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1. Úvod 
 

Téma Rozhodčí pravidla UNCITRAL a jejich využití v praxi jsem si vybral pro svůj 

zájem o mezinárodní obchodní arbitráž. Alternativní způsoby řešení sporů mě velmi 

zaujaly již během studia na Právnické fakultě Maastrichtské univerzity, a tak příležitost 

ponořit se hlouběji do tak zásadního právního instrumentu jako jsou Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL, jsem si nemohl nechat ujít. 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL se stala standardem pro ad hoc mezinárodní obchodní 

arbitráž a pro mezinárodní investiční arbitráž. Vzhledem k rozsahu tématiky 

mezinárodní investiční arbitráže, která v kontextu Rozhodčích pravidle UNCITRAL, 

zaslouží samotnou diplomovou práci, se zaměřím na užití Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL v mezinárodní obchodní arbitráži. 

Práce je rozdělena do dvou částí. První část je obecná a vymezuji v ní základní aspekty 

a prameny mezinárodní obchodní arbitráže. Vedle toho se krátce zaobírám rozdíly mezi 

institucionální arbitráží a ad hoc arbitráží a věnuji se výhodám a nevýhodám 

mezinárodní obchodní arbitráže. 

V druhé části se zaměřuji čistě na Rozhodčí pravidla UNCITRAL v revidované verzi 

z roku 2010. Jednotlivě analyzuji ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL za 

pomoci odborné literatury a nastiňuji možné situace, které mohou při jejich aplikaci 

nastat. V práci se zmiňuji o praxi v případě, že je již ustálená mezinárodní interpretační 

či aplikační praxe, ať již stran či rozhodčích senátů. Dále, vzhledem ke stále poměrně 

recentní revizi Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 2010, se u ustanovení, kde jsou 

výrazné změny vůči znění Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976, nabízí právní 

komparace jako vhodná metoda.  

Během přípravy na zpracování druhé části jsem narazil na několik překážek. První je 

absence oficiálního překladu Rozhodčích pravidel UNCITRAL do českého jazyka. Zde 

mi posloužil jako vzor při překládání posloužil především překlad zpracovaný Růžičkou 

k Rozhodčím pravidlům UNCITRAL z roku 1976.1 Další překážkou byla absence 

literatury v českých knihovnách, která by reflektovala revizi Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL z roku 2010. Avšak tuto překážku se mi podařilo překonat využitím zdrojů 

dostupných v zahraničí. 

                                                
1 RŮŽIČKA, Květoslav. Mezinárodní obchodní arbitráž. Praha: Prospektrum, 1997. 163 s. ISBN 80-
7175-051-4. S. 130-143. 
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Při zpracování diplomové práce jsem využil právně-analytickou, právně-deskriptivní a 

právně-komparativní metody. 

2. Mezinárodní obchodní arbitráž 
 

Rozhodčí řízení je jednou z metod řešení sporů. Systematicky je často řazeno mezi 

alternativní způsoby řešení sporů tzv. ADR (Alternative dispute resolution), i když 

někteří autoři jej vydělují z ADR a staví ho na rovinu s řízením před obecnými soudy 

jako jednu z metod řešení sporů.2  

Margaret L. Moses rozhodčí řízení definuje jako soukromý systém rozhodování, který 

ve většině případů obnáší konečné a závazné rozhodnutí, jež je vymahatelné u obecných 

soudů.3 Tím, že se jedná o soukromý systém, je vyjádřen zásadní znak rozhodčího 

řízení a to jeho konsenzuálnost. Strany se dobrovolně, na základě dohody, zavazují 

předat spor k rozhodnutí třetí nezávislé straně. V rámci této dohody mají značnou 

nezávislost a kontrolu nad tím, jak bude rozhodčí řízení probíhat.4  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou koncipována na řešení sporů vyplývajících 

z mezinárodního obchodu, a tak je nutno definovat ještě termín mezinárodní obchodní 

arbitráž. Mezinárodní obchodní arbitráž (mezinárodní rozhodčí řízení) je termín 

označující rozhodčí řízení projednávající spor vzniklý z mezinárodního obchodního 

styku.5 Dle Růžičky je mezinárodní prvek v daném vztahu dán bydlištěm či sídlem 

stran, které je v rozdílných státech.6 Na druhou stranu dle Rozehnalové může být 

mezinárodní prvek obsažen i pouze ve smlouvě samotné.7  

 

2.1.1. Vzájemná dohoda 
 

Předpokladem pro mezinárodní obchodní arbitráž je vzájemná dohoda stran.8 Tato 

dohoda má v mezinárodní obchodní arbitráži, a rozhodčím řízení obecně, podobu 

rozhodčí smlouvy. Rozhodci mohou rozhodovat pouze o sporných otázkách v mezích 

                                                
2 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. 
aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 399 s. ISBN 978-80-7478-004-2.S. 25. 
3 MOSES, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration. 2. vydání. 
New York: Cambridge University Press, 2012. 372 s. ISBN 978-1-107-40133-4. S. 1. 
4 MOSES 2012 op. cit., s. 1. 
5 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 14. 
6 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 15. 
7 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 59. 
8 BORN, Gary. International arbitration: law and practice. Second edition. Alphen aan den Rijn, The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2015. 480 s. ISBN 9041166378. Bod 1.01. 
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rozhodčí smlouvy a zároveň aplikují procesní pravidla a hmotněprávní normy, které si 

samy strany vybraly.  

Rozhodčí smlouva má běžně podobu rozhodčí doložky v samotné smlouvě.9 Pokud ale 

strany nemají takovou doložku ve smlouvě, mohou si sjednat takzvanou smlouvu o 

rozhodci až při vzniku sporu.10  Dalším druhem rozhodčí smlouvy je neomezený 

kompromis (všeobecné ujednání). V případě využití neomezeného kompromisu se 

strany dohodnou, že všechny spory, vzniklé v budoucnu z vymezeného okruhu právních 

vztahů, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení.11 

 

2.1.2. Rozhodci 
 

V mezinárodní obchodní arbitráži je běžně rozhodováno buď jediným rozhodcem, nebo 

tříčlenným rozhodčím senátem. Postup pro jmenování rozhodců dle Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL bude popsán později v kapitole 3.4.2.  

I když jsou rozhodci jmenováni stranami, stále se od nich očekává, že budou nezávislí a 

nestranní. V případě pochybnosti o jejich nezávislosti a nestrannosti mohou být 

vyloučeni a postup pro vyloučení rozhodce podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

bude popsán v kapitole 3.4.4.12 Rozhodci nemusí mít právní vzdělání a přítomnost 

rozhodce s praktickými znalostmi z určitého odvětví může být pro strany velkým 

přínosem.13 Takový rozhodce může například posoudit technické otázky sporu.14 

 

2.1.3. Konečnost a vykonatelnost rozhodnutí 
 

Konečnost a vykonatelnost jsou jedním z hlavních důvodů proč strany volí mezinárodní 

obchodní arbitráž. Konečností je myšleno rozhodnutí o všech nárocích 

uplatněných stranami, a to včetně nákladů rozhodčího řízení.15 Proti rozhodčímu nálezu 

se nelze obecně odvolat. Ve většině jurisdikcí je rozhodčí nález napadnutelný pouze 

                                                
9 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 24. 
10 Kučera Z., Pauknerová M., Růžička K., Mezinárodní právo soukromé, 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 430 s. 978-80-7380-550-0. S. 349. 
11 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 24. 
12 MOSES 2012 op. cit., s. 2. 
13 MOSES 2012 op. cit., s. 124. 
14 MOSES 2012 op. cit., s. 124. 
15 DOBIÁŠ, Petr. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Současné trendy řešení sporů v 
rozhodčím řízení / Petr Dobiáš a kolektiv. 2013. 218 s. ISBN 9788073804688. S. 152. 



 9 

procesně. Vykonatelností se rozumí donucení povinného příslušným státním orgánem 

splnit povinnost uloženou rozhodčím nálezem, kterou dobrovolně nesplnil.16 

 

 Právní rámec mezinárodní obchodní arbitráže 2.2.
 

Základními formálními prameny jsou v mezinárodní obchodní arbitráži mezinárodní 

úmluvy a vnitrostátní předpisy. 17  Evropská regulace zatím není v této oblasti 

významná. 18  Poměrně významný dopad na vývoj regulace mezinárodní obchodní 

arbitráže mají také rozhodčí pravidla jednotlivých rozhodčích institucí. Stejně tak 

působí na vývoj regulace diskuze v rámci Komise Organizace spojených národů pro 

mezinárodní obchodní právo (Komise UNCITRAL) a jí přijaté právní instrumenty. 

Nejdůležitějšími právními instrumenty Komise UNCITRAL pro mezinárodní obchodní 

arbitráž jsou Rozhodčí pravidla UNCITRAL a Vzorový zákon UNCITRAL o 

mezinárodním obchodní arbitráži UNCITRAL (Vzorový zákon UNCITRAL) a.  

Mezinárodní úmluvy přispívají k unifikaci práva vztahujícího se k mezinárodní 

obchodní arbitráži a napomáhají odstraňování překážek při uznávání cizozemských 

rozhodčích nálezů. Pomáhají také jednotnému vnímání mezinárodní obchodní 

arbitráže.19  

Z mezinárodních mnohostranných úmluv je nejvýznamnější Newyorská úmluva  o 

uznání a výkonu rozhodčích nálezů z roku 1958 (Newyorská úmluva). 20 

V Československé republice byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 74/1959. 

Pro signatářské státy tato úmluva obsahuje povinnost uznat písemnou rozhodčí 

smlouvu. Soudy signatářů musejí na žádost jedné ze stran v řízení před obecným 

soudem odkázat strany na rozhodčí řízení v případech, kdy existuje písemná rozhodčí 

smlouva. Dále Newyorská úmluva, mimo jiné, obsahuje závazek signatářů uznat a 

povolit výkon cizích rozhodčích nálezů a taxativní výčet důvodů pro odepření uznání a 

výkonu rozhodčího nálezu. 

Další významnou mezinárodní úmluvou je Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy 

a občany druhých států z roku 1965 (ICSID úmluva), která se stala významným 

                                                
16 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 39. 
17 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 103. 
18 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 103. 
19 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 104. 
20 BLACKABY, Nigel, Constantine PARTASIDES, Alan REDFERN a Martin HUNTER. Redfern and 
Hunter on International Arbitration. 6. vydání. New York: Oxford University Press, 2015. 808 s. ISBN 
978-0198714255.Bod 1.220. 
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instrumentem v řešení mezinárodních sporů mezi státy a investujícími zahraničními 

osobami.21  

Regionální úmluvy nejsou v Evropě významné. Evropská úmluva o mezinárodní 

obchodní arbitráži z roku 1961 byla zaměřena na řešení sporů mezi Západem a 

Východem, ale z praktického hlediska má velmi malý dopad. 22  Na amerických 

kontinentech se prosadila další Panamská úmluva (Inter-American Convention on 

International Commercial Arbitration) z roku 1975 mezi jejíž signatáře se řadí, 

s výjimkami, země Severní a Jižní Ameriky. 

Bilaterální smlouvy o podpoře investování a ochraně investic jsou častější. Představují 

dvoustranné závazky států vůči sobě. Podstatou těchto smluv je otevřená nabídka státu, 

který láká investory, rozhodovat o případném sporu se soukromým investorem 

z druhého státu v rozhodčím řízení.23 

Další úroveň formálních pramenů tvoří vnitrostátní normy. Na úrovni jednotlivých států 

je mezinárodní obchodní řízení upraveno národní legislativou takzvaným lex arbitri. 

Komise UNCITRAL vytvořila již zmíněný Vzorový zákon UNCTIRAL, který byl přijat 

mnoha zeměmi za jejich lex arbitri a dalším státům posloužil jako inspirace při přípravě 

jejich národní legislativy.24 

Další úroveň úpravy tvoří rozhodčí pravidla rozhodčích institucí a ad hoc pravidla, 

která budou diskutovány v rámci kapitoly 2.3.  

Za poslední úroveň lze vnímat samotnou rozhodčí smlouvu. V takovém případě jde o 

takzvané lex contractus. Toto vnímání smlouvy vychází ze zásady pacta sunt servanda. 

Avšak rozhodčí smlouva  musí vždy být vázána na výše uvedené prameny práva. 

 

 Institucionální arbitráž a ad hoc arbitráž 2.3.
 

Strany, při sjednávání smlouvy s rozhodčí doložkou, či při sjednávání  smlouvy o 

rozhodci, musí učinit volbu, zda využijí služeb arbitrážních institucí, nebo zda zvolí ad 

hoc arbitráž.25 

Institucionální arbitráž je mezinárodní obchodní arbitráž, která je spravována odbornou 

institucí podle jejích rozhodčích pravidel.26 Obvyklými znaky arbitrážní instituce jsou, 

                                                
21 MOSES 2012 op. cit., s. 231. 
22 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 108. 
23 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.216. 
24 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 115. 
25 MOSES 2012 op. cit., s. 9. 
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na rozdíl od ad hoc arbitráže, sídlo, statut, statutární orgán, sazebník, pravidla o 

nákladech a stálý administrativní aparát.27 Rozhodčí pravidla arbitrážních institucí se 

v obecných rysech navzájem shodují.28 

Výhodou institucionální arbitráže je historická zkušenost s jejich využíváním. 

Arbitrážní instituce se rozvíjejí, učí se z praxe svých rozhodců a vnímají nové trendy ve 

vývoji práva a praxe mezinárodní obchodní arbitráže.29 Nezanedbatelnou výhodou je 

přítomnost administrativního aparátu, který mimo jiné zajistí, že volba rozhodčího 

senátu proběhne včas a že zálohy na náklady a odměny rozhodců jsou včas splaceny.30 

Nevýhodou institucionální arbitráže jsou především náklady. Je běžné, že strany 

v institucionální arbitráži platí nad rámec odměny rozhodců paušální částku na 

administrativní náklady, která se vypočítává podle hodnoty sporu.31  

Jako ad hoc arbitráž jsou označovány případy, kdy je rozhodčí senát či jediný rozhodce 

ustanoven pouze pro řešení konkrétního sporu či sporů.32  

Výhodou ad hoc arbitráže je možnost ji přizpůsobit konkrétnímu sporu a zájmům stran. 

Zároveň strany neplatí poplatky arbitrážní instituci. Strany si mohou navrhnout vlastní 

procesní pravidla, a nebo použít například Rozhodčí pravidla UNCITRAL, která byla 

vytvořena cíleně pro ad hoc arbitráž. Nevýhodou ad hoc arbitráže je její závislost na 

dobré vůli a kooperaci stran a vhodnosti právního systému v sídle ad hoc arbitráže.33 

Další nevýhodou může být absence zkušeného administrativního aparátu, který je běžný 

v institucionální arbitráži. 

 

2.3.1. České arbitrážní instituce 
 

Zákon č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v § 13 odst. 1 

umožnuje zřízení stálého rozhodčího soudu pouze zákonem, nebo jen tehdy, pokud jiný 

zákon jeho zřízení připouští. Ze zákona jsou v České republice ustaveny tři stálé 

rozhodčí soudy. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR je 

jediný nespecializovaný stálý rozhodčí soud. Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných 

                                                                                                                                          
26 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.146. 
27 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 91. 
28 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.147. 
29 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.149. 
30 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.151. 
31 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.154. 
32 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 93. 
33 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.145. 
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papírů Praha, a.s. byl zřízen s úmyslem rozhodovat spory z burzovních obchodů, ale 

pozdější novely k zákonu č. 256/2004 Sb. rozšířily jeho pravomoc i na spory z obchodů 

s investičními instrumenty. 34  Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze 

Kladno slouží k rozhodování sporů z burzovních a mimoburzovních obchodů a od roku 

2000 slouží i jako stálý soud pro Obchodní burzu Hradec Králové, která se soustřeďuje 

především na komodity z oblasti rostlinné i živočišné výroby, zpracování a obchodů 

souvisejících. 

 

2.3.2. Významné mezinárodní arbitrážní instituce 
 

Na poli mezinárodní arbitráže lze za významné označit mnoho institucí. Některé jsou 

specializované pouze na určitý typ sporů jako například London Maritime Arbitrators 

Association a German Maritime Arbitration Association specializující se na spory 

vyvstávající s námořní dopravou. Dalším příkladem specializované arbitrážní instituce 

je World Intelectual Propery Organization Arbitration and Mediation Center se sídlem 

v Ženevě, která se zaměřuje na řešení sporů z duševního vlastnictví a Court of 

Arbitration for Sport se sídlem v Lausanne, který se zaměřuje na právní spory ve 

sportu..  

Mezi významné nespecializované mezinárodní arbitrážní instituce můžeme řadit 

například American Arbitration Association, která má kanceláře v New Yorku, 

Singapuru a Mexico City. Dalším významnými nespecializovanými mezinárodními 

arbitrážními institucemi jsou Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce, Vienna International Arbitration Center, Netherlands Arbitration Institute, , 

China International Economic Trade Arbitration Commission, German Institute of 

Arbitration, Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC) a London 

Court of International Arbitration (LCIA). Poslední dvě jmenované instituce popíši 

blíže v následujících dvou kapitolách. 

Kategorií samu pro sebe jsou arbitrážní instituce řešící spory, kde jednou nebo všemi 

stranami jsou státy. Již zmiňovaná ICSID úmluva založila International Center for 

Settlement of Investment Disputes se sídlem ve Washingtonu. Stálý rozhodčí soud 

v Haagu řeší především spory mezi státy. Avšak Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

propůjčují Stálému rozhodčímu soudu v Haagu a jeho Generálnímu tajemníkovi, za 

                                                
34 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 96. 
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určitých okolností, které budou pospány v kapitolách 3.3.6 a 3.6.9, pravomoc jmenovat 

orgán pro jmenování a přezkoumávat odměnu a náklady rozhodčího senátu. 

 

2.3.2.1. International Court of Arbitration 
 

Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži patří k nejvýznamnějším 

arbitrážním institucím. Mezinárodní obchodní komora v Paříži vznikla roku 1919 a již 

od roku 1923 je ICC její součástí. Specifické pro jeho působení je, že každý rozhodčí 

nález je předem kontrolován ICC a v případě, že je nevyhovující je poslán zpět 

rozhodcům. 35  Dalším specifikem jsou takzvané Terms of Reference. Jedná se o 

dokument zpracovaný rozhodčím senátem po jeho ustanovení, který obsahuje, mimo 

jiné, přehled stran a jejich právních zástupců, přehled všech nároků a případně seznam 

otázek, které se musí rozhodnout.36 Strany poté Terms of Reference podepíší.37 Terms of 

Reference zajištují, že všichni zúčastnění hned od počátku řízení vědí jak bude rozhodčí 

řízení probíhat.38 

ICC lze považovat za dynamickou inovativní instituci, která reflektuje aktuální potřeby 

stran. Jako takovou zásadní inovaci lze zmínit zavedení Mediačních pravidel ICC, které 

ICC používala od roku 2012 a v roce 2014 se Mediační pravidla dočkala nové verze. 

 

2.3.2.2. London Court of International Arbitration  
 

London Court of International Arbitration byl založen v roce 1892, a patří tak 

k nejstarším arbitrážním institucím. Má svá vlastní rozhodčí pravidla, podle kterých 

jmenuje rozhodce, rozhoduje o vyloučení rozhodců a kontroluje náklady.39 Rozhodčí 

pravidla LCIA obsahují, nad rámec standardních ustanovení, také ustanovení o 

důvěrnosti rozhodčích nálezů a materiálů vytvořených či předložených v průběhu 

rozhodčího řízení.40  

 
                                                
35 MOSES 2012 op. cit., s. 11. 
36 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.166. 
37 ICC Rules of Arbitration [online]. Paříž, 2012 [cit. 18.11.2016]. Dostupné z: 
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration. 
Článek 23 odst. 2. 
38 MOSES 2012 op. cit., s. 11. 
39 MOSES 2012 op. cit., s. 12. 
40 LCIA Arbitration Rules [online]. Londýn. 2014 [cit. 18.11.2016].Dostupné z: 
http://www.lcia.org/dispute_Resolution_Services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx. Článek 30. 
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2.3.3. Arbitrážní instituce využívající Rozhodčí pravidla UNICTRAL 
 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL byla zamýšlena jako procesní pravidla pro ad hoc 

mezinárodní rozhodčí řízení, ale poměrně rychle našla i uplatnění u rozhodčích 

institucí.41 Instituce většinou Rozhodčí pravidla UNCITRAL přizpůsobují pro svou 

potřebu. Rozhodčí pravidla Inter-American Commercial Arbitration Commission, Cairo 

International Commercial Arbitration Centre, Kuala Lumpur Regional Centre for 

Arbitration, a Hong Kong International Arbitration Centre jsou příkladem toho, že 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL se mohou stát nejenom inspirací pro institucionální 

rozhodčí pravidla.  

 

 Výhody mezinárodní obchodní arbitráže 2.4.
 

V mezinárodním obchodu se mezinárodní obchodní arbitráž stala standardem pro 

množství výhod, které oproti řízení před obecnými soudy přináší. Přes deset let stará 

empirická studie zkoumala, proč si strany volí mezinárodní obchodní arbitráž jako 

způsob řešení sporů. 42  Jako dva hlavní důvody byly zmíněny neutrálnost sídla 

rozhodčího řízení a pravděpodobnost vykonatelnosti skrze Newyorskou úmluvu.43 Jako 

další výhody jsou považovány, mimo jiné, flexibilita, neveřejnost, kratší doba řízení, 

jednoinstančnost a kontinuálnost. 

Strany v závazcích v mezinárodním obchodu většinou pocházejí z různých zemí. Z toho 

vyplývá, že domácí obecné soudy jedné strany budou pro druhou stranu cizí, ať již 

procedurálně nebo jazykově.44 Neutrálnost sídla rozhodčího řízení umožnuje stranám 

vybrat neutrální místo pro rozhodnutí jejich sporu a také vybrat nestranný rozhodčí 

senát. Mezinárodní obchodní arbitráž končí závazným a konečným rozhodčím nálezem. 

Díky Newyorské úmluvě mají strany poměrně velkou míru jistoty, že rozhodčí nález 

bude uznán a vykonán.  

V porovnání s řízením před obecnými soudy mají strany a rozhodčí senáty v rozhodčím 

řízení větší flexibilitu a autonomii. Stranám je dána možnost si rozhodčí řízení 

                                                
41 CARON, David D. a Lee CAPLAN. The UNCITRAL arbitration rules: a commentary [ekniha]. 2nd ed. 
Oxford: Oxford University Press, 2013. Oxford commentaries on international law. ISBN 978-0-19-
969630-7. S. 224. 
42 DRAHOZAL, Christopher R. a Richard W. NAIMARK (eds.). Towards a science of international 
arbitration: collected empirical research. The Hague: Kluwer Law International, 2005. International 
arbitration law library. 394 s. ISBN 90-411-2322-9. S. 31. 
43 DRAHOZAL, NAIMARK 2005 op. cit., s. 31. 
44 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod. 1.99. 
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uzpůsobit na míru svému sporu při předpokladu zachování principů práva na 

spravedlivý proces.45 Neveřejnost řízení dává možnost stranám utajit existenci sporu 

nebo již probíhajícího řízení.46 Neveřejnost je zvláště pro strany, které se v řízení ocitly 

proti své vůli, vítaným bonusem.47 Dále přináší zjevné výhody v ochotě stran se řízení 

účastnit pokud jsou obsahem například obchodní tajemství či následky špatných 

rozhodnutí managementu.48 

Kratší dobu řízení si mohou strany v rozhodčím řízení zajistit tím, že zvolí například 

rozhodce, o kterém (či kterých) je známo, že se bude plně věnovat jen jednomu případu 

či zvolí formu rozhodčího řízení, které je omezeno časem.49 Zároveň je rozhodčí řízení 

kratší ve smyslu své konečnosti, na rozdíl od typického řízení před obecným soudem, 

kde je možnost prodloužit řízení skrze opravné prostředky.50  

 

 Nevýhody mezinárodní obchodní arbitráže 2.5.
 

Dichotomie pro a proti se nevyhýbá ani mezinárodní obchodní arbitráži. To, co pro 

některého jsou výhody, mohou být pro druhého nevýhody, a tak jednoinstančnost je 

vnímána také jako nevýhoda. V případě, že je výsledný rozhodčí nález zjevně chybný, 

ať již ve skutkových či právních otázkách, může být pro stranu problematické takový 

rozhodčí nález zrušit. 51  Další nevýhodou je rozdílná arbitrabilita v jednotlivých 

jurisdikcích. 52  Arbitrabilitou se rozumí posouzení přípustnosti sporu k řešení 

v rozhodčím řízení.53 V nejzazším případě může být v sídle rozhodčího řízení vedení 

sporu arbitrabilní, ale v místě výkonu rozhodčího nálezu nikoli.54 

Rozhodci nemají donucovací pravomoc. Pokud strana sporu v průběhu řízení neplní to, 

co jí jediný rozhodce či rozhodčí senát uložil, musí jediný rozhodce či rozhodčí senát 

žádat asistenci příslušného soudu.55  

 

                                                
45 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.104. 
46 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 85. 
47 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015 op. cit., bod 1.105. 
48 BLACKABY, PARTASIDES, REDFERN, HUNTER 2015, op. cit., bod 1.105 
49 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 83. 
50 MOSES 2012 op. cit., s. 4. 
51 MOSES 2012 op. cit., s. 5. 
52 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 86. 
53 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 143. 
54 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 86. 
55 MOSES 2012 op. cit., s. 5. 
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3. Rozhodčí pravidla UNCITRAL 
 

Jak již bylo napsáno v úvodu, druhá část mé práce se zaměří na jednotlivá ustanovení 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Svým rozsahem si Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

zaslouží mnohem delší analýzu, než která bude následovat.  

Na začátku této části popisuji genezi Rozhodčích pravidel UNCITRAL a pak se již 

soustředím na jejich jednotlivá ustanovení. Mým cílem je popsat jednotlivá ustanovení a 

společně s literaturou analyzovat jejich smysl a dopad na strany rozhodčího řízení, 

případně na rozhodce.  

 

 Komise UNCITRAL  3.1.
 

Komise UNCITRAL byla založena 17. prosince 1966 rezolucí Valného shromáždění 

Organizace spojených národů 2205 (XXI).56 Původní mandát Komisi dával za úkol 

podporovat harmonizaci a modernizaci mezinárodního obchodního práva pomocí 

přípravy a propagace legislativních i nelegislativních instrumentů v klíčových oblastech 

obchodního práva.57  

V druhé polovině dvacátého století se Komise UNCITRAL a před jejím vznikem ještě 

samotná Organizace spojených národů podílely na přijetí tří zásadních právních 

instrumentů, které dodnes tvoří základ mezinárodní obchodní arbitráže. 58  Prvním 

zásadním právním instrumentem byla v roce 1958 již dříve zmíněná Newyorská 

úmluva. Druhým instrumentem byl v roce 1985 Vzorový zákon UNCITRAL, který je 

zaměřen na harmonizaci národních úprav rozhodčího řízení. A třetí instrumentem jsou 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL, která nabízejí modelová procesní pravidla pro 

samotnou mezinárodní obchodní arbitráž.59 

Zatímco na začátku se Komise UNCITRAL scházela jako celek, dnes pracuje 

prostřednictvím svých pracovních skupin. Od roku 2010 je Pracovní skupina II určena 

k tomu, aby se zaobírala rozhodčím řízením a konciliací. Celkem v rámci Komise 

UNCITRAL působí šest pracovních skupin. V průběhu let se jejich zaměření měnilo. 

                                                
56 A Guide to UNCITRAL: Basic facts about the United Nations Commission on International Trade 
Law [online]. Vídeň: Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations 
Office at Vienna., 2013 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/general/12-57491-Guide-to-UNCITRAL-e.pdf. S. 1. 
57 Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 2205 (XXI) www.documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/81/IMG/NR024381.pdf. Článek II odst. 8. 
58 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 237. 
59 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 238. 



 17 

Skupina I se aktuálně zaměřuje na mikro, malé a střední podniky. Skupina III se zaobírá 

online řešením sporů. Skupina IV elektronickým obchodem. Skupina V insolvenčním 

právem a Skupina VI bezpečnostními zájmy v kontextu mezinárodního obchodu. 

 

 Historický vývoj Rozhodčích pravidel UNCITRAL 3.2.
 

Po letech přípravných prací byla Rozhodčí pravidla UNCITRAL přijata 28. dubna 1976 

Komisí. 15. prosince 1976 vydalo Valné shromáždění Organizace spojených národů 

rezoluci č. 31/98, která doporučila použití Rozhodčích pravidel UNCITRAL ke 

srovnání sporů vznikajících v mezinárodním obchodu.60 Zároveň požádalo Generálního 

tajemníka, aby zajistil jejich co nejširší rozšíření.  

Historické události zapříčinily, že extenzivní test Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

nastal v roce 1983. V roce 1979 islámská revoluce v Íránu vedla k zásadnímu přetrhání 

ekonomických vazeb zvláště se Spojenými státy americkými.61 Místo zdlouhavého 

vyjednávání ohledně podoby rozhodčích pravidel byla pro Tribunál Írán-USA zvolena 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL. Původní obavy, že Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

nenajdou širší využití, se tím rozplynuly.62  

Pracovní skupina II začala v roce 2006 pracovat na revizi Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL s cílem zapracovat třicet let vývoje a praxe.63 Zároveň byla snaha zachovat 

původní strukturu a ideu původních Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Změny 

v revidované verzi Rozhodčích pravidlech UNCITRAL jde obecně rozdělit do dvou 

širších kategorií.64 První kategorií je zapracování zkušeností s tím jak rozhodčí řízení 

fakticky probíhá.65 Druhou kategorií jsou změny cílící na zvýšení efektivity rozhodčího 

řízení a snaha předejít zdržením v rozhodčím řízení.66 Revize Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL byla přijata 6. prosince 2010 rezolucí 65/22 Valného shromáždění 

Organizace spojených národů. 

                                                
60 Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů 31/98 www.documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/302/81/IMG/NR030281.pdf. 
61 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 245. 
62 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 248. 
63 LEVINE, Judith. Current Trends in International Arbitral Practice as Reflected in the Revision of the 
UNCITRAL Arbitration Rules [comments]. University of New South Wales Law Journal[online]. 
2008, 31(1), 266 [cit. 2016-11-17]. ISSN 03130096. S. 269. 
64 CASTELLO, James E. Unveiling the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules. Dispute Resolution Journal 
[online]. 2010, 65(2/3), 21-154 [cit. 2016-11-17]. ISSN 10748105. S. 147. 
65 CASTELLO 2010 op. cit., s. 147. 
66 CASTELLO 2010 op. cit., s. 147. 
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V průběhu prací na revizi Rozhodčích pravidel UNCITRAL se Pracovní skupina II 

rozhodla, že do Rozhodčích pravidel UNCITRAL budou zapracována ustanovení o 

transparentnosti v řešení investičních sporů. Práce na této dílčí revizi byly odloženy na 

dobu po dokončení hlavní revize, která byla již dlouho připravována.67  

Ustanovení o transparentnosti jsou účinná od 1. dubna 2014. Jejich cílem je 

prostřednictvím větší míry transparentnosti zvýšit důvěru veřejnosti v řízeních, kde je 

přítomen veřejný zájem.68 Ustanovení o transparentnosti vynechám pro  zaměření mé 

práce na mezinárodní obchodní arbitráž. 

 

 Část I. Úvodní ustanovení 3.3.
 

Úvodní ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL upravují základní otázky 

rozhodčího řízení vedeného podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Článek 1 popisuje 

působností Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Článek 2 se zaobírá doručováním a 

počítáním času. Články 3 a 4 vytyčují samotné zahájení rozhodčího řízení 

prostřednictvím oznámení o zahájení rozhodčího řízení a odpovědi na něj. Článek 5 

rozebírá právní pomoc a zastoupení a Článek 6 pravidla pro určení orgánu pro určení a 

jmenování.  

 

3.3.1. Rozsah aplikace 
 

Dle Článku 1 mohou strany spor vycházející z definované právního vztahu řešit 

v rozhodčím řízení podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL pokud si tak sami ujednají. 

Zároveň ale Článek 1 umožnuje stranám provádět libovolné modifikace k ustanovením 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Strany tak mohou Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

přizpůsobit co nejvhodněji sporu samotnému.  

Možnost úpravy Rozhodčích pravidel UNCITRAL může být pro strany zásadní 

výhodou a důvodem pro jejich zvolení. Množství rozhodčích institucí podmiňuje změnu 

svých rozhodčích pravidel jejím schválením. 69  Tato volnost je zhmotněním 

konsenzuálního charakteru rozhodčího řízení a je takřka absolutní.70 Avšak odstavec 3 

                                                
67 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 256. 
68 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 256. 
69 CROFT, Clyde, KEE, Chistopher a WAINCYMER, Jeffrey. A Guide to UNCITRAL Arbitration Rules. 
Cambridge 2013. 540 s. ISBN 978-0-521-19572-0. S. 11. 
70 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 308. 
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Článku 1 tuto autonomii částečně limituje. Vyžaduje po stranách, aby se řídily 

mandatorními normami. To se týká i samotných Rozhodčích pravidel UNCITRAL. 

V případě, že některé ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL odporuje 

mandatorním normám, musí se použít mandatorní normy.  Mandatorní normy jsou 

normy, od kterých se strany nemohou derogovat v rámci své smluvní volnosti.71 

Verze Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976 umožňovala řešit pouze spory 

vyplývající ze smluv. Verze z roku 2010 již umožnuje Rozhodčí pravidla použít na 

jakýkoliv spor vycházející z definovaného právního vztahu. Tato široká definice 

rozšiřuje působnost Rozhodčích pravidel UNCITRAL na množství smluvních i 

mimosmluvních sporů.72  

Další změnou od původního znění je absence formy. Rozhodčí pravidla UNCITRAL ve 

verzi 2010 nevyžadují po stranách, aby rozhodčí smlouva byla uzavřena písemně. 

Avšak z hlediska závaznosti je nutné brát v potaz lex arbitri. Pokud totiž lex arbitri 

vyžaduje písemnou formu, je nutné pro závaznost ujednání dodržet předepsanou formu 

dle lex arbitri.73  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL jsou použitelná na čistě vnitrostátní spor. Avšak při 

aplikování na vnitrostátní spor je nutné vzít v potaz, že byla vytvořena, aby sloužila 

v mezinárodní obchodní arbitráži.74  

Vzhledem k tomu, že existují dvě verze Rozhodčích pravidel UNCITRAL, je nutné 

určit, která verze bude v daném sporu užita.75 Takovou volbu mohou učinit strany samy. 

V případě, že taková dohoda chybí, je na rozhodčím senátu, aby určil, jaká verze bude 

závazná pro rozhodčí řízení.76 K posouzení toho, jaká verze Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL se použije, má rozhodčí senát k dispozici dvě vyvratitelné domněnky.77 

První je, že pokud strany uzavřely rozhodčí smlouvu po 15. srpnu 2010, datu přijetí 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL ve verzi 2010, budou na jejich spor použita Rozhodčí 

pravidla ve UNCITRAL ve verzi z roku 2010. Druhou domněnkou je, že se Rozhodčí 

pravidla UNCITRAL ve verzi z roku 2010 nepoužijí na situaci, kdy oferta uzavřít 

                                                
71 BERMANN, George A. a Loukas A. MISTELIS (eds.). Mandatory rules in international arbitration. 
Huntington: Juris, 2011. 339 s. ISBN 9781933833668. S. 2. 
72 CASTELLO 2010 op. cit., s. 147. 
73 CASTELLO 2010 op. cit., s. 147. 
74 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 299. 
75 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 304. 
76 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 304. 
77 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 304. 
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rozhodčí smlouvu byla učiněna před 15. srpnem 2010 a akceptace proběhla po tomto 

datu. 

 

3.3.2. Doručování a počítání času 
 

Doručování a lhůty jsou typickým obsahem procesních pravidel jakéhokoliv právního 

řádu a rozhodčí řízení by se bez těchto ustanovení také neobešlo.78 Je tedy přirozené, že 

i Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují ustanovení upravující doručování a počítání 

času.  

Z hlediska principu rovnosti stran je esenciální, aby strany byly o zahájení rozhodčího 

řízení řádně informovány.79 Rozhodčí řízení podle Rozhodčích pravidle UNCITRAL je 

zahajováno oznámením. Pokud by řádné oznámení nebylo straně doručeno, jednalo by 

se o porušení základních principů rozhodčího řízení, které by mohlo mít za následek 

ohrožení vykonatelnosti následného rozhodčího nálezu.80  

Vzhledem k technologickému vývoji a vývoji obchodní praxe od roku 1976 je verze 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 2010 otevřená jakékoliv formě doručování, 

která umožňuje zaznamenat zaslání.81 Rozhodčí pravidla UNCITRAL tedy vyžadují po 

odesílateli pouze záznam o zaslání, ale už ne záznam o doručení.82 Tento požadavek 

umožnuje stranám využít moderní způsoby komunikace, například e-mail. 

Aby oznámení bylo účinné, musí být straně doručeno. Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

upřednostňují adresy, které určily strany předem k doručování, nebo které autorizoval 

rozhodčí senát. U elektronických adres je, na rozdíl od fyzických adres, jednoduší je 

opustit a přestat využívat.83 Z tohoto důvodu umožnují Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

doručování pouze na elektronické adresy, které byly stranami určené nebo autorizované 

rozhodčím senátem. Pokud je oznámení doručeno na takovouto adresu, ať již fyzickou 

či elektronickou, považuje se oznámení za převzaté. 

 V případě, že si strany neurčily adresu na doručování a rozhodčí senát také 

neautorizoval žádnou adresu, považuje se oznámení za převzaté pokud bylo fyzicky 

předáno adresátovi, bylo doručeno do místa podnikání, do místa obvyklého pobytu nebo 

na poštovní adresu adresáta. Pro případ, že ani takový způsob doručení není úspěšný, 
                                                
78 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 33. 
79 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1282. 
80 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1282. 
81 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 36. 
82 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1287. 
83 CASTELLO 2010 op. cit., s. 148. 
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považuje se oznámení za převzaté tehdy pokud bylo odesláno na adresátovo poslední 

známé místo podnikání. Dále na místo obvyklého pobytu, poštovní adresu doporučenou 

poštou nebo jiným způsobem, který umožnuje zaznamenat doručení nebo pokus o 

doručení.  

Vzhledem k rozdílnostem v povaze poštovních služeb v jednotlivých signatářských 

zemích nebyla do Rozhodčích pravidel UNCITRAL zapracována přesně daná lhůta k 

fikci doručení.84  

Lhůty dle Rozhodčích pravidel UNCITRAL se počítají ode dne následujícího doručení 

oznámení. Pokud den doručení připadá na oficiální svátek, nebo na den pracovního 

klidu, prodlužuje se lhůta do nejbližšího pracovního dne. 

 

3.3.3. Oznámení o zahájení rozhodčího řízení 
 

Jako každý adjudikativní systém potřebují i Rozhodčí pravidla UNCITRAL určit 

způsob a formu zahájení řízení. Dle Článku 3 Rozhodčích pravidel UNCITRAL je 

rozhodčí řízení zahájeno dnem, kdy je oznámení o zahájení rozhodčího řízení doručeno 

žalovanému. Žalobce je povinen toto oznámení dát na vědomí všem stranám. 

Zásadní teoretickou otázkou je, jak obsáhlé musí být oznámení o zahájení rozhodčího 

řízení.85 Pokud je oznámení příliš strohé může to být nespravedlivé vůči druhé straně, 

která nebude přesně vědět čeho je žádáno a vůči čemu se má případně bránit. Naopak 

pokud bude vyžadována větší míra detailu, může to mít za následek zbytečné zatěžování 

žalobce a zvyšování jeho nákladů. 86  Podle mého názoru volí Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL střední cestu. 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují taxativní výčet informací, které musejí být v 

oznámení o zahájení rozhodčího řízení uvedeny. Je to požadavek na to, aby byl spor 

řešen v rozhodčím řízení a jména a kontaktní údaje stran. Dále je vyžadováno vymezení 

příslušné rozhodčí smlouvy, vymezení smlouvy nebo jiného právního instrumentu, 

z něhož nebo v souvislosti s nímž vznikl spor nebo v případě neexistence takové 

smlouvy či instrumentu, stručný popis příslušného vztahu a požadovanou pomoc či 

nápravu. V případě, že strany se předem neshodly na navrhovaném počtu rozhodců, 

                                                
84 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1291. 
85 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 51. 
86 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 51. 
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jazyku a místu rozhodčího řízení, je nutné uvést v oznámení o zahájení rozhodčího 

řízení návrh k těmto bodům.  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL dále uvádějí demonstrativní výčet toho, co může 

oznámení o zahájení rozhodčího řízení obsahovat. Je to návrh na ustanovení orgánu pro 

jmenování, návrh na jmenování jediného rozhodce a oznámení o jmenování rozhodce.  

Oznámení o zahájení rozhodčího řízení je v rámci Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

zabudováno do tandemu s Článkem 20.87 Jak bude podrobněji rozepsáno u samotného 

Článku 20, strana může spojit oznámení o zahájení rozhodčího řízení s žalobou. 

V takovém případě bude muset zároveň splnit dodatečné požadavky, které se týkají 

žaloby.88  

Spor ohledně dostatečnosti oznámení o zahájení rozhodčího řízení může značně narušit 

zahajované rozhodčí řízení, a to zvláště v případě ad hoc řízení, kde není účastna žádná 

instituce.89 Mechanismus obsažený v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL zabraňuje 

takovému narušení a oddaluje posouzení dostatečnosti oznámení až do chvíle, kdy je 

sestaven rozhodčí senát, který o dostatečnosti oznámení rozhodne. 

 

3.3.4. Odpověď na oznámení o zahájení rozhodčího řízení 
 

Dle Článku 4 odst. 1 Rozhodčích pravidel UNCITRAL musí žalovaná strana zaslat 

žalobci odpověď na oznámení o zahájení rozhodčího řízení do 30 dnů od doručení. 

Smyslem tohoto ustanovení je poskytnout žalované straně prostor vyjádři se ke 

skutečnostem uvedeným v oznámení. Z hlediska rozhodčího řízení může být odpověď 

pomocná při ujasňování hlavních bodů sporu v jeho raném stádiu.90  

Z formálního hlediska musí odpověď obsahovat obdobné informace jako samotné 

oznámení. V případě odpovědi je logicky upuštěno od požadavku na řešení sporu 

rozhodčím řízením a od identifikace stran. Z důvodů procesní ekonomie a následného 

rychlejšího sestavování rozhodčího senátu je vyžadováno v odpovědi reagovat, 

v případech, že tak není předem ujednáno, na počet rozhodců, jazyk a místo rozhodčího 

řízení.91 Žalovaný do své odpovědi může zahrnout námitku nepříslušnosti rozhodčího 

soudu, návrh na určení orgánu pro jmenování, návrh na jmenování jediného rozhodce, 

                                                
87 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1205. 
88 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1205. 
89 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1212. 
90 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1228. 
91 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 69. 
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oznámení o jmenování rozhodce, stručný popis možného protinávrhu nebo návrhu na 

započtení zahrnující případné určení sporné částky nebo žalobního žádání a nakonec 

oznámení o zahájení rozhodčího řízení v případě, že žalovaný vyjádří nárok vůči straně 

rozhodčí smlouvy odlišné od žalobce.  

Případný spor týkající se neaktivity, nedostatečnosti odpovědi či pozdního zaslání 

odpovědi je řešen stejně jako v případě Článku 3. 

 

3.3.5. Právní zastoupení a pomoc 
 

Mezinárodní obchodní arbitráž řízení může být velmi komplexní a náročná. Právo 

strany být zastoupen je jedním ze základních předpokladů pro kvalifikovanou účast 

strany v rozhodčím řízení a představuje jednu z garancí práva být slyšen, potažmo práva 

na spravedlivý proces.92 V praxi mezinárodní obchodní arbitráže se etablovala možnost  

být zastoupen či obdržet pomoc od jakékoliv osoby. 93  Obecně tkví rozdíl mezi 

zastoupením a pomocí v tom, že zástupce jedná za stranu a může stranu zavazovat, 

zatímco osoba pomáhající nikoli.94  

Článek 5 potvrzuje stranám právo být zastoupen a právo na pomoc. Požaduje se po 

stranách, aby v případě, že se nechávají zastupovat nebo si nechávají pomoci, 

informovaly zbylé strany a rozhodčí senát o jménu a adrese dané osoby. Ustanovení o 

právním zastoupení je cíleně formulováno vágně, aby výběr nebyl limitován pouze na 

právníky či advokáty a umožnil stranám zvolit k zastoupení nebo pomoci jakoukoliv 

osobu.95 Zároveň je nutno právo na zastoupení reflektovat vůči lex arbitri, které může 

mít své vlastní požadavky na zástupce. Avšak pouze několik zemí vyžaduje, aby 

zástupce strany v rozhodčím řízení byl členem místní advokátní komory.96 Rozhodčí 

pravidla UNCITRAL neuvádějí, zda může zástupce strany za ni i jednat. Tato 

problematika je tedy také závislá na lex arbitri.97  

Rozhodčí senát má dále právo si vyžádat důkaz o zmocnění uděleném zástupci, a to ve 

formě, kterou určí. Zásadní je, že rozhodčí senát nemůže po stranách požadovat rozsah 

zastoupení, ale pouze důkaz o zastoupení.98 Požadování informací i rozsahu zastoupení 

                                                
92 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1179. 
93 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1182. 
94 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 77. 
95 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1180. 
96 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1180.  
97 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1181. 
98 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 78. 
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by mohlo ohrozit důvěrnost komunikace mezi stranou a jejím zástupcem.99 Zároveň 

právo stran zvolit si zástupce by mělo být v praxi limitováno rozumností volby zástupce 

zejména, když je k dispozici větší množství potenciálních kvalifikovaných zástupců.100 

Ke všem volbám stran by se mělo přistupovat s tím, že jsou činěny bona fide. Avšak 

rozhodčí senát by měl zasáhnout v případech, kdy vybraný zástupce, například kvůli 

svému blízkému vztahu s členem rozhodčího senátu, může narušit legitimitu rozhodčího 

řízení.101 Stejně tak, když strana záměrně zvolí časově vytíženého zástupce s cílem 

zpomalit rozhodčí řízení.102 

 

3.3.6. Orgány pro určení a jmenování 
 

Pro efektivní fungování rozhodčího řízení vedeného dle Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL je nutné, aby Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahovala ustanovení, která 

umožní sestavení rozhodčího senátu i v případech, kdy se strany nemohou 

dohodnout. 103  Vzhledem k oblíbenosti Rozhodčích pravidel UNCITRAL v ad hoc 

mezinárodní obchodní arbitráži, do které typicky není zapojena žádná rozhodčí 

instituce, tato zbytková pravomoc připadla orgánu pro jmenování.104  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL ve verzi z roku 2010 zachovávají orgánu pro jmenování 

všechny jeho pravomoci, které měl podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL ve verzi 

z roku 1976, a navíc je dále rozšiřují.105 Orgán pro jmenování může, za určitých 

okolností, jmenovat rozhodce, rozhodovat o vyloučení rozhodců, jmenovat celý 

rozhodčí senát při mnohostranném rozhodčím řízení, zbavit strany práva jmenovat 

rozhodce, kontrolovat a určit odměny rozhodců a náklady rozhodčího řízení. Každá 

z těchto pravomocí bude blíže rozpracována v odpovídajících kapitolách. 

Strany se v rámci své autonomie mohou shodnout na orgánu pro jmenování v rozhodčí 

smlouvě, nebo kdykoliv v průběhu rozhodčího řízení. Orgánem pro jmenování může 

být jakákoliv osoba či instituce.106 Rozhodčí pravidla UNCITRAL se snaží donutit 

                                                
99 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 79. 
100 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 78. 
101 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 80. 
102 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 80. 
103 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 84. 
104 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 84. 
105  GRIMMER, Sarah. The Expanded Role of the Appointing Authority under the UNCITRAL 
Arbitration Rules 2010. Journal of International Arbitration [online]. 2011, 28(5), 501-517 [cit. 2016-11-
17]. ISSN 02558106. S. 502. 
106 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 636. 
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strany, aby si orgán pro jmenování vybraly co nejdříve. Příloha Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL, ve které je uvedena vzorová rozhodčí doložka, konstatuje, že nad její 

rámec by měly strany zvážit jmenování orgánu pro jmenování přímo v rozhodčí 

doložce. Pozdější potřebu jmenovat orgán pro jmenování v průběhu rozhodčího řízení 

lze vnímat jako indikaci konce spolupráce stran ve věcech, které by jinak šly 

jednodušeji vyřešit jejich dohodou.107 

V případě, že se strany nemohou dohodnout, nebo již ustavený orgán pro jmenování 

odmítá konat nebo není aktivní po dobu třiceti dní, určují Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL Generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu v Haagu jako záchytnou 

instituci, která určí orgán pro jmenování.108 Zároveň ale Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

ujasňují, že i Generální tajemník Stálého rozhodčího soudu v Haagu může sloužit jako 

orgán pro jmenování. V praxi bylo jmenování Generálního tajemníka Stálého 

rozhodčího soudu v Haagu používáno i při použití Rozhodčích pravidle UNCITRAL ve 

verzi z roku 1976.109 

Pravomoci orgánu pro jmenování jsou omezeny jen na samotné jmenování, které strany 

vyžadují. Ve chvíli, kdy osvědčí svou pravomoc jmenovat a provede vyžadované 

jmenování, jeho pravomoc zaniká.110 Orgán pro jmenování má na základě Článku 6 

odst. 5 právo vyžadovat od stran a rozhodců dodatečné informace a případně dát 

stranám a rozhodcům prostor pro vyjádření jejich názoru. Například tato ujasnění 

umožňují orgánu pro jmenování učinit kvalifikovanější rozhodnutí v případě, že 

oznámení o zahájení rozhodčího řízení a odpověď na něj jsou stručná či nejasná.111 

Ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL nijak neřeší případné napadnutí 

rozhodnutí učiněných orgánem pro jmenování.112 V takovém případě by bylo nutné 

posoudit přinejmenším lex arbitri, právo platné v sídle orgánu pro jmenování a případné 

smluvní závazky mezi stranami a orgánem pro jmenování.113 

 

                                                
107 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 88. 
108 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 85. 
109  GEORGIOS PETROCHILOS. INTRODUCTORY NOTE TO THE 2010 UNCITRAL 
ARBITRATION RULES. International Legal Materials [online]. 2010, 49(6), 1640 [cit. 2016-11-17]. 
DOI: 10.5305/intelegamate.49.6.1640. ISSN 00207829. S. 1641. 
110 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 646. 
111 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 648. 
112 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 87. 
113 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 87. 
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  Část II. Složení rozhodčího senátu 3.4.
 

Část II. Rozhodčích pravidel UNCITRAL upravuje záležitosti související se složením 

rozhodčího senátu, a to počet rozhodců, jejich jmenování, vyloučení, výměnu a 

vyloučení jejich odpovědnosti.  

 

3.4.1. Počet rozhodců 
 

Zatímco řada rozhodčích institucí ve svých pravidlech zvolilo za výchozí stav jednoho 

rozhodce, tak Rozhodčí pravidla UNCITRAL, i přes debatu, která proběhla v rámci 

Pracovní skupiny II, zachovaly ve verzi z roku 2010 jako výchozí pozici, při absenci 

rozdílné dohody stran, tříčlenný senát.114 Toto základní složení senátu se uplatní, pokud 

si strany sporu do třiceti dní od doručení oznámení o zahájení rozhodčího řízení 

žalované straně nesjednají, že spor bude rozhodovat jen jediný rozhodce.  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL nelimitují volbu stran pouze na jediného rozhodce či 

tříčlenný rozhodčí senát. Strany mají možnost vytvořit i početnější rozhodčí senát, ale 

v takovém případě je nutno zvážit, zda bude kompatibilní se zbylými ustanoveními 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL.115 

 

3.4.2. Jmenování rozhodců 
 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují tři režimy jmenování rozhodců. První režim 

počítá s dohodou stran na jméně jediného rozhodce.  

Druhý režim slouží k jmenování jediného rozhodce v případě, že se strany nedohodly. 

Začne se aplikovat, pokud strany nebyly schopné se dohodnout na jednom rozhodci do 

30 dnů od obdržení návrhu na jmenování jednoho rozhodce. V případě, že se strany 

neshodnou, přechází jmenování rozhodce na orgán pro jmenování. Orgán pro 

jmenování je povinen jmenovat rozhodce co nejrychleji, avšak není limitován žádnou 

lhůtou.116  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL vytvářejí mechanismus takzvaný list-procedure, podle 

kterého orgán pro jmenování jmenuje jediného rozhodce. Je na stranách, aby případné 

využití tohoto mechanismu vyloučily. Zároveň i orgán pro jmenování může použít jiný 
                                                
114 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 100. 
115 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 749. 
116 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 111. 
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postup pokud shledá, že použití postupu Rozhodčích pravidel UNCITRAL není 

v daném případě vhodné.  

List-procedure je zahájen tím, že orgán pro jmenování sdělí každé ze stran identický 

seznam obsahující nejméně tři jména. Během patnácti dnů od obdržení tohoto seznamu 

může každá ze stran vrátit seznam orgánu pro jmenování. Ze seznamu vymaže ta jména, 

ke kterým má výhrady, a zbylá jména očísluje a seřadí dle osobních preferencí.  

Po uplynutí lhůty, kterou měly strany k vyjádření, jmenuje orgán pro jmenování 

jediného rozhodce ze jmen, která obdržel zpět od stran, a dle jimi vyznačené preference. 

V případě nemožnosti jmenování jediného rozhodce dle tohoto postupu umožňuje 

Článek 8 odst. 2 písm. d) orgánu pro jmenování jmenování jediného rozhodce dle jeho 

uvážení. Toto uvážení běžně závisí na dostupnosti, zkušenosti, výši odměny a 

národnosti jediného rozhodce.117 

Třetí režim slouží ke jmenování rozhodců tříčlenného senátu. V takovém případě 

jmenuje každá strana jednoho rozhodce. Strany nejsou, kromě ustanovení týkajících se 

vyloučení rozhodce, limitovány ve své volbě rozhodce.118 Rozhodci mají být nestranní a 

nezávislí. Možnost volby rozhodce stranou tento požadavek na rozhodce nijak 

nenarušuje. 119  Ve výběru rozhodce by ale strana měla respektovat principy 

transparentnosti a rovného zacházení. Vzhledem k tomu, že rozhodce může mít ke 

svému jmenování určité podmínky, které obnášejí například otázku jeho odměny, je 

nutné dát tyto podmínky předem na vědomí všem stranám.120 

Rozhodci vybraní stranami zvolí třetího rozhodce, který bude předsedou senátu. V této 

fázi mohou vzniknout dva problémy. Prvním je, že jedna ze stran nejmenuje svého 

rozhodce, a tím pádem není, kdo by zvolil předsedu rozhodčího senátu. Druhým je 

situace, kdy se dva jmenovaní rozhodci nemohou shodnout na třetím rozhodci.  

V případě, že do třiceti dní od doručení oznámení jedné strany o jmenování rozhodce 

druhá strana nesdělí první straně, kterého rozhodce jmenovala, může první strana 

požádat orgán pro jmenování, aby jmenoval druhého rozhodce. V druhém případě, 

pokud nejsou stranami jmenovaní rozhodci schopni se shodnout ve lhůtě třiceti dnů, 

orgán pro jmenování jmenuje předsedu rozhodčího senátu pomocí list-procedure tak 

jako v případě jediného rozhodce.121 Zkušenosti z  Írán-USA tribunálu ukázaly, že i 

                                                
117 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 111. 
118 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 756. 
119 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 114. 
120 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 115. 
121 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 117. 
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v případě takto vypjatých jednání je třicetidenní lhůta dostatečná.122 Případně mohou 

rozhodci jednoduše lhůtu prodloužit jen tím, že jmenování předsedy rozhodčího senátu 

nepostoupí orgánu pro jmenování.123  

Vzhledem k rostoucímu zájmu o mnohostranné rozhodčí řízení se Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL ve verzi z roku 2010 rozrostla o ustanovení zabývajícími se 

mnohostranným rozhodčím řízením.124 Cílem těchto ustanovení je nastavit proces, který 

je spravedlivý, zajištující rovné zacházení a omezující vylučování rozhodců na 

minimum.125 Tento systém se použije v případě, že se strany neshodly na jiném způsobu 

ustanovení rozhodčího senátu. 

Základní myšlenkou je sdružení stran do dvou skupin na základě jejich společných 

zájmů.126 Tyto společné zájmy nemusí být nutně postaveny na hmotněprávní podstatě. 

Společným zájmem může být například i vůle případ rychle vyřešit.127 Rozhodčí 

pravidla UNCITRAL v rámci zjednodušení označují tyto dvě skupiny jako žalujícího a 

žalovaného, i když, jak bylo popsáno výše, nemusí tato označení fakticky odpovídat. 

Dále je pak na každé skupině, aby si zvolila rozhodce společně. V některých případech 

může být žádoucí, aby rozhodčí senát měl jiný počet členů než je 1 nebo 3. Je na 

stranách, aby si v takovém případě určily pravidla pro jmenování rozhodců.  

V případě, že se nepodaří sestavit rozhodčí senát dle Článku 10 odst. 1 a 2 Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL, sestaví orgán pro jmenování rozhodčí senát na návrh kterékoliv 

strany. V rámci tohoto sestavování může orgán pro jmenování odvolat jakékoliv 

předchozí jmenování, jmenovat či znovu jmenovat rozhodce a určit jednoho z nich 

předsedou rozhodčího senátu. 

 

3.4.3. Zveřejnění informací 
 

Nedílnou součástí rozhodčích pravidel rozhodčích institucí jsou ustanovení o 

nestrannosti a nezávislosti rozhodců. Vzhledem k tomu, že nestrannost a nezávislost 

jsou považovány za jedny z největších výhod rozhodčího řízení, v porovnání s řízením 

před obecnými soudy, řeší rozhodčí pravidla UNCITRAL tuto otázku poměrně obsáhle. 

                                                
122 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 759. 
123 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 759. 
124 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 120. 
125 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 120. 
126 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 121. 
127 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 121. 
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Základem je povinnost potenciálního rozhodce a již jmenovaného rozhodce sdělit 

všechny okolnosti, jež by mohly vyvolat oprávněné pochybnosti o jeho nestrannosti a 

nezávislosti. Tato povinnost je kontinuální a je na rozhodci, aby podal oznámení vždy, 

když pro něj tato povinnost nastane.128  

Caron a Caplan rozdělují povinnost rozhodce oznámit jakékoliv okolnosti, které by 

mohly zpochybnit jeho nezávislost, do dvou fází.129 První fází je oznámení straně či 

orgánu pro jmenování, který ho osloví ohledně možného jmenování rozhodcem a 

druhou fází je oznamovací povinnost již jmenovaného rozhodce vůči subjektům, které 

ještě neinformoval.130 Cílem oznamovací povinnosti je předejít situacím, které by 

vyústily ve vyloučení rozhodce a zajištění nestranného a nezávislého rozhodčího 

řízení.131 

 

3.4.4. Vyloučení rozhodce 
 

Vyloučení rozhodce je mimořádný a svým dopadem závažný institut.132 Pokud existují 

okolnosti, které vzbuzují oprávněné pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti 

kteréhokoliv rozhodce, může být takový rozhodce vyloučen. Nestrannost a nezávislost 

znamená, že rozhodce nebude ve svém rozhodování nadržovat kterékoliv straně a že 

nebude ovládán kteroukoliv stranou.133 Nestrannost tím pádem znamená vnitřní stav 

rozhodce a je svým způsobem neprokazatelná a subjektivní, na druhou stranu 

nezávislost je absencí externích vlivů na rozhodování rozhodce a zahrnuje většinou 

určité vztahy, které jsou fakticky prokazatelné.134  

Z praxe rozhodčích senátů, orgánů pro jmenování a stran, sestavili Caron a Caplan 

demonstrativní výčet okolností, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti. Jedná 

se o běžné situace, kdy rozhodce má vztah ke svědkovi nebo byl dříve zaměstnán u 

mateřské společnosti strany. Dále se jedná o finanční vztah se stranou skrze vlastnictví 

podílu či finanční vztah se stranou skrze potenciální kontrolu odměny rozhodců. Další 

kategorií jsou vztahy vyplývající z dřívějšího působení v jiných mezinárodních 

obchodních arbitrážích. Jedná se například o situace, kdy rozhodce zastupoval 

                                                
128 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 840. 
129 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 840. 
130 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 840. 
131 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 841. 
132 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 793. 
133 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 896. 
134 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 896. 
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protistranu ve sporu, ve kterém jednou ze stran byla strana rozhodčího řízení, či 

zastupování strany s právem zasahovat do rozhodčího řízení. Poslední kategorií jsou do 

očí bijící okolnosti, kdy rozhodce učinil prohlášení týkající se strany či sporu, porušil 

důvěrnost či fyzicky napadl dalšího člena rozhodčího senátu.135 

Strana může rozhodce, kterého jmenovala, vyloučit pouze z důvodů, o nichž se 

dozvěděla až po jeho jmenování. Rozhodčí pravidla UNCITRAL neumožnují, aby 

proces vyloučení zahájil rozhodce.136 Zároveň ale pamatují na situaci, kdy rozhodce 

svou funkci nevykonává nebo není schopen vykonávat. V takovém případě se použije 

stejný postup jako při výměně rozhodce. 

Pokud strana chce vyloučit rozhodce musí to oznámit všem ostatním stranám a všem 

členům rozhodčího senátu včetně rozhodce, kterého si přeje vyloučit. Návrh na 

vyloučení musí být odůvodněn, ale není vyžadováno aby byl podložen důkazy. Dále 

musí být návrh na vyloučení oznámen do patnácti dnů od sdělení o jmenování rozhodce, 

kterého si strana přeje vyloučit, nebo do patnácti dnů od zjištění okolností, které svědčí 

proti rozhodcově nestrannosti, nezávislosti či schopnosti funkci rozhodce vykonávat.  

Následek návrhu na vyloučení rozhodce závisí na stranách a na navrženém rozhodci. 

Zbylé strany se mohou přidat k návrhu na vyloučení a zároveň se rozhodce může své 

funkce vzdát. Pokud se strany neshodnou na návrhu odvolání, či rozhodce se sám 

funkce nevzdá, může se navrhující strana obrátit na orgán pro jmenování, aby rozhodl.  

 

3.4.5. Výměna rozhodce 
 

Článek 14 Rozhodčích pravidel UNCITRAL upravuje případy, kdy je nutné vyměnit 

rozhodce z jakéhokoliv důvodu. Typickými důvody pro výměnu rozhodce jsou úspěšné 

vyloučení, odstoupení, nemoc či úmrtí rozhodce.137 Proces výměny rozhodce se řídí 

pravidly pro jmenování rozhodce, tj. Články 8 - 11.  

Z obavy z taktického zdržování stranami při výměně rozhodců dávají rozhodčí pravidla 

UNCITRAL poměrně širokou pravomoc orgánu pro jmenování. 138  Orgán pro 

jmenování může ve výjimečných případech zbavit stranu práva jmenovat rozhodce a 

může sám jmenovat náhradního rozhodce nebo povolit rozhodcům pokračovat v řízení a 

                                                
135 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 707. 
136 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 144. 
137 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s.  153. 
138 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 154. 
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dospět k jakémukoliv rozhodnutí či nálezu. Před tím, než takový krok učiní, musí dát 

prostor na vyjádření stranám a zbývajícím rozhodcům.  

Zbavení práva strany zvolit si rozhodce je zásadním nabouráním konsenzuálního 

aspektu rozhodčího řízení a musí být proto důkladně zváženo.139 Po výměně rozhodce 

pokračuje rozhodčí řízení v té fázi, kdy vyměněný rozhodce přestal plnit svou funkci. 

Rozhodčí senát ale může rozhodnout rozdílně. 

 

3.4.6. Vyloučení odpovědnosti 
 

Na rozdíl od verze rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976 obsahuje revidovaná 

verze z roku 2010 ustanovení týkající se odpovědnosti rozhodců. Strany se vzdávají 

v nejširším možném rozsahu, který umožňuje rozhodné právo, svých nároků vůči 

rozhodcům, orgánu pro jmenování a jakýchkoliv osob jmenovaných rozhodčím 

senátem.  

 

 Část III. Rozhodčí řízení 3.5.
 

Ustanovení třetí části Rozhodčích pravidel UNCITRAL upravují průběh samotného 

rozhodčího řízení. Obecná ustanovení Článku 17 vytyčují základní práva a povinnosti 

stran a rozhodčího senátu. Následují ustanovení o místu a jazyku v Článcích 18 a 19. 

Články 20 a 21 se zaobírají žalobou a žalobní odpovědí. Námitky nedostatku pravomoci 

jsou upraveny Článkem 23 a další písemná podání Článkem 24. Článek 25 upravuje 

počítání času a Článek 26 upravuje předběžná opatření. Článek 27 upravuje důkazy a 

Článek 28 upravuje ústní jednání. Znalce jmenované rozhodčím senátem upravuje 

Článek 29. Zmeškání a jeho následky jsou upraveny v Článku 30. Ukončení ústního 

jednání a vzdání se práva námitky jsou upraveny v Článcích 31 a 32. 

 

                                                
139 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 155. 
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3.5.1. Obecná ustanovení 
 

Obecná ustanovení Článku 17 jsou jedna z nejdůležitějších ustanovení v Rozhodčích 

pravidlech UNCITRAL, protože základní principy v nich obsažené musí být 

respektovány při aplikaci specifických ustanovení Rozhodčích pravidel UNCITRAL.140  

Rozhodčí senát je oprávněn vést rozhodčí řízení, tak jak uzná za vhodné. V mezinárodní 

obchodní arbitráži toto umožnuje rozhodčímu senátu oprostit se od místních standardů a 

požadavků.141 Limitací tohoto velmi širokého zmocnění je povinnost rozhodčího senátu 

zaručit, aby se se stranami zacházelo v souladu se zásadou rovnosti stran a byl jim 

poskytnut přiměřený prostor vysvětlit svá stanoviska a přednést návrhy. Požadavky na 

procesní spravedlnost a právní jistotu zajišťují mezinárodní uznatelnost rozhodčího 

nálezu.142  

Rozhodčí senát je limitován v rámci svého uvážení také rychlostí a hospodárností své 

činnosti. V praxi lze toto ustanovení naplnit například využitím písemných podání a 

písemnými výpověďmi svědků, omezením dokumentárního dokazování, elektronizací 

některých stádií rozhodčího řízení či jiných technik.143 

Po sestavení rozhodčího senátu a po výzvě stranám k vyjádření, sestaví rozhodčí senát 

předběžný rozvrh rozhodčího řízení. Jak požadavek na vyjádření stran po sestavení 

rozhodčího řízení, tak požadavek na sestavení předběžného rozvrhu rozhodčího řízení je 

zaměřeno také na zvýšení efektivity průběhu rozhodčího řízení.144 Vyjádření stran 

umožňuje rozhodčímu senátu, aby porozuměl stranám, zjistil jejich ochotu aktivně se 

účastnit, případně s nimi konzultoval časové rozvržení řízení.145 A předběžný rozvrh 

umožnuje stranám se předem připravit a efektivně využívat své zdroje.146 Rozhodčí 

senát je oprávněn v průběhu rozhodčího řízení zkracovat či prodlužovat lhůty 

předepsané Rozhodčími pravidly UNCITRAL, nebo lhůty dohodnuté stranami.147  

Rozhodčí senát je povinen na žádost kterékoliv strany uspořádat ústní jednání ve 

vhodnou chvíli. Pokud takový požadavek od stran nemá, může se rozhodnout rozhodčí 

senát sám. Ještě před ústním jednáním se může rozhodčí senát ve shodě se stranami 

dohodnout na použití různých procesních technik, které zrychlí a zefektivní rozhodčí 

                                                
140 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 331. 
141 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 332. 
142 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 332. 
143 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 179. 
144 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 366. 
145 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.366. 
146 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 366. 
147 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 181. 
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řízení. Vymezení pojmu ústní jednání v Rozhodčích pravidlech je nutno vykládat co 

nejšířeji. Jeho obsahem nemusí být nutně řešení sporu, ale může se zaobírat například 

otázkami příslušnosti, předběžnými otázkami či čistě procesními záležitostmi.148  

Důvěra v rozhodčí senát nesmí být ničím narušena. Pokud by si jakákoliv ze stran 

připadala, že s ní není zacházeno podle zásady rovnosti stran, či je rozhodčí senát 

podjatý, mohly by to být důvody pro soudní přezkum či zrušení rozhodčího nálezu.149  

Veškerá komunikace stran s rozhodčím senátem musí být zároveň komunikována všem 

dalším stranám. V praxi se osvědčila také modifikace Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL, kdy rozhodčí senát funguje jako doručovatel.150 Strany nejdříve předávají 

informaci rozhodčímu senátu a ten ji pak předává všem ostatním stranám. Rozhodčí 

pravidla UNCITRAL neupravují komunikaci stran mezi sebou. Strany spolu běžně 

komunikují, ať již je to ohledně hledání dohody o ukončení sporu, o dohodě nad 

faktickými otázkami či jinými.151 

 

3.5.2. Sídlo rozhodčího řízení 
 
Sídlo rozhodčího řízení má velký dopad na průběh řízení a také na rozhodčí nález. Sídlo 

rozhodčího řízení určuje lex arbitri. Pro průběh rozhodčího řízení je zásadní otázkou, 

zda lex arbitri obsahuje mandatorní normy a nebo obsahuje opt-out ustanovení, které 

umožnuje dát přednost Rozhodčím pravidlům UNCITRAL.152 

V některých jurisdikcích může lex arbitri zahrnovat zásahy národních soudů. Typicky 

to tak může být v otázkách platnosti rozhodčí doložky, smlouvy o rozhodci, 

nearbitrability některých otázek, předběžných opatření, formy nebo platnosti 

rozhodčího nálezu.153 V Článku 18 je nutné rozlišovat mezi sídlem rozhodčího řízení a 

místem, kde se schází rozhodčí senát. Zatímco sídlo rozhodčího řízení zmíněné 

v Článku 18 odst. 1 má dopad na lex arbitri, tak místo rozhodčího řízení uvedené 

v Článku 18 odst. 2 označuje jen geografické vymezení střetávání rozhodčího senátu.154 

V praxi je běžné, že sídlo a místo rozhodčího řízení je rozdílné.155 Pro sídlo strany 

                                                
148 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 375. 
149 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 383. 
150 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 384. 
151 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 185. 
152 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 200. 
153 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 485. 
154 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 485. 
155 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 491. 
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vyhledávají typicky neutrální a stabilní právní řády s osvědčenou rozhodčí legislativou. 

156 Volbu místa pro zasedání rozhodčího senátu určí rozhodčí senát, pokud si strany 

takové místo neurčily samy.157 

 

3.5.3. Jazyk 
 

Jazyk, ve kterém bude rozhodčí řízení vedeno, si mohou strany určit samy. V případě 

absence volby stran rozhodne o jazyku rozhodčího řízení rozhodčí senát. Volba jazyka 

dopadá na všechny aspekty rozhodčího řízení.158 V praxi je většinou volba jazyka 

považována za procesní záležitost a jazyk rozhodčího řízení může být v případě splnění 

podmínek Článku 33 zvolen předsedou rozhodčího senátu.159 

Institucionální rozhodčí pravidla, například ICC či LCIA, rozvádějí volbu jazyka 

podrobněji. Rozhodčí pravidla UNCITRAL poskytují rozhodčímu senátu širokou 

pravomoc a ve výběru jazyka neomezenou volbu. Komplexní řešení výběru jazyka, jež 

jsou rozvedena v rozhodčích pravidlech rozhodčích institucí, jsou však očekávaným 

standardem i v rozhodčím řízení vedeném podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL.160 

 

3.5.4. Žaloba a žalobní odpověď 
 

Oznámení o zahájení rozhodčího řízení může být samo o sobě považováno za žalobu 

pokud splňuje požadavky Článku 20 Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Oznámení musí 

obsahovat jména a kontaktní údaje, vylíčení skutkových okolností, sporné body, žalobní 

žádání (petit), právní argumenty podporující žalobu.  

Pokud nevyužije strana možnosti spojit žalobu s oznámením o zahájení rozhodčího 

řízení, pak může žalující strana podat žalobu až po ustanovení rozhodčího senátu a to ve 

lhůtě, kterou určí rozhodčí senát. V praxi strany nespojují žalobu s oznámením o 

zahájení rozhodčího řízení.161 Důvod je čistě taktický. Žalující typicky čeká na reakci 

druhé strany na oznámení o zahájení rozhodčího řízení a její případné argumenty.162 

Podání žaloby ve lhůtě určené rozhodčím senátem umožnuje žalujícímu v žalobě 

                                                
156 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 205. 
157 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 205. 
158 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 210. 
159 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 210. 
160 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 211. 
161 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 216. 
162 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 216. 



 35 

reflektovat na veškeré argumenty a podklady předložené druhou stranou.163 I přes 

předchozí tvrzení lze konstatovat, že v některých případech může žalující zvolit 

opačnou taktiku a podat oznámení o zahájení rozhodčího řízení jako žalobu. Cílem 

takového kroku může být úmysl prezentovat nárok jako oprávněný, nebo jen donutit 

druhou stranu k dialogu.164 

K žalobě musí žalobce přiložit rozhodčí smlouvu a smlouvu či právní instrument, ze 

kterého spor vyplývá. Společně s žalobou by měl žalobce předložit všechny dokumenty 

a další důkazy, na kterých zakládá svojí argumentaci. V případně, že nejsou předloženy, 

může na ně v žalobě odkázat. 

Obdobně jako žalobce může spojit oznámení o zahájení rozhodčího řízení s žalobou, tak 

žalovaný může spojit svou odpověď na oznámení o zahájení rozhodčího řízení s žalobní 

odpovědí. Formální požadavky na žalobní odpověď jsou obdobné jako na žalobu. 

Žalovaný také může navrhnout vzájemné započtení pohledávek nebo přijít se svým 

protinávrhem. Rozdíl mezi těmito dvěma je, že o protinávrhu musí být rozhodnuto, i 

když původní žaloba byla stažena či se strany dohodly na smíru.165 Dalším rozdílem je, 

že protinávrh může přesáhnout původní peněžní hodnotu sporu zatímco vzájemný 

zápočet pohledávek ne. 166  Rozhodčí pravidla vyžadují, aby případné návrhy na 

vzájemné započtení a protinávrhy byly učiněny společně se žalobní odpovědí.  

 

3.5.5. Doplnění žaloby nebo žalobní odpovědi 
 

Článek 22 uvádí situace, za kterých je možné doplnit žalobu nebo žalobní odpovědi. 

Rozhodčí senát má volnou ruku v posuzování toho, zda připustí či nepřipustí doplnění 

žaloby nebo žalobní odpovědi. Rozhodčí pravidla vyžadují od rozhodčího senátu, aby 

zhodnotil prodlevu s jakou bylo doplnění podáno, případnou nevhodnost a újmu pro 

jiné strany sporu, případně další relevantní okolnosti. 

Tato široká diskrece rozhodčího senátu skýtá jedno omezení a zároveň je jedinou 

podmínkou pro zvážení žádosti o doplnění žaloby nebo žalobní odpovědi rozhodčím 

senátem. Doplnění žaloby nebo žalobní odpovědí, které by spadalo mimo pravomoc 

rozhodčího senátu nemůže být rozhodčím senátem ani zkoumáno. 

                                                
163 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 216. 
164 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 219. 
165 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1531. 
166 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1531. 
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Rozhodčí pravidla nijak nerozvádějí způsob, podle kterého by měl rozhodčí senát 

rozhodovat.167 Jediným vodítkem v případě takto široké pravomoci zůstává právo na 

spravedlivý proces a potažmo zásada rovnosti stran.168  

 

3.5.6. Námitky nedostatku pravomoci rozhodčího senátu 
 

Článek 23 Rozhodčích pravidel UNCITRAL představuje dva zásadní principy 

rozhodčího řízení, které ještě nebyly v této práci popsány. Tím prvním je Kompetenz-

Kompetenz a druhým oddělitelnost rozhodčí smlouvy. Princip Kompetenz-Kompetenz 

znamená, že rozhodčí senát může sám rozhodnout o tom, jestli má pravomoc 

rozhodovat, či ne.169 Oddělitelnost je důležitá z hlediska zachování platnosti rozhodčí 

smlouvy i v případech, kdy smlouva, ke které se rozhodčí smlouva vztahuje, je neplatná 

či byla ukončena.170 U rozhodčí doložky se tedy předpokládá, že je oddělitelná od 

samotné smlouvy, ke které se vztahuje, nebo ve které je obsažena. Předpoklad 

oddělitelnosti je mezinárodně uznávaný koncept, který lze dle Borna nalézt takřka ve 

všech jurisdikcích a rozhodčích pravidlech významných rozhodčích institucí.171 

Pokud strana chce vznést námitku, že rozhodčímu senátu nepřísluší pravomoc, musí tak 

učinit nejpozději v žalobní odpovědi. Nebo pokud se námitka má týkat rozhodnutí o 

vzájemném zápočtu či protinávrhu, tak nejpozději v reakci na ně. To, že strana 

jmenovala rozhodce a jinak se aktivně účastní rozhodčího řízení jí nebrání v tom, aby 

vznesla námitky k nepříslušnosti rozhodčího senátu. Rozhodčí senát rozhoduje o 

námitce o nedostatku pravomoci buď jako o předběžné otázce, a nebo v konečném 

rozhodčím nálezu. 

 

3.5.7. Další písemná podání  
 

Rozhodčí pravidla UNCTIRAL umožňují rozhodčímu senátu rozhodnout o tom, aby 

strany předložily v určené lhůtě další písemná podání. Tuto pravomoc může využít 

                                                
167 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 245. 
168 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 245. 
169 DOBIÁŠ 2013 op. cit., s. 103. 
170 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 249. 
171 BORN 2015 op. cit., bod 2.04. 
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rozhodčí senát na základě vlastního uvážení nebo na základě žádosti kterékoliv 

strany.172  

Svým způsobem je Článek 24 redundantní, protože stejnou či obdobnou pravomoc by si 

rozhodčí senát mohl sám přisvojit na základě Článku 17 odst. 1. Vzhledem k velmi 

obecné formulaci Rozhodčích pravidel UNCITRAL mohou další písemná podání 

znamenat jak precizaci předchozího ústního jednání, písemného podání tak i dílčích 

prvků rozhodčího řízení jako je například předávání dokumentů.173  

Další písemná podání jsou běžnou součástí složitějších rozhodčích řízení, kde žaloba 

nebo žalobní odpověď nepokrývají argumenty vznesené v průběhu rozhodčího řízení.174 

Vhodným způsobem naložení s dalšími písemnými podáními je vytvoření mechanismu, 

kdy žalobce reaguje na žalobní odpověď a odpověď žalovaného na žalobcovu 

odpověď.175 Zároveň je ale nutné počet těchto odpovědních kol omezit, aby strany jen 

donekonečna odpovídaly na nové argumenty či si argumenty šetřily do dalších 

odpovědních kol.176   

 

3.5.8. Lhůty 
 

Rozhodčí senát má právo dle Rozhodčích pravidlech UNCITRAL stanovit lhůty pro 

předložení písemných podání nepřekračující čtyřicet pět dní. Zároveň v odůvodněných 

případech může rozhodčí senát tuto lhůtu prodloužit. Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

nastavují poměrně kompromisní lhůtu mezi zaručením rychlého průběhu rozhodčího 

řízení a rigidními a nedodržitelnými lhůtami.177 

Povaha čtyřicetipěti denní lhůty je spíše indikativní a Článek 25 neobsahuje žádnou 

sankci za její porušení.178 Zároveň strany mohou otázku lhůt upravit sami dohodou.  

Strana může zažádat o prodloužení lhůty. V takovém případě musí dokázat, že 

prodloužení je odůvodněné. Avšak v praxi je tento požadavek vykládán poměrně 

benevolentně a může zahrnovat například nemoc právního zástupce, problémy 

v komunikaci nebo neočekávané komplikace při sbírání důkazů na podporu písemných 

                                                
172 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1565. 
173 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s.  260. 
174 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1564. 
175 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1566. 
176 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1567. 
177Caron & Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules Commentary, Oxford 2013, ISBN 978–0–19–
969630–7, str.1606. 
178 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 265. 
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podání, na které se lhůta vztahuje.179 Zároveň v případě předložení písemného podání 

po propadnutí lhůty lze předpokládat, že rozhodčí senát takové podání přijme, pokud je 

opoždění krátké, odůvodněné, neopakované a  neohrožující základní principy rovnosti 

stran a spravedlnosti.180 

 

3.5.9. Předběžná opatření  
 

V průběhu rozhodčího řízení mohou být zájmy stran, ohledně kterých se rozhodčí řízení 

vede, vystaveny libovůli protistran. Tyto zájmy mohou být nenávratně poškozeny a tím 

způsobit, že výsledek rozhodčího řízení bude pro jednu či více stran bezvýznamný. 

K zachování zájmů, kterékoliv strany může na základě žádosti strany rozhodčí senát 

rozhodnout o předběžném opatření.  

Mezi verzemi Rozhodčích pravidel UNCITRAL z let 1976 a 2010 je viditelný posun ke 

konkretizaci. Rozšíření Článku 26 souvisí se snahou zachovat konzistentnost 

s Newyorskou úmluvou a Vzorovým zákonem UNCITRAL. 181  Zásadním prvkem 

předběžného opatření je nutnost podání žádosti strany o jeho udělení. Rozhodčí senát 

není oprávněn sám dle svého uvážení vydávat předběžná opatření.182 Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL nemají zvláštní požadavek na formu žádosti o předběžné opatření, a tak je 

možné ji vznést i ústně například během ústního jednání.183  

Vzhledem ke konsenzuální povaze rozhodčího řízení může rozhodčí senát vydávat 

předběžná opatření, která zavazují pouze strany sporu a ne třetí strany.184 Zároveň je 

nutno zvážit zda lex arbitri umožnuje vydávání předběžných opatření rozhodčím 

senátem.185  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL dávají za příklad čtyři skupiny předběžných opatření. 

První skupinou jsou předběžná opatření, která směřují k zachování status quo.186 

Příkladem může být povinnost prodávajícího pokračovat v dodávkách zboží kupujícímu 

i v průběhu rozhodčího řízení. Druhou skupinou jsou opatření, která mají zabránit 

poškození samotného rozhodčího řízení. Třetí skupinou jsou opatření mířená na 

                                                
179 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1608. 
180 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1611. 
181 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1635. 
182 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1638. 
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185 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 269. 
186 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 289. 
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ochranu aktiv, která mohou sloužit na vypořádání potenciálního rozhodčího nálezu. 

Poslední, čtvrtou skupinou jsou opatření mířená na ochranu důkazů. 

Aby rozhodčí senát mohl vydat předběžné opatření je nutné, aby byly splněny tři 

kumulativní podmínky. Strana musí dokázat, že možná škoda, která by vznikla 

v případě, že by předběžné opatření nebylo vydáno, by nebyla dostatečně napravitelná 

žalobou na náhradou škody. Dále musí strana dokázat, že v případě nevydání 

předběžného opatření by vzniklá újma byla podstatně vyšší, než kdyby předběžné 

opatření bylo vydáno. Poslední podmínkou je pravděpodobnost, že žádající strana ve 

sporu uspěje. Samozřejmě k zachování zásady spravedlivého procesu je rozhodnutí 

rozhodčího senátu o návrhu předběžného opatření bezpředmětné pro pozdější 

rozhodování  o meritu. Uvedené podmínky se použijí v případě předběžných opatření 

na ochranu důkazů pouze pokud to rozhodčí senát uzná za vhodné.  

 

3.5.10. Důkazy 
 

Důkazní otázka je v mezinárodní obchodní arbitráži problematická vzhledem k různým 

přístupům, které mají jednotlivé právní systémy. Rozhodčí pravidla UNCITRAL se 

nepřiklonila k úpravě typické pro právní kulturu kontinentálního evropského práva, ani 

k angloamerické, a vytvořila flexibilní systém, kterým není rozhodčí senát svazován 

striktními důkazními pravidly.187 Avšak tato důkazní pravidla jsou spíše kostrou a 

strany se často dohodnou na použití jiných důkazních pravidel.188 

Volba důkazních pravidel určitého národního právního systému je vhodná pouze za 

předpokladu, že strany pocházejí ze zemí s obdobnou právní tradicí a obdobnými 

instituty. 189  Vhodným doplňkem k důkazním pravidlům obsaženým v Rozhodčích 

pravidlech UNCITRAL jsou Pravidla International Bar Association (IBA) o 

dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži, která zpracovávají otázku dokazování 

podrobněji.190 Zároveň v rámci své diskrece je může využít rozhodčí senát, a to i bez 

předchozí dohody stran.191 

                                                
187 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1755. 
188 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1766. 
189 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1755. 
190 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a Renáta HÓTOVÁ. Znalci v mezinárodním prostředí: v soudním řízení 
v civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. Praha: C.H. Beck, 2011. Beckova edice 
právo a hospodářství. 555 s. ISBN 978-80-7400-395-0. S. 166. 
191 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1755. 
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Každá ze stran nese důkazní břemeno ohledně skutečností, kterých se dovolává na 

podporu své žaloby či žalobní odpovědi. Toto poměrně samozřejmé ustanovení Čl. 27 

odst. 1 dává rozhodčímu senátu širokou diskreci k posuzování váhy jednotlivých 

důkazů, protože ustanovení Rozhodčích pravidel je dále neupravují.192  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL rozeznávají tři skupiny důkazů. Jsou to důkazy 

dokumentární či fyzické, svědci a znalci.193 Jakákoliv strana může navrhnout své 

svědky a znalce, a to i takové, kteří jsou v nějakém vztahu ke straně sporu. Explicitní 

zmínění možnosti navrhnout svědky, kteří jsou ve vztahu se stranou sporu, souvisí 

s rozdílnostmi mezi právními systémy a snaze Rozhodčích pravidel UNCITRAL tyto 

rozdílnosti překonávat.194  

Svědci a znalci mohou svou výpověď uskutečnit písemně, pokud rozhodčí senát neurčí 

jinak. Rozhodčí senát si sám určí, jakým způsobem a za jakých podmínek budou znalci 

a svědci slyšeni, a zároveň může stranám nakázat předložení důkazů ve lhůtě, kterou 

určí. Rozhodčí pravidla UNCITRAL neuvádějí, kdy a jak může rozhodčí senát tuto 

širokou pravomoc využít. Pokud již rozhodčí senát žádá předložení důkazů, nedělá to 

v obecné rovině, ale žádá například určité typy dokumentů.195 Již zmíněná IBA pravidla 

vyžadují detailní popis vyžadovaného dokumentu. 196  Některá lex arbitri dokonce 

umožňují závazně vyžadovat předložení důkazu i po třetích stranách.197 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL upravují v Článku 29 možnost jmenování jednoho či 

více nezávislých znalců rozhodčím senátem. Takovému jmenování musí předcházet 

projednání se stranami. Znalec či znalci jsou jmenováni  na předložení písemné zprávy 

týkající se otázek určených rozhodčím senátem. Strany mohou vyslovit své námitky ke 

znalci a rozhodčí senát o nich musí rozhodnout bezodkladně. Síla znalce jmenovaného 

rozhodčím senátem spočívá v jeho pravomoci vyžádat si od stran veškeré informace, 

které potřebuje.  

 

3.5.11. Ústní jednání 
 

Právo být slyšen je obsaženo v Článku 17 odst. 3. Článek 28 na uvedené ustanovení 

navazuje a rozvádí ho podrobněji.  
                                                
192 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1758. 
193 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 300. 
194 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1764. 
195 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 315. 
196 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 316. 
197 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 313. 
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Rozhodčí senát musí strany s dostatečným předstihem informovat o datu, času a místě 

ústního jednání. V praxi jsou tyto notifikace závislé na složitosti sporu a možnostech 

stran a rozhodců. Ve většině případů bývají strany notifikovány v rozpětí dvou až 

dvanácti měsíců před samotným ústním jednáním.198 Délka samotného ústního jednání 

by měla být v notifikaci uvedena také.199 Vzhledem k tomu, že v dnešní době převažují 

písemné důkazy, tak je možné, aby rozhodčí senát po dohodě se stranami vybral zásadní 

body sporu, které jako jediné budou v rámci procesní ekonomie probírány na ústním 

jednání.200  

Ve verzi Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976 měly strany povinnost patnáct 

dní před ústním jednáním informovat, jaké svědky předvolají a také čeho se jejich 

svědectví bude týkat.201 I když tato povinnost již v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL 

ve verzi z roku 2010 není, je stále dobrou praxí stran  si informace o svědcích 

vyměňovat.202  

Ústní jednání  je důvěrné a přítomny jsou ho pouze strany a jejich zástupci. V případě, 

že se chce ústního jednání zúčastnit jakákoliv třetí osoba, musí získat souhlas všech 

stran. Případně se strany mohou dohodnout na veřejnosti ústního jednání.  

V mezinárodní obchodní arbitráži je běžnou praxí, že svědci nejsou přítomni ústnímu 

jednání do chvíle, než svědčí. Následně po svém svědectví mohou zůstat v místnosti, ale 

dle Článku 28 odst. 3 má finální slovo v řízeních vedených podle Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL rozhodčí senát a ten může svědkům nakázat opuštění místnosti. 203 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL berou v úvahu i oblíbenost a širokou dostupnost 

moderních technologií a umožňují výslech svědků a znalců za využití telekomunikací. 

Článek 28 odst. 4 cíleně používá obecný jazyk a zmíněná videokonference je pouze 

demonstrací jednoho z možných způsobů telekomunikace.204  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL neobsahují ustanovení týkající se překládání a 

zapisování ústního jednání. V praxi je na rozhodčím senátu, aby zajistil hladký průběh 

ústního jednání mimo jiné tím, že zajistí tlumočníky, překladatele a stenografy.205 

 

                                                
198 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1893. 
199 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1894. 
200 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1894. 
201 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1897. 
202 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1898. 
203 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1904. 
204 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1906. 
205 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1907. 
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3.5.12. Zmeškání 
 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4 rychlost rozhodčího řízení v porovnání s obecnými 

soudy je jeden z hlavních argumentů, proč jej strany vyhledávají. Neochota stran se 

aktivně rozhodčího řízení účastnit může rozhodčí řízení zbytečně prodloužit a i 

prodražit.  

Rozhodčí pravidla UNCITRAL poskytují stranám sporu velké množství práv, která 

chrání strany a zajišťují hladký průběh rozhodčího řízení. Obecně vzato si strany mohou 

být jisty svých procesních práv, pokud se jich nevzdají na základě Článku 30 a Článku 

32.206 Rozhodčí senát, který bude na základě těchto článků stranám jejich procesní 

práva upírat, by ale měl zvážit, zda tím neutrpí rozhodčí řízení jako celek a také, zda 

upření procesních práv neohrožuje vymahatelnost následného rozhodčího nálezu.207  

Článek 30 je koncipován tak, že každý z jeho odstavců se týká specifické fáze 

rozhodčího řízení a podmínek zmeškání v dané fázi.208 Společným znakem je neúčast 

strany v rozdílných formách.209 Z každého zmeškání se může strana vyvinit, pokud je 

schopná prokázat dostatečný důvod pro zmeškání.210 Posouzení, zda strana zmeškala a 

vyvozování důsledků ze zmeškání, je plně v diskreci rozhodčího senátu.211  

Prvním důvodem pro zmeškání je nezaslání žaloby žalobcem. Druhým důvodem je 

nedodání odpovědi na oznámení o zahájení rozhodčího řízení nebo žalobní odpovědi 

žalovaným. Třetím důvodem je nedodání žalobní odpovědi žalovaným. A čtvrtým, když 

se strana nedostaví na ústní jednání, nebo strana neposkytne důkazy, které si vyžádal 

rozhodčí senát.  

V prvním případě může rozhodčí senát zastavit rozhodčí řízení, pokud nejsou 

v rozhodčím řízení zbývající záležitosti, které považuje rozhodčí senát za nutné 

rozhodnout. V druhém případě může rozhodčí senát považovat absenci žalobní 

odpovědi jako uznání nároku žalobce. Ve třetím případě může rozhodčí senát při 

absenci strany při ústním jednání pokračovat v její nepřítomnosti a ve čtvrtém případě 

může rozhodčí soud při nepředložení jím vyžádaných důkazů rozhodnout na základě 

důkazů, které má k dispozici. 

 

                                                
206 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2087. 
207 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2087. 
208 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2087. 
209 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 339. 
210 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 339. 
211 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2092. 
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3.5.13. Ukončení ústního jednání 
 

Ve chvíli, kdy se rozhodčí senát rozhodne, že nepotřebuje žádné další důkazy, svědky či 

podání, může rozhodnout o ukončení ústního jednání. Rozhodčí senát může znovu 

otevřít ústní jednání na základě žádosti strany či dle svého uvážení na základě 

mimořádných okolností. Takové rozhodnutí může rozhodčí senát učinit kdykoliv před 

vydáním rozhodčího nálezu.  

Z hlediska rozdělení pravomocí je důležité poznamenat, že předseda rozhodčího senátu, 

který má většinou silnou procesní roli, nemůže sám o sobě znovu otevřít ústní 

jednání.212  

Předtím, než rozhodčí senát rozhodne o ukončení ústního jednání, měl by se zeptat 

stran, zda již nemají další argumenty, svědky, důkazy či jiné relevantní informace, které 

by chtěly předložit rozhodčímu senátu.213 Zároveň ale není nutné, aby ústní jednání bylo 

ukončeno.214 Rozhodčí senát může také ukončovat jednání pouze v určitých věcech.215 

Z hlediska flexibility je v některých případech možnost stran dále přispívat vítaná, ale 

všeobecně se doporučuje ústní jednání formálně ukončit.216 

Znovu otevření ústního jednání připadá v úvahu ve dvou případech. 217 A to, že 

v průběhu projednávání rozhodčí senát zjistí, že určité otázky nebyly dostatečně 

vyjasněny a nebo se objevily nové důkazy, které vyžadují projednání na ústním 

jednání.218 Možnost znovuotevření ústního jednání chrání i vykonavatelnost rozhodčího 

nálezu.219  

 

3.5.14. Vzdání se práva námitky 
 

Pro zvýšení efektivnosti a procesní ekonomie obsahují Rozhodčí pravidla UNCITRAL 

ustanovení o zbavení stran práva námitky k porušení ustanovení Rozhodčích pravidle 

UNCITRAL nebo rozhodčí smlouvy.  

Strana, která má námitku týkající se nedodržení Rozhodčích pravidel UNCITRAL nebo 

rozhodčí smlouvy, musí vznést svoji námitku okamžitě. Pokud tak neučiní, má se za to, 

                                                
212 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 350. 
213 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1961. 
214 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1962. 
215 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 350. 
216 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1962. 
217 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1963. 
218 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1963. 
219 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 1962. 
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že tuto námitku neuplatňuje. Vyvinění z tohoto přísného testu je možné pouze, pokud 

strana osvědčí, že námitka nebyla vznesena z ospravedlněných důvodů.  

Pokud by Rozhodčí pravidla UNCITRAL neobsahovala ustanovení o vzdání se práva 

námitky, mohlo by být rozhodčí řízení úspěšně sabotováno pozdějšími námitkami, které 

by si strana držela v zásobě jen z taktických důvodů. 220  Z hlediska výkladu je 

problematické, jak rychle musí strana námitku vznést. Rozhodčí pravidla říkají ihned, 

ale z hlediska zachování práva na spravedlivý proces je toto interpretováno i jako doba, 

kterou strana potřebuje na posouzení své právní pozice. 221 V praxi bývá dobrým 

zvykem, že rozhodčí senát zaznamenává všechna vzdání se práva či absence námitky.222 

 

 Část IV. Rozhodčí nález 3.6.
 

Čtvrtá část Rozhodčích pravidel UNCITRAL obsahuje ustanovení týkající se závěru 

rozhodčího řízení. Článek 33 popisuje rozhodování rozhodčího tribunálu. Článek 34 

formu a účinky rozhodčího nálezu. Článek 35 se zaobírá rozhodným právem. Článek 36 

popisuje smír nebo jiné důvody pro přerušení rozhodčího řízení. Články 37 a 39 se 

zaobírají situacemi po vydání samotného rozhodčího nálezu, a to jeho interpretací a 

doplňujícím rozhodčím nálezem. A Články 40 až 43 se zaobírají otázkou nákladů 

rozhodčího řízení.  

 

3.6.1. Rozhodnutí  
 

Článek 33 Rozhodčích pravidel UNCITRAL, i když je systematicky zařazen v kapitole 

o rozhodčím nálezu, popisuje obecný rozhodovací postup rozhodčího senátu ve všech 

rozhodnutích a zároveň jej specifikuje pro rozhodčí nález samotný.223  

Článek 33 zároveň upravuje jak hmotněprávní, tak procesní rozhodnutí.224 V rozhodčím 

senátu, kde je přítomno více než jeden rozhodce, rozhoduje o rozhodčím nálezu nebo o 

dalších rozhodnutích většina rozhodců. Toto poměrně široké zmocnění pro většinu je 

omezeno Článkem 33 odst. 2, který umožňuje předsedovi rozhodčího senátu rozhodovat 

za určitých okolností procesní otázky. 

                                                
220 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 361. 
221 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 362. 
222 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2153. 
223 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2447. 
224 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 369. 
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I když v Rozhodčích pravidlech UNCITRAL není mlčenlivost rozhodců ohledně 

okolností týkajících se rozhodování výslovně ustanovena, je v praxi všeobecně 

uznávaná a očekávána.225 

 

3.6.2. Forma a účinky rozhodčího nálezu 
 

Rozhodčí senát je oprávněn v průběhu řízení vydávat separátní rozhodčí nálezy. 

Zatímco Rozhodčí pravidla UNCTIRAL ve verzi z roku 1976 výslovně zmiňovaly, že 

rozhodčí senát  může kromě konečného rozhodčího nálezu vydat také předběžný, 

mezitímní a částečný rozhodčí nález, tak v revidované verzi z roku 2010 je obsažena 

obecnější formulace.  Všechny rozhodčí nálezy jsou konečné a závazné. Konečnost se 

může týkat i dílčího rozhodčího nálezu.226 

Všechny rozhodčí nálezy vydává rozhodčí senát písemně a s odůvodněním. Písemná 

forma je nepřímo vyžadována Newyorskou úmluvou o uznávání rozhodčích nálezů.227 

Strany se mohou také dohodnout, že si odůvodnění nepřejí. Absence odůvodnění může 

být v praxi problematická. Zvláště v jurisdikcích, kde je účinná Evropská úmluva o 

lidských právech. Ta považuje odůvodnění rozsudku za jedno ze stěžejních práv práva 

na spravedlivý proces. Jeho absence by mohla přinejmenším zkomplikovat uznání 

rozhodčího nálezu v signatářských zemích.228  

Rozhodčí nález dále musí být podepsán rozhodci a obsahovat místo rozhodčího řízení a 

datum, kdy byl rozhodčí nález vydán. Textace Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

přikazuje všem rozhodcům rozhodčího senátu podepsat rozhodčí nález.229  

V případě nepodepsání rozhodčího nálezu musí rozhodčí nález obsahovat důvod, proč 

podpis chybí. Tímto záchranným ustanovením Rozhodčí pravidla UNCITRAL vytvářejí 

prostor pro to, aby rozhodčí nález byl uznatelný i v jurisdikcích, které vyžadují 

přítomnost všech podpisů.230 Odmítnutí podpisu rozhodcem není možné považovat za 

disentní názor, protože v rámci rozhodčího senátu je závazné rozhodnutí většiny a 

podpis i nesouhlasícího rozhodce dává legitimitu většinovému rozhodnutí.  V původním 

návrhu Rozhodčích pravidel UNCITRAL z roku 1976 se dokonce počítalo s tím, že 

                                                
225 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2447. 
226 DOBIÁŠ 2013 op. cit., s. 153. 
227 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 387. 
228 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 387. 
229 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.  2581. 
230 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.  2581. 
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disentní názory budou explicitně zakázány.231 Disentní názory nejsou v Rozhodčích 

pravidlech UNCITRAL nijak upravené a typicky nejsou upravené ani v pravidlech 

rozhodčích institucí.232 Z toho lze dovozovat, že disentní názory jsou tedy implicitně 

povoleny. V případě, že jsou řádně zdůvodněny, mohou zvýšit legitimitu rozhodčího 

řízení a to tím, že disentní názory prohrávající straně jasně ukáží, že různé názory byly 

v rámci rozhodování rozhodčího senátu zváženy.233 

Jedním z důvodů, proč strany volí rozhodčí řízení, je jeho důvěrnost. Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL tuto důvěrnost v kontextu rozhodčího nálezu respektují, ale umožnují 

stranám se shodnout na zveřejnění. Zároveň Rozhodčí pravidla UNCITRAL povolují 

zveřejnění celého či nutné části rozhodčího nálezu pro případ ochrany či využití práva, 

například sdílení rozhodčího nálezu s akcionáři společnosti, nebo v případě řízení před 

soudem nebo jinou kompetentní autoritou, například v řízení o uznání rozhodčího 

nálezu.234  

 

3.6.3. Rozhodné právo, amiable compositeur 
 

Rozhodčí senát aplikuje právo, které bylo stranami vybráno jako právo rozhodné 

v případě sporu. V praxi je neobvyklé, aby si strany neujednaly rozhodné právo.235 

Textace ustanovení v anglickém jazyce hovoří o rules of law, kde jsou pravidla uvedena 

v plurálu. Tato formulace byla zvolena záměrně, aby strany i rozhodčí senát mohly 

zvolit, respektive aplikovat, i pravidla, která nejsou závazným právem určitého státu.236 

Typicky například lex mercatoria, principy UNIDROIT či principy ICC.237 V případě 

investičních smluv se v praxi vyskytují i takzvaná stabilizační ustanovení, která zajištují 

aplikaci práva ve stejné podobě jako při podpisu smlouvy, a tím zabraňují 

jednostrannému změnění práva ze strany státu.238 V případě, že si strany rozhodné 

právo nezvolily, může rozhodčí senát ve své diskreci rozhodnout o rozhodném právu. 

Při rozhodování je rozhodčí senát vázán ustanoveními smlouvy a měl by vzít v potaz i 

obchodní praxi. 

                                                
231 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.  2595. 
232 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 389. 
233 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.  2596. 
234 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s.  2603. 
235 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 396. 
236 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 397. 
237 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 397. 
238 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 597. 
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Strany mohou také rozhodčí senát autorizovat k tomu, aby spor rozhodl jako amiable 

compositeur nebo jako ex aequo et bono. Rozhodování amiable compositeur znamená, 

že rozhodci mohou rozhodovat dle práva a právních zásad, ale  zároveň mohou měnit 

účinky aplikace konkrétních norem.239 Rozhodování ex aequo et bono je rozhodování 

na právu nezávislé a odvíjející se od morálního a subjektivního vnímání rozhodce.240 

Tato pravomoc stran je ale limitováno lex arbitri, protože možnost rozhodovat jako 

amiable compositeur nebo jako ex aequo et bono musí být v lex arbitri umožněna.241 

Dále tato autorizace nijak nezavazuje rozhodčí senát rozhodovat pouze jako amiable 

compositeur nebo jako ex aequo et bono. I nadále může rozhodčí senát přihlédnout 

k právu či jej plně aplikovat v případě, že to považuje za spravedlivé.242 

 

3.6.4. Smír nebo jiné důvody zastavení řízení  
 

Jak se strany shodují na případném řešení sporů  v rozhodčím řízení, tak již probíhající 

rozhodčí řízení mohou dohodou ukončit. Vzhledem ke konsenzuální povaze rozhodčího 

řízení je přirozené, že se strany mohou v jeho průběhu dohodnout na jeho ukončení ať 

již smírem či z jiného důvodu.  

Kdykoliv před tím, než rozhodčí senát vyhotoví rozhodčí nález, se mohou strany 

dohodnout na smíru a rozhodčí senát vyhotoví rozhodnutí o zastavení rozhodčího řízení 

nebo na žádost stran vyhotoví smír ve formě rozhodčího nálezu. V takovém případě 

nemusí rozhodčí senát odůvodňovat rozhodčí nález.  V případě, že si strany zvolí smír 

bez vydání rozhodčího nálezu, je případná vymahatelnost jejich dohody odkázaná na 

příslušná ustanovení rozhodného práva.243  

Smír ve formě rozhodčího nálezu má pro strany mnoho výhod. Takový smír je účinný a 

plně vymahatelný.244 Dále mohou rozhodci při sepisování smíru zkvalitnit původní 

formulace smíru stran.245 V praxi nemá rozhodčí senát mnoho možností odmítnout 

zaznamenat smír ve formě rozhodčího nálezu. Například může odmítnout v případě, že 

smír je protiprávní či je jasným porušením veřejného pořádku.246  

                                                
239 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 274. 
240 ROZEHNALOVÁ 2013 op. cit., s. 275. 
241 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 610. 
242 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 612. 
243 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2385. 
244 DOBIÁŠ 2013 op. cit., s.160. 
245 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2386. 
246 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2389. 
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Rozhodčí senát má také právo přerušit rozhodčí řízení. Může tak učinit po informování 

stran v případě, že se pokračování rozhodčího řízení stalo zbytečným nebo nemožným. 

Rozhodčí senát má takové právo pouze v případě, že byly vyčerpány záležitosti, které je 

nutné vyřešit. 

 

3.6.5. Výklad rozhodčího nálezu  
 

Do třiceti dní od doručení rozhodčího nálezu si může strana, společně s informováním 

ostatních stran, vyžádat výklad rozhodčího nálezu rozhodčím senátem.  

Výklad rozhodčím senátem není opravný prostředek a ani nenabízí příležitost stranám 

předkládat nové argumenty. 247  Smyslem ustanovení je upřesnit či ujasnit obsah 

rozhodčího nálezu.248 Výklad se posléze stává součástí rozhodčího nálezu.249 Rozhodčí 

senát nemá povinnost dávat výklad rozhodčího nálezu a výklad rozhodčího nálezu 

nemění či nedoplňuje rozhodčí nález.250  

V případě lhůt týkajících se výkladu rozhodčího nálezu musí být strany zvláště 

obezřetné, protože rozhodčí senát je typicky považován za functus officio po vydání 

rozhodčího nálezu a pravomoc rozhodčího senátu by mohla být po propadnutí lhůt Čl. 

37 ztracena.251 

 

3.6.6. Oprava rozhodčího nálezu 
 

Strana může během třiceti dní od obdržení rozhodčího nálezu a po notifikování všech 

dalších stran požádat rozhodčí senát o opravu početní, písařské, nebo tiskové chyby 

nebo jiné chyby či opomenutí obdobné povahy v rozhodčím nálezu. V případě, že 

rozhodčí senát shledá žádost za oprávněnou učiní opravu do čtyřicetipěti dní od 

obdržení žádosti. 

Zároveň má rozhodčí senát pravomoc učinit tyto opravy dle svého uvážení i bez žádosti 

stran. Z formálního hlediska musí být opravy provedeny písemnou formou a stávají se 

součástí rozhodčího nálezu. 

                                                
247 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 411. 
248 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 410. 
249 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 410. 
250 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 412. 
251 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 413. 
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Smyslem tohoto ustanovení je umožnit rozhodčímu senátu opravit formální chyby, 

které nemění obsah rozhodčího nálezu. Nutnost tohoto ustanovení je v rámci 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL obdobná jako nutnost Článku 37. Pravomoc 

rozhodčího senátu typicky zaniká vynesením rozhodčího nálezu a tak bez Článku 38 by 

tyto opravy nebylo možné provést.252 

3.6.7. Doplňující rozhodčí nález  
 

Strana sporu může do třiceti dní od doručení rozhodčího nálezu, společně 

s informováním ostatních stran sporu, požádat rozhodčí senát, aby vyhotovil doplňující 

rozhodčí nález týkající se nároků vznesených v průběhu rozhodčího řízení, o kterých 

nebylo v rozhodčím nálezu rozhodnuto.  

Aby rozhodčí senát mohl vyhovět žádosti strany na doplňující rozhodčí nález, musí být 

splněna čtyři kritéria.253  Za prvé žádost musí být podána ve lhůtě třiceti dní od doručení 

rozhodčího nálezu. Za druhé nárok, který strana považuje za nerozhodnutý, musel být 

přednesen v rozhodčím řízení. Požadavek přednesení v rozhodčím řízení má zabránit 

stranám v předkládání nových argumentů potom, co rozhodčí senát vydal rozhodčí 

nález. Zásadní je také způsob vznesení nároku. Pokud nebyl nárok výslovně zmíněn, 

nemusí být považován za dostatečný. 254  Za třetí ohledně nároku nesmělo být 

rozhodnuto. A za čtvrté musí rozhodčí senát považovat žádost za oprávněnou.255  

Doplňující rozhodčí nález má povahu konečného rozhodčího nálezu a je vykonatelný.256 

 

3.6.8. Definice nákladů rozhodčího řízení  
 

V rozhodčím řízení strany musí hradit náklady a odměnu rozhodců a případně další 

náklady spojené s rozhodčím řízením.257 

Smyslem ustanovení o nákladech rozhodčího řízení je zvýšit transparentnost a důvěru 

stran v rozhodčí řízení.258 Rozhodčí senát určí náklady rozhodčího řízení v rozhodčím 

                                                
252 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 416. 
253 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 420. 
254 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 420. 
255 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 420. 
256 DOBIÁŠ 2013 op. cit., s. 159. 
257 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2886. 
258 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 428. 
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nálezu nebo v jiném rozhodnutí. Pod definici jiného rozhodnutí lze zahrnout jak 

částečný rozhodčí nález, tak i doplňující rozhodčí nález.259  

Článek 40 odst. 2 Rozhodčích pravidel UNCITRAL uvádí taxativní výčet výdajů, které 

Rozhodčí pravidla považují za náklady. Zároveň se ale strany mohou volně dohodnout 

na jiné definici a jiném rozsahu nákladů. Taxativní výčet omezuje definici nákladů 

pouze na odměnu rozhodčímu senátu, přiměřené cestovní a jiné výlohy rozhodců, 

přiměřené náklady na odborné poradenství a jinou pomoc vyžadovanou rozhodčím 

senátem, přiměřené cestovní a jiné náklady svědků ve výši schválené rozhodčím 

senátem, právní služby a ostatní náklady vyložené stranami v rozsahu, který rozhodčí 

senát uzná jako důvodný. Dále jakékoliv poplatky nebo výlohy orgánu pro jmenování, 

jakož i Generálního tajemníka Stálého rozhodčího soudu v Haagu.  

V praxi se ostatními náklady vyloženými stranami rozumí například účast zaměstnanců 

stran jako svědků. Na náklady na právní služby a ostatní náklady vyložené stranami se 

vztahuje také požadavek přiměřenosti. Vzhledem k tomu, že Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL nerozvíjí požadavek přiměřenosti, používá se běžně zastropování nákladů 

očekávaným počtem hodin strávených na rozhodčím řízení vynásobený hodinovou 

sazbou právního zástupce. 260  V takovém případě je práce rozhodčího senátu 

v posuzování přiměřenosti značně zjednodušena.261  

 

3.6.9. Odměna a výlohy rozhodců 
 

V jednodušších rozhodčích řízením se může odměna a výlohy rozhodců stát 

nejvýznamnější položkou nákladů stran. Rozhodčí pravidla UNCITRAL neobsahují 

sazebník.262 Zatímco v institucionální arbitráži je odměna typicky vypočítávána jako 

procentuální podíl ze sporu. V případě ad hoc arbitráží dle Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL se mohou strany na stanovení odměny a výloh rozhodců volně dohodnout 

nebo mohou použít výchozí režim Rozhodčích pravidel UNCITRAL.263 

V případě využití výchozího režimu musí být odměny a výlohy rozhodců přiměřené 

výši, složitosti, časové náročnosti a dalším okolnostem sporu. Pokud je ve sporu 

přítomen orgán pro jmenování, který má vlastní sazebník nebo specifickou metodu 

                                                
259 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 429. 
260 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 432. 
261 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 432. 
262 RŮŽIČKA 1997 op. cit., s. 77.  
263 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2920. 
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určování odměny rozhodců, použije rozhodčí senát tento sazebník nebo specifickou 

metodu přiměřeně k okolnostem případu.  

Rozhodčí senát co nejdříve po svém složení musí informovat strany, jak navrhuje určit 

odměny a výlohy, a to včetně sazeb, které navrhuje užít. Strany při výběru rozhodce 

berou v potaz  odměnu navrženou potenciálním rozhodcem nebo se snaží dohodnout na 

určité výši odměny. Taková dohoda je ale stále pouze návrhem ve smyslu Článku 41 

odst. 3 Rozhodčích pravidel UNCITRAL a jako taková může být měněna dohodou stran 

či skrze dohledný proces orgánem pro jmenování.264 Běžně jsou všichni členové 

rozhodčího senátu odměněni dle stejné metodologie a předseda je případně odměněn 

více vzhledem k větší  odpovědnosti vyplývající z jeho funkce.265 Na rozdíl od ostatních 

nákladů u odměn a výloh rozhodců se očekává detailní položkový rozpis jednotlivých 

nákladů a stráveného času.266 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL obsahují mechanismus na řešení sporů týkajících se 

přiměřené výše odměny a výloh. V případě, že si strana myslí, že odměny a výlohy  

navržené rozhodčím senátem jsou nepřiměřené, může se do patnácti dnů dožadovat 

přezkoumání orgánem pro jmenování. V případě, že orgán pro jmenování nebyl vybrán, 

tak lhůta začíná běžet až ve chvíli, kdy se strany shodnou na orgánu pro jmenování. A 

pokud se strany nemohou shodnout i na orgánu pro jmenování, rozhodne generální 

tajemník Stálého rozhodčího soudu v Haagu v souladu s Článkem 6 Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL.  

 

3.6.10. Rozdělení nákladů 
 

V rozhodčím řízení podle Rozhodčích pravidel UNCITRAL nese náklady rozhodčího 

řízení neúspěšná strana sporu. Avšak hledisko vítězství ve sporu je samo o sobě 

problematické.  Různé strany mohou uspět v dílčích bodech a tak jednoznačné označení 

vítěze sporu může být i nemožné. Pro takový případ může rozhodčí senát rozdělit 

náklady rozhodčího řízení mezi strany, pokud dospěje k závěru, že je rozdělení 

důvodné. Dále je nutné vnímat přiměřenost nákladů, které má případně prohrávající 

strana platit. Pouze přiměřené náklady budou propláceny a nepřiměřené náklady 

                                                
264 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2925. 
265 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2926. 
266 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2890. 
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nebudou hrazeny. 267 Avšak nutné náklady vyložené na odpověď na bezdůvodnou 

žalobu jsou nahraditelné.268   

Z teoretického hlediska je rozdělení nákladů sporné, protože jednotlivé právní systémy 

k němu přistupují rozdílně. 269  Zároveň Článek 42 odst. 1 Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL podléhá případným mandatorním normám o rozdělení nákladů.270  

 

3.6.11. Záloha na náklady  
 

Rozhodčí senát může od stran požadovat zálohu na odměnu, cestovní výlohy a jiné 

jejich výlohy, na znalecké poradenství a jinou pomoc vyžadovanou senátem. Strany se 

na zálohách podílejí rovným dílem a jejich splatnost lze dělit na ty, které jsou splatné 

v době vzniku rozhodčího senátu a na ty, které jsou splatné v průběhu rozhodčího 

řízení.  

Vzhledem k tomu, že jen pár rozhodců nebo orgánů pro jmenování je ochotno pracovat 

zadarmo, slouží záloha na náklady splatná v době vzniku rozhodčího senátu jako záruka 

rozhodcům, že jejich služby budou řádně odměněny.271 Zároveň tato prvotní záloha 

pokrývá náklady na administraci rozhodčího řízení. Jedná se o překladatele, 

zapisovatele, místnosti pro rozhodčí řízení a podobné. V ad hoc arbitráži je usus 

uvedený i v Poznámkách UNCITRAL na organizaci rozhodčího řízení, dle kterého se 

strany shodnou na typu účtu, na kterém bude spravována záloha, jeho umístění a 

správcovských právech k takovému účtu.272 Jak již bylo zmíněno na začátku tohoto 

odstavce, málokterý rozhodčí senát bude ochotný pracovat zadarmo, a pokud strany 

včas nesplatí vcelku požadované zálohy, může rozhodčí senát přerušit či zastavit 

rozhodčí řízení. Strana, která má zájem na pokračování rozhodčího řízení, ale může 

doplatit zbytek nesplacené zálohy za jinou stranu, která svoji část zálohy nesplatila.273 

Po vydání usnesení o zastavení či po vydání konečného rozhodčího nálezu musí 

rozhodčí senát provést vyúčtování záloh a vrátit stranám případný přeplatek. 

 

                                                
267 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 449. 
268 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 449. 
269 CROFT, CHRISTOPHER, WAINCYMER 2013 op. cit., s. 448. 
270 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 2951. 
271 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 3069. 
272 UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings [online]. Vídeň: English, Publishing and 
Library Section. United Nations Office at Vienna. 2012 [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-e.pdf 
273 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 3073. 
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3.6.12. Vzorová rozhodčí doložka 
 

V příloze Rozhodčích pravidel UNCITRAL je umístěna vzorová rozhodčí doložka. 

V porovnání se vzorovou doložkou uvedenou v příloze Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL ve verzi z roku 1976 se revidovaná verze příliš neliší.  

I přesto, že Článek 1 Rozhodčích pravidel UNCITRAL výslovně umožňuje aplikaci 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL i na mimosmluvní spory, textace rozhodčí doložky 

hovoří pouze o smluvním vztahu. Tato textace je logická, protože míří na strany, které 

teprve jsou ve fázi uzavírání smlouvy a má podpořit jejich záměr rozhodčí doložku 

uzavřít.274  

Poznámka ke vzorové rozhodčí doložce doporučuje stranám zvážit, zda by neměli do 

rozhodčí doložky zahrnout orgán pro jmenování, počet rozhodců, sídlo rozhodčího 

řízení a jazyk rozhodčího řízení. 

 

4. Závěr 
 

Mezinárodní obchodní arbitráž se bude nadále rozvíjet s rostoucí globalizací a 

propojeností jednotlivých národních trhů. Malé i velké ekonomické subjekty budou 

těmito vlivy nuceny vstupovat na pole mezinárodněprávních vztahů, kde se již 

mezinárodní obchodní arbitráž etablovala jako účinný způsob řešení sporů. Počet 

mezinárodních obchodních arbitráží každý rok stále roste a lze očekávat, že tomu tak 

bude i nadále. 

Od roku 1976 se Rozhodčí pravidla UNCITRAL stala standardem pro ad hoc 

mezinárodní obchodní arbitráž. Díky jejich revizi z roku 2010 budou Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL i nadále sloužit jako prostředek hodný jednadvacátého století. V porovnání 

s institucionální arbitráží nabízí ad hoc mezinárodní obchodní arbitráž vedená podle 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL výhody v podobě větší flexibility a možnosti 

přizpůsobit si jejich znění konkrétnímu sporu. Revize Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

se zaměřila hlavně na zefektivnění samotného řízení. V tomto vidím snahu Komise 

UNCITRAL přilákat strany k užívání Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Ad hoc 

mezinárodní obchodní arbitráž je pro strany odrazující v tom, že nemají jistotu, že 

v případě problému mají k dispozici instituci, která zajistí hladký průběh řízení. Tuto 

nejistotu se revize Rozhodčích pravidel UNCITRAL snažila snížit a věřím, že může 
                                                
274 CARON, CAPLAN 2013 op. cit., s. 313. 
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otevřít cestu k ještě širšímu využití Rozhodčích pravidel UNCITRAL v mezinárodní 

obchodní arbitráži. 

Jak jsem avizoval v úvodu, rozdělil jsem svou diplomovou práci do dvou částí. V první 

části jsem definoval mezinárodní obchodní arbitráž s zhodnotil její výhody a nevýhody. 

Zaměřil se na rozdíly mezi institucionálním a ad hoc rozhodčím řízením a krátce popsal 

pozitivní specifika vedení mezinárodní obchodní arbitráže u ICC a LCIA. 

Druhá část práce je již zaměřena na samotná Rozhodčí pravidla UNCITRAL. Na jejím 

začátku jsem popsal historický vývoj Komise UNCITRAL a vývoj Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL. Následně jsem přistoupil již k samotným ustanovením Rozhodčích 

pravidel UNCITRAL.  

Vzhledem k obsáhlosti Rozhodčích pravidel UNCITRAL jsem nemohl věnovat všem 

ustanovením stejný prostor. Na toto konto je nutno dodat, že u některých ustanovení, 

vzhledem k jejich jasnosti, není ani o praktických interpretačních problémech možno 

mluvit. Na druhou stranu se mi dařilo popsat vymezené cíle, zejména aplikaci 

jednotlivých ustanovení v praxi. Dále se mi podařilo komparativně zhodnotit 

ustanovení, u kterých byly znatelné větší změny mezi verzemi Rozhodčích pravidel 

UNCITRAL z roku 1976 a 2010.  

I když samotná revize Rozhodčích pravidel UNCITRAL byla přijata už v roce 2010, 

musím konstatovat, že ani po šesti letech její existence se mi nezdá, že jí byla věnována 

dostatečná pozornost. Publikací, které se detailně zaobírají revidovanou verzí 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL je poskrovnu, alespoň v anglickém jazyce, a to ať na 

poli monografií či mezi odbornými články. Usuzuji tedy, že je v této oblasti pořád 

příležitost se zaměřit na dílčí problémy související s  Rozhodčími pravidly UNCITRAL.  
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Summary 
 

UNCITRAL Arbitration Rules and their application in practice 
 

The purpose of this thesis is to analyse the UNCITRAL Arbitration Rules and the way they 

are being applied and interpreted by parties of dispute and arbitrators in the international 

commercial arbitration proceedings.  

Thesis is divided into two parts. In the first part the basic principles and legal framework of 

international commercial arbitration are described. Differences between institutional 

arbitration proceedings and ad hoc arbitration are discussed and chapters are dedicated to 

specifics of arbitral proceedings in front of International Court of Arbitration and London 

Court of International Arbitration. The UNCITRAL Arbitration Rules served as an inspiration 

to number of institutional arbitration rules. And these institutions are also discussed in a 

separate chapter. Short overview of permanent arbitration courts in the Czech Republic is 

given. The general part is concluded by discussion of advantages and disadvantages of 

international commercial arbitration. 

The second part of this thesis first discusses the genesis of United Nations Commission on 

International Trade Law and history of the UNCITRAL Arbitration Rules. 

Subsequently each individual article of the UNCITRAL Arbitration Rules (as revised 2010) is 

described, analysed and if appropriate compared to the 1976 version of the UNCITRAL 

Arbitration Rules. With some articles there is established common international practice 

regarding their application or interpretation in international commercial arbitration. In such 

cases these practices and interpretations are discussed in more detail. The structure of this 

chapter follows the structure of the UNCITRAL Arbitration Rules. First the introductory rules 

are gradually presented. Second part discusses composition of the arbitral tribunal. Third part 

is dealing with arbitral proceeding. Fourth and final part is discussing the arbitral award. 
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Abstract 
 

UNCITRAL Arbitration Rules and their application in practice 
The purpose of the thesis is to analyse the UNCITRAL Arbitration Rules and the ways they 

are applied and interpreted by parties of dispute and arbitrators in international commercial 

arbitration.  

The thesis is divided into two parts. In the fist part the basic principles and legal framework of 

international commercial arbitration are described. Differences between institutional 

arbitration and ad hoc arbitration are discussed and special chapters are dedicated to 

permanent arbitration courts in the Czech Republic and important international arbitration 

institutions. 

Second part begins by discussion of the UNCITRAL Commission history and describes 

historical development of the UNCITRAL Arbitration Rules. Analysis of individual articles 

follows. With some articles there is established common international practice regarding their 

application or interpretation in international commercial arbitration. In such cases these 

practices and interpretations are discussed in more detail. Some articles of the revised 2010 

version of the UNCITRAL Arbitration Rules are significantly different compared to the 1976 

version of the UNCITRAL Arbitration Rules. These differences are analysed comparatively. 

Legal-analytical, legal-descriptive and legal-comparative are the methods used in this thesis. 
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Abstrakt 
 
Cílem diplomové práce je analyzovat Rozhodčí pravidla UNCITRAL a způsoby jakými jsou 

Rozhodčí pravidla UNCITRAL aplikována a interpretována stranami sporu a rozhodci 

v mezinárodní obchodní arbitráži. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány základní principy a 

prameny mezinárodní obchodní arbitráže. Rozdíly mezi institucionální arbitráží a ad hoc 

arbitráží jsou uvedeny a zvláštní kapitoly jsou věnovány českým stálým rozhodčím soudům 

významným mezinárodním rozhodčím institucím.  

Druhá část začíná pojednáním o historii Komise UNCITRAL a popisuje historický vývoj 

Rozhodčích pravidel UNCITRAL. Následuje analýza jednotlivých ustanovení Rozhodčích 

pravidel. Interpretační či aplikační praxe je zmíněna v případech, kdy se k určitému 

ustanovení váže ustálená mezinárodní interpretační či aplikační praxe, ať již stran či 

rozhodčích senátů. V případech ustanovení, kde se verze Rozhodčích pravidel UNCITRAL 

z roku 1976 a roku 2010 zásadněji liší, jsou ustanovení komparována. Ke zpracování 

diplomové práce byly využity právně-analytická, právně-deskriptivní a právně-komparativní 

metody. 
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