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1. Úvod 

 

 Rozhodčí řízení v České republice v podobě, jak je známe dnes bylo umožněno 

přijetím zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, 

s účinností od 1.1.1995. Zejména v posledních letech se rozhodčí řízení stává 

předmětem neustále se zvyšujícího zájmu. O tom svědčí i množství odborných článků či 

publikací, které se dílčími aspekty tohoto institutu zabývají. Do popředí zájmu 

veřejnosti se tento způsob rozhodování sporů dostal mimo jiné i medializací některých 

kauz (Diag Human, Nomura). Četnost využívání institutu rozhodčího řízení celosvětově 

stoupá. To je způsobeno především jeho charakteristickými rysy, jako je zejména 

rychlost, flexibilita, neveřejnost, a to zejména v protikladu k vytýkaným vadám justice, 

jako je přílišná rigidita a zdlouhavost civilního řízení. Na druhou stranu, podle mého 

názoru, stále panuje v řadách širší veřejnosti určitá nedůvěra a obava spojená 

s využíváním institutu rozhodčího řízení. Ta může vycházet jednak ze stále nízkého 

obecného vědomí veřejnosti o možnostech rozhodčího řízení a jednak ze samotné 

povahy tohoto způsobu rozhodování sporu, kdy se tak děje mimo „tradiční“ obecnou 

soustavu soudů.  

 Není pochyb o tom, že zejména v obchodních vztazích bude služeb rozhodčího 

řízení nadále stále více využíváno. O zvyšujícím se počtu sporů, které jsou 

projednávány a rozhodovány v rozhodčím řízení ostatně svědčí i statistika Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jež 

je uvedena v kapitole 11. 

 Účelem této práce je ve stručnosti pojednat o povaze rozhodčího řízení, jeho 

základních institutech, pravidlech, o průběhu rozhodčího řízení a rozhodnutí 

v rozhodčím řízení. Na závěr je blíže pojednáno o působnosti jednoho ze stálých 

rozhodčích soudu v České republice – Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky, včetně zvláštního způsobu vedení 

rozhodčího řízení před tímto soudem  -  rozhodčího řízení on-line. 
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2. Pojem a druhy rozhodčího řízení 

2.1 Pojem rozhodčího řízení 

 Rozhodčí řízení se zpravidla definuje jako rozhodování sporů soukromými 

osobami nebo nestátními rozhodčími institucemi, které jsou oprávněny na základě 

dotčených právních předpisů předložený spor projednat a rozhodnout. Spor 

z mezinárodního obchodního styku (spor, ve kterém se vyskytuje tzv. mezinárodní 

prvek) se projednává v  tzv. mezinárodním rozhodčím řízení (nazýváno též jako 

mezinárodní obchodní arbitráž).1 

 Využívat rozhodčího řízení jako mimosoudního způsobu řešení sporů je v  České 

republice umožněno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů (ZRŘ). Tento zákon v ustanovení § 1 odst. 1 ZRŘ, 

vymezuje základní věcný rozsah rozhodčího řízení, když stanoví: „Tento zákon 

upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon 

rozhodčích nálezů.“  Dalším předpokladem pro rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení je 

splnění podmínky tzv. arbitrability sporu, tedy požadavku, aby konkrétní spor spadal do 

okruhu právních vztahů, které lze podle zákona projednat a rozhodnout v rozhodčím 

řízení. V neposlední řadě je k založení pravomoci rozhodců, jakožto soukromých osob, 

či stálého rozhodčího soudu, třeba existence platné rozhodčí smlouvy, v níž strany 

projevují vůli, aby jejich spor byl projednán a rozhodnut, namísto obecných soudů, 

právě rozhodci, resp. stálým rozhodčím soudem.  

 Z hlediska vztahu rozhodčího řízení a řízení soudního je pak významná 

skutečnost, že sjednáním rozhodčí smlouvy dochází k vyloučení pravomoci obecných 

soudů projednat a rozhodnout spor, na který se vztahuje rozhodčí smlouva. Soud si však 

přesto zachovává v oblasti rozhodčího řízení důležité místo, kdy může činit řadu úkonů, 

jimiž rozhodčí řízení určitým způsobem podporuje (jmenování rozhodce). Významnou 

                                                 
1 Růžička, K..: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství  Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2005, str. 19 
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je zejména kontrolní funkce obecného soudu ve vztahu k rozhodčímu řízení, kdy soud 

má pravomoc zrušit rozhodčí nález, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky. 

 Institut rozhodčího řízení je významným prostředkem sloužícím, zejména v 

oblasti obchodních vztahů, k urovnání sporu majetkového charakteru a představuje tak 

významnou alternativu k řízení před obecnými soudy. Jeho využitelnost je ale 

bezesporu i v oblasti právních vztahů, nikoli obchodních. 

 Výsledkem rozhodčího řízení je zpravidla vydání rozhodčího nálezu, který pro 

obě strany sporu závazným způsobem rozhoduje o nárocích žalobce, resp. protinárocích 

žalovaného, a kterému zákon propůjčuje formu vykonatelného titulu. 

 Rozhodčí řízení však není jediným prostředkem, který strany k urovnání svého 

sporu mohou využít. Významné jsou i další prostředky tzv. alternativních způsobů 

řešení sporů (alternative disputes resolution – ADR), jakými jsou například mediace a 

konciliace, expertiza, mini-trial, negociace a další. Všechny tyto formy urovnání sporu 

mají společné to, že strany k jejich využití přistupují zcela dobrovolně. Tyto ostatní 

způsoby alternativního řešení však nevedou k vydání rozhodnutí, které by mělo 

charakter vykonatelného titulu. Jejich výsledkem může být nejvýše dohoda o narovnání. 

Výjimku představuje případ, kdy strany přenesou dohodu o narovnání do podoby 

notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti závazků z ní vyplývajících.2  

2.2 Právní povaha rozhodčího řízení 

 V právní vědě dosud nebyl přijat jednotný názor ohledně právní povahy 

rozhodčího řízení. Postupně se vyvinuly čtyři základní teorie pokoušející se popsat a 

určit povahu rozhodčího řízení a jeho postavení v právním řádu toho kterého státu. 

Teorie smluvní - opírá pravomoc rozhodců projednat a rozhodnout spor výlučně o 

smlouvu. V podobě tzv. klasické smluvní teorie vystupují rozhodci jako zástupci 

sporných stran, jejichž úkolem je toliko zjistit obsah dohody mezi stranami, a rozhodčí 

nález je tedy vyjádřením vůle těchto stran, tedy smlouvou. V podobě tzv. moderní 

smluvní teorie rozhodce není zástupcem sporných stran, rozhodčí nález není - tak jako 

v případě klasické části smluvní teorie - smlouvou, rozhodčí řízení zde ale vychází ze 

                                                 
2 K ostatním formám ADR srov. Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, str. 675 a násl. 
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smlouvy a není tudíž zařazováno do rámce civilního procesu.3 

Teorie jurisdikční - oproti teorii smluvní, kde základem pravomoci rozhodce je 

smlouva, v případě teorie jurisdikční je pravomoc rozhodců dána státem na základě 

zákonné delegace. Rozhodci projednávají a rozhodují spor v rozhodčím řízení, které je 

svou povahou kontradiktorní, a na základě zákonem přiznané pravomoci v tomto řízení 

řeší spory cestou nalézání práva. 

Teorie smíšená - podle této teorie je pravomoc rozhodce dána smlouvou, avšak jeho 

další působení je již autonomní a rozhodce v konkrétním sporu nalézá právo a vydává 

závazné a vykonatelné rozhodnutí. Dochází zde tedy ke spojení prvků teorie smluvní a 

teorie jurisdikční. 

Teorie autonomní – je nejmladší teorií rozhodčího řízení. Zastánci autonomní teorie 

především odmítají předchozí uvedené teorie a nahlíží na rozhodčí řízení jako na celek, 

a to jako na řízení sui generis.4 

 

 Většina právních teoretiků se s většími či menšími odchylkami přiklání k teorii 

jurisdikční. Proto také vzbudilo rozsáhlou debatu usnesení Ústavního soudu – IV. ÚS 

174/02, který se ve svých tvrzeních přiklonil k teorii smluvní, když popřel svou 

příslušnost k projednání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Podle názoru 

Ústavního soudu rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno stanoví, 

vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. Moc rozhodčího soudu 

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

stran určovat si svůj osud. Konečně také Ústavní soud dospívá k názoru, že Rozhodčí 

soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky není 

orgánem veřejné moci, tudíž ani rozhodčí nálezy nejsou rozhodnutím orgánu veřejné 

moci ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky. 

 Jak jsem již uvedl výše, většina právních teoretiků uvedený názor Ústavního 

soudu kritizuje. Proti tvrzení Ústavního soudu je namítána zejména skutečnost, že 

pokud by rozhodci vystupovali jako zástupci strany, nesplňovali by již požadavek 

                                                 
3 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2005,  str. 22 
4 Bělohlávek, A., Pezl, T.: Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a ústavního pořádku 
České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 7/2004, str. 259 
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nestrannosti a nepodjatosti, jak jej ukládá ZRŘ i mezinárodní standardy. Proti tvrzení, 

že rozhodci právo nenalézají lze oponovat povinností rozhodců rozhodovat ex officio o 

své pravomoci. 5  

2.3 Právní úprava rozhodčího řízení 

 Současnou právní úpravu rozhodčího řízení v České republice představuje zákon 

č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ). Tento zákon 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 1995 a od té doby byl pouze jedenkrát novelizován, a to 

zákonem č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 

zařízeních a o změně některých zákonů, jež vyloučil použití rozhodčího řízení k řešení 

sporů veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení zřízených podle tohoto 

zákona. 

 Za pramen právní úpravy rozhodčího řízení lze považovat zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (OSŘ), jehož přiměřenou použitelnost na řízení před rozhodci, 

stanoví sám ZRŘ. 

 Z ostatních právních předpisů vztahujících se k rozhodčímu řízení lze zmínit: 

o zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky; 

o zákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové 

komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních 

s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 

301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky; 

o zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu; 

o zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách; 

 Problematikou rozhodčího řízení se zabývá i řada mezinárodních smluv, přičemž 

platí, že ustanovení ZRŘ se použije, jen nestanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Z této oblasti 

upozorňuji na: 

o Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) – 
                                                 
5 Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo.  Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, str. 188. 
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publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb. 

o Evropská úmluva o obchodní arbitráži - publikována vyhláškou ministra 

zahraničních věcí č. 176/1964 Sb. 

o Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 

(Washingtonská úmluva) - publikovaná ve sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí č. 420/1992 Sb. 

 Důležité je též upozornit na pravidla pro řízení před Rozhodčím soudem při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, která pro 

svůj poměrně propracovaný a komplexní způsob úpravy mohou být použita (buďto 

odkazem na ně v rozhodčí smlouvě, či jako inspirace při úpravě vlastních pravidel) i 

v rozhodčích řízeních ad hoc. Jsou jimi - Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory a 

tentýž řád pro mezinárodní spory. Přílohami obou řádů jsou též Pravidla o nákladech 

řízení. 

 Velmi významný pramen procesních pravidel rozhodčího řízení představuje 

Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži, Rozhodčí pravidla 

UNCITRAL a Smírčí pravidla UNCITRAL vypracované Komisí OSN pro mezinárodní 

obchodní právo. 

2.4 Druhy rozhodčího řízení 

 Spor v rozhodčím řízení může být projednán a rozhodnut před jedním nebo 

několika rozhodci, nebo před stálým rozhodčím soudem. Podle tohoto můžeme 

rozlišovat rozhodčí řízení ad hoc a rozhodčí řízení institucionální. 

 Další možné dělení rozhodčího řízení je podle toho, zda je k jeho zahájení nutné 

uzavřít rozhodčí smlouvu, nebo zda může být některá ze stran nucena podrobit se 

rozhodčímu řízení i bez existence platné rozhodčí smlouvy. V prvním případě mluvíme 

o tzv. fakultativním rozhodčím řízení, ve druhém případě se pak jedná o tzv. obligatorní 

rozhodčí řízení. V případě obligatorního rozhodčího řízení může dojít k zahájení 

rozhodčího řízení a rozhodnutí sporu bez existence platné rozhodčí smlouvy pouze na 

základě podané žaloby k příslušnému rozhodci, nebo příslušnému rozhodčímu soudu. 

Takový postup však musí umožňovat mezinárodní smlouva nebo vnitrostátní právní 
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předpis. V současné době žádný český právní předpis obligatorní řízení nestanoví. 

Setkat se s ním můžeme v  případě sporů z investic na základě úprav dvoustranných 

smluv o ochraně a podpoře investic.6  

2.4.1 Rozhodčí řízení institucionální 

 Jedná se o řízení, které probíhá před tzv. stálým rozhodčím soudem. Možnost 

zřizovat stálé rozhodčí soudy je v České republice dána zákonem, konkrétně 

ustanovením § 13 ZRŘ, jež pro zřízení takového rozhodčího soudu požaduje formu 

zákona. Stálé rozhodčí soudy mohou vydávat své statuty a řády. Tyto zpravidla 

podrobněji upravují řízení před takovýmto rozhodčím soudem. V těchto  řádech jsou 

zejména poměrně komplexním způsobem upravena osvědčená pravidla rozhodčího 

řízení, procesní otázky, které mají zajistit hladký průběh projednávání sporu. Strany se 

však mohou od těchto pravidel odchýlit a v jednotlivých případech stanovit dohodou 

pravidla vlastní. Velmi oceňovanou praxí těchto soudů je, že vedou seznam rozhodců, z 

nichž mohou strany tyto osoby vybírat. Každý, kdo chce být zapsán na takovém 

seznamu, pak zpravidla musí splňovat určité předpoklady, stanovené ve statutech či 

řádech těchto soudů. Z důvodu potřebné informovanosti stran o činnosti rozhodčího 

soudu a jeho pravidlech ukládá zákon povinnost zveřejňovat statuty a řády v  

Obchodním věstníku.  

 Velkou výhodou institucionálního řízení, oproti řízení ad hoc, je administrativní 

aparát, se kterým stálé rozhodčí soudy disponují a prostřednictvím něhož je zajišťována 

činnost rozhodčího soudu po stránce organizační. Stranám tak odpadá především starost 

o úpravu řízení po stránce technické, jako je doručování písemností, podání, atd.  

 Rozhodčí nálezy vydávané rozhodci působícími u některého ze stálých 

rozhodčích soudů jsou podle názoru Ústavního soudu nálezy tohoto soudu, nikoliv 

rozhodců jako soukromých osob. Ústavní soud tuto skutečnost odvozuje ze samotného 

ustanovení ZRŘ, konkrétně z § 2 odst. 1 tohoto zákona, ve kterém je stanoveno, že:  

„Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi …, má rozhodovat 

jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud…“  7 

 Podle platných předpisů působí na území České republiky tyto stálé rozhodčí 

                                                 
6 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky.  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 31 
7 Srov. rozhodnutí IV. ÚS 174/02 
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soudy: 

o  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky, který se stal stálým rozhodčím soudem na základě zákona 

č. 223/1994 Sb., s účinností od 1. 1. 1995. Jako rozhodčí soud při 

Československé obchodní komoře však působil již od roku 1949. Jedná se o 

velice známou a profesionální instituci se sídlem v Praze.  

o Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s., jež byl zřízen 

na základě zákona č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů ve znění 

pozdějších předpisů (tento zákon byl zrušen a nahrazen zákonem č. 

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) a který je oprávněn 

rozhodovat spory z obchodů s investičními instrumenty, spory z podnikání 

na kapitálovém trhu, peněžním a pojišťovacím trhu.  

o Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno působící na 

základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších 

změn a doplňků. Specializuje se na rozhodování sporů vzniklých z obchodů 

uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno, na Obchodní burze 

Hradec Králové, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž 

předmětem jsou komodity, jimiž se na těchto burzách obchoduje. 

2.4.2 Rozhodčí řízení ad hoc 

 Není-li založena příslušnost některého stálého rozhodčího soudu, jedná se o tzv. 

řízení „ad hoc“.  V takovém řízení je čistě na vůli stran jaká osoba či osoby budou 

zvoleny k projednání a rozhodnutí jejich sporu, přičemž samozřejmě musí být 

respektovány požadavky, které tyto osoby musí splňovat na základě zákona (požadavek 

lichého počtu rozhodců, požadavky pro výkon funkce rozhodce atd.). Též otázky 

pravidel řízení jsou při respektování právních předpisů plně v dispozici stran. Velmi 

praktickou je ohledně úpravy procesních pravidel řízení možnost přijmout pravidla 

uvedená v řádech stálých rozhodčích soudů, aniž by tímto byla založena pravomoc 

těchto soudů. 
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3. Arbitrabilita 

 

V rozhodčím řízení nelze projednávat jakékoli spory, které mohou mezi stranami 

vzniknout, ale pouze ty, jež jsou přípustné k projednání a rozhodnutí v rozhodčím 

řízení, jsou tzv. arbitrabilní. 

Rozlišovat můžeme arbitrabilitu objektivní a subjektivní. Objektivní arbitrabilita 

představuje okruh sporů, které podle zákona mohou být předmětem rozhodčího řízení. 

Subjektivní arbitrabilita je potom vymezením sporů v rámci objektivní arbitrability 

(dané zákonem) ohledně kterých strany projevují vůli, aby byly projednávány a 

rozhodovány před rozhodci v rozhodčím řízení.  

 Základní odpověď na otázku, jaké spory mohou být předmětem rozhodčího 

řízení, nám poskytuje § 2 odst. 1 a 2 ZRŘ, když říká : strany se mohou dohodnout, že o 

majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem 

rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkursu nebo vyrovnání, k jejichž 

projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo 

více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). Rozhodčí smlouvu lze 

platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír. 

 

 Podmínky arbitrability podle citovaného ustanovení tedy jsou: 

a) majetkový charakter sporu - zákon sám pojem „majetkového sporu“ nedefinuje. Za 

majetkové spory se v právní teorii považují všechny spory, jejichž předmětem je 

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

v penězích.8 Obdobně se k pojmu majetkového práva vyjádřil Vrchní soud v Praze 

10 v usnesení Cmo 414/95 z 15.listopadu 1995, podle něhož: „Majetkovým právem 

je třeba rozumět jak právo na majetkové plnění, tj. plnění ocenitelné v penězích, tak 

i určovací návrh, který se vztahuje na určení existence či neexistence takového 

práva. Majetkem, resp. majetkovým právem je nutno rozumět i obchodní podíl 

                                                 
8 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky.  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 33 
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společníka ve společnosti s ručením omezeným.“ 

b) spor, k jehož projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu - okruh 

věcí, které lze projednat v občanském soudním řízení stanoví § 2 a § 7 odst. 1 OSŘ.9 

c) nejedná se o spory vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí a spory vyvolané 

prováděním konkursu nebo vyrovnání10 – zde jde o tzv. negativní podmínku 

arbitrability.  

d) o předmětu sporu lze uzavřít smír – podle § 99 OSŘ lze uzavřít smír, připouští-li to 

povaha věci. Podmínka arbitrability tak nebude splněna zejména ve věcech 

osobního stavu (řízení o rozvod manželství, jeho neplatnost, řízení o určení zda tu 

manželství je či není, řízení o zrušení, neplatnost nebo neexistenci registrovaného 

partnerství, řízení o určení otcovství, o osvojení, o způsobilosti k právním úkonům, 

o prohlášení za mrtvého), v případech řízení, které lze zahájit i bez návrhu (např. ve 

věcech péče o nezletilé, řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu 

zdravotnické péče, řízení o dědictví), a dále pak ve všech dalších případech, kde 

hmotně - právní úprava neumožňuje stranám upravit si mezi sebou právní vztahy 

dispozitivními úkony. 

e)  spory veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení zřízených podle 

tohoto zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 

zařízeních a o změně některých zákonů. 

 

 Zkoumání skutečnosti, zda v konkrétním případě je splněna podmínka 

arbitrability sporu, je povinností samotných rozhodců, kteří tak činí v rámci 

rozhodování o své pravomoci spor rozhodnout. Rozhodci jsou povinni zabývat se 

otázkou své pravomoci v průběhu celého řízení. Pokud by přesto došlo k vydání 

rozhodčího nálezu v řízení, ve kterém nebyla splněna podmínka arbitrability, byla by 

tato skutečnost důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem ve smyslu 

 § 31 písm. a) ZRŘ. 

                                                 
9 Jedná se o spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a 
obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány. 
10 Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, který nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, přičemž platí, že pro konkursní a 
vyrovnací řízení zahájená před 1. 1. 2008 se použije dosavadní úprava stanovená v zákoně o konkurzu a 
vyrovnání. 
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4. Charakteristické rysy rozhodčího řízení 

 

 Pro rozhodčí řízení jsou charakteristické určité rysy, které rozhodčí řízení více či 

méně odlišuji od řízení konaného před obecnými soudy podle občanského soudního 

řádu.  

 Na předním místě můžeme za typickou vlastnost rozhodčího řízení zmínit jeho 

rychlost. Ta je dána zejména dvěma dalšími znaky typickými pro rozhodčí řízení, o 

nichž bude pojednáno dále v této kapitole, a to jednoinstančností a menší formálností 

řízení. Právě rychlost řízení je zpravidla tím důvodem, proč strany pro řešení svého 

sporu vybírají právě institut rozhodčího řízení. Oproti řízení před soudem poskytuje 

rozhodčí řízení často efektivní a rychlý prostředek k přiznání nároků žalobce a popř. 

jejich vynucení ve vykonávacím řízení.  

 Spor je v rozhodčím řízení projednáván a rozhodnut v jediném stupni. Vydáním 

rozhodčího nálezu řízení zpravidla končí, rozhodčí nález doručený stranám se stává pro 

ně závazným a zákon mu propůjčuje účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Česká 

právní úprava, stejně jako právní úpravy mnoha zemí, umožňuje přezkoumání 

rozhodčího nálezu jinými rozhodci. Základem tohoto postupu je, že se na tom strany 

v rozhodčí smlouvě dohodnou. V tuzemské praxi je této možnosti využíváno jen zcela 

výjimečně.  

 V rozhodčím řízení je široce uplatňována zásada smluvní volnosti stran. Strany na 

základě shodné vůle mohou upravovat mnohé procesní otázky, pravidla, jakými se 

rozhodčí řízení bude řídit. Strany mohou určit osobu rozhodce, resp. způsob 

konstituování rozhodčího senátu, mohou si zvolit jazyk, ve kterém bude v rozhodčím 

řízení jednáno, místo a pravidla rozhodčího řízení atd. Z tohoto hlediska je tedy 

rozhodčí řízení daleko méně formální než řízení před obecnými soudy, kde je postup 

procesních subjektů upraven procesními normami, jež mají zpravidla kogentní 

charakter.  

 Nelze opomenout důležitou a pro strany sporu velice výhodnou zásadu 

rozhodčího řízení - jeho neveřejnost. Rozhodčího řízení se nemohou účastnit kromě 

stran sporu a rozhodců žádné jiné osoby (samozřejmě vyjma případných osob 

důležitých pro rozhodnutí sporu – tlumočník, znalec, svědkové atd.). Též rozhodčí nález 

je vydáván pouze za účasti sporných stran. K důslednému zajištění neveřejnosti 
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rozhodčího řízení je rozhodcům stanovena povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, 

které se dozvěděli v souvislosti s výkonem jejich funkce. Strany sporu se tak nemusí 

obávat vyzrazení obchodního tajemství či poškození své obchodní reputace v důsledku 

medializace jejich sporu. 

 Velmi oceňovanou předností rozhodčího řízení je snadná vykonatelnost 

rozhodčích nálezů v zahraničí. Ta je umožněna zejména Newyorskou úmluvou o 

uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, kterou postupně ratifikovalo 

více než 135 států světa. Na tomto místě bych rád upozornil, že i v řízení před soudy je 

patrná snaha zjednodušit proces uznání a výkonu soudních rozhodnutí, zejména mezi 

členskými státy EU.11 

5. Rozhodčí smlouva 

5.1 Pojem a typy rozhodčí smlouvy 

 Jak již bylo výše řečeno, v rozhodčím řízení dochází k rozhodování sporů 

osobami soukromého práva. Pravomoc rozhodců, resp. stálého rozhodčího soudu, je 

podmíněna existencí tzv. rozhodčí smlouvy. Rozhodčí smlouva představuje dohodu 

stran o tom, že jejich spor bude namísto před soudem projednán a rozhodnut právě 

v rozhodčím řízení. Rozhodčí smlouva může nabývat několika podob. Kritériem dělení 

je především časový okamžik, ve kterém k uzavření smlouvy dochází. Dále pak okruh 

možných sporů, jež mají být rozhodovány v rozhodčím řízení. Podle toho můžeme tedy 

hovořit o třech typech rozhodčí smlouvy - smlouva o rozhodci, rozhodčí doložka a 

neomezený kompromis. Někteří teoretici uvádějí ještě čtvrtý typ rozhodčí smlouvy a to 

tzv. asymetrickou rozhodčí smlouvu. 

Smlouva o rozhodci – se vztahuje k již vzniklému konkrétnímu sporu. Je tedy uzavírána 

v době, kdy konkrétní spor mezi stranami již existuje a strany teprve v tomto okamžiku 

projevují vůli podrobit spor rozhodčímu řízení. Chceme-li případné spory z určitého 

právního vztahu řešit v rozhodčím řízení, nelze v žádném případě doporučit vyčkávat 

s uzavřením takové rozhodčí smlouvy až na dobu, kdy spor vznikne. V této době totiž 
                                                 
11 Srov. Nařízení č. 44/2001 o soudní pravomoci, uznání a výkonu soudních rozhodnutí v 
občanskoprávních a obchodních věcech ze dne 22. prosince 2000 (Bruselské nařízení I.)   
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vztahy mezi stranami mohou být již značně komplikované a je zde veliké riziko, že 

druhá strana nebude již ochotna smlouvu o rozhodci uzavřít.  

Rozhodčí doložka – se vztahuje k všem sporům, které mohou v budoucnu vzniknout 

z určitého právního vztahu nebo z  vymezeného okruhu právních vztahů. Nejčastěji 

bývá rozhodčí doložka uzavírána při samotném sjednávání vzniku závazkového vztahu, 

z něhož může spor vzniknout. Rozhodčí doložka může být součástí smlouvy, která mezi 

stranami upravuje určitý právní vztah, nebo může být obsažena v samostatném 

dokumentu. Poměrně často je rozhodčí doložka obsažena v obchodních podmínkách, na 

které strany při uzavírání smlouvy hlavní (smlouvy upravující jejich právní vztah) 

odkazují. 

Neomezený kompromis – je typem rozhodčí smlouvy, jež sjednávají strany, které mezi 

sebou plánují do budoucna uzavírat různé smlouvy a které tímto projevují vůli, aby 

veškeré spory z těchto smluv vzniklé byly projednávány a rozhodnuty v rozhodčím 

řízení. Jednotlivé smlouvy, které poté budou mezi stranami uzavírány, již rozhodčí 

doložku neobsahují. 

Asymetrická doložka – je rozhodčí smlouva, v níž strany projevují vůli podrobit 

případný spor rozhodčímu řízení, ale v níž si zároveň jedna ze stran osobuje právo 

obrátit se s takovým sporem k obecnému soudu. 

5.2 Forma a náležitosti rozhodčí smlouvy 

 Základní podmínkou platnosti rozhodčí smlouvy je její písemná forma. Podle  

§ 3 odst. 1 ZRŘ je písemná forma zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána 

telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich 

obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly. V této souvislosti si můžeme 

položit otázku, zda je možno sjednat rozhodčí smlouvu prostřednictvím e - mailové 

komunikace. V běžné e - mailové komunikaci není totiž zaručeno, že osoba v takovém 

dopisu podepsána, nebo osoba, z jejíž e - mailové adresy byla zpráva odeslána, je 

skutečně touto osobou. Otázkou tedy je, zda takový způsob sjednávání rozhodčí 

smlouvy umožňuje „určení“ osob ve smyslu § 3 odst. 1 ZRŘ. V zásadě se lze přiklonit 

k názoru, že je možné platně sjednat rozhodčí smlouvu prostřednictvím běžné emailové 

komunikace. Je však třeba být připraven na situaci, kdy druhá strana bude existenci 
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rozhodčí smlouvy zpochybňovat s poukazem na výše uvedené, a v takovém případě 

bude nezbytné takovou skutečnost dokázat. Tento problém je samozřejmě možné 

eliminovat použitím tzv. zaručeného elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 

Sb., o elektronickém podpisu. 12   

 Ohledně obsahu rozhodčí smlouvy ZRŘ žádné specifické náležitosti nestanoví. Je 

nepochybné, že taková smlouva musí splňovat obecné náležitosti stanovené pro právní 

úkony obecně, zejména musí podle § 37 zákona  

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, být formulována určitě a 

srozumitelně. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky doporučuje sjednávat rozhodčí doložky tohoto znění: "Všechny 

spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným 

předsedou Rozhodčího soudu.“ nebo alternativně: "Všechny spory vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 

soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci." Obdobné doporučení vydávají i ostatní 

stálé rozhodčí soudy. 

V případě rozhodčího řízení ad hoc je rozumné se v rozhodčí smlouvě 

dohodnout zejména o počtu rozhodců, způsobu jejich výběru, jejich odměnách, o místu 

konání rozhodčího řízení, o rozhodném právu, a o ostatních procesních otázkách 

týkajících se rozhodčího řízení. Dále je možné se dohodnout, že se v rozhodčím řízení 

bude postupovat podle procesních pravidel určitého stálého rozhodčího soudu nebo 

podle rozhodčích pravidel UNCITRAL.13  

                                                 
12 Klein, B., Doleček, M. Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 27 
13 Růžička, K. : Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky.  Plzeň :  Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 45 a násl. 
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5.3 Účinky a závaznost rozhodčí smlouvy 

 Uzavření rozhodčí smlouvy má významné, zejména procesní účinky. Strany 

uzavřením rozhodčí smlouvy projevují vůli, aby jejich spor, ať již existující, nebo spor, 

který mezi nimi může teprve vzniknout, nebyl projednáván před obecnými soudy, ale 

v procesu rozhodčího řízení před jedním nebo několika rozhodci, resp. stálým 

rozhodčím soudem. Významným procesním účinkem uzavřené rozhodčí smlouvy 

je vyloučení pravomoci obecných soudů.  Toto vyloučení pravomoci obecných soudů 

však není absolutní. V případě, že jedna strana podá žalobu k obecnému soudu, má 

druhá strana – žalovaný - právo vznést námitku nedostatku pravomoci tohoto soudu 

vzhledem k existenci uzavřené rozhodčí smlouvy. Tuto námitku žalovaný musí uplatnit 

nejpozději při jeho prvém úkonu. Pokud by tak neučinil a námitku uplatnil později, 

pravomoc soudu k projednání a rozhodnutí věci zůstane zachována. Strany mohou také 

prohlásit, že na uzavřené rozhodčí smlouvě netrvají. V takovém případě soud podle  

§ 106 odst. 1 OSŘ věc projedná. Věc projedná také tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže 

být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí 

smlouva je neplatná, neexistuje, nebo že projednání věci v řízení před rozhodci 

přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud se odmítl 

věcí zabývat ( § 106 odst. 1 OSŘ). 

Uzavřená rozhodčí smlouva je nepochybně závazná pro strany, které ji uzavřely. 

Podle ustanovení § 2 odst. 5 ZRŘ je také závazná pro právní nástupce stran, pokud to 

strany v rozhodčí smlouvě výslovně nevyloučí.  Toto ustanovení zabraňuje například 

situaci, kdy by jedna strana mohla vyloučit účinky rozhodčí smlouvy tím, že by práva 

ze smlouvy převedla na jinou osobu. 

Z hlediska závaznosti rozhodčí smlouvy je důležité též pojednat o vztahu 

rozhodčí smlouvy k  tzv. smlouvě hlavní, tedy smlouvě, v níž je rozhodčí smlouva 

obsažena např. ve formě rozhodčí doložky (často je taková rozhodčí doložka obsažena 

přímo ve smlouvě jako jedno z jejích ustanovení). Otázkou je, zda rozhodčí smlouva je 

závislá na smlouvě hlavní a její samostatná existence se tedy nepřipouští, či zda je 
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možné považovat obě smlouvy za samostatné. Náš právní řád i právní teorie vychází ze 

samostatnosti obou smluv. Dokládá to ustanovení § 2 odst. 4 ZZŘ, podle kterého : 

„není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva z právních vztahů 

přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na 

práva s těmito právy souvisejícími.“ Obdobné ustanovení najdeme i v § 267 odst. 3 

obchodního zákoníku, které říká: „ Je-li součástí jinak neplatné smlouvy dohoda o volbě 

práva nebo tohoto zákona (§262) nebo dohoda o řešení sporu mezi smluvními stranami, 

jsou tyto dohody neplatné pouze v případě, že se na ně vztahuje důvod neplatnosti. 

Neplatnost těchto dohod se naopak netýká neplatnosti smlouvy, jejíž jsou součástí.“14  

5.4 Neplatnost rozhodčí smlouvy 

  V praxi může samozřejmě nastat situace, kdy rozhodčí smlouva nebude 

z nějakého důvodu platná. Důvodem neplatnosti přitom může být například nedodržení 

písemné formy smlouvy, nesplnění podmínek arbitrability, skutečnost, že jedna ze stran 

nevyslovila se smlouvou souhlas atd. Považuje-li některá ze stran rozhodčí smlouvu za 

neplatnou či zaniklou, může postupovat dvojím způsobem. Neplatnost či neexistenci 

smlouvy může napadnout: 

 

(a) námitkou podanou při prvním úkonu v rozhodčím řízení, nebo (b) určovací žalobou 

podanou k obecnému soudu. 

Ad (a) – námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy může strana (především žalovaný) 

uplatnit podle ustanovení § 15 odst. 2 ZRŘ při prvním úkonu v řízení ve věci samé. Na 

možnost uplatnit námitku a samozřejmě ani na dobu, do kdy je nutné nejpozději 

námitku uplatnit, rozhodci nejsou povinni strany poučovat.15  Povinnost uplatnit 

námitku nejpozději při prvním úkonu ve věci neplatí v případě námitky neplatnosti 

z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít. Nedostatek  

tzv. arbitrability (viz. kapitola 3) je důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu soudem, 

byl-li již v takovém řízení vydán, a to i když strana námitku neplatnosti rozhodčí 

smlouvy v řízení neuplatnila. Za této situace by tedy nebylo účelné vázat povinnost 

                                                 
14 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 24 
15 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.  Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 124 
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strany uplatnit námitku z důvodu nedostatku arbitrability na určitou lhůtu, či určité 

stádium rozhodčího řízení a strany ji tedy mohou uplatnit kdykoli během řízení. 

Námitku vznesenou opožděně (nejedná-li se o námitku neplatnosti z důvodu nedostatku 

arbitrability) musí rozhodci zamítnout. Též soud, který rozhoduje na návrh strany o 

zrušení rozhodčího nálezu z důvodu tvrzené neplatnosti rozhodčí smlouvy, takový 

návrh zamítne, jestliže navrhovatel neuplatnil, ač mohl, námitku neplatnosti rozhodčí 

smlouvy v rozhodčím řízení nejpozději než začal jednat ve věci samé - § 33 ZRŘ. 

Dospějí-li rozhodci k závěru že jejich pravomoc není dána v důsledku neplatnosti 

rozhodčí smlouvy, rozhodnou o tom usnesením. 

Ad (b) – strany se mohou dovolat neplatnosti, neexistence nebo zániku rozhodčí 

smlouvy též žalobou podanou k obecnému soudu. Ohledně věcné příslušnosti soudu 

srov. ustanovení § 41 odst. 1 ZRŘ. Vzhledem k tomu, že se jedná o určovací žalobu, 

bude nutné, aby žalobce zdůvodnil naléhavý právní zájem na určení neplatnosti, 

neexistence nebo zániku rozhodčí smlouvy.16 

6. Rozhodci 

6.1 Předpoklady pro výkon funkce rozhodce 

Rozhodcem se podle české právní úpravy může stát pouze (i) fyzická osoba, 

která je (ii) zletilá a (iii) způsobilá k právním úkonům. Cizinec může vykonávat funkci 

rozhodce, je-li podle práva svého státu způsobilý k právním úkonům; postačí však, je-li 

způsobilý k právním úkonům podle práva České republiky. 

Zákonná úprava je v tomto směru velice liberální a nevyžaduje ani splnění 

zvláštních kvalifikačních předpokladů, jako například právnické či jiné vzdělání. Nad 

dostatečností podmínek pro výkon funkce rozhodce je určitě možné pochybovat. Na 

druhou stranu je třeba si uvědomit, že výběr rozhodce je plně v dispozici stran. V tomto 

ohledu zákon umožňuje vybírat ze širokého spektra osob tu nejvhodnější vzhledem 

k charakteru konkrétního sporu. 

Ustanovení zvláštních právních předpisů některé osoby z výkonu funkce 
                                                 
16 Bylo-li řízení před rozhodci zahájeno dříve, než došlo k řízení soudnímu, tak podle § 106 odst. 3 OSŘ 
soud přeruší řízení až do doby, než bude v rozhodčím řízení rozhodnuto o pravomoci nebo ve věci samé. 
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rozhodce vylučuje. Tak například ustanovení § 80 odst. 5 písm. b) zákon č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů zakládá neslučitelnost funkce soudce s výkonem funkce 

rozhodce. Funkce rozhodce není slučitelná ani u soudců Ústavního soudu. Toto omezení 

je často kritizováno především na mezinárodní úrovni a právní řády mnoha států 

umožňují soudcům vykonávat funkci rozhodce, byť je tato možnost vázána na splnění 

dalších podmínek.17 

Je-li spor projednáván před některým ze stálých rozhodčích soudů, mohou 

předpisy těchto rozhodčích soudů stanovit další předpoklady pro výkon funkce 

rozhodce. Zpravidla také vedou seznamy rozhodců, z nichž mohou strany rozhodce 

vybírat. Podle Statutu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře české republiky může být na listinu rozhodců zapsána osoba, která si 

svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti 

včetně znalosti práva ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného 

výkonu funkce rozhodce. Státní občanství České republiky není pro zápis na listinu 

rozhodců podmínkou. O zapsání na listinu a o vypuštění z listiny rozhoduje 

předsednictvo.18 Existence seznamu rozhodců vedeného stálým rozhodčím soudem 

neznamená, že by strany byly ve výběru rozhodce tímto seznamem limitovány. 

Rozhodnou-li se pro rozhodce, který není na seznamu uveden, musí taková osoba 

splňovat předpoklady pro zápis na seznam rozhodců toho kterého stálého rozhodčího 

soudu. 

Osoba vykonávající funkci rozhodce musí být především nestranná a nepodjatá. 

Rozhodce nemůže být žádným způsobem zainteresován na průběhu a výsledku sporu.19 

Nestrannost a nepodjatost rozhodce je ale třeba vždy posuzovat podle konkrétních 

okolností. Tak za nestranného rozhodce nemůžeme například považovat osobu, která je 

členem statutárního nebo jiného organu účastníka řízení, nebo takovou osobou byla 

v minulosti, osobu, jež je rodinným příslušníkem nebo právním zástupcem některé ze 
                                                 
17 srov. Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2005,  str. 49 
18 Čl. IV statutu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky 
19 Rsp 147/2001, 148/01, 122/02: „Důvod pro vyloučení rozhodce kvůli nedostatku jeho nestrannosti 
nelze spatřovat jen ve skutečnosti, jestliže tentýž rozhodce vyjádřil svůj právní názor na obdobnou věc při 
rozhodování v jiném sporu, byť v tomto jiném sporu byli identičtí účastníci a rovněž předmět sporu byl 
ve svém základu shodný, tj. předmětem sporu byl shodný právní vztah.“ 
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stran. Námitka nestrannosti rozhodce musí být konkrétní a musí zavdávat důvodnou a 

zřejmou pochybnost pro zainteresovanost rozhodce na průběhu a výsledku sporu. 

Taková pochybnost bude pak dána zejména tehdy, je-li rozhodce spřízněn s některou ze 

stran, je-li účasten na jejím podnikání či jinak lze rozhodce považovat za ekonomicky či 

personálně spojeného s účastníkem řízení a případy, kdy výsledek sporu může mít vliv 

na rozhodce a jeho hmotné, rodinné nebo profesní zájmy. Ten, kdo nesplnění podmínky 

nestrannosti rozhodce namítá, nese důkazní břemeno existence takové důvodné 

pochybnosti.20  

Zákon ukládá každému rozhodci povinnost oznámit bez odkladu stranám nebo 

obecnému soudu všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o 

jeho nepodjatosti a pro než by byl jako rozhodce vyloučen. 

6.2 Jmenování rozhodců 

 V rozhodčím řízení je spor projednáván před jedním nebo několika rozhodci. Co 

se týká počtu rozhodců, zde zákon stanoví jedinou podmínku, a to, aby jejich počet byl 

vždy lichý. Tato podmínka je logická a zabraňuje situaci, kdy by nebylo možné spor 

rozhodnout pro odlišná stanoviska rozhodců. V praxi se obvykle spor projednává buď 

před jedním rozhodcem, nebo před senátem složeným ze tří rozhodců. Jak Řád 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky pro vnitrostátní spory tak tentýž řád pro mezinárodní spory stanoví pravidlo, 

podle kterého je spor projednáván před senátem složeným ze tří rozhodců, nebo pokud 

se na tom strany dohodly, před rozhodcem jediným. Jiná alternativa zde připuštěna není. 

To však neznamená, že by se strany nemohly dohodnout na vyšším počtu rozhodců, 

dodrží-li podmínku lichého počtu. Taková dohoda má před ustanoveními těchto řádů 

přednost.       

 Podle § 7 ZRŘ má rozhodčí smlouva obsahovat určení počtu i osob rozhodců, 

nebo má stanovit způsob určení počtu i osob rozhodců. Nemá-li rozhodčí smlouva 

takové ustanovení, bude spor projednán před senátem složeným ze tří rozhodců, kdy 

každá strana jmenuje jednoho rozhodce a tito rozhodci poté volí předsedajícího 

rozhodce. 

                                                 
20 Bělohlávek, A.: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení. Právní rádce, 2003, č. 10 
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  Konkrétní určení osoby rozhodce je praktické v případě smlouvy o rozhodci, kdy 

spor již vznikl. Zde strany mohou přímo zvolit osobu, která svou specializací a 

odborností přesně vyhovuje charakteru a povaze vzniklého sporu.  

  V ostatních případech konkrétní určení osoby rozhodce v rozhodčí smlouvě nese 

značná rizika. Od uzavření takové rozhodčí smlouvy do doby vzniku sporu a potřeby 

jeho rozhodnutí může totiž nastat skutečnost, která rozhodnutí sporu znemožní. 

Takovou skutečností může být například úmrtí určeného rozhodce, ztráta jeho 

způsobilosti vykonávat funkci rozhodce, či skutečnost, která vylučuje splnění podmínky 

nestrannosti nebo nepodjatosti rozhodce. K zmírnění těchto rizik je v takovém případě 

vhodné v rozhodčí smlouvě určit náhradního rozhodce nebo náhradní rozhodce (ať již 

opět konkrétně, či lépe sjednáním způsobu jeho/jejich určení), kteří by v případě vzniku 

takových skutečností mohli rozhodnout namísto původně jmenovaného. 

V praxi je obvykle užíváno namísto určení konkrétního rozhodce stanovení 

způsobu jeho určení. Často je využíván způsob, kdy je jmenování rozhodců svěřeno 

konkrétní instituci (např. předsedovi některého stálého rozhodčího soudu) nebo určité 

osobě. I zde ale platí, že by tato osoba měla být spíše určena nikoliv konkrétně, ale 

vymezena například její funkcí.21  

Jestliže strana oprávněná jmenovat rozhodce tak neučiní do 30 dnů od doručení 

výzvy druhé strany, jmenuje rozhodce na návrh kterékoli strany obecný soud dle § 9 

odst. 1 ZRŘ. Stejně tak soud jmenuje předsedajícího rozhodce, nemohou-li se 

jmenovaní rozhodci v téže lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce. Konečně 

soud jmenuje na návrh kterékoli strany rozhodce nebo nového rozhodce, jestliže 

jmenovaný rozhodce se vzdá funkce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat (§ 9 

odst. 2 ZRŘ). Ve všech těchto případech se však mohou strany dohodnout jinak. 

Zvláštní úpravu obsahuje Řád Rozhodčího soudu pří Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky. Dle jeho ustanovení je v případě 

nemožnosti jmenování rozhodce pro pasivitu některé ze stran ohledně jmenování 

rozhodce, či neshody již jmenovaných rozhodců o předsedajícím rozhodci, tento určen 

třetí osobou, kterou je předseda tohoto stálého rozhodčího soudu.  

                                                 
21 Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., 2007, str. 46 
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6.3 Přijetí a vzdání se funkce rozhodce 

Funkce rozhodce je funkcí dobrovolnou a nikdo nemůže být nucen tuto funkci 

vykonávat. Jmenování určité osoby rozhodcem neznamená, že se taková osoba 

rozhodcem tímto stává. Rozhodne-li se jmenovaná nebo určená osoba funkci rozhodce 

vykonávat, pak tuto funkci musí přijmout. Zákon stanoví pro přijetí funkce rozhodce 

písemnou formu. Osoba, která výkon funkce rozhodce přijme, je povinna ji vykonávat 

v souladu s právními předpisy. Každý rozhodce by před přijetím své funkce měl 

důsledně prozkoumat okolnosti případu. Měl by zejména vědět, zda v konkrétním 

případě nejsou dány skutečnosti vylučující jeho nestrannost či nepodjatost, zda je 

schopen předmětný spor projednat a rozhodnout vzhledem k jeho znalostem, jazykovým 

dovednostem a časovým možnostem. Důležité je i vyřešení otázky jeho odměny. 

Přijmutím funkce je rozhodce vázán a je povinen spor projednat a rozhodnout. 

Vzdát se funkce rozhodce může jen ze závažných důvodů, nebo za předpokladu, že 

s tím obě strany sporu vysloví souhlas. Souhlas stran se vzdáním se funkce nemusí mít 

písemnou formu a ani nemusí být výslovný. Za udělení souhlasu může být například 

považováno jmenování jiného rozhodce namísto toho, který o souhlas se vzdáním se 

funkce požádal. Závažnými důvody, pro které se může rozhodce své funkce vzdát, jsou 

především osobní důvody (nemoc, změny v rodinné situaci) ale i důvody ovlivňující 

jeho vlastní profesi (dlouhodobá pracovní cesta apod.). Existenci závažných důvodů je 

třeba vždy posuzovat podle konkrétních okolností. 22 

6.4 Vyloučení rozhodce 

 Zákonným požadavkem pro výkon funkce rozhodce je neexistence okolností, 

které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a okolností, pro něž 

by byl jako rozhodce vyloučen z jiných důvodů. Rozhodce, u kterého takové okolnosti 

nastaly, nebo vyšly najevo až poté, co již funkci rozhodce přijal, je bez dalšího vyloučen 

z projednávání věci podle § 11 ZRŘ. V tomto případě je rozhodce povinen se výkonu 

funkce rozhodce vzdát. Neučiní-li tak, mohou o jeho vyloučení rozhodnout strany na 

                                                 
22 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.  Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 61 
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základě dohody, nebo na návrh kterékoli strany o vyloučení rozhodne obecný soud.23 

Rozhodnutí soudu, kterým bylo vyhověno návrhu strany, nahrazuje rozhodnutí 

rozhodce o vzdání se funkce. Dojde-li k zániku funkce rozhodce, musí být jmenován 

rozhodce nový.24 

6.5 Odměňování rozhodců 

 Zpravidla hlavním motivem rozhodce pro vykonávání jeho funkce je odměna za 

její výkon. Ke škodě věci zákon odměnu rozhodce vůbec neupravuje. Naopak někdy i 

dosti podrobná pravidla týkající se nákladů rozhodčího řízení, včetně odměn rozhodců, 

upravují statuty a řády stálých rozhodčích soudů. Tak například Rozhodčí soud při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky upravuje tyto 

otázky v Pravidlech o nákladech řízení, které tvoří přílohu obou jeho řádů. 

 V rozhodčím řízení ad hoc je velice praktické upravit otázky odměňování 

rozhodců přímo v rozhodčí smlouvě. A to nejen výši odměny, ale i podmínky její 

splatnosti. Rozhodce by samozřejmě tyto podmínky měl znát před přijetím funkce 

rozhodce.25 

6.6 K otázce odpovědnosti rozhodce 

 Odpověď na otázku, zda rozhodce je za svoji činnost odpovědný a případně, jakou 

povahu tato odpovědnost má, není možné bez pochopení samotné povahy rozhodčího 

řízení. Již výše bylo uvedeno, že povahu rozhodčího řízení se postupně pokusily 

vyjádřit čtyři teorie – teorie smluvní, teorie jurisdikční, teorie smíšená a teorie 

autonomní. V současné době se většina právních teoretiku přiklání, byť zpravidla 

s určitými výhradami, k teorii jurisdikční. Naopak Ústavní soud se ve svém usnesení 

přiklonil spíše k teorii smluvní.26  

 Vezme-li v úvahu smluvní podstatu rozhodčího řízení, pak otázka odpovědnosti 

                                                 
23 Srov. Rozsudek Obvodního soudu pro prahu 5 sp. zn. 10 C 263/2003 ze dne 20. 10. 2003 
24 Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky.  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, str. 57 
25 Blíže o problematice odměňování rozhodců srov. Pospíšil, P.: O právu rozhodce na odměnu za 
rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení, Bulletin advokacie, 11 – 12/2005, str. 43 - 45  
26 Usnesení sp.zn. 4 ÚS 174/02 ze dne 15.7.2002 
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rozhodce bude záviset především na charakteru smluvního vztahy mezi stranami a 

rozhodcem a dále potom na obsahu takového vztahu. Přijetím funkce se rozhodce 

zavazuje spor projednat a rozhodnout a vykonávat funkci rozhodce v souladu 

s ustanoveními ZRŘ a jinými právními předpisy. Kromě povinnosti rozhodnout spor 

ukládá ZRŘ rozhodcům i některé další povinnosti, zejména povinnost mlčenlivosti,  

povinnost jmenovat předsedajícího rozhodce atd. Další povinnosti rozhodce pak mohou 

vyplývat z uzavřené smlouvy. Porušení těchto zákonných či smluvních povinností by 

tedy zakládalo především odpovědnost rozhodce hradit vzniklou škodu.  

 Budeme-li vycházet z teorie jurisdikční, pak je pravomoc rozhodce projednat a 

rozhodnout spor stanovená státem na základě zákonné delegace. Rozhodnutí rozhodce 

je v takovém případě rozhodnutím orgánu veřejné moci a uplatní se tak zákon č. 

82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Podle tohoto zákona by byla 

založena odpovědnost státu, který by měl vůči rozhodci regresní nárok. Odpovědnost za 

škodu podle obecných předpisu by tak byla vyloučena.27  

 Jak jsem již uvedl, většina právních teoretiků se přiklání k jurisdikční teorii 

s jistými výhradami. Tak podle názoru Bělohlávka A., a Pelza T.,  je povaha rozhodčího 

řízení v souladu s teorií jurisdikční, ovšem s tou výhradou že zde dochází k delegaci 

státní moci. Pravomoc rozhodců je založena smlouvou sui generis, kterou se v souladu 

s možnostmi danými právním řádem vzdávají dobrovolně svého práva ve smyslu článku 

36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to v rámci možností daných ZRŘ.28 

 Problematikou odpovědnosti rozhodce působícího u Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se zabýval 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 32 Cdo 1044/2005, ze dne 28. 11. 2007. Ten ve 

svém rozhodnutí uvedl, že rozhodčí nálezy vydávané senáty, či jedinými rozhodci jsou 

rozhodčími nálezy Rozhodčího soudu a nikoliv rozhodců samotných. Ve sporech o 

náhradu škody způsobené rozhodnutím tak rozhodce neodpovídá, neboť není věcně 

pasivně legitimován.   

 Jak z uvedeného textu plyne, otázka odpovědnosti rozhodce nemůže být zcela 

vyřešena bez pochopení samotné povahy rozhodčího řízení.  

                                                 
27 Raban, P.: K odpovědnosti rozhodce a Rozhodčího soudu. Bulletin Advokacie. 1/2003 str. 29 
28 Bělohlávek, A. et Pezl, T.: Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a ústavního pořádku 
České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 7/2004 
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7. Zahájení a průběh rozhodčího řízení 

7.1 Základní zásady rozhodčího řízení 

 Rozhodčí řízení je ovládáno zásadami, z nichž některé jsou obdobné řízení před 

obecným soudem a některé mají naopak svůj původ ve zvláštní povaze rozhodčího 

řízení a tím jej od řízení před obecnými soudy odlišují. Mezi zásady rozhodčího řízení 

můžeme řadit zejména : 

a) rovnost stran - ZRŘ v § 18 stanoví že: „Strany mají v rozhodčím řízení rovné 

postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv“. Porušení 

této zásady je jedním z důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu obecným 

soudem. 

b) zásada neveřejnosti – znamená, že se rozhodčího řízení neúčastní s výjimkou 

stran, jejich zástupců, rozhodců a dalších osob, jejichž účast na řízení je 

nezbytná (tlumočník), nikdo jiný. Též rozhodčí nález není vyhlašován veřejně, 

jako je tomu u rozsudku obecných soudů. Tato zásada je mnohdy velmi 

oceňována v obchodních vztazích, jelikož zabraňuje vyzrazení obchodního 

tajemství, či poškození dobré pověsti některé ze stran. Zajištěna je též 

povinností mlčenlivosti, kterou rozhodcům ukládá ZRŘ. 

c) zásada ústnosti – je vyjádřena v § 19 odst. 3 ZRŘ. Strany se však mohou 

dohodnout jinak, například, že rozhodci rozhodnou na základě předložených 

písemností. Strany se také mohou dohodnout, že řízení bude probíhat v jiném 

než českém jazyce. Tato skutečnost je podstatnou okolností, kterou by měl 

rozhodce znát již při svém jmenování, resp. před tím než funkci rozhodce 

přijme. Dozví-li se rozhodce o takové dohodě později, může být tato skutečnost 

závažným důvodem pro vzdání se funkce rozhodce podle § 5 odst. 3 ZRŘ. 29 

d) zásada dispoziční, zásada neformálnosti -  se projevuje v rozhodčím řízení, kde 

strany vystupují jako dominus litis, velmi široce. Jsou to právě strany, které 

úpravou v rozhodčí smlouvě upravují budoucí podobu rozhodčího řízení. 

Mohou si vybrat, zda spor bude projednán před stálým rozhodčím soudem nebo 

                                                 
29 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.  Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 160 
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v rozhodčím řízení ad hoc, mají vliv na jmenování rozhodce, resp. utvoření 

senátu, mohou vybrat místo řízení, jednací jazyk, po zahájení řízení vzít žalobu 

zpět zcela nebo částečně, uzavřít smír atd.  

7.2 Procesní otázky rozhodčího řízení 

 Jedním ze základních rysů rozhodčího řízení je jeho neformálnost a flexibilita. 

Oproti řízení před obecnými soudy, kde je postup soudu i účastníků řízení podrobně 

upraven prostřednictvím kogentních procesních norem, ZRŘ obsahuje pouze rámcovou 

úpravu procesních pravidel rozhodčího řízení a jejich podrobnější vymezení ponechává 

spíše na vůli stran (§ 19 odst. 1 ZRŘ) či umožňuje, aby stálé rozhodčí soudy takové 

procesní otázky upravily ve svých statutech a řádech (§ 13 odst. 2 ZRŘ). Ve vztahu 

k řízení před obecnými soudy ZRŘ ve svém § 30 stanoví, že na řízení před rozhodci se 

přiměřeně použije ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon sám jinak. 

Je třeba zdůraznit že ZRŘ počítá s přiměřeným použitím OSŘ, nezakládá tedy vztah 

obecného a zvláštního zákona. 

  Ustanovení § 19 odst. 1 ZRŘ umožňuje předsedajícímu rozhodci v řízení před 

senátem rozhodovat otázky postupu řízení, je-li k tomu zmocněn stranami, nebo všemi 

rozhodci. Pokud není mezi stranami uzavřena dohoda a předsedající rozhodce není 

pověřen k rozhodování o postupech v řízení, pak podle § 19 odst. 2 ZRŘ postupují 

rozhodci způsobem, který považují za vhodný a vedou řízení tak, aby bez zbytečných 

formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn 

skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. 

7.2.1 Procesní pravidla v řízení ad hoc 

 V rozhodčím řízení ad hoc především strany samy již při uzavírání rozhodčí 

smlouvy mohou stanovit pravidla, podle kterých bude v řízení postupováno. Určují 

zejména počet rozhodců, způsob jejich jmenování, mohou vybrat místo řízení, jednací 

jazyk, mohou se zabývat otázkou odměn rozhodců atd. Stejně tak v  průběhu 

rozhodčího řízení mohou dohodou řešit mnohé procesní otázky a reagovat tak na 

vzniklé situace. Dohodou stran o postupech v řízeních uzavřenou před jmenováním 

rozhodců, jsou rozhodci vázány, neodporuje-li základním zásadám rozhodčího řízení. 

Pokud by dohoda o určitých pravidlech uzavřena poté, co rozhodce svou funkci přijal, 
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byla zásadním způsobem v rozporu s představami rozhodce (např. náhlé snížení 

odměny rozhodce), může být takový rozpor závažným důvodem, pro vzdání se funkce 

ve smyslu § 5 odst. 3 ZRŘ.30 Strany mohou též odkázat na již existující pravidla, např. 

odkazem na pravidla UNCITRAL, či pravidla obsažená v řádech stálých rozhodčích 

soudů. Zejména v řízení ad hoc je pro strany praktické přijmout pravidla obsažená 

v řádech stálých rozhodčích soudů, neboť tyto dokumenty představují poměrně 

podrobnou a komplexní úpravu procesních pravidel rozhodčího řízení. Přijetím těchto 

pravidel v řízení ad hoc není bez dalšího založena pravomoc daného stálého rozhodčího 

soudu. 

 Je ovšem nutné poznamenat, že dohoda stran o procesních pravidlech rozhodčího 

řízení může významnou měrou ovlivnit kvalitu celého procesu. Proto by k ní měli 

strany přistupovat pečlivě a s uvážením všech možných okolností. Nedostává-li se jim 

v tomto směru potřebných znalostí, lze jen doporučit převzít procesní pravidla 

některého ze stálých rozhodčích soudů, či vzorová pravidla UNCITRAL. 

7.2.2 Procesní pravidla v řízení institucionálním 

 V řízení institucionálním je zpravidla postupováno podle pravidel upravených ve 

statutech a řádech stálých rozhodčích soudů. Ustanovení § 13 odst. 2 ZRŘ umožňuje, 

aby ve statutech a řádech těchto soudů byly upraveny otázky postupu řízení a zároveň 

ukládá povinnost uveřejňovat tyto statuty a řády v  Obchodním věstníku. Tím je 

zajištěna maximální informovanost veřejnosti o těchto pravidlech. 

 Stálé rozhodčí soudy mohou vyloučit použití některých procesních pravidel 

stanovených v ZRŘ tím, že určité příslušné procesní otázky upraví odlišným způsobem 

ve svých statutech a řádech (např. jmenování rozhodce předsedou Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – viz. kapitola 

6.2. ) Založí-li strany pro projednání a rozhodnutí svého sporu příslušnost některého 

stálého rozhodčího soudu, mohou i v takovém případě smluvně upravit jednotlivé 

procesní postupy jinak, odlišně od úpravy stanovené v řádech stálých rozhodčích soudů. 

                                                 
30 Bělohlávek, A., Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2004, str. 148 
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7.3 Zahájení rozhodčího řízení 

 Rozhodčí řízení se zahajuje žalobou. V případě řízení před stálým rozhodčím 

soudem je řízení zahájeno dnem, kdy žaloba došla tomuto soudu. V případě řízení ad 

hoc je řízení zahájeno dnem, kdy žaloba dojde předsedajícímu rozhodci, je-li určen 

nebo jmenován, jinak kterémukoliv určenému nebo jmenovanému rozhodci. Podle § 14 

odst. 1 ZRŘ má podání žaloby tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána 

žaloba u obecného soudu. 

7.3.1 Náležitosti žaloby 

 Náležitosti žaloby ZRŘ neupravuje. V případě řízení ad hoc tak bude nutno 

vycházet analogicky z ustanovení OSŘ, pokud se strany v rozhodčí smlouvě na 

odpovídající úpravě nedohodnou. Řády jednotlivých stálých rozhodčích soudů většinou 

náležitosti žaloby upravují. Tak podle § 17 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory musí 

žaloba obsahovat: 

a) označení stran včetně identifikačního čísla, je-li přiděleno, a rodná čísla stran 

fyzických osob, jsou-li známa 

b) adresy stran 

c) nárok žalobce 

d) podpis žalobce 

 Dalšími náležitostmi, které má žaloba obsahovat potom jsou: poukaz na založení 

pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu; uvedení skutkových a právních okolností, 

na kterých žalobce zakládá své žalobní nároky, a poukaz na důkazní prostředky, jimiž 

lze tyto okolnosti prokázat; hodnotu předmětu sporu; doklad o zaplacení poplatku za 

rozhodčí řízení; jméno a příjmení rozhodce, kterého jmenuje žalobce, nebo žádost, aby 

rozhodce byl jmenován předsedou Rozhodčího soudu. 

 V případě že žaloba nebude obsahovat obligatorní náležitosti, bude nutné vyčkat 

konstituování rozhodčího senátu, který žalobce vyzve k doplnění žaloby. 

V institucionálním rozhodčím řízení vyzve žalobce k doplnění žaloby rozhodčí soud, 

obvykle prostřednictvím tajemníka rozhodčího soudu ještě před utvořením rozhodčího 

senátu. Podle ustanovení § 19 odst. 2 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory - trvá-li 
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žalobce bez ohledu na výzvu k odstranění vad žaloby na projednání sporu, bude se 

v řízení pokračovat, jestliže to povaha vady připouští, jinak se řízení zastaví. V řízení ad 

hoc nemá obvykle neodstranění vad žalobcem za následek zastavení řízení. Rozhodci 

v takovém případě věc projednají a řízení rozhodnou, přičemž nedostatky v žalobě 

posoudí v rámci volného hodnocení důkazů a v souvislosti s posuzováním otázky 

břemena tvrzení a břemena důkazního. Vady řízení mohou být dle jejich povahy 

odstraněny i v průběhu řízení samotného.31 

7.4 Průběh rozhodčího řízení 

 Po podání žaloby je povinností rozhodců zkoumat, zda je dána jejich pravomoc 

k projednání a rozhodnutí sporu. Tato povinnost trvá po celou dobu řízení. 

 Samotný průběh řízení po podání žaloby zákon nestanoví. Rozhodci postupují 

podle pravidel, na kterých se strany dohodly, resp. podle pravidel obsažených ve 

statutech a řádech stálých rozhodčích soudů. Není-li takových pravidel, postupují 

rozhodci způsobem, který považují za vhodný a vedou řízení tak, aby bez zbytečných 

formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn 

skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.32 Při absenci pravidel je možné též 

užít analogicky ustanovení občanského soudního řádu. Vždy je ale třeba mít na paměti, 

že rozhodčí řízení je svou povahou neformální a pružné, a takový by měl být i postup 

rozhodců v průběhu projednávání sporu. 

7.5 Dokazování 

 Významnou odlišnost od řízení před obecnými soudy představuje úprava 

dokazování v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení je projevem smluvní volnosti stran, kdy 

rozhodci, jako soukromoprávní subjekty, projednávají a rozhodují spory na základě 

dohody stran. S výjimkou pravomocného rozhodčího nálezu nejsou rozhodnutí 

rozhodců závazná vůči jakémukoliv jinému subjektu, který není účastníkem řízení. 

Rozhodci tedy nemohou disponovat takovými donucovacími prostředky, jaké je možné 

                                                 
31 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha:  
C. H. Beck Praha 2004, s. 109 
32Srov. § 19 odst. 2 ZRŘ 
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uplatnit v řízení před obecnými soudy. ZRŘ výslovně říká, že rozhodci mohou 

vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou 

výpověď. Též jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim dobrovolně 

poskytnuty. Rozhodci tedy nemohou například donutit svědka, aby se dostavil k jednání 

a vypovídal. K vyrovnání tohoto omezení ukládá ZRŘ  soudům povinnost poskytovat 

součinnost v případě, kdy jsou ze strany rozhodců požádáni o provedení procesních 

úkonů, které sami rozhodci provést nemohou. Příslušným je v tomto případě okresní 

soud, v jehož obvodu má být požadovaný úkon proveden. Má-li být požadovaný úkon 

proveden v cizině, je věcně a místně příslušným okresní soud, v jehož obvodu je místo 

kde se rozhodčí řízení koná. Účastníci rozhodčího řízení mají právo být přítomny při 

provádění dokazování obecným soudem. 

 Skutečnost, že rozhodci nedisponují prostředky, jimiž by efektivně vynucovali 

plnění povinností třetích osob, na řízení nezúčastněných, je dána soukromoprávní 

povahou těchto osob. S tímto úzce souvisí i další omezení rozhodců ve vztahu ke 

komunitárnímu právu. Komunitární právo tvoří nedílnou součást právních řádů 

členských států a při aplikaci práva musí být též v konkrétních případech aplikováno. 

Nedohodnou-li se strany na tom, že jejich spor bude rozhodován podle zásad 

spravedlnosti, řídí se rozhodci při svém rozhodován hmotným právem pro spor 

rozhodným. V tomto případě jsou tedy povinni aplikovat též komunitární právo. 

Evropský soudní dvůr v případu Nordsee Deutsche Hochseefischerei ca Reederei Mond 

Hochseefischerei řešil otázku, zda rozhodci jsou oprávněni, resp. povinni, obrátit se na 

Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou týkající se výkladu práva ES či platnosti a 

výkladů aktů přijatých orgány ES podle článku 234 smlouvy o Evropských 

společenstvích. Dospěl k závěru, že rozhodci nejsou pro svou soukromoprávní povahu 

oprávněni ani povinni požádat Soudní dvůr Evropských společenství o rozhodnutí 

ohledně slučitelnosti s evropským právem.33 

 Řády Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky stanoví povinnost stran dokázat okolnosti, na které se 

odvolávají jako na základ svých nároků nebo námitek, přičemž rozhodčí senát si může 

vyžádat i předložení dalších důkazů. Rozhodčí senát může také stanovit provedení 

znaleckého posudku a může si vyžádat i předložení důkazů třetími osobami.  

                                                 
33 Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení a komunitární právo, Evropské právo 10/2002, str. 9 
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7.6 Předběžné opatření 

 Zákon rozhodcům nesvěřuje oprávnění vydávat předběžné opatření ve věcech, ve 

kterých je založena jejich pravomoc na základě rozhodčí smlouvy, nejsou ani oprávněni 

podávat návrh na vydání předběžného opatření k soudu. Podobně jako při úkonech 

v rámci dokazování, kdy je možné se s provedením úkonu obrátit na soud, i v případě 

možnosti vydání předběžného opatření není jiná cesta než podat návrh k soudu. Podle § 

22 ZRŘ „ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by 

mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může soud na návrh kterékoli strany nařídit 

předběžné opatření.“ Bez této úpravy by byl účel rozhodčího řízení značně omezen. 

Strana, které by hrozilo, že její povinnost k plnění bude uložena vykonatelným 

rozhodčím nálezem, by fakticky mohla znesnadnit uspokojení pohledávky druhé strany 

například tím, že by se začala zbavovat svého majetku. Z tohoto hlediska je i velmi 

praktická možnost podat návrh na vydání předběžného opatření ještě před začátkem 

rozhodčího řízení. Podání návrhu na vydání předběžného opatření je výlučně v dispozici 

stran. Při vydávání předběžného opatření bude soud postupovat podle ustanovení § 74 a 

násl. OSŘ. Místně příslušným bude soud, kde probíhá, nebo by probíhalo rozhodčí 

řízení, pokud ještě nebyla podána rozhodčí žaloba k rozhodčímu soudu nebo rozhodci. 

Pokud se takové místo rozhodčího řízení nachází v zahraničí, je k projednání a 

rozhodnutí návrhu na vydání předběžného opatření příslušný soud, který by byl 

příslušný k řízení ve věci samé, kdyby rozhodčí žaloba nebyla podána. 

7.7 Smír 

 V rozhodčím řízení lze projednávat pouze spory, které jsou tzv. arbitrabilní. 

Jednou z podmínek arbitrability je skutečnost, že lze ve věci uzavřít smír. ZRŘ ve svém 

§ 24 odst. 1 ukládá rozhodcům povinnost působit v průběhu řízení na strany tak, aby se 

pokud možno dohodly na smírném vyřešení sporu. Minimálně by tedy rozhodci 

v každém řízení měli poskytnout stranám prostor k jednáním, jejichž předmětem by 

bylo smírné vyřešení sporu. 

 Strany mohou smír uzavřít jednak mimo rozhodčí řízení, přičemž důsledkem 

tohoto bude zpětvzetí žaloby ze strany žalobce a se souhlasem žalovaného a následné 

zastavení rozhodčího řízení. Druhou možností je uzavřít smír v rámci rozhodčího řízení, 
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kdy na žádost stran bude obsah smíru vtělen do výroku rozhodčího nálezu. V tomto 

případě se nejedná, jak je často chybně vykládáno, o schvalování smíru rozhodci, 

obdobně jako v případech schválení smíru soudem podle § 99 odst. 2 OSŘ.  

 Smír může být uzavřen jako konečný, nebo jako podmíněný. O podmíněný smír 

se jedná tehdy, je-li jeho konečná platnost vázána na splnění určité podmínky (zaplacení 

určité částky, neodvolání smíru v určité lhůtě atd.). Dále je možné uzavřít smír o části 

předmětu řízení, byť i ve formě částečného nebo mezitímního rozhodčího nálezu.  

7.8 Rozhodné právo 

 ZRŘ ve svém § 25 odst. 3 uvádí, že: „ při rozhodování se rozhodci řídí hmotným 

právem pro spor rozhodným; mohou však spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti, 

avšak jen tehdy, jestliže je k tomu strany výslovně pověřily.“ Ve vnitrostátních vztazích 

(bez mezinárodního prvku) se rozhodci řídí právním řádem České republiky.  

Ustanovení § 8 odst. 1 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory navíc dodává, že 

v rámci použitelného hmotného práva se rozhodčí soud řídí smlouvou uzavřenou mezi 

stranami s přihlédnutím k obchodním zvyklostem. 

 Spíše výjimečně strany zmocní rozhodce k rozhodování podle zásad 

spravedlnosti. Toto zmocnění může být obsaženo jednak v rozhodčí smlouvě, nebo 

může být učiněno kdykoliv v průběhu řízení. Rozhodováním podle zásad spravedlnosti 

znamená, že rozhodci mohou rozhodnout o určitém nároku tak, jak považují za 

spravedlivé, i když by jinak podle platného práva museli rozhodnout jinak. Stále jsou 

ale vázány nároky žalobce, resp. protinároky žalovaného. Nemohou tedy například 

přiznat žalobci větší částku, než on sám v podané žalobě požaduje, i když to 

v konkrétním případě považují za spravedlivé.  Rozhodování sporu podle zásad 

spravedlnosti s sebou přináší značná rizika. Především lze jen stěží předvídat výsledek 

takového řízení. Chápání spravedlnosti jednotlivými rozhodci může být v konkrétním 

případě značně různé a ovlivněné mnoha faktory ve vztahu k osobě rozhodce (státní 

příslušnost, dosavadní zkušenosti rozhodce apod.), místu řízení atd. 

 Ve vztazích  s mezinárodním prvkem postupují rozhodci podle práva, které strany 

zvolily, přičemž se nepřihlíží ke kolizně právním předpisům zvoleného práva. Pokud 
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strany rozhodné právo samy nezvolí, postupují rozhodci podle práva státu určeného 

podle tuzemských kolizně právních předpisů. 

8. Rozhodnutí v rozhodčím řízení 

  Rozhodování v rozhodčím řízení může nabývat dvou forem, a to formy usnesení 

a formy rozhodčího nálezu. 

 Usnesením je rozhodováno vždy, nevydává-li se rozhodčí nález. Náležitosti 

usnesení zákon stanoví tak, že usnesení musí být podepsáno, odůvodněno a doručeno 

jako rozhodčí nález. Rozhodování formou usnesení můžeme rozdělit na : 

a) usnesení o procesních otázkách - může se jednat například o usnesení o konání 

ústního jednání; usnesení, jímž se strany vyzývají k předložení důkazů či 

naopak usnesení, jímž rozhodci odmítli provedení důkazu atd. 

b) usnesení, kterým se rozhodčí řízení končí – například vezme-li žalobce žalobu 

zpět; dojde k uzavření smíru mezi stranami, aniž by bylo požadováno vydání 

smíru ve formě rozhodčího nálezu; rozhodci zjistí, že jejich pravomoc 

k projednání a rozhodnutí sporu není dána. 

 

8.1 Rozhodčí nález  

 Rozhodčí nález je vydáván vždy, je-li rozhodováno ve věci samé. Formou 

rozhodčího nálezu je též ukládána povinnost k úhradě nákladů řízení v případě, není-li 

rozhodováno o meritu věci. Tedy například v případě, kdy v důsledku plnění 

žalovaného po zahájení řízení žalobce vezme žalobu zpět a trvá na úhradě nákladů 

řízení, které mu doposud v souvislosti s řízením vznikly, rozhodnou rozhodci o náhradě 

nákladů řízení vydáním rozhodčího nálezu.34 Konečně může být ve formě rozhodčího 

nálezu vydán smír uzavřený mezi stranami během řízení – k tomu viz. kapitola 7.7.  

 Rozhodčí nález doručený stranám má v zásadě stejné právní účinky jako 

pravomocné soudní rozhodnutí. Strany jsou povinny plnit všechny povinnosti v něm 

                                                 
34Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 180  
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obsažené, a pokud tak neučiní, může být jejich splnění vymáháno v exekučním řízení. 

V takovém případě plní rozhodčí nález funkci plnohodnotného exekučního titulu. 

 Rozhodčím nálezem je zpravidla rozhodováno v celém rozsahu žalobních nároků.  

V rozhodčím řízení, stejně jako v řízení před obecnými soudy může být v mnoha 

případech účelné rozhodnout nejprve o části či základu projednávané věci. V řízení 

podle občanského soudního řádu je rozhodování částečným a mezitímním rozsudkem 

upraveno v § 152 odst. 2 OSŘ. Ačkoli ZRŘ podobnou úpravu neobsahuje, s ohledem na 

přiměřenou použitelnost OSŘ na rozhodčí řízení je možné též v rozhodčím řízení 

rozhodnout částečným a mezitímním rozhodčím nálezem. Částečným rozhodčím 

nálezem je rozhodováno v případě, je-li dostatečně vyjasněna jen část projednávaného 

sporu. Rozhodci usnesením prohlásí projednávání takové části předmětu sporu za 

skončené a rozhodnou částečným rozhodčím nálezem s tím, že v ostatních částech bude 

pokračováno v řízení a rozhodnuto o nich. Mezitímním rozhodčím nálezem je potom 

rozhodováno o základu projednávané věci, tedy v případech, kdy je praktické nejprve 

zjistit, zda je uplatněný nárok vůbec opodstatněný, a teprve poté případně o výši 

nároku.35 

8.1.1 Vydání a náležitosti rozhodčího nálezu 

 V případech senátního rozhodování musí být rozhodčí nález usnesen většinou 

rozhodců, přičemž váha hlasu každého člena senátu je stejná. Zákon stanoví, že 

rozhodčí nález musí být podepsán alespoň většinou rozhodců. Tímto je zabráněno 

situaci, kdy některý z rozhodců, který nesouhlasí s názorem většiny, by znemožňoval 

vydání závazného rozhodčího nálezu tím, že by jej odmítal podepsat. V praxi je obvyklé 

a vhodné, že takovýto rozhodce má možnost svůj odlišný názor v rozhodčím nálezu 

uvést – tzv. votum separatum či dissenting opinion.36   

 Zákon výslovně požaduje, aby rozhodčí nález obsahoval odůvodnění. Nemusí 

tomu tak být za předpokladu, že se na tom strany dohodnou. Potřeba řádného 

odůvodnění rozhodčího nálezu nabývá na významu v řízení o zrušení rozhodčího nálezu 

soudem. V této situaci totiž písemné vyhotovení rozhodčího nálezu a tvrzení účastníků 

                                                 
35 Srov. § 34 odst. 3 a 4 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky pro vnitrostátní spory. Stejnou úpravu obsahuje i tentýž řád pro mezinárodní 
spory. 
36 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 198 
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bývají jediným podkladem pro rozhodnutí. V odůvodnění by mělo být obsaženo, 

analogicky podle ustanovení 157 odst. 2 OSŘ, čeho se žalobce domáhal, z jakých 

důvodů a jak se k věci vyjádřil žalovaný, které skutečnosti mají rozhodci za prokázané a 

které nikoliv, o které důkazy opřeli svá skutková zjištění, jakými úvahami se při 

hodnocení důkazů řídili a proč nevyhověli návrhům na provedení dalších důkazů, jaký 

učinili závěr o skutkovém stavu a jak věc posoudili po právní stránce. Dále by se 

rozhodci v odůvodnění rozhodčího nálezu měli vypořádat s otázkami jejich pravomoci 

k projednání a rozhodnutí sporu, se způsobem vytvoření rozhodčího senátu atd.37 

 Výrok rozhodčího nálezu musí být určitý. Práva a povinnosti musí být 

v rozhodčím nálezu přesně identifikovány způsobem nevzbuzujícím pochybnosti. 

Vezmeme-li v úvahu, že proti rozhodčímu nálezu není přípustný opravný prostředek 

(pokud není stranami ujednána možnost přezkumu rozhodčího nálezu jinými rozhodci), 

je zvláště nutné přikládat důraz na řádné a určité formulování výrokové části 

rozhodčího nálezu. Zejména je nutné přesně identifikovat oprávněného a povinného, tak 

aby jej nebylo možno zaměnit s jinou osobou, přesně vymezit práva a povinnosti a 

vymezit jejich obsah a rozsah. Je-li v rozhodčím nálezu stanovena povinnost k určitému 

plnění, je třeba ve výroku stanovit i lhůtu k takovému plnění. Výroková část rozhodčího 

nálezu (nejedná-li se o rozhodčí nález mezitímní či částečný) musí obsahovat 

rozhodnutí o všech nárocích, které byly stranami požadovány. Na druhou stranu není 

možné ve výrokové části přiznat více, než bylo stranami požadováno.38 

 Rozhodčí nález by měl být jako rozhodčí nález označen a měl by dále obsahovat 

zejména uvedení jmen rozhodců, místo řízení, popř. označení stálého rozhodčího soudu 

a datum vydání. Některé další náležitosti mohou být upraveny v řádech jednotlivých 

stálých rozhodčích soudů.39  

8.1.2 Oprava rozhodčího nálezu, doplňující rozhodčí nález 

 Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou 

v rozhodčím nálezu, opraví rozhodci nebo stálý rozhodčí soud kdykoliv na žádost 

kterékoliv ze stran nebo i bez návrhu z vlastního podnětu. O provedení opravy je 
                                                 
37 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 204 
38 Srov. Rsp 19/95. Zdroj: Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 188 
39 Srov. § 35 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky pro vnitrostátní spory.  
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rozhodováno usnesením, pro jehož vydání, podpis a doručení platí totéž, co pro 

rozhodčí nález. 40 

 Od opravy chyb a jiných zřejmých nesprávností je třeba odlišit vydání tzv. 

doplňujícího rozhodčího nálezu, který je upraven v Řádech Rozhodčího soudu při 

Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Podle těchto 

řádů mohou strany do 30 dnů ode dne doručení rozhodčího nálezu žádat vydání 

doplňujícího nálezu, jestliže vydaný rozhodčí nález neobsahuje odpověď na všechny 

nároky stran. Doplňující rozhodčí nález je zpravidla vydáván na základě nového ústního 

jednání. Tímto je zajištěna zásada, že rozhodčí nález se musí vypořádat se všemi nároky 

žalobce, resp. protinároky žalovaného. 

8.1.3 Právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu 

 Podle § 28 odst. 1 ZRŘ musí být písemné vyhotovení rozhodčího nálezu doručeno 

stranám a po doručení opatřeno doložkou právní moci. Zákon nic neříká o způsobu, 

jakým má být doložka o právní moci na rozhodčím nálezu vyznačena. Vzhledem 

k tomu, že se svou povahou jedná o administrativní úkon, je třeba si přiklonit k názoru, 

že není nutné, aby rozhodčí doložka byla podepsána všemi rozhodci, resp. jejich 

většinou, ale je dostačující, vyznačí-li ji kterýkoli člen rozhodčího senátu (zpravidla 

předseda senátu).41 

 Právní moc nastává okamžikem doručení rozhodčího nálezu oběma stranám. To 

neplatí v případě, jestliže si strany dohodly možnost přezkumu rozhodčího nálezu 

jinými rozhodci podle § 27 ZRŘ. V takovém případě právní moc nastává až doručením 

rozhodnutí vydaného v příslušném přezkumném rozhodčím řízení podle § 27 ZRŘ, 

nebo marným uplynutím lhůty k podání žádosti o takový přezkum. 

 Současně s okamžikem nabytí právní moci nabývá rozhodčí nález i 

vykonatelnosti. Ačkoli zákon výslovně hovoří o „soudní vykonatelnosti“, neznamená 

to, že by nemohl být vykonán v souladu se zákonem č. 129/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Možnost 

takového přezkumu můžeme dovodit z ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) zmiňovaného 

exekučního řádu, kde je jako jeden z exekučních titulů uveden i vykonatelný rozhodčí 

                                                 
40 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 210 
41 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 220 



42 
 

nález.42  

 K otázce doručování rozhodčího nálezu se vyjádřil ve svém usnesení Nejvyšší 

soud, podle kterého musí být písemné vyhotovení rozhodčího nálezu doručeno stranám 

postupy zakotvenými v ustanoveních občanského soudního řádu.43 Podle názoru 

Nejvyššího soudu nepatří otázka postupu při doručování rozhodčího nálezu do okruhu 

procesních pravidel, jejichž úprava je v dispozici stran, popř. rozhodců. Strany totiž 

mohou upravovat procesní otázky postupu řízení od okamžiku jeho zahájení, do 

okamžiku jeho ukončení, tzn. do okamžiku vydání rozhodčího nálezu, resp. vydání 

usnesení v případě, že není vydáván rozhodčí nález. Mají-li u rozhodčího nálezu nastat 

účinky právní moci a vykonatelnosti, je tedy nutné při jeho doručování postupovat 

podle příslušných ustanovení OSŘ.44  

8.1.4 Přezkum rozhodčího nálezu 

 Jedním ze základních rysů rozhodčího řízení je jeho jednoinstančnost. V rámci 

rozhodčího řízení se proti rozhodčímu nálezu nelze bránit žádným řádným opravným 

prostředkem, podobně jak to lze v řízení před obecnými soudy. Jedinou výjimku 

představuje dohoda stran v rozhodčí smlouvě o tom, že rozhodčí nález může být 

k žádosti některé z nich nebo obou přezkoumán jinými rozhodci. Uvedený institut tak 

představuje jakousi druhou instanci v rozhodčím řízení, kdy je stranám poskytnuta 

možnost dosáhnout nápravy procesně i věcně nesprávného rozhodčího nálezu. 

Předmětem přezkumu může být pouze rozhodčí nález, nikoliv jiná procesní usnesení 

rozhodců. Nezbytnou podmínkou je požadavek zákona, aby se na přezkumu rozhodčího 

nálezu podíleli jiní rozhodci. Při dodržení této podmínky je pak na vůli stran, jakým 

způsobem dojde k vytvoření nového rozhodčího senátu. Je samozřejmě možné 

dohodnout, že rozhodčí nález bude přezkoumáván větším počtem rozhodců (za dodržení 

podmínky, aby jejich počet byl lichý) oproti předchozímu řízení. Přezkoumání 

rozhodčího nálezu je součástí rozhodčího řízení a řídí se ustanovením ZRŘ. Návrh je 

nutné podat ve lhůtě, kterou si strany dohodly, není-li taková lhůta určena, platí lhůta 30 

dnů od doručení rozhodčího nálezu straně, která návrh podává. 

 Rozhodci přezkoumávající rozhodčí nález mohou buď přezkoumaný rozhodčí 

                                                 
42 Odlišný názor srov. Macur, J. Kurs občanského práva procesního – Exekuční právo. 1 vydání. Praha: 
C. H. Beck, 1998, s. 27 
43 Úprava doručování je obsažena v  § 45 a násl. OSŘ  
44 Viz. Usnesení Nejvyššího soudu - sp. zn. 20 Cdo 1592/2006, ze dne 26. 4. 2007 
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nález potvrdit, nebo rozhodnout odchylně od výroku přezkoumávaného nálezu. 

V žádném případě nemohou věc vrátit k novému projednání, jako je tomu v řízení o 

řádném opravném prostředku před obecnými soudy. Existence dohody o přezkumu 

rozhodčího nálezu jinými rozhodci má vliv na právní moc a vykonatelnost rozhodčího 

nálezu. Právní moc ani vykonatelnost totiž v tomto případě nenastane dříve, než je o 

přezkumu rozhodnuto, resp. dříve než marně uplyne doba k podání návrhu o přezkum 

rozhodčího nálezu. 

 Přezkum rozhodčího nálezu jinými rozhodci je třeba odlišovat od řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu soudem. Soud může zrušit rozhodčí nález, pokud je v rozporu se 

základními pravidly rozhodčího řízení, jak o tom bude pojednáno níže v kapitole 9. 

Zásadně však nemá oprávnění zrušit rozhodčí nález z důvodu jeho věcné nesprávnosti. 

Ač institut přezkumu rozhodčího nálezu odstraňuje rizika spojená s jednoinstančností 

řízení, v praxi je jen velmi málo využíván. 
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9. Zrušení rozhodčího nálezu soudem  

 

 Jak již bylo výše pojednáno, v rozhodčím řízení je spor projednáván a rozhodován 

před rozhodci jako soukromoprávními subjekty. Platně uzavřená rozhodčí smlouva má 

důležité procesní účinky – jejím uzavřením dochází k vyloučení pravomoci obecných 

soudů. Pokud by byla podána žaloba k obecnému soudu ve věci, na kterou se vztahuje 

rozhodčí smlouva, soud by musel řízení k včas uplatněné námitce zastavit. V určitých 

případech je ale úloha soudu v rozhodčím řízení dosti důležitá. Již v předchozích 

kapitolách bylo pojednáno o úloze obecného soudu při jmenování rozhodců (jejich 

vyloučení), poskytování součinnosti při procesních úkonech, které sami rozhodci 

provést nemohou. Neméně významnou úlohou obecných soudů je oprávnění zrušit 

rozhodčí nález, jsou-li pro to splněny základní podmínky. Mnohdy je toto oprávnění 

soudu považováno veřejností za jakýsi opravný prostředek v rámci rozhodčího řízení. 

S tímto názorem nelze v žádném případě souhlasit. Smyslem tohoto institutu je zejména 

umožnit i v jiném řízení než v řízení o výkonu rozhodnutí soudní přezkum toho, zda 

byly zachovány základní podmínky pro konání rozhodčího řízení.45  

9.1 Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem a důvody 

pro jeho zrušení 

 Návrh na zrušení rozhodčího nálezu může podat pouze strana rozhodčího řízení, 

ve kterém byl napadený rozhodčí nález vydán. Návrh se podává u soudu, v jehož 

obvodu byl rozhodčí nález vydán. Lhůta k podání návrhu činí tři měsíce od doručení 

rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Podání návrhu 

nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Soud jej však může na 

žádost povinného přiznat, jestliže by mu neprodleným výkonem hrozila závažná újma. 

Návrh musí obsahovat zejména: 

                                                 
45 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2004, str. 231 



45 
 

• označení toho, kdo jej činí 

•  kterému soudu je určen 

• přesné označení rozhodčího nálezu, kterého se týká (včetně označení rozhodců, 

resp. označení stálého rozhodčího soudu, místa vydání nálezu, data doručení) 

• důvod, pro který je zrušení rozhodčího nálezu navrhováno  

• označení důkazů prokazujících existenci důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu 

• návrh musí být podepsán a datován.    

Důvody, pro které lze zrušit rozhodčí nález jsou vyjmenovány v § 31 ZRŘ. Jsou jimi:46 

a) rozhodčí nález byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí 

smlouvu -  jedná se o případy, kdy bylo v rozhodčím řízení rozhodováno o 

sporu, který nesplňoval podmínky tzv. arbitrability (spory které nejsou 

majetkové povahy, ve věci strany nemohou uzavřít smír atd.). K otázce 

arbitrability srov. kapitolu 3. 

b) rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na 

dohodnutou věc nevztahuje – neplatnost rozhodčí smlouvy může nastat 

z mnoha důvodů, například nedodržení písemné formy rozhodčí smlouvy, její 

pozdější zrušení dohodou stran atd. Důležité je upozornit, že soud zamítne 

návrh na zrušení rozhodčího nálezu z tohoto důvodu, jestliže strana, která se 

takového zrušení domáhá, mohla namítat nedostatek pravomoci rozhodců 

z tohoto důvodu v rozhodčím řízení již před tím, než začala jednat ve věci 

samé – tj. v době, kdy se strana poprvé vyjadřuje k věci samé, nejpozději však 

při zahájení ústního jednání.  

c) ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani 

jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem – např. 

rozhodoval jiný rozhodce než ten, který byl jmenován stranami, rozhodce 

ztratil způsobilost k právním úkonům apod. I zde platí, že navrhovatel musí 

uplatnit námitku z tohoto důvodu v rozhodčím řízení před tím, než začne 

jednat ve věci samé.  

d) rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců – tento důvod lze samozřejmě 
                                                 
46 Důvody pro které lze zrušit rozhodčí nález stanoví i Evropská úmluva o obchodní arbitráži a Úmluva o 
řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států  (Washingtonská úmluva). Důvody v těchto 
úmluvách jsou v zásadě podobné důvodům upraveným v ZRŘ. Na rozdíl od Evropské úmluvy a ZRŘ 
však podle Washingtonské úmluvy o zrušení rozhoduje předsedou určený tříčlenný výbor rozhodců ad 
hoc.  
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uplatnit pouze tehdy, rozhodovalo-li v rozhodčím řízení více rozhodců, nikoliv 

tam, kde spor byl projednáván a rozhodován rozhodcem jediným. 

e) straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat – tento důvod 

pro zrušení rozhodčího nálezu patří mezi nejvíce uplatňované. Rozhodci jsou 

povinni poskytnout stranám v rozhodčím řízení plnou příležitost k uplatnění 

jejich práv, přičemž je nutno důsledně dodržovat zásadu rovnosti stran. 

f) rozhodčí nález odsuzuje stranu k plnění, které nebylo oprávněným žádáno, 

nebo k plnění podle tuzemského práva nemožnému nebo nedovolenému – 

jedná se především o vady vlastního rozhodčího nálezu - rozhodci zásadně 

nemohou ve výrokové části rozhodčího nálezu uložit straně plnění, které 

nebylo žádáno, nemohou jít nad rámec návrhu (ultra petitum). 

g) zjistí se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat 

o obnovu řízení – důvody pro které lze v občanském soudním řízení žádat o 

obnovu řízení jsou vymezeny v § 228 odst. 1 OSŘ. Jsou jimi zaprvé 

skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl účastník 

použít v původním řízení, pokud mohou přinést příznivější rozhodnutí ve věci 

pro účastníka, který se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. Druhým takovým 

důvodem je možnost provést důkazy, které nemohly být provedeny 

v původním řízení, pokud mohou přinést příznivější rozhodnutí ve věci pro 

účastníka, který se zrušení rozhodčího nálezu domáhá. 

 Na tomto místě je třeba upozornit, že i zrušení rozhodčího nálezu z tohoto 

důvodu je vázáno lhůtou tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu straně, 

která se zrušení domáhá. Analogické použití úpravy obsažené v OSŘ, podle 

které běží tříměsíční lhůta k podání návrhu na obnovu řízení od okamžiku, kdy 

se navrhovatel o důvodu obnovy dozvěděl, se vzhledem k úpravě lhůty 

uvedené v § 32 odst. 1 ZRŘ neuplatní. 

9.2 Postup po zrušení rozhodčího nálezu soudem 

 Nezamítne-li soud návrh na zrušení rozhodčího nálezu, rozhodčí nález rozsudkem 

zruší. Další postup po právní moci rozsudku, kterým byl rozhodčí nález zrušen, je 

závislý na důvodu zrušení takového nálezu. Byl-li tímto důvodem nedostatek pravomoci 
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rozhodců věc rozhodnout způsobený nedostatkem arbitrability, nebo neplatností 

rozhodčí smlouvy, jejím zrušením nebo tím, že byla projednávána věc, na níž se 

rozhodčí smlouva nevztahuje (tedy důvody uvedené v § 31 písm. a) nebo b) ), soud 

může po právní moci rozsudku k návrhu některé ze stran pokračovat v jednání ve věci 

samé a tuto věc rozhodnout. Je-li zrušen rozhodčí nález z jiných důvodů než z těch, 

které jsou uvedeny v § 31 písm. a) nebo b), zůstává nadále rozhodčí smlouva platná a 

obecný soud nemá pravomoc ve věci jednat a rozhodnout. Strany tak mohou svůj spor 

řešit v novém rozhodčím řízení. Z projednání sporu v tomto novém rozhodčím řízení 

jsou zásadně vyloučeni rozhodci, kteří vydali zrušený rozhodčí nález. 

10. Výkon rozhodčího nálezu 

 Institutu rozhodčího řízení je využíváno k řešení sporů zejména pro jeho typické 

vlastnosti, jako je rychlost a neformálnost řízení. Strany rozhodčí smlouvy mají 

nepochybně zájem na tom, aby jejich případné nároky byly přiznány co možná 

nejrychleji a s co možná nejnižšími náklady. Samozřejmě mají zájem na tom, aby 

přiznané nároky, resp. jim odpovídající uložené povinnosti mohly být vykonány 

uplatněním státní moci, nejsou-li splněny dobrovolně. Rozhodčí nález doručený stranám 

nabývá právní moci a stává se závazným a vykonatelným. Ve  vztahu k vykonatelnosti 

je rozhodčí nález postaven naroveň pravomocnému rozhodnutí soudu. V pojednání o 

vykonatelnosti rozhodčích nálezů je třeba rozlišovat, zda se jedná o výkon rozhodčího 

nálezu vydaného v rozhodčím řízení na území České republiky, nebo zda jde o výkon 

rozhodčího nálezu vydaného v cizině. 

10.1 Výkon tuzemského rozhodčího nálezu v České republice 

 Rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení konaném na území České republiky, 

který nabyl právní moci (je označen doložkou právní moci) může zde být vykonán 

dvěma způsoby: 

a) soudním výkonem rozhodnutí podle ustanovení části šesté OSŘ 

b) výkonem prostřednictvím soudních exekutorů podle zákona č. 120/2001 Sb., o 

soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
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 Byl-li nařízený výkon rozhodčího nálezu, má strana, proti níž je nařízen výkon 

rozhodčího nálezu, právo podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí. Je lhostejné, zda 

se jedná o výkon rozhodčího nálezu podle příslušných ustanovení OSŘ nebo podle 

ustanovení exekučního řádu. Důvody pro podání návrhu jsou stanoveny jednak obecně 

v § 268 OSŘ47, na který odkazuje § 35 odst. 1 ZRŘ, jednak výlučně pro výkon na 

základě rozhodčího nálezu v § 35 odst. 1 písm. a) až c) ZRŘ. Těmito zvláštními důvody 

jsou:  

a) jedná se o rozhodčí nález vydaný ve sporu, který není arbitrovatelný; 

nebyl usnesen většinou rozhodců; odsuzuje k plnění podle tuzemského 

práva nemožnému nebo nedovolenému, nebo k plnění, které je 

nepřípustné;  

b) strana nebyla v rozhodčím řízení zastoupena zákonným zástupcem, 

ačkoliv v takovém řízení zastoupena být musela, a její jednání nebylo ani 

dodatečně schváleno; 

c) zástupce strany v rozhodčím řízení nebyl k takovému jednání zmocněn a 

jeho jednání nebylo dodatečně schváleno 

Podle § 35 odst. 2 ZRŘ, je-li podán návrh na zastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu § 

35 odst. 1 ZRŘ, soud řízení o výkonu rozhodnutí přeruší a uloží povinnému, aby do 30 

dnů podal u příslušného soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Není-li v takové 

lhůtě návrh podán, pokračuje soud v řízení o výkon rozhodčího nálezu. Z dikce tohoto 

ustanovení vyplývá, že za dané situace soud vždy přeruší řízení o výkon rozhodnutí a 

uloží povinnému podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu, ať je takový návrh o 

zastavení výkonu rozhodnutí podán z důvodů uvedených v OSŘ nebo z důvodů v § 35 

                                                 
47 Dle ustanovení § 268 OSŘ jsou těmito důvody: 

 
a) výkon rozhodnutí byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; 
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo 
neúčinným; 
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení; 
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny; 
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí 
jeho nákladů; 
f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo 
nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267); 
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; 
bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže 
právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; 
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. 
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odst. 1 písm. a) až c). Takový výklad by ale mohl vést k dosti absurdním situacím, kdy 

by například mohl být podán návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu, že výkon 

rozhodnutí byl nařízen, ačkoli se rozhodčí nález dosud nestal vykonatelným. Z tohoto 

hlediska bude nutné za správný postup považovat přerušení výkonu rozhodnutí a 

uložení povinnému podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu toliko z důvodů 

uvedených v § 35 odst. 1 písm. a) až c). V ostatních případech postupovat podle 

příslušných ustanovení OSŘ.48 

10.2 Výkon cizích rozhodčích nálezů 

 Kritériem pro odlišení tuzemského a cizího rozhodčího nálezu je místo jeho 

vydání. Tuzemským rozhodčím nálezem je tedy rozhodčí nález, který byl vydaný na 

území České republiky. Přitom není rozhodné, zda byl takový nález vydán v řízení 

s mezinárodním prvkem či nikoli. Cizím rozhodčím nálezem je potom ten, který byl 

vydán mimo území České republiky. 

 Jedna z nesporných výhod rozhodčího řízení je, oproti výkonu soudních rozsudků, 

snadnější výkon rozhodčích nálezů na území jiných států. Předpokladem výkonu cizího 

rozhodčího nálezu je jeho uznání. To znamená, že jsou mu přiznány právní účinky 

tuzemského rozhodčího nálezu. ZRŘ podmiňuje uznání a výkon cizího rozhodčího 

nálezu zaručením vzájemnosti. Vzájemnost je zaručena, jestliže stát, na jehož území byl 

vydán nález, který zde má být uznán a vykonán, také uznává a vykonává rozhodčí 

nálezy vydané na území České republiky. Postačí, jestliže cizí stát prohlašuje všeobecně 

cizí rozhodčí nálezy za vykonatelné za podmínky vzájemnosti. Uznání cizího 

rozhodčího nálezu probíhá tak, že se k němu přihlédne, jsou-li zachovány podmínky § 

39 ZRŘ.49 

 Při uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů je zvláště nutné respektovat 

ustanovení § 47 ZRŘ, podle něhož se ustanovení ZRŘ použije tehdy, nestanoví-li něco 

                                                 
48 Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2004, str. 265 
49 Ustanovení § 39 ZRŘ upravuje podmínky, za nichž lze uznání a výkon rozhodčího nálezu odepřít. 
Těmito podmínkami jsou: 

a) rozhodčí nález není podle práva státu, v němž byl vydán, pravomocný nebo vykonatelný, 
b) rozhodčí nález je stižen vadou uvedenou v § 31 ZRŘ -  tedy vadou pro níž lze podat návrh na 

zrušení rozhodčího nálezu soudem 
c) rozhodčí nález odporuje veřejnému pořádku.  



50 
 

jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů. Mezi mezinárodními smlouvami použitelnými v rámci uznávání a 

výkonu rozhodčích nálezů zaujímá zvláštní místo Úmluva o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů uzavřená 10. června 1958 v New Yorku (Newyorská úmluva).  

Newyorská úmluva byla brzy ratifikována velkou většinou států světa. Tehdejší 

Československá republika přistoupila k této úmluvě v roce 1959 a v roce 1993 se na 

základě sukcese stala smluvním státem této úmluvy Česká republika. Newyorská 

úmluva upravuje uznání a výkon rozhodčích nálezů vydaných na území státu odlišného 

od státu, kde je o jejich uznání a výkon žádáno. Každý smluvní stát Newyorské úmluvy 

je povinen uznat cizí rozhodčí nález za závazný a povolit jeho výkon podle předpisů o 

řízení, jež platí na území, kde je nález uplatňován. Podmínky, které musí strana žádající 

o uznání a výkon rozhodčího nálezu splnit jsou: 

a) žádost o uznání a výkon rozhodčího nálezu; 

b) originál rozhodčího nálezu řádně potvrzený nebo jeho řádně ověřená 

kopie; 

c) originál písemné rozhodčí smlouvy nebo její řádně ověřená kopie. 

 Jestliže rozhodčí nález nebo rozhodčí smlouva nejsou vyhotoveny v jazyku země, 

v níž se o uznání a výkon rozhodčího nálezu žádá, musí být předložen překlad (ověřen 

úředně nebo přísežným tlumočníkem anebo diplomatickým nebo konzulárním 

zástupcem) těchto dokumentů to tohoto jazyka. 

 Newyorská úmluva výslovně zakazuje smluvním státům stanovit pro uznání a 

výkon cizích rozhodčích nálezů podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní 

poplatky, než které mají stanoveny pro uznání a výkon nálezů místních (národních). 

 Stejně jako ZRŘ i Newyorská úmluva zakotvila ve svých ustanoveních důvody, 

pro které je možné uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů odepřít. Tyto důvody lze 

rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří důvody, pro něž může být odepřeno uznání 

a výkon cizího rozhodčího nálezu, jestliže o to strana požádá a řádně prokáže existenci 

jednoho z následujících důvodů: 

a) strana rozhodčí smlouvy nebyla způsobilá k jejímu uzavření, rozhodčí smlouva 

není platná podle práva, podle kterého byla uzavřena (není-li to možné určit, tak 

podle práva země, kde byl nález vydán); 

b) strana, proti níž je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení 
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rozhodce nebo o rozhodčím řízení nebo nemohla z jiných důvodů uplatnit své 

požadavky; 

c) byl vydán nález o sporu, ohledně kterého nebyla uzavřena rozhodčí smlouva, 

nebo který není v jejích mezích; 

d) složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s ujednáním 

stran a nebylo-li takového ujednání, v souladu s právem země, kde se rozhodčí 

řízení konalo; 

e) rozhodčí nález dosud není pro strany závazný, byl zrušen, jeho výkon byl odložen 

orgánem země, v níž nebo podle jejíhož řádu byl rozhodčí nález vydán. 

 Druhá skupina důvodů představuje ty, ke kterým přihlíží sám orgán země, kde se 

o uznání a výkon žádá, i bez žádosti strany. Jedná se o tyto důvody: 

a) předmět sporu nemůže být předmětem rozhodčího řízení podle práva země, kde 

je o uznání a výkon žádáno; 

b) uznání nebo výkon rozhodčího nálezu by byl v rozporu s veřejným pořádkem 

takového státu. 

 Odepře-li stát pro existenci některého z výše uvedených důvodů uznat a vykonat 

cizí rozhodčí nález, neznamená to, že by tento nemohl být uznán a vykonán v jiné zemi.  
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11. Rozhodčí soud při hospodářské komoře České republiky 

a agrární komoře České republiky 

 

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky (Rozhodčí soud) zde má již dlouholetou tradici. Byl založen výnosem 

Ministerstva zahraničního obchodu v roce 1949 při Československé obchodní a 

průmyslové komoře. Svůj nynější název nese od 1.1. 1995, kdy došlo ke sloučení 

Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České 

republiky.50 Sídlem Rozhodčího soudu je Praha. 

 Rozhodčí soud v současné době rozhoduje jak spory vnitrostátní, tak spory 

mezinárodní. V roce 2005 byl Rozhodčí soud pověřen sdružením EURid k vypracování  

ADR (alternativního řešení sporů) pro spory o doménová 

jména .eu  V rámci rozhodčího řízení on-line je oprávněn dále rozhodovat spory o 

doménová jména .cz. 

 

Statistika počtu rozhodnutých    

sporů.Zdroj:www.soud.cz/downlo

ad/statistika.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Zákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou 
komorou Česk republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České 
národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky. 

Rok vnitrostátní spory mezinárodní spory celkem 

2000 152 40 192 

2001 183 33 216 

2002 228 54 282 

2003 403 47 450 

2004 544 54 598 

2005 609 60 669 

2006 1158 79 1237 

2007 1015 67 1082 

2008 1320 82 1402 
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11.1  Organizace Rozhodčího soudu 

 Rozhodčí soud se skládá z předsednictva, rozhodců a tajemníka Rozhodčího 

soudu.   

 Předsednictvo je statutárním orgánem Rozhodčího soudu a je tvořeno z třinácti 

rozhodců jmenovaných z listiny rozhodců vedené tímto soudem představenstvy 

Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky na dobu tří 

let. Předsednictvo ze svých řad jmenuje předsedu a místopředsedy Rozhodčího soudu, 

kteří jednají jménem Rozhodčího soudu navenek. 

 Tajemník organizuje činnost Rozhodčího soudu a plní další úkoly stanovené pro 

něj Řádem rozhodčího soudu nebo z pověření předsednictva Rozhodčího soudu. 

 Rozhodčí soud vede seznam rozhodců. Na listinu rozhodců může být zapsána 

osoba, která si svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti 

a zkušenosti včetně znalosti práva ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku 

úspěšného výkonu funkce rozhodce. Státní občanství České republiky není pro zápis na 

listinu rozhodců podmínkou. O zapsání na listinu a o vypuštění z listiny rozhoduje 

předsednictvo.51 Listina rozhodců je dostupná v sídle soudu a na internetové stránce 

Rozhodčího soudu: www.soud.cz. Zde je rozdělena na Listinu rozhodců obecně, zvláště 

pak na Listinu rozhodců pro vnitrostátní spory a nově Listinu rozhodců pro 

spotřebitelské spory. 

11.2  Pravidla pro řízení před Rozhodčím soudem 

 Řízení před Rozhodčím soudem probíhá zpravidla podle pravidel, která jsou 

obsažena v řádech, které Rozhodčí soud vydává ve smyslu § 13 odst. 2 ZRŘ. Jedná se o 

Řád Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory a Řád Rozhodčího soudu pro mezinárodní 

spory. Oba řády jsou publikovány v  Obchodním věstníku a přístupny též na 

internetových stránkách Rozhodčího soudu. Oba dokumenty dále obsahují přílohu – 

Pravidla o nákladech řízení. V podobě dodatku k Řádu Rozhodčího soudu pro 

vnitrostátní spory byl v roce 2004 přijat Řád pro rozhodčí řízení on-line. 

 Všechny tyto dokumenty obsahují poměrně podrobnou a komplexní úpravu 

                                                 
51 Čl. IV statutu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky 
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procesních otázek rozhodčího řízení. Podle Řádu pro vnitrostátní spory je postupováno 

tehdy, jestliže všechny strany sporu mají sídlo (u fyzických osob bydliště) na území 

České republiky, dále tehdy, jestliže organizační složky zahraničních osob (§ 21 

obchodního zákoníku) nebo organizační složky vykonávající činnost podle zvláštního 

zákona52 mají sídlo na území České republiky a jsou zapsané v obchodním rejstříku, 

pokud je na takový spor třeba použít českého hmotného práva a jsou-li veškerá písemná 

podání a přednesy stran v češtině (popř. slovenštině) a koná-li se rozhodčí řízení a 

vynáší-li se rozhodnutí v češtině (popř. slovenštině).53 

   

11.3  Rozhodčí řízení on-line 

 Rozhodčí soud umožňuje zvláštní způsob vedení rozhodčího řízení – rozhodčí 

řízení on-line, kdy je veškerý kontakt mezi stranami a rozhodčím soudem, resp. 

rozhodcem, veden výlučně elektronickou cestou. Použití tohoto způsobu rozhodování 

sporů je samozřejmě plně v dispozici stran. Pouze rozhodčí řízení ve sporech o 

doménová jména .cz lze vést pouze tímto způsobem. Technickými požadavky pro 

využívání tohoto způsobu rozhodování sporů kladenými na strany jsou pouze přístup k  

internetu a existence vlastní elektronické adresy pro příjem a odesílání elektronické 

pošty. Povinnost používat elektronického podpisu podle zákona č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu je stanovena pouze pro rozhodce.  

 Aby strany mohly projednat svůj spor v rozhodčím řízení on-line, je zapotřebí 

sjednat v rozhodčí smlouvě použití Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Tímto se strany a 

potažmo i Rozhodčí soud omezují k výhradnímu používání komunikačních prostředků 

Internetu. Teprve, není-li to v konkrétním případě technicky možné, může rozhodce 

připustit jinou formu. 

 Důležitým pojmem v rozhodčím řízení on-line je tzv. administrační místo, kterým 

je internetová adresa Rozhodčího soudu pro rozhodčí řízení on-line : 

www.arbcourtonline.cz. Na toto administrační místo žalobce podává žalobu k zahájení 

rozhodčího řízení on-line a zde je také informován o důležitých postupech v řízení, 

včetně pravidel o nákladech řízení. Řád pro rozhodčí řízení online obsahuje výčet 
                                                 
52 Např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách 
53 Srov. ustanovení § 1 odst. 3. Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory. 
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náležitostí, které musí žaloba obsahovat vedle obecných náležitostí uvedených v Řádu 

rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory.54    

 Pro veškerá podání účastníků, pro veškerá rozhodnutí rozhodce a uchovávání 

veškerých písemností v elektronické podobě je v rámci konkrétního sporu zřízena u 

administračního místa unikátní internetová adresa, tzv. sudiště. Prostřednictvím sudiště 

pak probíhá celé řízení. Přístup na sudiště je umožněn jen účastníkům řízení a 

Rozhodčímu soudu. 

 I přesto, že pro řízení on-line nejsou stanoveny nikterak náročné technické 

podmínky, které by musely strany splňovat, může nastat situace, kdy některý 

z účastníků řízení nebude schopen se řízení účastnit. V takovém případě může Rozhodčí 

soud usnesením rozhodnout, že řízení nebude nadále vedeno podle Řádu pro rozhodčí 

řízení on-line, nýbrž standardní cestou podle Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní 

spory. Takto může Rozhodčí soud rozhodnout i v jiných případech, kdy dojde k závěru, 

že rozhodčí řízení on-line nemůže být takto vedeno. Všechny dosavadní řádně učiněné 

úkony zůstávají po vydání usnesení nadále v platnosti. 

 Samotné řízení probíhá před jediným rozhodcem jmenovaným předsedou 

Rozhodčího soudu. 

 Podmínkou řízení je zaplacení poplatku ve lhůtě pěti dnů od podání žaloby 

administračnímu místu. Není-li poplatek zaplacen, žaloba se neprojednává a po určité 

době dochází k zastavení řízení. Základní výše poplatku činí 3% z hodnoty předmětu 

sporu, nejméně tři tisíce korun českých, nejvýše však jeden milion korun českých. Výše 

poplatku, jeho placení a úhrada ostatních nákladů řízení jsou upraveny v Pravidlech o 

nákladech rozhodčího řízení on-line, která tvoří přílohu Řádu Rozhodčího soudu pro 

rozhodčí řízení on-line. 

 Zvláště upraveny jsou též lhůty pro vyjádření žalovaného k žalobě a pro vyjádření 

k protižalobě, které činí deset dnů ode dne vyrozumění žalovaného o vytvoření sudiště, 

resp. deset dnů ode dne vyrozumění protižalovaného o protižalobě. Na žádost učiněnou 

podáním na sudiště může být lhůta v odůvodněných případech prodloužena. 

                                                 
54 Kromě náležitostí uvedených v § 17 Řádu Rozhodčího soudu pro vnitrostátní spory musí žaloba navíc 
obsahovat:  

a) odkaz na sjednanou rozhodčí smlouvu o vedení sporu elektronickou cestou; 
b) označení důkazů 
c) e-mailovou adresu žalobce, pro komunikaci s Rozhodčím soudem pro účely rozhodčího řízení; 
d) poslední známou platnou e-mailovou adresu žalovaného; a 
e) poštovní adresy, telefonní a faxová čísla účastníků řízení (žalobce i žalovaného). 
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 Výsledkem rozhodčího řízení on-line je vydání rozhodčího nálezu uveřejněním na 

sudišti. Rozhodčí nález musí být podepsán rozhodcem v souladu s § 2 písm. b), § 3 a § 

4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Sudiště musí zůstat nadále 

přístupné účastníkům řízení po dobu třiceti kalendářních dní ode dne vydání rozhodčího 

nálezu. Na žádost účastníka je Rozhodčí soud povinen vydat rozhodčí nález též 

v listinné podobě. 

 Právní úprava řešení soukromoprávních sporů v rámci rozhodčího řízení on-line 

bude nepochybně nadále rozvíjena a zdokonalována v souvislosti s rostoucím zájmem o 

tento způsob řešení sporů.  
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12. Závěr 

 

 I přes svou dlouhou historii je u nás rozhodčí řízení stále institutem rozvíjejícím 

se a získávajícím teprve svou popularitu. Velkého pokroku bylo dosaženo zejména 

přijetím zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, kdy 

byl rozsah sporů projednávaných v rozhodčím řízení rozšířen i na vnitrostátní spory. 

Popularita rozhodčího řízení neustále stoupá, a to nejenom u nás, ale především 

celosvětově. Příčinou tohoto zvyšujícího se zájmu jsou nesporně základní 

charakteristické rysy tohoto způsobu rozhodování sporů, jako je rychlost, neformálnost, 

neveřejnost a někdy zpravidla také (i když ne vždy) nižší náklady řízení. S růstem 

podnikatelských aktivit soukromého sektoru a konkurence roste i zájem na včasné 

stabilizaci majetkových poměrů podnikajících osob v případě vzniku sporu. Té bude při 

řešení daného sporu zajisté lépe dosaženo využitím rozhodčího řízení, kde rychlost 

řízení je jednou z hlavních priorit. Na druhou stranu nelze opominout rizika, které 

s sebou tento způsob řešení sporů přináší. Uvedené přednosti rozhodčího řízení 

umožňuje zejména minimální stanovení závazných procesních podmínek a v tomto 

směru tedy kladení důrazu na dohodu stran. A právě tato úprava postupu řízení, 

obsažená v dohodě stran, či určená samotnými rozhodci, může významným způsobem 

ovlivnit kvalitu řízení a tím i jeho výsledek. Neméně důležitým faktorem pro řádný 

průběh řízení je výběr rozhodců. Zde mají strany, díky velmi liberálním zákonným 

podmínkám pro výkon funkce rozhode, možnost vybírat tyto osoby z velmi širokého 

spektra osob. Je tedy na stranách aby vybraly kvalifikovanou osobu vzhledem k povaze 

a charakteru sporu, a za svůj výběr nesou také odpovědnost.  

 Lze tedy jen doporučit, aby zejména v případech řízení ad hoc byly strany již při 

uzavírání rozhodčí smlouvy dostatečným způsobem informováni o možných 

problémech v rozhodčím řízení a vlastní úpravou obsaženou v rozhodčí smlouvě tyto 

problémy eliminovaly. Jedná se především o úpravu způsobu určení rozhodců, otázky 

jejich odměn, úpravu pravidel řízení, včetně místa řízení, doručování písemností, 

možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci, atd.  Řešení těchto otázek se 
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lze většinou vyhnout založením pravomoci některého ze stálých rozhodčích soudů, 

podrobení se pravidlům těchto soudů a využitím jejich administrativního zázemí. 

 I přes veškeré výhody rozhodčího řízení nelze v žádném případě opominout, že 

základní ochranu práv a povinností vyplývajících z právních vztahů nám poskytuje stát 

prostřednictvím svých orgánů – nezávislých a nestranných soudů. V této souvislosti je 

vhodné také upozornit na aktuální vývoj právní úpravy zejména civilního procesu. Již 

řadu let je v pozornosti možná rekodifikace civilního procesu. Cílem je zejména zrychlit 

řízení před soudy, učinit jej efektivnějším a hospodárnějším. Významnou úlohu v těchto 

snahách má vývoj evropského práva a doporučení Rady Evropy, která se snaží 

modernizovat civilní proces, tak aby se stal skutečně rychlejším a pružnějším.55  

                                                 
55 Více o možném budoucím vývoji civilního procesu srov. Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo 
procesní, 5. aktualizované vydání doplněné o předpisy evropského práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2004, 
str. 55 



59 
 

Seznam použité literatury 
 

Knižní prameny 

Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2004 
 
Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2008 
 
Forejt, A.: Řešení sporů v rozhodčím řízení. Praha: Prospektrum Praha, 1995  
 
Klein, B., Doleček, M.: Rozhodčí řízení. Praha: ASPI, a.s., 2007      
 
Kučera, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 6. opravené a doplněné vydání. Brno: 
Doplněk, 2004 
 
Růžička, K.: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005 
 
Winterová, A. a kolektiv: Civilní právo procesní, 5. aktualizované a doplněné vydání 
doplněné o předpisy evropského práva, Praha:  Linde Praha, a.s., 2008 
 
Tichý, L. a kolektiv: Dokumenty ke studiu Evropského práva. 2. přepracované a 
doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2002 
 
 
Příspěvky v periodickém tisku 
 
Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení a komunitární právo. Právní rozhledy, 11/2002 
 
Bělohlávek, A.: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení. Právní rádce, 10/2003 
 
Bělohlávek, A.: Rozhodčí řízení on-line. Právní rozhledy, 12/2004 
 
Bělohlávek, A.: Řešení sporů a rozhodčí řízení on-line. Právní rádce, 7/2004 
 
Bělohlávek, A.: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení. Právní rádce, 10/2003 
 
Bělohlávek, A.: Nové směry v rozhodčím řízení a při řešení sporů z mezinárodního 
obchodního styku. Právní rádce, 2/2004 
 
Bělohlávek, A.: Ochrana rozhodčím soudem, Ekonom 32/2000 
 
Bělohlávek, A. et Pezl, T.: Postavení rozhodčího řízení v systému ochrany práv a 
ústavního pořádku České republiky a dalších zemí. Právní rozhledy, 7/2004 
 



60 
 

Lisse, L.: K požadavkům na výkon funkce rozhodce a liberalizace rozhodčího 
soudnictví, Právní rozhledy, 6/2006, C.H. Beck 
 
Pecha, R.: K právní povaze rozhodčích nálezů. Bulletin advokacie, 5/2003 
 
Pospíšil, P.: O právu rozhodce na odměnu za rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení, 
Bulletin advokacie, 11-12/2005 
 
Raban, P.: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. Bulletin advokacie, 1/2003 
 
Zoulík, F.: Některé problémy rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, 1/2007 
 
 
Právní předpisy: 
 

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

v platném znění 

o zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění 

o zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění 

o zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů 

o zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

o zákon č. 223/1994 Sb., o sloučení Československé obchodní a průmyslové 

komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím 

souvisejících a o změně a doplnění zákona ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 

o Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře české republiky pro vnitrostátní spory 

o Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky pro mezinárodní spory 

o Statut Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky 

o Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) – 

publikována vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 74/1959 Sb. 

o Evropská úmluva o obchodní arbitráži - publikována vyhláškou ministra 

zahraničních věcí č. 176/1964 Sb. 



61 
 

Resumé 

 

Arbitration Proceedings in the Czech Republic 

 

 Arbitration proceedings represent an out-of-court method of settlement of 

property disputes. It allows the parties that their dispute can be heard and decided before 

arbitrators or a permanent arbitration court. The basic characteristic features of the 

arbitration proceedings consist in particular in their promptness, certain informality and 

in the fact that the dispute is heard and decided in a single instance. The result of the 

arbitration proceedings consists usually in rendering an arbitral award having the effect 

of a final and conclusive judicial decision granted by the law. The basic legal regulation 

of the arbitration proceedings in the Czech Republic is provided by Act No. 216/1994 

Coll., on Arbitration and Enforcement of Arbitral awards (“Arbitration Act”). 

 Only property-related disputes may be heard and decided in the arbitration 

proceedings, namely provided that such a dispute would otherwise fall within the 

jurisdiction of the courts of general jurisdiction and that the parties could resolve the 

subject-matter of such a dispute by conciliation. From the subject-matter of the 

arbitration proceedings, the Arbitration Act expressly excludes disputes resulting from 

bankruptcy or composition proceedings, disputes over enforcement of decisions and 

disputes of public non-profit in-patient health establishments established pursuant to 

Act No. 245/2006 Coll., on public on-profit in-patient health establishments. 

 Another essential prerequisite for holding the arbitration proceedings lies in the 

existence of validly concluded written arbitration agreement. By the arbitration 

agreement, the parties demonstrate their will not to settle their dispute in the 

proceedings before the courts of general jurisdiction but to hear and decide the same in 

the arbitration proceedings. The arbitration agreement can relate to possible disputes 

that may arise in the future from a certain legal relationship  or from a defined scope of 

legal relationships (arbitration clause) or from already existing specific dispute 

(agreement  on arbitrator). Arbitration agreement has to be concluded in writing, 

otherwise it is invalid. Upon conclusion of arbitration agreement, the jurisdiction of 

courts of general jurisdiction with respect to the dispute to which such agreement relates 
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is excluded. Should either party file an action with the general court the subject-matter 

of which would consist in a dispute to which the arbitration agreement relates, the other 

party will be entitled to lodge a plea of incompetence of such court due to existence of 

the concluded arbitration agreement. In such a case the court will not hear the case and 

will discontinue the proceedings.  

 Disputes in the arbitration proceedings are heard and decided by arbitrators as the 

legal persons under private law. According to the Arbitration Act, any individual being 

of age and having full legal capacity may become an arbitrator. The office of an 

arbitrator is incompatible with the office of a judge of a Czech general court, 

Constitutional Court judges and prosecuting attorneys.  Only an impartial and unbiased 

person may be the arbitrator in a specific dispute. The law regulates the conditions for 

disqualification of an arbitrator from hearing the dispute. 

 The arbitration proceedings may take place before one or several arbitrators or 

before permanent arbitration court. The Arbitration Act provides that permanent 

arbitration courts may be established only on the basis of law. In their Statutes and 

Rules, the permanent arbitration court regulate detailed procedural rules of the 

arbitration proceedings, methods of appointment of arbitrators, rules concerning the 

costs of proceedings, etc. The advantage lies in the existence of administrative 

background of the permanent arbitration court providing for organizational tasks. 

 The arbitration proceedings are commenced upon an action. The arbitrators 

themselves are entitled to decide on the matter of jurisdiction. The objection of 

incompetence of the arbitrators may be raised by either party not later than upon the 

initial act on the merits. The subsequent course of the proceedings is determined in 

particular by an agreement between the parties or by the rules of the permanent courts 

of arbitration. In the absence of the foregoing, the arbitrators will proceed as they deem 

appropriate. Primarily, they always seek to reconcile the parties. In their decision-

making, the arbitrators follow the substantive law by which the dispute is governed. 

Should the parties authorize so, the arbitrators may decide according to the principles of 

equity. 

 The arbitration proceedings are terminated upon rendition of an arbitral award or 

resolution on termination of the proceedings. The arbitration award must be drawn up in 

writing, must include reasoning and must be signed by at least majority of arbitrators. 
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The parties may agree that the arbitration award will be reviewed by different 

arbitrators. In such a case, a motion for review must be filed within the time limit 

agreed between the parties or else within the time limit of 30 days of the delivery of the 

arbitration award to the party having filed the motion. The arbitral award becomes 

effective and enforceable upon the delivery of the arbitration award. Where the parties 

agreed the review of the arbitration award option, the arbitral award becomes effective 

and enforceable upon the delivery of the decision in the review proceedings or upon the 

expiry of the time limit for filing the motion for review. 

 The Arbitration Proceedings Act stipulates reasons for which the arbitral award 

may be cancelled upon the motion of either party. Only Czech general courts are 

authorized to overturn an arbitral award. The court in particular examines whether the 

basic prerequisites in the particular case for exclusion of the jurisdiction of the general 

courts and for establishing of the competence of the arbitrators or permanent court of 

arbitration have been complied with. 

 A final and conclusive arbitral award has been granted the effect of a final and 

conclusive judgment of a court. Should the duties imposed in the statement of the 

arbitral award be not satisfied voluntarily, a judicial execution of the arbitral award may 

be ordered under the provision of Act No. 99/1963 Coll., the Code of Civil Procedure, 

or execution by the medium of the court executors pursuant to Act No. 120/2001 Coll., 

on court executors and on distrainment (Code of Execution). The enforcement of 

foreign arbitration awards is secured in particular by international treaties, in particular 

by the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards. 

 One of the permanent courts of arbitration operating in the territory of the Czech 

Republic is the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech 

Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic established in 1949 

(“Arbitration Court”). Currently, the Arbitration Court decides both domestic and 

international disputes. In 2005, the EURid association entrusted the Arbitration Court 

with preparation of the ADR (alternative dispute resolution) for disputes with respect to 

.eu domain names.  The Arbitration Court provides the option of special method of 

conducting of the arbitration proceedings – online arbitration proceedings. In this case, 

all contacts between the parties and the court or the arbitrator, as the case may be, are 
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made solely in the electronic form. 

 The interest in resolution of disputes in the arbitration proceedings has been 

continuously growing worldwide. The reason consists in the basic characteristic features 

of the arbitration proceedings such as promptness, informality and usually also lower 

costs. Even in spite of these advantages, it is necessary to realize that the fundamental 

protection of the rights and obligations resulting from legal relationships is ensured 

primarily by means of the judiciary. 
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