. rozh., s. I-1383. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23. 4. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Owusu“). 119 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 127-128. 120 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 128-129. 121 Srov. odst. 153 posudku 1/03 Evropského soudního dvora ze dne 7.2.2006. Pravomoc Společenství 

uzavřít novou Luganskou úmluvu o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a 

obchodních věcech, Sb. rozh. s. I-1145. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 3. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/


27  

státu. Někteří další autoři122 jsou pak pro úplné ponechání doložek ve prospěch soudů 

třetích států vnitrostátním právním úpravám a jejich vynětí z působnosti Nařízení. 
Magnus123 naopak zastává názor, že čl. 25 Nařízení by měl být aplikován i na 

doložky do třetích států tak, aby byl dodržen stejný standard jak při zásahu do výlučné 

příslušnosti a příslušnosti ve věcech ochrany slabší strany, tak při zásahu do 

(mezinárodní) příslušnosti obecné. S tímto názorem souhlasím a domnívám se, že 

rozšíření aplikace čl. 25 by bylo určitým kompromisem. Doložky do třetích států by 

musely splňovat podmínky, které ukládá Nařízení, a nebyly by tak ponechány 

rozdílným stupňům úpravy vnitrostátní. Zároveň by však taková doložka zůstala soudy 
členských států respektována, pokud by všechny tyto podmínky naplňovala. Zároveň se 

domnívám, že je-li doložkám ve prospěch soudu členského státu EU udělena výjimka 

z obecné pravomoci124, není důvod, aby tuto výjimku nedostaly i doložky ve prospěch 

třetích států. 
Přestože se tento problém objevil již za účinnosti nařízení Brusel I, ani jeho 

revize nepřišla s řešením. Drobným náznakem je snad pouze čl. 34 revize nařízení, 

který umožňuje soudu členského státu přerušit řízení, bylo-li již dříve zahájeno ve 

třetím státě.125 Bude tedy především záležet, zda SDEU podá k dané věci nějaký 

konkrétnější výklad, bude-li někdy v budoucnu o tomto problému rozhodovat. Také 

s rozšiřováním základny smluvních států Haagské úmluvy z roku 2005 poroste i 
uznávání doložek ve prospěch třetích států soudy členských států EU, bude-li 
prorogovaný soud právě jedním ze smluvních států této úmluvy. Toto řešení však 

rozhodně není uspokojivé vzhledem k pomalému růstu smluvních států a není ani 
systematické.126 Navíc dle čl. 26 odst. 6 písm. a) Haagské úmluvy se má přednostně 

aplikovat Nařízení, pokud mají obě strany bydliště v EU. 
2.1.5. Mezinárodní prvek 

Poslední podmínkou, která musí být splněna pro aplikovatelnost Nařízení, je 

mezinárodní prvek. Spor musí vykazovat alespoň minimální vazbu k více než jednomu 

 122 Srov. DICKINSON/LEIN op. cit., s. 281. 123 In MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 610. 124 Srov. čl. 5 nařízení Brusel I bis. 125 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 183. 126 Blíže srov. BŘÍZA 2012 op. cit., s. 182- 183. 
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státu. Tato vazba nemusí být založena pouze bydlištěm stran v různých státech. Spor 
může získat mezinárodní povahu i vlastním předmětem právního vztahu (např. místem 

plnění, poskytování služeb). Dokonce ani není nutné, aby mezinárodní prvek vznikal 

pouze ve vztahu k členským státům EU. Vzhledem k novému znění čl. 25 Nařízení 

mohou mít strany bydliště i ve třetích státech a přeshraniční prvek se tak vytvoří mezi 

nimi. Nesmíme však zapomenout, že pro aplikaci Nařízení musí být zvoleným soudem 

vždy soud některého členského státu.127 
Dosud nejednotné jsou však názory ohledně otázky, zda se Nařízení vztahuje i 

na spory, kdy je mezinárodní charakter dán pouhou volbou soudu cizího státu v jinak 
čistě vnitrostátním případu. Na jednu stranu takovému sporu chybí přeshraničnost a 

mezinárodní prvek je vytvořen pouze účelově k odebrání pravomoci soudu, který ji 

v daném místě má přirozeně. Na druhou stranu toto se neaplikací Nařízení nezmění. 

Mezinárodní prvek bude pouze posuzován dle vnitrostátního práva, které může přiznat 

jeho existenci, či nikoliv.128 Na to se váže i možný nesoulad vnitrostátních právních 

úprav státu zvoleného soudu a státu soudu, kterému by rozhodnutí sporu náleželo bez 

uzavřené doložky. Z důvodů jednotnosti aplikace by proto mohlo být vhodnější uznat 

mezinárodní prvek i v tomto případě a použít čl. 25 Nařízení.129 Přesto např. Haagská 

úmluva prorogační doložku u čistě vnitrostátních sporů jako mezinárodní prvek 

neshledává.130 
2.2. Obsahové náležitosti prorogační doložky 

V této podkapitole se budu věnovat skutečnostem, které by prorogační doložka 

měla obsahovat, a náležitostem, které by tento její obsah měl splňovat. Úvodem je třeba 

říci, že pojem dohoda o příslušnosti dle Nařízení je, až na výjimky, nutné vykládat 

autonomně, tedy nezávisle na vnitrostátním právu některého z členských států, a to 

z důvodu rovné a jednotné aplikace čl. 25 Nařízení a práv a povinností z něj 

plynoucích.131 Mezi výjimky patří např. tzv. materiální platnost doložky.132 

 127 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 285. 128 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 604. 129 Blíže k tomuto tématu srov. BŘÍZA 2012 op. cit., s. 132-134. 130 Srov. čl. 1 odst. 2 Haagské úmluvy. 131 Srov. odst. 13 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 10.3.1992, Powell Duffryn plc v. Wolfgang Petereit, věc C-214/89, Recueil, s. I-1745. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 
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Hlavním obsahovým prvkem a vlastně i samotným účelem prorogační doložky 

je dohoda stran o tom, který soud bude mít pravomoc rozhodnout jejich případný spor. 
Jedná se ale především o požadavek na konsenzus stran spíše než o podmínku uzavření 

smlouvy.133 Souhlas stran s volbou soudu je bezpodmínečně nutný. Otázky rozhodného 

práva a platnosti doložky v případě vady konsenzu jsou řešeny v následující 

podkapitole. 
Ustanovení čl. 25 Nařízení dále vyžaduje, aby se volba soudu týkala pouze 

určitého právního vztahu a sporů z něj vznikajících. Neomezené všeobecné doložky 

vztahující se na všechny přítomné i budoucí spory mezi stranami by měly být 

prohlášeny za neplatné. Tento požadavek však nebrání působnosti doložky i na smlouvy 

navázané na smlouvu hlavní či na budoucí typově shodné či obdobné smlouvy, pokud je 

to vůle stran.134 
Kromě konkrétního právního vztahu je nezbytné také určit konkrétní soud, 

který má rozhodovat. Ustanovení čl. 25 Nařízení stanoví určit „soud nebo soudy 
některého členského státu“, SDEU však již dříve dovodil, že ve prospěch smluvní 

autonomie stran je třeba vykládat toto ustanovení široce a umožnit i volbu soudů 

nacházejících se ve více členských státech.135 Doložka nemusí jmenovitě označovat 
soud členského státu, ale může stanovit určitá objektivní kritéria, třeba i za pomoci 

některých okolností případu, která budou „dostatečně přesná“, aby mohla vést k určení 

konkrétního soudu.136 Toto není splněno, pokud doložka umožňuje žalobci vybrat 

kterýkoliv soud, či pokud má být soud vybrán společnou dohodou stran. V případě 

změny některé z okolností uvedených v doložce bude nejspíše rozhodný faktický stav 

v době zahájení řízení, pokud ke změně nedošlo pouze účelově. Není však nutné, aby 

doložka stanovila přesně i konkrétní soud v rámci soudní soustavy dané země, postačí 

volba členského státu a příslušný soud pak bude určen dle vnitrostátního procesního 

 
Evropské unie [cit. 2. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Powell Duffryn“). a 

BŘÍZA 2012 op. cit., s. 139. 132 K tomu blíže srov. následující podkapitolu 2.3. 133 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 139. 134 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 619-620. 135 Srov. odst. 5 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 9.11.1978, Meeth v. Glacetal, věc 23/78, Recueil, s. 2133. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 136 Srov. odst. 15 rozsudku Coreck. 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/
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práva.137 Pokud však strany zvolí konkrétní soud, měla by volba být v souladu s 
pravidly věcné a funkční příslušnosti dané země. Pochybení by však nemělo znamenat 

úplnou neplatnost doložky, ale příslušný soud by měl být stanoven tak, aby odpovídal 

vnitrostátním pravidlům a zároveň se co nejvíce blížil volbě stran.138 
Prorogační doložka může být uzavřena jako výlučná, tj. svěřující pravomoc 

pouze vyjmenovanému soudu či soudům a vylučující pravomoc ostatních, nebo jako 

nevýlučná, tj. doplňující další soudy k těm, které již mají pravomoc dle Nařízení. Svoji 
nevýlučnost však musí doložka explicitně uvádět, neboť čl. 25 odst. 1 Nařízení naopak 

stanovuje presumpci její výlučnosti.139 
Je dovozováno, že vedle prorogační doložky je možné uzavřít i doložku 

derogační, jež pravomoc některého soudu naopak vylučuje. I na ni se zřejmě bude 

vztahovat čl. 25 Nařízení v zájmu zachování aplikační přednosti ustanovení výlučné 

příslušnosti a ochrany slabší smluvní strany. Vyloučení pravomoci úplně všech soudů 

by však znamenalo odmítnutí spravedlnosti (denegatio iustitiae).140 
Volba místa plnění závazku dle čl. 7 odst. 1 Nařízení má sice fakticky podobné 

účinky jako volba soudu, nevztahuje se na ni však čl. 25 Nařízení a nemusí tudíž 

splňovat jeho formální požadavky. To však neplatí, pokud je to pouze snaha stran obejít 

požadavky Nařízení a sjednané místo plnění nemá žádnou souvislost s předmětem dané 

smlouvy a je pouze účelově smyšlené. V takovém případě musí i volba místa plnění ke 

své platnosti odpovídat formálním požadavkům čl. 25 Nařízení.141 Vedle toho se má 

obecně za to, že volba rozhodného práva nevyjadřuje nepřímou volbu soudu daného 

státu, a to i přesto, že naopak to platit může.142 

 137 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 621-622. 138 Blíže k tomuto srov. BŘÍZA 2012 op. cit., s. 143-146. 139 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 146-147. 140 Srov. MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 610-611 a BŘÍZA 2012 op. cit., s. 147. 141 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 612 a odst. 31-35 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 20.2.1997, MSG v. Les Gravières Rhénanes SARL, věc C 106/95, Recueil, s. I-911. In: EUR-lex 
[právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 3. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „MSG“). 142 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 612. 

http://eurlex.europa.eu/
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Nakonec je třeba podotknout, že volba soudu učiněná v souladu s pravidly 
Nařízení ke své platnosti nevyžaduje žádnou objektivní souvislost mezi zvoleným 

soudem a stranami sporu a jejich právním vztahem.143 
2.3. Materiální a formální platnost prorogační doložky a princip 

oddělitelnosti 
Podmínky platnosti doložky jsou stanoveny jak samotným čl. 25 Nařízení, tak 

rozhodným vnitrostátním právem, otázkou je však jejich vzájemný poměr. Při 

posuzování platnosti doložky je třeba se v nejvyšší možné míře řídit požadavky čl. 25 

Nařízení a tento je nutné vykládat autonomně na právu vnitrostátním. To se týká 

především formální platnosti doložek, která se řídí výlučně ustanovením čl. 25 Nařízení 

vzhledem k jeho široké úpravě.144 Navíc vnitrostátní právo nemůže klást žádné další 

požadavky na formu doložek.145 
 

2.3.1. Materiální platnost 
Pro materiální platnost146 čl. 25 Nařízení nově stanoví, že má být posuzována dle 

práva státu prorogovaného soudu, a to včetně jeho kolizních norem.147 Toto pravidlo 
sice vede k posuzování platnosti doložky dle jednoho rozhodného práva (určeného 

právě na základě těchto kolizních norem) nezávisle na tom, který soud řízení vede, jak 

ale uvádí Bříza148, bylo by lepší zajít ještě dál a vytvořit pro všechny členské státy 

jednotnou kolizní normu určující rozhodné právo. Magnus149 k zajištění jednotné 

 143 Poprvé stanoveno v odst. 4 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 17.1.1980, Zelger v. Salinitri, 
věc 56/79, Recueil, s. 89. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 3. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. Dále např. v odst. 50 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 16.3.1999, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA v. Hugo Trumpy SpA. , věc 

C-159/97, Recueil, s. I-1597. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 3. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Trasporti Castelletti“). 144 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 625. 145 Srov. odst. 25, 26 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 24.6.1981, Elefanten Schuh GmbH v. Pierre Jacqmain, věc 150/80, Recueil, s. 1671. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 4. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Elefanten Schuh“). 146 Nařízení ji označuje jako věcnou platnost (substantive validity). 147 Srov. odst. 20 Preambule Nařízení. 148 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 184. 149 Pro celou jeho argumentaci srov. MAGNUS in MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 629. 
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úpravy dokonce navrhuje analogicky aplikovat kolizní normy obsažené v nařízení 

Řím I150, přestože toto nařízení svou působnost na prorogační doložky vylučuje. 
Dalším problémem v této věci je, že obsah pojmu materiální platnost není přesně 

vymezen a není jasné, kdy se ještě použije autonomního výkladu čl. 25 Nařízení a kdy 
rozhodného vnitrostátního práva. Toto se týká např. svobodného a nerušeného souhlasu 

stran s uzavřením doložky, který je pro její existenci naprosto zásadní. K jeho nutnosti 
se dokonce vyjádřil i SDEU151 a ve vztahu k dřívějšímu čl. 23 Nařízení Brusel I platilo, 
že byly-li splněny formální požadavky v něm obsažené, presumoval se i konsensus 

stran. Vzhledem k tomu, že je nezbytný už pro samotný vznik doložky a ne až pro její 

budoucí platnost, a vzhledem k jeho souvislosti s formou doložky proto bylo dovozeno, 
že potřebu konsensu stran lze autonomně vykládat ze samotného čl. 25 a neřídí se tak 

vnitrostátním právem.152 
Pod pojmem materiální platnost si je tedy spíše třeba představit skutečnosti, 

které po vzniku doložky způsobují její neplatnost z důvodu vady souhlasu (omyl, 
nátlak, pohrůžka), či porušení dobrých mravů, a to nezávisle na tom, zda vada 
způsobuje neplatnost absolutní či se jí strany musí dovolat.153 

Určuje-li doložka pravomoc více soudů různých členských států EU, tak 
prorogovaný soud prohlásí svoji pravomoc v případě platnosti doložky dle rozhodného 

práva určeného na základě vnitrostátních kolizních norem státu soudu. Soud, jehož 

pravomoc je doložkou naopak derogována, musí v případě předložení sporu posoudit 
materiální platnost dle vnitrostátního práva (včetně kolizních norem) všech států, jejichž 

soudy byly prorogovány.154 To je sice logická, ale poměrně komplikovaná konstrukce, 

 150 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy. Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6-16. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 5. 2021]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. (dále 

jen „Nařízení Řím I“). 151 Srov. odst. 6 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 14.12.1976, Galeries Segoura SPRL v. 
Société Rahim Bonakdarian, věc 25/76, Recueil, s. 1851. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Segoura“). a odst. 7 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 14.12.1976, Estasis Salotti di Colzani Aimo et Gianmario Colzani v. Rüwa Polstereimaschinen GmbH., věc 24/76, Recueil, s. 1831. In: EUR-lex [právní 

informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 5.5.2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Salotti“). 152 Ke konkrétním argumentům blíže srov. MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 626-628. 153 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 630-631. Ohledně rozhodného práva pro ostatní 

skutečnosti, jež nespadají do této kategorie srov. tamtéž, s. 631-633.  154 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 296. 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/
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která opět nahrává názoru, že by pro větší přehlednost bylo vhodnější aplikovat 

jednotné kolizní normy nařízení Řím I.155 
2.3.2. Formální platnost 

Naopak co se týče formální platnosti, poskytuje čl. 25 Nařízení jednotnou a 
výlučnou úpravu. V judikatuře SDEU jsou zdůrazňovány především dvě funkce 

ustanovení o formě doložky, a to zajištění souhlasu stran s doložkou a také „jasný a 

přesný projev“ tohoto souhlasu, jenž by jeho existenci prokazoval.156 Formální 
požadavky tak často slouží i ochraně slabší strany, a snaží se předejít nevědomému 

uzavření doložky „skryté“ v rámci smlouvy hlavní.157 A SDEU proto také trvá na 

restriktivní interpretaci formálních požadavků.158 K naplnění podmínek nutných pro 

formální platnost by ideálně mělo dojít již při samotném uzavření doložky, jelikož její 

účinky ale doopravdy nastávají až při zahájení soudního řízení, měly by strany případné 

nedostatky napravit nejpozději do tohoto okamžiku.159 
Platná forma doložky může mít čtyři podoby. Doložka v písemné formě 

nepochybně musí obsahovat podpis obou stran či musí být daná osoba identifikovatelná 

jiným způsobem. Podpisy se nemusí nacházet současně na jednom dokumentu, ale 
každá ze stran musí podepsat dokument doložku obsahující či na ni alespoň výslovně 

odkazující. Podpis nelze nahradit pouhým razítkem společnosti a o souhlas s doložkou 

se nejedná ani v případě, že strana pouze potvrzuje přijetí nabídky druhé strany, 

přestože je v ní doložka obsažena.160 
Prorogační doložka může být (a často bývá) součástí všeobecných obchodních 

podmínek. Zejména zde je třeba dbát na řádné zjištění, zda druhá strana o doložce 

 155 Toto řešení zastává MAGNUS in MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 631. 156 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 286. K judikatuře SDEU srov. např. odst. 25 rozsudku Elefanten Schuh, odst. 7 rozsudku Salotti, odst. 13 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11.7.1985, Berghoefer v. ASA, věc 221/84, Recueil, s. 2699. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 8. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Berghoefer“). a odst. 29 rozsudku 
Evropského soudního dvora ze dne 3.7.1997, Benincasa v. Dentalkit, věc C-269/95, Recueil, s. I-3767. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 8. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Benincasa“). 157 Srov. odst. 19 rozsudku Trasporti Castelletti. 158 Srov. DICKINSON/LEIN op. cit., s. 287 a odst. 7 rozsudku Salotti a odst. 6 rozsudku Segoura. 159 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 617. 160 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 288. 

http://eurlex.europa.eu/
http://eurlex.europa.eu/
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vůbec věděla (či měla vědět) a zda s ní opravdu souhlasila.161 SDEU v rozsudku Salotti  
stanovil nezbytnost explicitního odkazu na obchodní podmínky ve smlouvě hlavní. Není 

dostačující, že obchodní podmínky (s doložkou) byly uvedeny přímo na rubu smlouvy 
hlavní připravené jednou ze stran. Nelze totiž s jistotou říci, že druhá strana s doložkou 

opravdu souhlasila.162 Pokud byl odkaz na obchodní podmínky uveden pouze v nabídce, 

na kterou bylo později odkazováno ve smlouvě, bude písemná forma splněna, pouze 
pokud byl odkaz výslovný, strana si ho mohla ověřit a pokud navíc obdržela znění 
obchodních již společně s nabídkou.163 

Rozsudek Profit Investment SIM SpA v. Stefano Ossi164 ze dne 20. dubna 2016 
pak řeší prorogační doložky obsažené v prospektu emise dluhopisů vypracovaném 
jejich emitentem. Dle SDEU musí smlouva emitenta s upisovatelem cenného papíru 

buď obsahovat přímý souhlas upisovatele s touto doložkou, nebo výslovný odkaz na 

daný prospekt, který doložku obsahuje.165 
Ohledně prodlužování závazku pak platí, že pokud uplynula-li doba účinnosti 

smlouvy hlavní, ale strany i nadále pokračují v jejím faktickém výkonu, bude volba 

soudu obsažená v původní smlouvě formálně platná pouze v případě, že rozhodné právo 

umožňuje jiné než písemné obnovení smlouvy, nebo pokud jedna ze stran doložku 

písemně potvrdí a o tomto informuje druhou stranu, která nic nenamítá.166,167 
Za písemnou formu doložky lze dle ustanovení čl. 25 odst. 2 Nařízení považovat 

i doložky uzavřené v elektronické podobě, pokud elektronické prostředky „umožňují 

trvalý záznam dohody“, např. na disku, a tudíž její pozdější reprodukci. K samotnému 

uložení nicméně dojít nemusí. I zde je však vyžadována identifikace autora daného 

dokumentu, nemusí se ale nutně jednat o certifikovaný elektronický podpis. V případě 

volby soudu obsažené v elektronických obchodních podmínkách platí výše zmíněná 

 161 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 149. 162 Srov. odst. 9 a 10 rozsudku Salotti. 163 Srov. odst. 12 rozsudku Salotti. 164 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 4. 2016, Profit Investment SIM SpA v. Stefano 
Ossi a další, věc C-366/13, EU:C:2016:282. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace 

Evropské unie [cit. 9. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále jen „Profit Investment“). 165 Srov. odst. 29 rozsudku Profit Investment. 166 Srov. odst. 10 rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11.11.1986, Iveco Fiat v. Van Hool, věc 313/85, Recueil, s. 3337. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 9. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 167 Ohledně specifické situace doložky uzavřené v rámci stanov obchodní společnosti srov. rozsudek Powell Duffryn. 

http://eurlex.europa.eu/
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stanoviska SDEU obdobně. Dojde však ke kumulaci podmínek v podobě nutnosti 

výslovného odkazu na obchodní podmínky, jejich dostupnosti a možnosti jejich trvalého 

uložení.168 Soudní dvůr EU tímto zabýval v rozsudku El Majdoub169, jehož předmětem 

byl souhlas s obchodními podmínkami projevený „zaškrtnutím příslušného políčka před 

uskutečněním koupě“, a to aniž by byl soubor obchodních podmínek vůbec otevřen. 

Soudní dvůr řekl, že možnost jeho tisku či uložení před samotným uzavřením smlouvy 

naplňuje požadavek trvalého záznamu doložky. A to i když fakticky k záznamu 

nedojde.  Umožňuje-li to tedy technika „zaškrtnutí políčka“, pak je prorogační doložka 

platně uzavřena.170 
Prorogační doložku lze také uzavřít ústně s písemným potvrzením. Doložku 

může následně potvrdit kterákoliv ze stran, a je-li toto potvrzení doručeno druhé straně, 

která nemá v rozumné době žádné námitky, je doložka platně uzavřena. Následné 

zpochybnění platnosti doložky navzdory dřívější absenci námitek není dle SDEU 

jednáním v dobré víře. Písemné potvrzení se ale samozřejmě nesmí odchylovat od ústní 

dohody.171 I při užití tohoto postupu může být doložka uzavřena odkazem na obchodní 

podmínky, které ji obsahují. Tyto však musí být druhé straně oznámeny ještě před 

uzavřením dohody. V případě, že se tak nestalo nebo že na obchodní podmínky bylo 

pouze odkazováno, ale protistrana se s jejich zněním nemohla seznámit předem, není 

doložka platně uzavřena. Fakt, že kupující po písemném potvrzení smlouvy 

prodávajícím nevyjádřil žádné námitky, na tom nic nemění. Doložka bude platná pouze 

v případě, že kupující toto potvrzení přijme písemně.172 Dle SDEU není dostatečné ani 

přiložení obchodních podmínek pouze k vystaveným fakturám, a to za situace, kdy ani 

nedošlo k písemnému potvrzení ústní smlouvy.173 

 168 DICKINSON/LEIN op. cit., s. 289-290. 169 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 21.5.2015, Jaouad El Majdoub v. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH, věc C-322/14, EU:C:2015:334. In: EUR-lex [právní informační 

systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 10. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. (dále 

jen „El Majdoub“). 170 Srov. odst. 32-36 a 40 rozsudku El Majdoub. 171 Srov. odst. 15 a 16 rozsudku Berghoefer a BŘÍZA 2012 op. cit., s. 150-151. 172 Srov. odst. 8-12 rozsudku Segoura a DICKINSON/LEIN op. cit., s. 290. 173 Srov. odst. 28 Rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 8.3.2018, Saey Home & Garden NV/SA v. Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, věc C-64/17, EU:C:2018:173. In: EUR-lex [právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 11. 5. 2021]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/. 
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Prorogační doložka také může mít formu odpovídající zvyklostem zavedeným 

mezi stranami. Obchodují-li spolu strany dlouhodobě a s určitou pravidelností, dochází 

často k vytvoření určité společné praxe, kterou se nadále řídí bez nutnosti uzavírat 

všechny další obdobné smlouvy v písemné podobě. Také pro tyto budoucí smlouvy tak 

mohou strany v dobré víře spoléhat na platnost dříve uzavřené prorogační doložky 
v obdobné situaci. Podmínkou je, že tato dřívější doložka byla uzavřena platně, zejména 

musel být bezpodmínečně splněn konsensus stran.174 
Poslední možnou formou prorogační doložky je forma odpovídající obchodním 

zvyklostem v mezinárodním obchodě. A to takovým, které „strany znaly nebo musely 
znát a které strany smluv tohoto druhu v daném odvětví obchodu obecně znají a 

pravidelně se jimi řídí“. I zde musí být přítomen konsensus stran ohledně doložky, 

vzhledem k povaze věci ale SDEU v rozsudcích MSD a Trasporti Castelletti stanovil, 
že v případě splnění formálních podmínek dle zvyklosti lze konsensus presumovat.175 
V těchto rozsudcích SDEU určil i zásadní kritéria mezinárodní obchodní zvyklosti. 
Zejména se musí jednat o jednání „obecně a pravidelně dodržované podnikateli 

v daném odvětví při uzavírání určitého typu smluv“, které ale nemusí být nutně 

uveřejněno.176 Relevantní je pouze existence zvyklosti v daném odvětví, nikoli 

v mezinárodním obchodě obecně či naopak dle vnitrostátního práva. Zda strany 
zvyklost znaly nebo musely znát, lze posoudit dle skutečnosti, zda už v tomto odvětví 
vzájemně nebo s jinými stranami obchodovaly, či jde-li se o jednání v daném odvětví 

natolik dodržované, a tudíž známé, že tvoří sjednocenou praxi.177 
I přes takto stanovená kritéria souhlasím s Břízou178 v tom, že pojem 

mezinárodní obchodní zvyklost je stále dosti neurčitý, nepochybně již z povahy věci. 

Rozhodnutí o platnosti doložky dle zvyklosti uzavřené se tak ale také stává poměrně 

nepředvídatelné, což strany jistě neuvítají. Opatrnější z nich tak jistě zvolí jednu 

z předchozích forem. Lze se tak spíše obávat zneužívání tohoto ustanovení a tvrzení 

existence doložky až po vzniku sporu. 
 174 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 154. 175 Srov. odst. 17-19 rozsudku MSG a odst. 19-21 rozsudku Trasporti Castelletti. 176 Srov. odst. 23 rozsudku MSG a odst. 28 a 30 rozsudku Trasporti Castelletti. 177 Srov. odst. 23-24 rozsudku MSG a obdobně odst. 27, 39 a 43 rozsudku Trasporti Castelletti. Blíže k tomuto tématu pak DICKINSON/LEIN op. cit., s. 292-293. 178 BŘÍZA 2012 op. cit., s. 156. 
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Závěrem je třeba říci, že přestože prorogační doložka často bývá uzavřena spolu 

se smlouvou hlavní, jejich platnost se posuzuje odděleně. Bylo tomu tak již za nařízení 

Brusel I, revize nařízení však toto pravidlo ustanovuje explicitně v čl. 25 odst. 5 

Nařízení.179 Splňuje-li tedy doložka požadavky čl. 25 Nařízení, bude to právě zvolený 

soud, který posoudí platnost smlouvy hlavní.180 Oddělitelnost doložky od smlouvy 

hlavní však neznamená, že by obě části nemohly sdílet stejný důvod neplatnosti, pouze 

doložka nemůže být neplatná čistě na základě neplatnosti smlouvy hlavní.181 
 

3. Rozhodčí doložky 
Druhým typem smluvních doložek, které jsou předmětem této práce, jsou 

rozhodčí doložky. S prorogačními doložkami mají několik shodných znaků, zároveň se 

však v mnohém odlišují.182 Stejně jako u doložek o volbě soudu je cílem rozhodčích 

doložek posílení právní jistoty smluvních stran stanovením toho, kdo a kde má 

rozhodnout případný budoucí spor, který může vzniknout. V obou případech se strany 
snaží určit místo či instituci, kde bude o jejich sporu rozhodnuto pro ně co možná 

nejpříznivěji, nejkomfortněji a bez nepříjemných překvapení, a také zabránit zahájení 

sporu v místě pro ně nežádoucím.183 Uzavření rozhodčí doložky má však ještě mnohem 
širší rozměr. Nejedná se pouze o výběr osoby či instituce a místa konání řízení. Strany 

se jejím uzavřením dobrovolně podřizují zcela odlišnému druhu řízení, rozhodčímu 

řízení, ve kterém rozhodují nestátní rozhodci a které podléhá speciálnímu právnímu 

režimu.184 Strany se mohou dohodnout na konání rozhodčího řízení i po vzniku sporu, a 

to prostřednictvím tzv. smlouvy o rozhodci.185 Obvykle je však jejich dohoda ve formě 

rozhodčí doložky již součástí smlouvy hlavní, která jejich vztah zastřešuje. Rozhodčí 

 179 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 655. 180 Srov. odst. 28-32 rozsudku Benincasa. 181 MAGNUS/MANKOWSKI 2016 op. cit., s. 655. 182 BORN 2013 op. cit, s. 2. 183 BORN 2013 op. cit, s. 3-4. 184 BORN 2013 op. cit, s. 2-3. 185 MAKARIUS op. cit., s. 11. Aktuální počet smluvních států úmluvy je 163. Srov. pozn. č. 13. 
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doložky a smlouvy o rozhodci lze pak společně zahrnout pod jeden pojem rozhodčí 

smlouva.186 
3.1. Hierarchie mezinárodních pramenů práva a podmínky jejich aplikace 

Systém právních pramenů týkajících se rozhodčích doložek je poměrně 

komplikovaný, na druhou stranu relativně ucelený a přesně hierarchizovaný. Platí, že 

každá úroveň právních předpisů musí být v souladu s úrovní nadřazenou. Nejvýše 

postavenými prameny jsou mezinárodní smlouvy, z nichž nejvýznamnější je 

bezpochyby Newyorská úmluva o uznání a výkonu rozhodčích nálezů.187 Jedná se o 

stručný, přesto velmi pokrokový dokument, který tvoří základ mezinárodního 

rozhodčího řízení.188 Předmětem úmluvy je uznání a vykonatelnost rozhodčích doložek 

a rozhodčích nálezů. Čl. II NY Úmluvy stanovuje povinnost smluvních států uznat 
doložku, která splňuje předepsané náležitosti. Nedostatky rozhodčí doložky či jejího 

uzavření mohou být důvodem pro odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu, který 

na ní byl založen, jak uvádí čl. V NY Úmluvy. 
Na našem území je dále použitelná také Evropská úmluva o mezinárodní 

obchodní arbitráži189, která jak už název napovídá, má spíše regionální charakter a 

zdaleka nedosahuje významu Newyorské úmluvy190, i když na ni navazuje a doplňuje 

ji.191 
Druhý stupeň hierarchie představuje právní úprava mezinárodního 

rozhodčího řízení na úrovni jednotlivých států. Zákon o rozhodčím řízení státu, ve 

kterém je umístěno sídlo arbitráže, totiž tvoří jeho procesní právo, jinak označované 

také jako lex arbitri.192 Z toho důvodu může být výběr sídla rozhodčího řízení klíčový. 
 

186 MOSES, Margaret L. The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 3rd ed. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2017, xx, 411 s. ISBN 978-1-316-60628-5. s. 20. 
187 MAKARIUS op. cit., s. 15-16. 188 BORN 2012 op. cit., s. 45. 189 Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži ze dne 21. dubna 1961, Ženeva, vyhl. min. zahr. 

věcí pod č. 176/1964 Sb. (dále jen „Evropská úmluva o arbitráži“). 190 Úmluva má v současnosti 31 smluvních států. Srov. Seznam smluvních států Evropské úmluvy o 
mezinárodní obchodní arbitráži ze dne 21. dubna [online]. United Nations Treaty Collection [cit. 8. 6. 
2021]. Dostupné z: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&clang=_en 191 MAKARIUS op. cit., s. 16. 192 MAKARIUS op. cit., s. 14. 
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Řada států193 jako svoji vnitrostátní právní úpravu přijala Vzorový zákon komise 
UNCITRAL194, čímž dochází k jisté unifikaci úpravy.195 Česká republika mezi ně však 

se svým zákonem o rozhodčím řízení nepatří.196 Od procesního práva rozhodčího řízení 

je však třeba odlišovat rozhodné hmotné právo, podle něhož se posuzuje meritum sporu. 

Nezřídka se tak jedná o právo různých států.197 
Na třetím stupni hierarchie pramenů se nacházejí rozhodčí pravidla stálých 

rozhodčích soudů (ICA ICC, VIAC, LCIA, SIAC, ICDR, HKIAC, Rozhodčí soud při 

HK ČR a AK ČR apod.), resp. vzorová Rozhodčí pravidla UNCITRAL či jiná pravidla 

vytvořená pro ad hoc řízení.198 
Důležitým pramenem je pak i samotná rozhodčí smlouva. Vyjadřuje vůli stran 

podřídit se rozhodčímu řízení, tudíž bez ní nelze řízení konat.199 Ačkoliv stojí až na 

nejnižším stupni hierarchie pramenů a musí tedy být v souladu se všemi ostatními 

prameny nad ní, mohou strany jejím prostřednictvím ovlivnit, jaká právní úprava se na 

rozhodčí řízení vlastně aplikuje. Strany mohou v doložce zvolit rozhodčí soud a 
rozhodčí pravidla, volbou sídla zase určují rozhodné procesní právo.200 

Trochu stranou základní hierarchie pramenů pak stojí zvyklosti, profesní a etické 

standardy a doporučení, někdy souhrnně nazývané jako „soft law“. I když nejsou 

závazné, mohou být významné, zejména pokud daná otázka není jinde upravena.201 
Rozhodčích doložek se týkají např. IBA Příručka pro navrhování mezinárodních 

rozhodčích doložek202, dále průvodce vypracovaný AAA -  Navrhování doložek k 
 193 Jedná se celkem o 85 států. Např. Rakousko, Dánsko, Německo, Slovensko, Polsko. Srov. Status: UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 [online]. United Nations Commission on International Trade Law [cit. 8.6.2021]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status. 194 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 [online]. Vienna: United Nations Commission on International Trade Law, 2006  [cit. 8.6.2021] Dostupné z: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf. (dále jen „UNCITRAL Model Law“ či jen „Model Law“). 195 MAKARIUS op. cit., s. 14. 196 Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“). 197 MAKARIUS op. cit., s. 14. 198 MAKARIUS op. cit., s. 11-13. 199 Až na výjimky tzv. Non-signatories. K tomu blíže srov. MOSES 2017 op. cit., s. 37 an. 200 MAKARIUS op. cit., s. 11. 201 MAKARIUS op. cit., s. 15. 202 Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses [online]. IBA [cit. 10.6.2021]. Dostupné z: https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=D94438EB-2ED5-4CEA-9722-7A0C9281F2F2. 
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řešení sporů: Praktický průvodce203 nebo Průvodce navrhováním doložek 

k mezinárodnímu řešení sporů204, jehož autorem je ICDR. 
Aby se vůbec jednalo o mezinárodní rozhodčí řízení a bylo možné aplikovat 

mezinárodní prameny (zejména tedy Newyorskou úmluvu, Evropskou úmluvu o 
obchodní arbitráži a UNCITRAL Model Law), musí dojít k naplnění několika 

podmínek. V první řadě musí být přítomen mezinárodní prvek. Právní úpravy jako 
doklad mezinárodnosti v zásadě považují buď bydliště (sídlo) stran v různých státech, 
nebo přeshraniční charakter vlastní obchodní transakce, jenž je předmětem sporu (např. 

místo plnění v cizím státě). Někdy se oba prvky dokonce kombinují.205 Tak je tomu 
např. v UNCITRAL Model Law.206 Model Law navíc považuje řízení za mezinárodní i 

v případě, že si strany ujednaly sídlo rozhodčího řízení v cizím státě či se výslovně 

dohodly na tom, že předmět rozhodčí smlouvy má vztah k více než jednomu státu.207 
Dle Newyorské úmluvy lze žádat o uznání a výkon rozhodčího nálezu, který byl vydán 

„na území jiného státu než toho, ve kterém je o uznání a výkon žádáno“, nebo který 

takovým státem „není pokládán za místní (národní)“.208 Naopak ohledně rozhodčích 

doložek by měla být Newyorská úmluva interpretována tak, že je možné ji použít na 

všechny mezinárodní rozhodčí doložky, tedy nejen na ty, které určují sídlo arbitráže 

v zahraničí (tj. v jiném státě, než kde je žádáno o uznání doložky)209. 
Dalšími častými požadavky pro aplikovatelnost právních pramenů o 

mezinárodním rozhodčím řízení jsou obchodní povaha právního vztahu, jenž je 

předmětem sporu210, a obdobně jako u prorogačních doložek, i vázanost na určitý 

právní vztah.211 

 203 Drafting Dispute Resolution Clauses: A Practical Guide [online]. AAA [cit. 10.6.2021]. Dostupné z: https://www.adr.org/sites/default/files/document_repository/Drafting%20Dispute%20Resolution%20Clauses%20A%20Practical%20Guide.pdf 204 Guide to Drafting International Dispute Resolution Clauses [online]. ICDR [cit. 10.6.2021]. Dostupné z: https://www.icdr.org/sites/default/files/document_repository/ICDR_Guide_Drafting_Clauses.pdf. 205 MAKARIUS op. cit., s. 7-8. 206 Srov. čl. 1 odst. 3 UNCITRAL Model Law.  207 Srov. čl. 1 odst. 3 písm. b)(i) a c) UNCITRAL Model Law. 208 Srov. čl. I odst. 1 Newyorské úmluvy. 209 BORN 2012 op. cit., s. 47. 210 MAKARIUS op. cit., s. 9-10. 211 BORN 2012 op. cit, s. 46. 
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3.2. Charakteristiky rozhodčí doložky ovlivňující její vykonatelnost 
Samotná vůle stran podřídit svůj spor rozhodčímu řízení by sama o sobě nebyla 

dostačující, pokud by nebyla vynutitelná. Komplexní právní rámec popsaný 

v předcházející podkapitole se proto snaží proces zajištění výkonu rozhodčí doložky co 

nejvíce zefektivnit a usnadnit. Mezi základní a všeobecně rozšířené principy 

napomáhající stranám v realizaci jejich (původně oboustranné) vůle podřídit spor 
rozhodčímu řízení patří tzv. presumovaná platnost rozhodčí doložky, princip 
oddělitelnosti rozhodčí doložky od smlouvy hlavní a doktrína Competence-Competence.  
3.2.1. Presumovaná platnost rozhodčí doložky 

Prvním důležitým principem pro vykonatelnost rozhodčí doložky je 

tzv. presumovaná platnost, zakotvená zejména v čl. II odst. 3 NY Úmluvy.212 Obecný 

soud, kterému je k rozhodnutí předložena věc s rozhodčí doložkou, může podle tohoto 
ustanovení odmítnout uznání této doložky pouze ze striktně vymezených důvodů, které 

nemůže nijak rozšiřovat.213 Soud je povinen doložku uznat a na žádost jedné ze stran 

odkázat spor na rozhodčí řízení, ledaže shledá doložku neplatnou, neúčinnou nebo 

nezpůsobilou k použití, popř. pokud předložená věc není arbitrabilní (tj. nemůže být 

předmětem rozhodčího řízení).214 
Povinnost uznání ze strany soudu se vztahuje i na všechna další ujednání stran, 

které doložka obsahuje (např. stanovení sídla rozhodčího řízení, volba rozhodčích 
pravidel či určení rozhodců).215 

Evropská úmluva o arbitráži v tomto směru bohužel neobsahuje ustanovení, 

které by presumpci platnosti stanovovalo explicitně, obdobné závěry lze však usuzovat, 
ač dle mého názoru jen velmi nepřímo, z ustanovení čl. II odst. 1, čl. IV a čl. V.216 
Tento institut je však obdobně zakotven na úrovni lex arbitri, např. čl. 8 odst. 1 Model 

Law.217 
 212 V angličtině presumptive validity. Blíže srov. BORN, Gary. International commercial arbitration. Austin: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-90-411-2759-4. s. 202-207. 213 BORN 2012 op. cit, s. 49. 214 Srov. čl. II odst. 1 a odst. 3 Newyorské úmluvy. 215 BORN 2012 op. cit., s. 48. 216 Srov. BORN 2009 op. cit., s. 205. 217 BORN 2012 op. cit., s. 49. 



42  

3.2.2. Princip oddělitelnosti rozhodčí doložky od smlouvy hlavní 
Shodně jako tomu je u prorogačních doložek, i u rozhodčí doložky je široce 

dovozována218 její nezávislost na smlouvě hlavní a oddělené posuzování její platnosti, a 
to přestože bývají obvykle sjednány zároveň.219 Dle tzv. principu oddělitelnosti (někdy 

také principu autonomie) se předpokládá, že smlouva hlavní a rozhodčí doložka tvoří 

dvě různá a samostatná ujednání stran, i když třeba v rámci jedné smlouvy. To má 

bezpochyby racionální základ, když předmětem smlouvy hlavní je určitý hmotněprávní 

vztah a předmětem rozhodčí doložky je pak podřízení případného sporu z tohoto vztahu 
rozhodčímu řízení. Vůle stran i účel obou ujednání jsou odlišné a je třeba je proto 
posuzovat odděleně.220 

Autonomní postavení doložky navíc umožňuje zachovat platnost a účinnost 

doložky i v případě neplatnosti či vypovězení smlouvy hlavní a naopak.221 Domnívám 

se, že zneplatnění rozhodčí doložky v souvislosti s neplatností smlouvy hlavní by 

odporovalo souhlasné vůli stran řešit spor v rozhodčím řízení. Posouzení platnosti 

smlouvy hlavní, či nároků z ní plynoucích by tak nemělo být odebráno rozhodčímu 

řízení jen proto, že jsou obě dohody obsaženy v rámci jednoho dokumentu. I opačným 

směrem by bylo nesmyslné, aby neplatně uzavřená rozhodčí doložka měla vliv na 

platnost smlouvy hlavní.  
Princip oddělitelnosti je tak zcela zásadním principem pro zachování platnosti 

rozhodčí doložky. Vzhledem k samostatnosti dohod se také každá může řídit jiným 

rozhodným právem a každá z nich podléhá rozdílným požadavkům na formu.222 
3.2.3. Doktrína Competence-Competence 

Na princip oddělitelnosti nepřímo navazuje tzv. doktrína Competence-
Competence. Princip oddělitelnosti se zabývá hmotněprávním hlediskem celého 

problému a doktrína Competence-Competence naopak tím procesněprávním.223 
 218 Srov. Čl. 23 odst. 1 Rozhodčích pravidel UNCITRAL, MOSES 2017 op. cit., s. 21, BORN 2009 op. cit., s. 313-322 a BLACKABY, Nigel, PARTASIDES, Constantine. Redfern and Hunter on 

international arbitration. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. lxxiv, 859 s. ISBN 

978-0-19-871424-8. s. 104-108. 219 BORN 2012 op. cit., s. 50. 
220 BLACKABY/ PARTASIDES op. cit., s. 104. 221 BORN 2012 op. cit., s. 51. 222 BORN 2012 op. cit., s. 51. 
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Doktrína Competence-Competence doslova stanoví, že rozhodce má 

„kompetenci“ rozhodnout o své vlastní „kompetenci“, tedy o pravomoci projednat spor, 

je-li tato v řízení před ním zpochybňována některou ze stran.224 Tento princip je 
důležitý z hlediska nastavení vzájemného vztahu rozhodčích a obecných soudů. Je-li 
napadána platnost rozhodčí doložky a tím i pravomoc rozhodčího soudu, měl by to být 

v první řadě právě rozhodce (rozhodčí soud), který nezávisle svoji pravomoc posoudí, a 

to bez ingerence obecných soudů, ovšem s možností pozdějšího přezkumu z jejich 
strany.225 

Doktrína Competence-Competence je však bohužel v jednotlivých státech 

uplatňována ve značně odlišné míře. Rozdíly se týkají zejména toho, v jaké míře a 

v jaké fázi je umožněn soudní přezkum. Nejrozsáhlejší aplikace doktríny svěřuje 

posouzení pravomoci výlučně rozhodcům s velmi malou možností soudního přezkumu, 

a to až po vydání rozhodčího nálezu. Tento přístup zvolila např. Francie.226 Je-li 
neplatnost rozhodčí doložky namítána přímo před soudem, posoudí ji soud pouze prima 
facie. Jinými slovy pouze „zjevně neplatná“ doložka zabrání soudu, aby věc odkázal na 

rozhodčí řízení a nechal rozhodce posoudit svoji vlastní pravomoc.227 Podle českého 

práva je obecný soud do vydání rozhodčího nálezu rovněž povinen respektovat 
rozhodnutí rozhodců.228 

UNCITRAL Model Law pak volí do určité míry komplikovaný kompromis. 
Rozhodci rozhodují sami o své pravomoci, činí-li tak ale v rámci předběžné otázky, 
může strana do 30 dnů požádat o soudní přezkum dle čl. 16 odst. 3 Model Law.229 Je-li 
však otázka neplatnosti předložena nejprve obecnému soudu, není zcela jasný výklad, 

zda ji má dle čl. 8 odst. 1 Model Law přezkoumávat plně a finálně nebo pouze prima 
facie jako ve Francii.230 Vzhledem k presumované platnosti rozhodčí doložky bych se 

přikláněla k tomu, aby se jednalo pouze o prvotní posouzení zcela zjevné neplatnosti a 

 223 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 135. 224 MOSES 2017 op. cit., s. 96. 225 MAKARIUS op. cit., s. 22. 226 MOSES op. cit., s. 96-97. 227 BORN 2012 op. cit., s. 52-53. 228 Srov. ustanovení § 15 ZRŘ a § 106 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a ROZEHNALOVÁ op. cit, s. 230. 229 MOSES 2017 op. cit., s. 97-98. 230 BORN 2012 op. cit., s. 54. 
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definitivní rozhodnutí bylo ponecháno rozhodcům. Dle Borna231 se k tomuto názoru 

přiklánějí i soudy některých jurisdikcí.  
3.3. Rozhodné právo rozhodčí doložky 

Rozhodné právo v rozhodčím řízení tvoří poměrně komplexní a komplikovanou 
otázku, neboť se určuje samostatně pro několik dílčích skupin. Jsou jimi zejména 

rozhodné právo, kterým se řídí vlastní hmotněprávní vztah mezi stranami vyplývající ze 
smlouvy hlavní, rozhodné právo pro rozhodčí doložku, dále lex arbitri, neboli rozhodné 

procesní právo a rozhodné právo pro uznání a výkon rozhodčího nálezu.232 
Jak bude vysvětleno níže, rozhodné právo rozhodčí doložky se nemusí nutně 

shodovat s rozhodným právem smlouvy hlavní. Jako právo rozhodné pro rozhodčí 

doložku se nabízí několik možností. Mezi ty hlavní a nejužívanější patří právní řád 

přímo zvolený stranami, rozhodné právo smlouvy hlavní či právní řád sídla rozhodčího 

řízení.233 
Na rozdíl od prorogačních doložek mohou strany rozhodné právo pro rozhodčí 

doložku zvolit. Vyplývá to mj. z čl. V odst. 1 písm. a) Newyorské úmluvy. Přestože se 

tato úprava rozhodného práva týká až fáze výkonu a uznání rozhodčího nálezu, bývá 

aplikována i při posuzování platnosti rozhodčí doložky.234 Volbu práva pak umožňuje i 

Model Law.235  
Bohužel strany explicitní volbu rozhodného práva pro rozhodčí doložku 

využívají jen zřídka, častěji volí rozhodné právo, jímž se má řídit smlouva hlavní, která 

doložku obsahuje.236 Zdali se taková volba vztahuje i na rozhodčí doložku (jako 
implicitní volba práva), v tom se názory rozcházejí.237 Na jednu stranu se může zdát 

přirozené a vhodné aplikovat shodné právo na smlouvu hlavní a rozhodčí doložku238, 
výhody však má i aplikace stejného práva jako je lex arbitri, tedy právo sídla 

 231 BORN 2012 op. cit., s. 54. 
232 BLACKABY/PARTASIDES op. cit., s. 157. 233 BORN 2012 op. cit., s. 55. 234 BORN 2009 op. cit., s. 429-430 a BORN 2012 op. cit., s. 55-56. 235 Srov. čl. 34 odst. 2 písm. a)(i) a čl. 36 odst. 1 písm. a)(i) Model Law. 236 BORN 2012 op. cit., s. 56. 237 BORN 2012 op. cit., s. 56. 238 Blíže srov. BORN 2009 op. cit., s. 443-447, 455  a MOSES 2012 op. cit., s. 71. 
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rozhodčího řízení, neboť rozhodčí doložka úzce souvisí s procesním právem a má tak 

k právnímu řádu sídla obvykle blíže než k právu rozhodnému pro smlouvu hlavní.239  
Podíváme-li se na situaci z hlediska vůle stran, domnívám se, že pokud strany 

volí rozhodné právo ve smlouvě hlavní, jejich vůle spíše směřuje k tomu, aby se volba 

vztahovala na všechna ustanovení dané smlouvy, tedy včetně rozhodčí doložky, než aby 

tomu bylo naopak. Pokud by strany chtěly, aby se doložka řídila jiným právem, 

pravděpodobně by ho též explicitně zvolily.240 Problém je, že strany si často ani nejsou 

vědomy principu oddělitelnosti a možnosti zvolit jiné právo pro rozhodčí doložku, a 
automaticky tak předpokládají, že se na doložku bude aplikovat rozhodné právo určené 

pro smlouvu hlavní.241 Je pravdou, že kdyby si toho vědomy byly, možná by volily 

rozhodné právo dle odlišných kritérií a také pečlivěji.242 
Problém také nastává, pokud strany rozhodné právo pro doložku vůbec 

neuvažovaly a zvolily ve smlouvě hlavní rozhodné právo, dle kterého by rozhodčí 

doložka byla neplatná. Dle Borna243 nelze rozumně předpokládat, že by strany úmyslně 

pro rozhodčí doložku zvolily takové právo, které by ji činilo neplatnou. Navrhuje proto 

v tomto případě nerozšiřovat volbu práva smlouvy hlavní na rozhodčí doložku a určit 

rozhodné právo na základě kolizních norem. Rozšíření volby práva by se tak aplikovalo 

pouze ve prospěch platnosti rozhodčí doložky.244 
V neprospěch rozšíření aplikace rozhodného práva smlouvy hlavní na rozhodčí 

doložku bývá argumentováno principem oddělitelnosti a autonomním posuzováním 

obou dohod.245 Já se však domnívám, že použití stejného práva pro smlouvu hlavní i pro 
rozhodčí doložku by tomuto principu nemuselo nutně odporovat. Platnost obou ujednání 

se bude stále posuzovat odděleně, jen podle shodného práva.  

 239 BERGER, Klaus Peter. Re-examining the Arbitration Agreement: Applicable Law – Consensus or Confusion? In: VAN DEN BERG, Albert Jan (ed.). International Arbitration 2006: Back to Basics? ICCA Congress Series No. 13 (2007). Hague: Kluwer Law International, 2007. s. 301-334. ISBN 9789041126917, s. 315. 240 BLACKABY/PARTASIDES op. cit., s. 158.  241 MAKARIUS op. cit., s. 68. 242 BORN 2009 op. cit., s. 455. 243 BORN 2009 op. cit., s. 456. 244 BORN 2009 op. cit., s. 456-458. 245 BORN 2009 op. cit., s. 447. 
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Nicméně některé jurisdikce z tohoto důvodu odmítají považovat volbu práva ve 

smlouvě hlavní jako implicitní volbu práva pro rozhodčí doložku, nebo tak alespoň 

nechtějí činit automaticky. Jako případnou implicitní volbu práva zohledňují i další 

faktory konkrétního případu, zejména tedy zvolené sídlo arbitráže. Posuzují také, 

k jakému právnímu řádu má rozhodčí doložka nejužší vztah (closest and most real 
connection).246 Tyto další faktory pak mohou převážit a vést k upřednostnění právního 
řádu sídla arbitráže, jak můžeme vidět v často citovaném rozsudku anglického soudu ve 

věci Sulamérica247, a to zejména ve prospěch zachování platnosti rozhodčí doložky. 
Nicméně Britský Nejvyšší soud se k tomuto tématu vyjádřil v nedávném rozsudku Enka 
v. Chubb248 a řekl, že pokud strany určily rozhodné právo smlouvy hlavní, ale nikoliv 

rozhodné právo rozhodčí doložky, mají se obě řídit stejným právem, ledaže by to 

způsobilo materiální neplatnost doložky. V takovém případě má rozhodným právem být 

právo s rozhodčí doložkou nejúžeji spojené, což bude často právě právní řád sídla 

rozhodčího řízení. Soud tímto rozsudkem mimo jiné výslovně potvrdil princip validace 
(validation principle) popsaný níže a spočívající v aplikaci rozhodného práva ve 

prospěch platnosti rozhodčí doložky. I když se princip validace nepřímo objevoval i 

v dřívější judikatuře (včetně rozsudku Sulamérica), výslovně ho britský soud adresoval 

až nyní.249 
V případě absence explicitní i implicitní volby rozhodného práva, se toto určí 

samostatně, a to na základě kolizních norem.250 Převažujícím přístupem je aplikace 

práva státu sídla rozhodčího řízení. Jak to ostatně potvrzuje i čl. V odst. 1 NY Úmluvy. 
Mnohost přístupů vyvolává velkou nejistotu. Vzhledem k tomu, že daný obecný 

či rozhodčí soud může aplikovat kterýkoliv z těchto zmíněných přístupů, lze stranám 

doporučit, aby z důvodu právní jistoty určily rozhodné právo pro rozhodčí doložku 

 246 BORN 2012 op. cit., s. 56. 247 Rozhodnutí Court of Appeal of England and Wales ze dne 16.05.2012, Sulamérica Cia Nacional de Seguros S.A. and others v. Enesa Engenharia S.A. and others. (dále jen „Sulamérica"). 248 Rozhodnutí Supreme Court of UK ze dne 9.10.2020, Enka Insaat Ve Sanayi A.S. v OOO Insurance Company Chubb.  Dostupné zde: https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2020-0091.html. (dále jen 

„Enka v. Chubb“). 249 LIM, Steven. Enka v Chubb [2020] UKSC 38: Bringing the Validation Principle Into the Light. Kluwer Arbitration Blog [online]. Wolters Kluwer, 2020 [cit. 2.11.2021]. Dostupné z: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/12/16/enka-v-chubb-2020-uksc-38-bringing-the-validation-principle-into-the-light/ 250 BORN 2009  op. cit., s. 459. 
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explicitně a odděleně od volby rozhodného práva pro smlouvu hlavní. Vyhnou se tak 

zdlouhavému a nejistému procesu zjišťování rozhodného práva soudem nebo rozhodci.   
Born251 pak vidí cestu z tohoto jen málo předvídatelného systému určování 

rozhodného práva skrze vytvoření jednotného pravidla založeného na kombinaci 
v tzv. principu validace a principu aplikace tzv. nediskriminačního práva, a to vždy ve 

prospěch platnosti doložky. Princip validace vybírá z několika možných 

aplikovatelných práv jako právo rozhodné to právo, které shledává rozhodčí doložku 

platnou. Princip aplikace nediskriminačního práva naopak zcela oprošťuje rozhodčí 

doložku od vnitrostátního práva a shledává doložku neplatnou, jen pokud odporuje 
obecně použitelným neutrálním pravidlům mezinárodního smluvního práva.252 Princip 
validace aplikuje např. Švýcarsko a princip nediskriminačního (neutrálního) rozhodného 

práva zastávají např. soudy ve Francii, které posuzují a interpretují rozhodčí doložku dle 

záměru stran.253 
Jako by složitosti a komplikovanosti stanovování rozhodného práva nebylo ještě 

dost, na některé aspekty rozhodčí doložky se tento postup nepoužije. Vztahuje se totiž 

především na materiální platnost, utváření a interpretaci rozhodčí doložky.254 Formální 

platnost se obvykle řídí speciální úpravou dle kolizních norem. Newyorská úmluva 

navíc v čl. II odst. 1 a 2 určuje kritéria pro formu doložky a smluvní státy je nesmí 

zpřísňovat. Způsobilost stran uzavřít rozhodčí doložku se pak dle čl. I a) NY Úmluvy 
řídí právním řádem státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo. Specifické rozhodné právo 

má i arbitrabilita, kterým je právo státu výkonu rozhodčího nálezu, resp. analogicky 

rozhodčí doložky.255 
3.4. Platnost rozhodčí doložky 

Jako bylo již shodně popsáno ve vztahu k prorogačním doložkám, základem 

rozhodčí doložky je rovněž souhlas stran s jejím uzavřením. I vzhledem k tomu, že se 

 251 BORN, Gary B. The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective. Singapore Academy of Law Journal, roč. 26, č. Special , 2014, s. 814-848. In: HeinOnline 
[právní informační systém]. William S. Hein & Co., Inc. [cit. 28.10.2021]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/. s. 846-847. 252 Tamtéž, s. 847. 253 BORN 2012 op. cit., s. 56, BLACKABY/PARTASIDES op. cit., s. 164-165. 254 BORN 2012 op. cit., s. 57. 255 BORN 2012 op. cit., s. 57-58. 
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jedná o naprostou podstatu rozhodčí doložky, řídí se posouzení existence souhlasu stran 

většinou obecně použitelnými principy smluvního práva.256 
Jelikož je rozhodčí doložka součástí smlouvy hlavní, budou se souhlasy stran 

s jejich uzavřením většinou překrývat. Přesto se stává, že strana podepíše smlouvu a 

přítomnosti rozhodčí doložky si není vědoma (smlouva na ni např. pouze odkazuje). 

Přítomnost souhlasu k oběma dohodám je pak třeba posoudit samostatně.257 Souhlas 
s rozhodčí doložkou nemusí být nutně vyjádřen písemně. Může vyplývat z ústní 

komunikace, ale také např. z konkludentního jednání strany, kdy tato po začátku 

rozhodčího řízení nevznese žádné námitky a účastní se řízení.258 
Výjimku z obecné povinnosti souhlasu stran s rozhodčí doložkou tvoří kategorie 

tzv. non-signatories. Jedná se o několik specifických skupin osob, pro které bylo 

výjimečně dovozeno, že mohou být vázány rozhodčí doložkou, i když k ní neudělily 

souhlas. Týká se to např. případu smluvního zastoupení, dovození implicitního souhlasu 

skrze konkludentní jednání osoby nebo se souhlas dovozuje u členů skupiny 

provázaných společností, které se podílejí na společném projektu.259 Souhlas se pak také 

spíše vytrácí v tzv. doménových sporech a v investiční arbitráži.260 
Vedle souhlasu stran musí rozhodčí doložka obsahovat určité podstatné 

náležitosti. Měla by z ní vyplývat dohoda stran o tom, že určité spory chtějí podřídit 

rozhodčímu řízení. A dále by doložka měla vymezit svůj rozsah, tedy jakého vztahu, 

případně jednotlivých typů sporů se týká.261 Vyplývá to mimo jiné i z čl. II odst. 1 NY 

Úmluvy, který hovoří o „všech nebo některých sporech… z určitého právního vztahu“. 
A to včetně vztahů mimosmluvních (tedy např. spory z bezdůvodného obohacení).  

Dle Moses262 lze doporučit, aby vymezení rozsahu bylo spíše širší a rozhodčí 

doložka se vztahovala nejen na spory vznikající z právního vztahu, ale také na další 

spory s ním spojené. Dojde tak k zahrnutí právě i případných sporů z deliktů. Znění 

 256 BORN 2012 op. cit., s. 69. 257 BORN 2012 op. cit., s. 70. 258 BORN 2013 op. cit., s. 70. 259 K tomuto blíže srov. MOSES 2017 op. cit., s. 37-45. 260 CUNIBERTI, Gilles. Rethinking International Commercial Arbitration. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2017. 256 s. ISBN 978 1 78643 239 1. s. 31. 261 MAKARIUS op. cit., s. 27. 262 MOSES 2017 op. cit., s. 34. 
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doložky je tak mnohdy klíčové pro stanovení, zda daný spor může být rozhodnut 

v rozhodčím řízení. Liší se však i přístup jednotlivých jurisdikcí. Anglický soud 

např. pojal výklad toho, co se rozumí sporem souvisejícím se smlouvou, velmi široce. V 

rámci sporu dvou podnikatelů dovodil, že záměrem stran bylo, aby všechny spory 

rozhodoval stejný rozhodčí soud, a tudíž aby se rozhodčí doložka vztahovala na 

všechny spory z jejich vzájemného obchodního vztahu.263 
Další možné, ale nikoliv povinné součásti rozhodčí doložky budou popsány 

v následující kapitole týkající se obsahu rozhodčích doložek. 
3.4.1. Formální platnost rozhodčí doložky 

Nejrozšířenějším a často i jediným požadavkem na formu rozhodčí doložky je 

její písemnost.264 Dle Newyorské úmluvy má být rozhodčí doložka ve smlouvě (a 
rozhodčí smlouva) písemná a podepsaná stranami nebo obsažená ve výměně dopisů 

nebo telegramů.265 Vedle písemnosti je tak vyžadován i současný podpis stran, nebo 

výměna korespondence. 
Národní úpravy však často volí modernější a méně formální přístup. Podpis 

obou stran není mnohými vůbec vyžadován, zejména při způsobu uzavírání na dálku.266 
V některých státech není dokonce vyžadována ani písemná forma, nebo je alespoň 

doplněna o její naplnění skrze email a další elektronické prostředky.267 Tyto dva 
přístupy adoptovala i revidovaná verze UNCITRAL Model Law z roku 2006 ve svých 

dvou verzích čl. 7. Komise UNCITRAL se také pokusila o nepřímou „modernizaci“ 

samotné NY Úmluvy a vydala oficiální doporučení268 k interpretaci úmluvou 

požadované formy rozhodčí doložky. Dle těchto doporučení nemají být k dodržení 

písemné formy nutné podpisy stran nebo dohoda obsažená ve výměně dopisů. Zároveň 

úprava NY Úmluvy nemá být považována tzv. za povinné minimum, ale státy mohou 

 263 Rozhodnutí House of Lords ze dne 17.10.2007, Fiona Trust and Holding Corporation and others v. Privalov, [2007] UKHL 40 a MAKARIUS, op. cit., s. 34. 264 MAKARIUS op. cit., s. 22. 265 Stov. čl. II odst. 2 Newyorské úmluvy. 266 MAKARIUS op. cit., s. 23. 267 BORN 2012 op. cit., s. 74. 268 Rezoluce Generálního shromáždění OSN č. 61/33, Recommendation regarding the interpretation of article II, paragraph 2, and article VII, paragraph 1, of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done in New York, 10 June 1958 [online]. UNCITRAL, 2006 
[cit. 25.10.2021]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/a2e.pdf 
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přijmout i mírnější úpravu.269 Naopak je zastáván jednotný názor, že formální 

požadavky NY Úmluvy jsou maximem možného a není tedy možné, aby národní 

úpravy přidávaly další požadavky a úpravu zpřísňovaly.270  
Přesto lze nalézt i státy, jejichž národní úprava v rozporu z NY Úmluvou 

vyžaduje ještě další formální požadavky. Mohou jimi být např. uzavření rozhodčí 

smlouvy na samostatné listině, stanovení způsobu určení rozhodců nebo rovnou jejich 

jmenování, určení rozhodčí instituce a někde je – zřejmě v zájmu zajištění opravdového 

souhlasu obou stran s doložkou – vyžadováno použití velkého či jinak zvýrazněného 

písma nebo přesné umístění doložky ve smlouvě hlavní.271 
Někdy jsou rovněž kladeny speciální nároky na formu zastoupení při uzavírání 

rozhodčí doložky. Může tak být vyžadována speciální plná moc.272 Potvrdil to 
např. soud v Abu Dhabi ve svém nedávném rozsudku273 a argumentoval výjimečným 

postavením rozhodčí doložky, když se jejím prostřednictvím strany vzdávají práva 

řízení před soudem. Born274 tento přístup kritizuje jako odporující smyslu Newyorské 

úmluvy, která zakazuje klást vůči rozhodčímu řízení speciální zvýšené požadavky, než 

jsou kladeny v řízení před obecným soudem, a pohlížet na rozhodčí jako na něco 

speciálního. I kdyby se však neaplikovaly formální náležitosti dle NY Úmluvy i na 

otázky zastoupení, neměla by národní úprava být diskriminační vůči rozhodčímu 

řízení.275 
Konečně je-li rozhodčí doložka uzavírána odkazem na jiný dokument 

(např. obchodní podmínky), obvykle se vyžaduje, aby formální náležitosti splňovala 

smlouva nebo jiný dokument, ve kterém se odkaz nachází. Vlastní dokument, na který 

se odkazováno, těmto požadavkům vyhovovat nemusí.276 
 269 BORN 2012 op. cit., s. 76. 270 BORN 2012 op. cit., s. 75. 271 MAKARIUS op. cit., s. 25, 26. 272 MAKARIUS op. cit., s. 26. 273 Rozsudek Kasačního soudu vAbu Dhabi č.  922-2020 ze dne 27.10.2020. 274 BORN, Gary B., ANGELINI, Matteo. The Abu Dhabi Court Considers Special Authority is Required to Conclude an Arbitration Agreement by Power of Attorney. Kluwer Arbitration Blog [online]. Wolters 

Kluwer, 2021[cit. 2.11.2021]. Dostupné z: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/06/09/the-abu-dhabi-court-considers-special-authority-is-required-to-conclude-an-arbitration-agreement-by-power-of-attorney/ 275 BORN 2009 op. cit., s. 620. 276 BORN 2012 op. cit., s. 76-77. 
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3.4.2. Materiální platnost rozhodčí doložky 
Vedle platnosti po formální stránce musí být rozhodčí doložka platná také 

materiálně. Jelikož je záměrem Newyorské úmluvy nahlížet na rozhodčí doložky spíše 

jako na platné, jsou důvody materiální neplatnosti vymezeny konečným výčtem, a to 

jako výjimky z presumované platnosti v čl. II odst. 3 NY Úmluvy.277 Doložka tak 

nemusí být uznána a vykonána, pokud je „neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá 

k použití“. Pod tyto kategorie lze podřadit všeobecně rozšířené důvody neplatnosti, 

vycházející ze smluvního práva.278 
Vzhledem k principu oddělitelnosti je třeba vždy posuzovat, zda je důvod 

neplatnosti dán ve vztahu k rozhodčí doložce či jejímu uzavření a nikoli ve vztahu ke 

smlouvě hlavní. Např. nemožnost plnění pro zánik věci nezpůsobuje neplatnost 

rozhodčí doložky, ale pouze smlouvy hlavní, která tak může být předmětem rozhodčího 

řízení. Aby se neplatnost vztahovala na rozhodčí doložku, muselo by být nemožné plnit 

v ní obsažené povinnosti, např. pokud určený rozhodčí soud zanikne nebo jmenovaný 

rozhodce zemře. Zrovna v tomto případě je však málo pravděpodobné, že by soud 

neplatnost opravdu vyslovil, jelikož je možné zjednat nápravu jmenováním jiné 

instituce nebo rozhodce.279  Výjimkou, kdy neplatnost smlouvy hlavní působí neplatnost 

i rozhodčí doložky je rozpor se zákonem, který chrání zvlášť závažné společenské 

zájmy (např. trestní zákoník). Pomáhá-li rozhodčí doložka k výkonu takové smlouvy, 

nemůže být platná.280 
Důvody, kterých je možné se dovolat za účelem vyslovení neplatnosti rozhodčí 

doložky, jsou nepřiměřenost, podvod či uvedení v omyl, nedostatek způsobilosti stran 
doložku uzavřít a již výše zmíněná nezákonnost.281 Nepřiměřenost zpravidla zahrnuje 
hrubé zneužití silnějšího postavení jedné ze stran a bývá s ní někdy argumentováno 

v případě tzv. asymetrických rozhodčích doložek, které částečně kombinují rozhodčí a 

prorogační doložku, ale pouze ve prospěch jedné strany. Jinými slovy, pouze jedna ze 

stran si v případě sporu může zvolit mezi řízením před obecným soudem a rozhodčím 

 277 BORN 2012 op. cit., s. 77. 278 BORN 2012 op. cit., s. 77. 279 BORN 2012 op. cit, s. 77, 79. 280 MAKARIUS op. cit., s. 29. 281 BORN 2012 op. cit., s. 78-81. 
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řízením. Druhá ze stran tuto možnost nemá. Záleží samozřejmě na konkrétních 

okolnostech, ale většinovým názorem zpravidla je, že jsou tyto druhy doložek platné.282  
Neúčinnost doložky může být např. následkem překážky věci rozsouzené (res 

iudicata) nebo uplynutí doby, na kterou ji strany sjednaly.283 Doložka se také teoreticky 

může stát neúčinnou, pokud ji strany dohodou ukončí nebo pokud ji jedna ze stran 

závažně poruší (např. zahájí soudní řízení) a druhá strana od ní z toho důvodu platně 

odstoupí. 284   
Doložka může být teoreticky nezpůsobilá k použití, pokud si její znění 

protiřečí, je vágní nebo z něj nevyplývá jasná volba mezi obecným soudem a 

rozhodcem. Patří sem i výše zmíněná nemožnost plnění, kdy je v doložce odkazováno 

na neexistující rozhodčí soud, rozhodce nebo rozhodčí pravidla.285 Tato kategorie se 
velmi překrývá s tzv. patologickými doložkami. Těmi se označují rozhodčí doložky, 

jejichž formulace je z nějakého důvodu vadná, nutně ale nemusí vyvolat jejich 

neplatnost. Pokud je to jen trochu možné, měli by se rozhodci nebo soudy, v rámci 

zachování platnosti, pokusit zhojit tyto jejich vady výkladem.286 Bude tedy zřejmě 

záležet na intenzitě a závažnosti vady, zda ji bude možné napravit či zda bude doložka 

neplatná. Někdy se lze setkat s doložkami, které jsou sjednány jako volitelné či 

nepovinné. Převažující praxe s nimi ale zachází jako s klasickými rozhodčími 

doložkami a odkazuje strany na rozhodčí řízení.287 
3.4.3. Arbitrabilita 

Arbitrabilita, neboli tzv. projednatelnost sporu v rozhodčím řízení stanovuje, 

které typy sporů mohou být předmětem rozhodčího řízení a které ne, a to navzdory 

platné rozhodčí doložce. Není-li spor arbitrabilní, nastávají podobné účinky jako při 

neplatnosti rozhodčí doložky, tedy její neuznatelnost a nevykonatelnost, 
resp. neuznatelnost a nevykonatelnost rozhodčího nálezu.288 

 282 BORN 2012 op. cit., s. 78. 283 MOSES 2017 op. cit., s. 37. 284 BORN 2012 op. cit., s. 80, 81. 285 MOSES 2017 op. cit., s. 37. 286 MAKARIUS op. cit., s. 36. 287 BORN 2012 op. cit., s. 72-73. 288 BORN 2012 op. cit., s. 82. 
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Každý stát má svoji vlastní úpravu arbitrability, druhy sporů vyňatých 

z působnosti rozhodčího řízení se tak mohou lišit. V zásadě se ale jedná o spory s jistou 
společenskou důležitostí a potřebou garance soudního řízení. Všeobecně zpravidla 
nejsou arbitrabilní spory v trestních a rodinných věcech a ve věcech insolvencí. 

Podobně tomu je i v případě, kde je potřeba ochrana slabší smluvní strany, tedy ve 

věcech zaměstnaneckých a spotřebitelských, i když zde už se přístupy jednotlivých 

jurisdikcí mírně různí.289 V České republice byly spotřebitelské spory vyňaty 

z působnosti rozhodčího řízení velkou novelou290 ZRŘ v roce 2012. Některé státy pak 
v rozhodčím řízení nepřipouští ani otázky práva duševního vlastnictví.291 

Pro úplnost dodávám, že arbitrabilita může být omezena i stranami sporu, a to 
omezením rozsahu rozhodčí doložky. V takovém případě se jedná o tzv. subjektivní 

arbitrabilitu.292 
3.5. Obsah rozhodčí doložky 

Kromě podstatných náležitostí rozhodčí doložky, kterými jsou dohoda stran 

k arbitráži a stanovení rozsahu doložky, může rozhodčí doložka obsahovat i další 

ustanovení týkající se jednotlivých aspektů rozhodčího řízení.293 Vzhledem k tomu, že 

delší a rozvitá rozhodčí doložka může přinášet větší pravděpodobnost případných vad a 

jednoduché doložky často více než dostačují, není radno to s obsahem přehánět.294 
Kromě základních náležitostí lze však doporučit, aby doložka obsahovala také 

např.  určení rozhodčích pravidel, určení sídla rozhodčího řízení, počet rozhodců a 

způsob jejich výběru, jazyk pro řízení a volbu rozhodného hmotného práva pro smlouvu 
hlavní.295 Některé důsledky volby sídla rozhodčího řízení jsou přiblíženy v následující 

kapitole. Neuvedení těchto dílčích složek však nemá vliv na platnost rozhodčí doložky. 

V případě potřeby dojde k jejich určení na základě národní úpravy.296 V praxi je naopak 
častým jevem, že doložky mají pouze základní podobu a sestávají zejména 
z podstatných náležitostí. 

 289 BORN 2012 op. cit., s. 82-85. 290 Zákon č. 19/2012 Sb., účinný od 1.4.2012. 291 BORN 2012 op. cit., s. 85. 292 ROZEHNALOVÁ op. cit., s. 144.  293 BORN 2012 op. cit., s. 35. 294 MOSES 2017 op. cit, s. 48. 295 BORN 2012 op. cit., s. 35. 296 BORN 2012 op. cit., s. 71. 
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Aby se strany vyvarovaly sjednání doložky, která bude tzv. patologická, mohou 

ideálně využít některou z prověřených doložek některého rozhodčího soudu. Zde 
např.  modelová rozhodčí doložka ICC: 

„Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení 

jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými Pravidly.“ Strany mohou 
mít dále zájem určit: rozhodné právo pro smlouvu hlavní, počet rozhodců, sídlo 

rozhodčího řízení a jazyk rozhodčího řízení.297 
Chtějí-li strany např. využít ad hoc rozhodčí řízení nebo chtějí-li z jiného 

důvodu stanovit už v samotné doložce více podrobností, mohou v rámci rozhodčí 

doložky sjednat také např.: náhradu nákladů řízení, úroky a měnu, míru povinného 

poskytnutí důkazů, povinnost mlčenlivosti, vzdání se práva žádat zrušení rozhodčího 

nálezu, právo žádat předběžné opatření, Fast-track arbitráž či kombinové multi-tier 
doložky.298 
3.6. Sídlo rozhodčího řízení 

Sídlo rozhodčího řízení je stranami zvolené místo, které kotví arbitráž 

k určitému právnímu řádu a státním orgánům. Stejně jako volba soudu je volba sídla 
rozhodčího řízení velmi důležitá.  Má totiž velký vliv na jeho výslednou podobu, neboť 

právní úprava rozhodčího řízení místa sídla je zpravidla tzv. procesním právem 
rozhodčího řízení, zvaném též lex arbitri.299 Sídlo rozhodčího řízení nemusí být shodné 

s místem, kde se koná ústní jednání, ani s místem sídla stálého rozhodčího soudu. Je 

také nezávislé na sídlech stran sporu.300 
Lex arbitri tvoří zejména kogentní normy státu sídla, které nelze dohodou stran 

vyloučit a od kterých se nesmí odchýlit (např. arbitrabilita či formální a materiální 

platnost rozhodčí doložky). Dále jsou jeho součástí i další normy, které se aplikují 

pouze v případě, že se strany nedohodly jinak. Ač se zpravidla jedná o zákony 

upravující mezinárodní rozhodčí řízení, mohou být použitelná i některá ustanovení 

 297 Vzorová rozhodčí doložka ICC [online]. ICC [cit. 30.10.2021]. DRS892 CZE. Dostupné z: https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2021/10/standard-icc-arbitration-clause-in-czech.pdf. 298 BORN 2012 op. cit., s. 35 a MOSES 2017 op. cit., s. 53. 299 MAKARIUS op. cit., s. 100. 300 MAKARIUS op. cit., s. 99. 
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zákonů upravujících civilní soudní řízení, zvlášť pokud na ně úprava rozhodčího řízení 

sama odkazuje, jako je to v případě českého ZRŘ.301  
Při určování sídla arbitráže by strany měly především vybírat z právních řádů, 

které jsou rozhodčímu řízení nakloněny a jejichž právní systém je vůči rozhodčímu 

řízení ustálený a předvídatelný.302 V druhé řadě by strany měly zvážit možná specifika 

svého vztahu a promyslet otázky, které by v budoucnu mohly být předmětem sporu, a 

poté s ohledem na ně vybrat příznivý právní řád.303 Podle statistik ICC304 za rok 2020 
byla sídlem rozhodčího řízení nejčastěji volena města Paříž, Londýn, Ženeva, New 
York a Zurich. Podle statistiky305 zohledňující data napříč rozhodčími soudy byly mezi 

pěti nejvíce preferovanými městy ještě Singapur a Hong Kong. 
Lex arbitri může ovlivnit i další otázky jako je např. výběr rozhodců, předběžná 

opatření, zajištění důkazu či povinnost stran k daním a poplatkům.306 Sídlo je klíčové 

také pro otázky zrušení rozhodčího nálezu, neboť jsou to právě obecné soudy místa 

sídla, které jsou oprávněny o tom rozhodnout.307 Místem sídla se také zpravidla řídí to, 
kde byl rozhodčí nález vydán. I když jak uvádí Makarius308, pokud není v rozhodčím 

nálezu výslovně uvedeno, kde byl vydán, může být v některých státech za takové místo 

považováno i místo konání ústního jednání. 
V souvislosti s uznáním a výkonem rozhodčího nálezu je vhodné sídlo umístit 

do státu, který je signatářem Newyorské úmluvy. Vzhledem ke státy často deklarované 

výhradě vzájemnosti dle čl. I odst. 3 Newyorské úmluvy je pouze nález vydaný ve 
smluvním státě úmluvy uznatelný a vykonatelný v ostatních smluvních státech. Pokud 
je sídlo umístěno ve státě, který signatářem Newyorské úmluvy není, bude možné nález 

v dalších státech uznat a vykonat jen podle jejich vnitrostátního práva, což může přinést 

 301 Srov. § 30 ZRŘ a MAKARIUS op. cit., s. 100 a 102. 302 MAKARIUS op. cit., s. 101, 102 a BORN 2013 op. cit., s. 72. 303 BORN 2013 op. cit., s. 72. 304 ICC Dispute Resolution 2020 Statistics [online]. ICC, 2021. [cit. 31.10.2021]. ICC Publication No.: 
DRS895 ENG. Dostupné zde: https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/. s. 30. 305 2021 International Arbitration Survey: Adapting arbitration to a changing world [online]. 
White&Case, 2020 [cit. 31.10.2021]. Dostupné z: https://www.whitecase.com/publications/insight/2021-international-arbitration-survey/current-choices-future-adaptations. 306 MAKARIUS op. cit, s. 103-105. 307 MAKARIUS op. cit., s. 106. 308 MAKARIUS op. cit., s. 107. 
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dodatečné komplikace a náklady.309 Vzhledem k množství států, které Newyorskou 

úmluvu ratifikovaly, to však nebude příliš častý jev.310 
Pro úplnost dodávám, že v minulosti objevovaly názory, že by se rozhodčí řízení 

mělo tzv. delokalizovat, tedy že by mělo být naprosto nezávislé a oproštěné od vlivů 

práva státu, ve kterém se koná.311 Tyto snahy se zatím neprosadily, i když v některých 

specifických druzích arbitráže můžeme jejich prvky zaznamenat. Jedná se např. o 

sportovní arbitráž u Rozhodčího soudu pro sport, který je součástí Mezinárodní 

arbitrážní rady pro sport a u něhož je sídlem arbitráže, bez ohledu na místo konání 

řízení, vždy Lausanne, Švýcarsko. Druhým příkladem řízení s prvky delokalizace je 
online rozhodčí řízení časté např. při doménových sporech.312  

 309 MAKARIUS op. cit., s. 107. 310 BORN 2012 op. cit., s. 47. 311 MOSES 2017 op. cit., s. 64. 312 MOSES 2017 op. cit., s. 65-67. 
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Závěr 
V úvodu jsem si jako cíl této práce stanovila popsat způsoby platného sjednání a 

zformování prorogačních a rozhodčích doložek, a to včetně analýzy případných 

výkladových problémů. K tomu jsem si stanovila hypotézu, že uzavření prorogační 

nebo rozhodčí doložky přináší stranám sporu větší právní jistotu. 
Asi není zcela překvapivým závěrem, že se u obou typů doložek vyskytují určité 

problémy. Jako první problém při uzavírání prorogačních doložek vidím úpravu 

litispendence a stále (i po revizi nařízení) možné využití zdržovací taktiky. Oproti 

původnímu nařízení sice došlo k určitému posunu ve prospěch prorogačních doložek. 

Účinky nové úpravy však stále nedosáhly původního cíle zabránit nekalým zdržovacím 

taktikám stran. 
Jako druhý velký problém právní úpravy Nařízení vidím doložky s volbou do 

třetího státu. Uvědomuji si, že se nejedná o jednoduchý problém s jednoduchým 

řešením. Nesouhlasím však, aby tyto doložky nepožívaly v EU vůbec žádné právní 

ochrany a jejich strany tak byly trestány za svůj správný úmysl uzavřít prorogační 

doložku. Souhlasila bych tedy se zavedením obdobného kompromisu jako funguje u 
sporů se slabší smluvní stranou, a to rozšíření aplikace čl. 25 Nařízení i na tyto doložky.  

Jako třetí problém týkající se prorogačních doložek považuji současnou absenci 

unifikované právní úpravy na celosvětové úrovni s dostatečným počtem smluvních 

států. Jak uvádí Born313, velkým benefitem rozhodčího řízení je velké množství 

smluvních států Newyorské úmluvy, a tím pádem i vysoké standardy uznání a výkonu 
výsledků sporů. Určitým příslibem do budoucna může být Haagská úmluva, dosud však 

počet jejích smluvních států roste velmi pomalu. V rámci EU však garanci poskytuje 
systém nařízení Brusel I bis. 

Naopak pozitivně vnímám úpravu formální platnosti v rámci Nařízení, ke které 

je navíc k dispozici bohatá judikatura SDEU. Ohledně materiální platnosti lze snad jen 

doporučit vytvoření jednotné kolizní normy, jak už bylo zmíněno v těle práce. Stejně 

 313 BORN, Gary B. Recent Developments in International Arbitration. Indian Journal of Arbitration Law. 
2016, roč. 5, č. 1, s. 1-6. In: HeinOnline [právní informační systém]. William S. Hein & Co., Inc. [cit. 26. 

4. 2020]. Dostupné z: https://home.heinonline.org/  
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tak pro případ, že je prorogováno více soudů a pravidlo o rozhodném právu v podobě 

práva prorogováného soudu nelze uplatnit. 
Rozhodné právo se mi jeví jako určitý problém i u rozhodčích doložek. Systém 

je velmi komplikovaný, a tudíž nepředvídatelný. Navíc přístupy v jednotlivých 

jurisdikcích se liší. Chtějí-li si strany ušetřit zdlouhavé určování rozhodného práva 

rozhodčí doložky, doporučila bych jim, aby učinily jeho přímou volbu. A to přestože 

jsem si vědoma, že se tak v praxi spíše neděje. Svědčí o tom i fakt, že jediným 

rozhodčím soudem, který má v modelové doložce zmíněnu volbu práva pro rozhodčí 

doložku je HKIAC.314 Druhou možností je doufat v rozšíření principu validace a 

aplikace nediskriminačního práva. Takové změny však potřebují čas, jak jsem zmínila 

už v úvodu práce. 
U rozhodčích doložek vyplývá hodně nejistot už ze samotného faktu, že každá 

jurisdikce může zvolit trochu odlišný přístup. Napadá mne např. rozdílná míra 

přezkumu platnosti rozhodčí doložky a doktrína competence-competence. To však není 

nutně špatně, strany by jen měly volit tu jurisdikci, kterou znají a která je jim nejblíže 

nebo nabízí jiné záruky. 
Při stanovování hypotézy, že uzavření doložek vnáší do smluvního vztahu větší 

právní jistotu, jsem si byla celkem jistá, že odpověď bude, že je tato hypotéza pravdivá. 
Po hodnocení závěrů, ke kterým jsem v práci došla, s tím sice pořád souhlasím, ale 

nevidím odpověď už tak zcela jednoznačně. Ano, nepochybně se jedná o důležité 

nástroje, způsobilé posílit právní jistotu stran ohledně budoucího sporu. Domnívám se 

však, že je třeba s nimi zacházet bděle a sjednávat je s pečlivostí. Uzavřou-li strany 
doložku, která je jednoznačná, precizně formulovaná a ve svém základu jednoduchá, a 
zvolí-li ověřené, standardní forum, rozhodčí soud, místo arbitráže, pak souhlasím, že 

jim doložka dobře poslouží a zvýší jejich právní jistotu ve správné a hlavně efektivní 

vyřešení sporu. Samozřejmě nikdy to nemůže být perfektní a výkladové problémy tu 
budou vždy. 

Pokud však strany zvolí jakékoliv nestandardní řešení, nebo budou při 

sjednávání lehkomyslní, může se doložka snadno obrátit proti nim a být dobrým sluhou, 

 314 Srov. zde: https://www.hkiac.org/content/model-clause 
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ale špatným pánem. Může se jim tak třeba stát, že se namísto řešení sporu budou 

nejdříve zdlouhavě přít o samotnou platnost doložky. Obecně se domnívám, že strany 

by měly upřednostnit jistotu, tj. zvolit jurisdikci, kterou dobře znají, před spekulací nad 

budoucím charakterem sporu a volbou nějakého méně standardního řešení. 
V případě prorogačních doložek lze rovněž doporučit současnou volbu práva a 

volbu soudu jednoho státu, jak uvádí Bříza.315 Je třeba si také uvědomit derogační 

účinky volby fora. Neboť samotnou volbou zamezuji protistraně, aby proti mně 

v budoucnu vedla spor v místě pro mě nevýhodném. 
 
  

 315 BŘÍZA op. cit., s. 15. 
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Seznam pojmů a zkratek 

AAA Americká arbitrážní asociace 
ADR   alternativní řešení sporů 
Bruselská úmluva 
 

Úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
EU    Evropská unie  
Evropská úmluva o 

arbitráži 
Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži ze dne 

21. dubna 1961 
Haagská úmluva 
 

Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě 

soudu, Haagská konference o mezinárodním právu soukromém 
HKIAC Středisko mezinárodního rozhodčího řízení v Hong Kongu 
IBA Mezinárodní advokátní komora – International Bar Association 
ICA ICC Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře 

v Paříži 
ICDR Mezinárodní středisko řešení sporů v New Yorku 
LCIA Londýnský soud pro mezinárodní rozhodčí řízení 
Luganská úmluva II 
 

Úmluva ze dne 30. října 2007 o příslušnosti a uznávání a 

výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech 
nařízení Brusel I Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v 

občanských a obchodních věcech 
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nařízení Brusel I bis Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze 
dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 
nařízení Řím I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 

dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 

závazkové vztahy 
Newyorská úmluva Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřená 

dne 10. června 1958 v New Yorku 
Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL 
UNCITRAL Arbitration Rules (with new article 1, paragraph 
4, as adopted in 2013) 

Rozhodčí soud při 

HK ČR a AK ČR 
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 

ČR 
SDEU   Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) 
SIAC Singapurské středisko mezinárodního rozhodčího řízení 
UNCITRAL Model 
Law 

Vzorový zákon komise UNCITRAL - UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Arbitration 1985 (with 
amendments as adopted in 2006) 

UNCITRAL Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo 
VIAC Vídeňské středisko mezinárodního rozhodčího řízení 
ZMPS Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
ZRŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 
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Název diplomové práce 
Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě 

Abstrakt 
Tato práce se zabývá prorogačními a rozhodčími doložkami v mezinárodním 

obchodě, a to se zaměřením na právní úpravu obsaženou v Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 

rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel i bis) a v Newyorské úmluvě o 

uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Práce si zejména klade za cíl popsat postup 
platného sjednání a zformování doložek, a to včetně analýzy případných výkladových 

problémů. Společným cílem prorogačních doložek, jako smluvních doložek o volbě 

soudu, a rozhodčích doložek je stanovit, kdo a kde má mít pravomoc rozhodnout 

případný spor stran a posílit tak jejich právní jistotu. Výsledkem práce je proto ověření 

hypotézy, že uzavření prorogačních nebo rozhodčích doložek opravdu posiluje právní 

jistotu stran. U prorogačních doložek je teoretická úroveň doplněna o praktický náhled 

na celou problematiku v podobě analýzy judikatury Soudního dvora Evropské unie. U 
rozhodčích doložek je cílem poskytnout jistý mezinárodní nadhled, nastínit obecně 

platné principy a poukázat na některé rozdíly v přístupech jednotlivých států. Práce se 

kromě úvodu a závěru člení na tři kapitoly. První kapitola představuje způsoby řešení 

sporů v mezinárodním obchodě a nabízí stručný srovnávací pohled na základní typy 

řešení sporů, tedy obecné soudnictví, rozhodčí řízení a ADR. Druhá kapitola se věnuje 

prorogačním doložkám a dále se člení na podkapitolu pojednávající o působnosti 

nařízení Brusel I bis, dále podkapitolu o obsahových náležitostech prorogačních 

doložek a podkapitolu týkající se formální a materiální platnosti a principu 

oddělitelnosti prorogačních doložek. Konečně třetí kapitola se zabývá rozhodčími 

doložkami a dělí se na šest podkapitol. První z nich pojednává o hierarchii právních 

pramenů týkajících se rozhodčích doložek a o podmínkách jejich aplikace.  Druhá 

podkapitola představuje tři charakteristiky mající vliv na vykonatelnost rozhodčích 

doložek. Jedná se o presumovanou platnost rozhodčích doložek, princip oddělitelnost a 

doktrínu Competence-Competence. Předmětem třetí podkapitoly je rozhodné právo 

rozhodčích doložek a jsou v ní představeny nejrozšířenější postupy k jeho stanovení. 
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Obsahem čtvrté podkapitoly je platnost rozhodčích doložek a stejně jako u těch 

prorogačních je zkoumána platnost formální i ta materiální. Podkapitola se také stručně 

věnuje arbitrabilitě různých typů sporů. Pátá a šestá podkapitola popisují obsahové 

náležitosti rozhodčí doložky a důsledky stanovení sídla rozhodčího řízení. 
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Název diplomové práce v angličtině 
Prorogation and arbitration clauses in international trade 

Abstract 
The thesis is dealing with prorogation and arbitration clauses in international 

trade, focusing on Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of 
the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in civil and commercial matters (Brussels I bis) and on the New York 
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. In 
particular, the thesis aims to describe the procedure of valid negotiation and the 
formation of clauses, including the analysis of possible interpretation issues. The 
common objective of the prorogation clauses as a choice of court agreements and 
arbitration clauses, is to determine who and where should have the jurisdiction to 
resolve any dispute arising between the parties and to reinforce their legal certainty. The 
outcome of the work is therefore to verify the hypothesis that the conclusion of such 
clauses really strengthens the legal certainty of the parties. Regarding the prorogation 
clauses, the theoretical level is supplemented by a practical insight into the whole issue 
in the form of an analysis of the Court of Justice of the European Union case law. 
Regarding arbitration clauses, the aim is to provide a certain international overview, to 
outline generally applicable principles and to point out some differences in national 
approaches. In addition to the introduction and conclusion, the work is divided into 
three chapters. The first chapter presents the methods of dispute resolution in 
international trade and offers a brief comparative view of the basic types of dispute 
resolution, ie court proceedings, arbitration and ADR. The second chapter deals with 
prorogation clauses and is further divided into a subchapter dealing with the scope of 
the Brussels I bis Regulation, a subchapter on the content of prorogation clauses and a 
subchapter on formal and material validity and the principle of separability of 
prorogation clauses. Finally, the third chapter deals with arbitration clauses and is 
divided into six subchapters. The first deals with the hierarchy of legal sources 
concerning arbitration clauses and the conditions of their application. The second 
subchapter presents three characteristics that affect the enforceability of arbitration 
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clauses. These are the presumptive validity of arbitration clauses, the principle of 
severability and the doctrine of Competence-Competence. The subject of the third 
subchapter is the applicable law of arbitration clauses and it presents the most common 
procedures for its determination. The content of the fourth subchapter is the validity of 
arbitration clauses and, as with the prorogation clauses the formal and material validity 
is examined. The subchapter also briefly deals with the arbitrability of various types of 
disputes. The fifth and sixth subchapters describe the content of the arbitration clause 
and the consequences of determining the seat of the arbitration. 
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