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1. Úvod 

 

Vývoj v posledních desetiletích jasně ukazuje, že rozhodčí řízení, jako forma 

alternativního řešení sporů, si v oblasti mezinárodního obchodu získává stále více na 

popularitě. Rozvoj mezinárodního obchodu vede nevyhnutelně k nárůstu počtu sporů a 

v důsledku toho roste i potřeba pro vytvoření efektivního a spravedlivého systému 

řešení sporů. Tato potřeba je do značné míry uspokojena rozhodčím řízením, které 

zejména v oblasti mezinárodního obchodu pomalu ale jistě nahrazuje řízení před 

národními soudy. Rozhodčí řízení je značně odlišný systém, neboť rozhodováním jsou 

pověřeni jedinci, kteří se sami pohybují ve světě mezinárodního obchodu a nikoli 

státem pověření a vyškolení soudci. Přesto základním požadavkem zůstává požadavek 

nestrannosti, stejně jako tomu je u řízení soudního. Tento požadavek získává na 

důležitosti i s ohledem na skutečnost, že rozhodci mají široké pravomoci a jejich 

rozhodnutí nejsou přezkoumatelná (s výjimkou případů zrušení rozhodčího nálezu pro 

formální nedostatky).          

 Je všeobecně uznáváno, že rozhodčí řízení ve srovnání s řízením před národními 

soudy přináší řadu výhod, zejména neutralitu, důvěrnost a flexibilitu. Podstatnou 

výhodou je také fakt, že rozhodčí nálezy mají při žádostech o uznání a výkon 

rozhodnutí lepší postavení, než rozsudky národních soudů.   

 Zájem států na rozvoji rozhodčího řízení dokládají i různé mezinárodní 

dokumenty a závěry konferencí. Závěrečný Dokument Helsinské konference o 

bezpečnosti a spolupráci z 1. srpna 1975 stanovil, že: „rychlé a spravedlivé rozhodnutí 

sporů z mezinárodního obchodu přispěje k expanzi a prospěje obchodu a spolupráci“ a 

dále, že „rozhodčí řízení je vhodný způsob pro řešení takových sporů.“ Stejná role 

mezinárodní obchodní arbitráže byla zdůrazněna jednomyslným souhlasem Generálního 

shromáždění OSN při hlasování o Vzorovém zákoně. Při schvalování Pravidel 

UNCITRAL v roce 1976, prohlásilo Generální shromáždění OSN, že „sjednocení 

rozhodčích pravidel ve státech s rozdílnými právními, ekonomickými a sociálními 

systémy přispěje významným způsobem k rozvoji harmonických mezinárodních 
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vztahů“1.         

 Jednou ze základních charakteristik, které rozhodčí řízení odlišují od soudnictví 

a zároveň jeho výhod je skutečnost, že jsou to strany, kdo si vybírá osoby, oprávněné 

rozhodnout jejich spor, tedy rozhodce. Sestavení rozhodčího senátu a výběr rozhodců 

jsou nezbytnými atributy potřebnými pro hladký průběh rozhodčího řízení. V této 

souvislosti se nevyhneme srovnání rozhodce se soudcem národního soudu, neboť oba 

shodně rozhodují spory mezi stranami.      

 Říká se, že kvalitní rozhodčí řízení stojí a padá s kvalitou rozhodců, kteří v něm 

rozhodují2. Proto je potřeba věnovat výběru rozhodců náležitou pozornost. A právě 

proto se ve své práci zaměřím na osobu rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži. 

 Ve své práci jsem se zaměřila na srovnání přístupů jednotlivých národních 

zákonodárců a rozhodčích institucí k problematice osoby rozhodce. Z národních 

právních řádů to je zejména ZRŘ, Arbitration Act, Code Civile apod. samozřejmě jsem 

se zabývala i Vzorovým zákonem, který sloužil jako předloha pro řadu národních 

zákonů upravujících rozhodčí řízení. Z rozhodčích pravidel mezinárodních rozhodčích 

institucí jsem studovala Pravidla AAA, ICC rules, Řád RS, Řád LCIA a jiné a 

samozřejmě jsem neopomenula Pravidla UNCITRAL sloužící stranám, které se 

rozhodly pro ad hoc rozhodčí řízení. V úvodní kapitole pojednám o zdroji rozhodcovy 

pravomoci, neboť ten je pro postavení rozhodce a celé rozhodčí řízení stěžejní. Přestože 

rozhodce stejně jako soudce národního soudu rozhoduje spory stran, není zdroj jeho 

pravomocí tak jasně vymezený jako je tomu právě u soudců. Následně poté provedu 

srovnání osoby rozhodce s osobou soudce.       

 V kapitole 1 podrobněji popíši osobu rozhodce, tedy jaké jsou požadavky na 

tuto osobu, kdo může funkci rozhodce vykonávat a kdo je naopak z výkonu funkce 

rozhodce vyloučen. Být rozhodcem znamená vykonávat čestnou funkci. Jde především 

o právní profesi, avšak právní vzdělání není podmínkou výkonu funkce rozhodce, proto 

může být rozhodcem technický expert či inženýr apod. Podstatné je, že musí jít o osobu 

                                                 

1 BERNARDINI, Piero: The Role of the International Arbitrator. Arbitration International. vol. 20. no. 2. 
s.116. 
2 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law: Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 1983. s. 87. RABAN, Přemysl: 
Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s.88. 
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dostatečných morálních a etických kvalit, která je schopna uspokojit strany sporu. Je 

přirozené, že strany sporu budou naslouchat pozorněji tomu, kdo má rozsáhlé 

zkušenosti a znalosti. Funkce rozhodce je specifický úkol, jde o výzvu pro daného 

rozhodce, jak po stránce intelektuální, tak i po stránce duševní. Skrze smlouvu mezi 

stranami je rozhodce oprávněn zabývat se jejich vlastnictvím, rozhodnout o jejich 

investicích, přednést závěry s dalekosáhlými následky, které mohou být odmítnuty 

pouze pokud strany prokáží, že byla porušena jejich základní práva, zejména právo na 

spravedlivý proces. Existují pouze omezené možnosti odmítnutí rozhodčího nálezu a 

odpovědnost rozhodce je tak nesmírná. Pokud se dopustí chyby, není zde prakticky 

žádná možnost nápravy, protože většina zákonů neumožňuje žalovat rozhodce pro 

špatné rozhodnutí a co je podstatné, i kdyby byl rozhodce souzen, nemohl by 

poskytnout dostatečnou finanční kompenzaci, protože pravděpodobně nedisponuje 

dostatečnými prostředky. Toto je jeden z důvodů, proč řada autorů zpochybňuje 

vhodnost rozhodování jako amiable compositeur - situaci, kdy je rozhodce při řešení 

konkrétního sporu svým pánem a je velice těžké odhadnout rozhodcův smysl pro 

spravedlnost a cit pro praktické potřeby před okamžikem vydání rozhodnutí. Toto je 

snazší a předvídatelnější, pokud se rozhodce drží kontrolovatelných právních 

standardů3.          

 Podrobněji pojednám o požadavcích na osobu rozhodce v oddílu 2.3 a o 

povinnostech rozhodce v oddílu 2.4. V mezích ustanovení příslušných právních 

předpisů, požívají strany sporu širokou míru autonomie, jak co se týče způsobu 

sestavení rozhodčího senátu tak i výběru konkrétních rozhodců. Jak jsem již uvedla 

výše, kvalita rozhodčího řízení je do značné míry závislá na kvalitě a schopnostech 

zvolených rozhodců4. V rozhodčím řízení se strany rozhodly vyloučit možnost soudního 

řízení, kde je soudce stanoven právními předpisy a místo toho si zvolily možnost 

arbitráže, kde si mohou samy vybrat osobu, která bude rozhodovat o jejich sporu. Jsou 

                                                 

3 GLOSNER, Ottoarndt: Sociological Aspects of International Commercial Arbitration In The Art of 
Arbitration: Essays on International Arbitration: Liber Amicorum Pieter Sanders, 12 September 1912-
1982. SANDERS, Pieter, VAN DEN BERG, Albert Jan, SCHULTSZ, Jan C. Den Haague : Kluwer Law 
and Taxation Publishers. 1982. The Art of Arbitration. Liber Amicorum Pieter Sanders. Den Haag: 
Kluwer. 1982. 1st edition. s. 143. 
4 LEW, Julian D.M., MISTELLIS, Loukas, A., KRÖLL, Stefan: Comparative International Commercial 
Arbitration. Stefan Kröll. Den Haague : Kluwer Law International. 2003. s. 231.  
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to strany, kdo se stává tvůrcem senátu, který rozhodne a jsou to právě strany kdo je také 

nejlépe obeznámen se všemi okolnostmi, což jim umožňuje zvolit za rozhodce osoby, 

které jsou k tomu nejvhodnější. Alan Redfern uvádí, že jakmile padlo rozhodnutí ve 

prospěch rozhodčího řízení, není nic důležitějšího, než vybrat ten správný rozhodčí 

senát. Jde o volbu, která není podstatná pouze pro strany sporu, ale i pro pověst a 

postavení rozhodčího procesu samého.       

  Při pohledu na osobu rozhodce a její určení však musíme mít na paměti, že 

nejde o jednostrannou volbu, ale že se na způsobu jakým bude rozhodčí senát ustaven 

musí strany sporu shodnout. Vzhledem k tomu, že je značně nepraktické stanovit 

konkrétního rozhodce již k datu podpisu smlouvy, která obsahuje rozhodčí doložku, 

obsahuje většina rozhodčích smluv ustanovení o způsobu ustavení rozhodčího senátu, 

popřípadě jediného rozhodce. V případě senátu tvořeného třemi rozhodci je běžné, že 

každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce. Problém může nastat při výběru 

předsedajícího rozhodce (tentýž problém může vzniknout v případě, kdy má být 

jmenován rozhodce jediný). Postup tvorby rozhodčího senátu je předmětem kapitoly 3, 

tento může být stanoven smlouvou mezi stranami, nebo může být upraven rozhodčími 

pravidly konkrétní rozhodčí instituce (oddíl 3.1), vždy však v mezích stanovených 

příslušnými právními předpisy.       

 Je potřeba stanovit zda bude spor rozhodován jediným rozhodcem, či rozhodčím 

senátem tvořeným více rozhodci (oddíl 3.3 a 3.4) a následně stanovit způsob ustavení 

rozhodčího senátu (oddíl 3.5). Osoba jmenovaná rozhodcem musí toto jmenování 

přijmout, na druhou stranu však toto přijetí neznamená, že se tato osoba nemůže funkce 

rozhodce vzdát či z jejího výkonu nemůže být vyloučena. Pro tyto případy je potřeba 

upravit také postupy pro náhradní jmenování rozhodce (oddíl 3.6). V této souvislosti je 

také potřeba podívat se blíže na požadavek nestrannosti a nezávislosti (kapitola 4), 

nezbytné atributy pro řádné fungování rozhodčího řízení. Fakt, že rozhodci musí být 

nezávislí je všeobecně uznávaný požadavek zákonů a pravidel upravujících rozhodčí 

řízení. Po obecném úvodu na toto téma se detailněji zaměřím na jednotlivé požadavky 

nestrannosti a nezávislosti - základní atributy požadavku podjatosti (oddíl 4.4). 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodci jsou jmenovány osoby, které se aktivně pohybují 

v oblasti mezinárodního obchodu, získává tento požadavek na důležitosti a zároveň 

přináší řadu komplikací s ohledem na profesionální či soukromé vztahy mezi rozhodci a 
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stranami sporu či jejich právními zástupci. V této situaci hrají zásadní roli rozhodčí 

instituce, které tak musí být plně nezávislé. Stejně tak musí zajistit, aby i rozhodci byli 

dostatečně nezávislí jak ve vztahu stran sporu, tak i na rozhodčí instituci samotné. Jak 

řekl Pierre Tercier5, pokud bychom chtěli zobrazit rozhodčí řízení alegoricky, neslo by 

alespoň váhy a mělo by zavázané oči6.      

 Samostatně poté rozeberu postavení rozhodce jmenovaného stranou sporu 

(kapitola 5). Na jeho postavení existují odlišné názory, které se mimo jiné odráží i 

v řadě etických kodexů.         

 Jednou jmenovaný rozhodce může být vyloučen či odmítnut (kapitola 6). Jako 

prevence situací, kdy bude napaden rozhodčí nález pro údajnou podjatost rozhodce, 

slouží institut oznámení skutečností, které by mohly být důvodem pro odmítnutí 

rozhodce. Tím o jaké skutečnosti se může jednat a kdy je nutno je oznámit se budu 

zabývat v oddíle 6.1. Následně rozeberu různé postupy odmítnutí rozhodce a zejména 

otázku, kdo rozhoduje o odmítnutí rozhodce (oddíl 6.3).    

 Cílem této práce je pojednat o úpravách rozhodčího řízení, konkrétně osoby 

rozhodce, v právních předpisech různých států a rozhodčích institucí a srovnat jejich 

přístupy.           

 Tato práce je psána v souladu s právní úpravou platnou a účinnou ke dni 

12.12.2009.  

 

 

 

 

 

                                                 

5 Předseda ICC Soudu.  
6 TERCIER, Pierre: Foreword. 2007 Special Supplement ICC International Court of Arbitration Bulletin. 
s. 5. 
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2. Osoba rozhodce 

 

Mohammed Bedjaoui popisuje rozhodce jako jednoho muže, který má tři role. 

Tři různé masky, přičemž každá z nich mu diktuje určitý způsob chování7. Mohlo by se 

zdát, že rozhodce má stejné postavení jako soudce. Rozhodce stejně jako soudce 

rozhoduje spor, a tak by se zdálo přirozené, že rozhodce bude podléhat i stejným 

standardům jako soudce. Toto je však obtížně dosažitelné, protože rozhodce je vybírán 

podle svých profesních znalostí a zkušeností. Často jde o osobu, která se pohybuje ve 

stejné profesi jako strany sporu. Rozhodce je tedy narozdíl od soudce profesionála 

osobou, která není rozhodcem na plný úvazek. Obecně platí, že rozhodce má další 

aktivity jak před zahájením rozhodčího řízení, tak i v jeho průběhu a po jeho skončení, 

což je jedním z podstatných rozdílů mezi soudcem národního soudu a rozhodcem8. 

S ohledem na tuto skutečnost je povinnost rozhodce být a zůstat nezávislým 

komplikovanější a hůře dosažitelná než u soudců národních soudů. Což s sebou nese 

ruku v ruce další problém, a to možnost nápravy v případě pochybení. Narozdíl od 

pochybení národních soudů, která mohou být napravena soudy vyšší instance, vydávají 

rozhodci konečná rozhodnutí, která mohou být zpochybněna pouze na základě 

omezeného výčtu důvodů týkajících se porušení pravidel řádného procesu.  

 Další odlišností jak již bylo uvedeno výše je skutečnost, že narozdíl od soudce, 

který je určen zákonem9 bez ohledu na vůli stran či někoho jiného, je rozhodce vybírán 

stranami sporu nebo nezávislou institucí. Proto je také v rozhodčím řízení důležité 

přezkoumat vztah rozhodce se stranami sporu (u soudce je snaha toto eliminovat 

                                                 

7 BEDJAOUI, Mohammed: The Arbitrator: One Man-three Roles: Some Independent Comments on the 
Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator. Journal of International Arbitration. 1988. vol. 5. no.7. 
s.7. 
8 §85 ZSS: „Soudce nesmí ode dne, který je stanoven jako den nástupu do funkce, až do zániku funkce 
soudce kromě výkonu funkce soudce a funkcionáře soudu, anebo činností spojených s dočasným 
přidělením k ministerstvu nebo k Justiční akademii, zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat 
jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, 
publicistické a umělecké a činnosti v poradních orgánech ministerstva, vlády a v orgánech komor 
Parlamentu, a to za předpokladu, že taková činnost nenarušuje důstojnost soudcovské funkce nebo 
neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost soudnictví.“  
9 Článek 38 Listiny: „Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví 
zákon“. § 41 ZSS: „Rozdělení jednotlivých věcí, které mají být u soudu projednány a rozhodnuty, do 
soudních oddělení se řídí rozvrhem práce.“ 
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ustanoveními o inkompatibilitě). A dále, soudce autoritativně rozhoduje spor bez ohledu 

na vůli stran podle toho, co stanoví zákon. Rozhodce naopak může naslouchat stranám, 

a pokud se tyto dohodnou na smírném řešení sporu poté, co bylo rozhodčí řízení 

zahájeno, vydá toto ujednání ve formě rozhodčího nálezu10. 

 

2.1.  Zdroj rozhodcovy pravomoci 

 

Podstatnou odlišností je i rozhodcova pravomoc, jejíž zdroj je odlišný od zdroje, 

od kterého odvozuje svoji pravomoc národní soudce11. Rozhodčí řízení je soukromou 

formou rozhodování sporů, která vkládá pravomoc rozhodnout o sporu dvou stran do 

rukou jednotlivce, soukromé osoby, namísto soudu. Otázkou však je, jaká je podstata 

rozhodčího řízení? O vysvětlení právní povahy rozhodčího řízení se stále snaží právní 

teoretici po celém světě. V současné době existují čtyři zkladní teorie:  

a) smluvní,          

 b) jurisdikční,          

 c) smíšená a          

 d) tzv. nezávislá12. 

Dále má každá z těchto teorií řadu podteorií a podob. Tyto teorie ovlivňují 

výklad ZRŘ, zejména jde o otázky nároku rozhodce na odměnu, pokud tato není 

upravena v rozhodčí smlouvě13, odpovědnost rozhodce za škodu způsobenou špatným 

rozhodnutím, rozsah, v jakém se použije na rozhodčí řízení OSŘ, povaha rozhodování 

podle zásad spravedlnosti a podobně. 

                                                 

10 § 24 odst. 2 ZRŘ, Článek 30 odst.1 Vzorového zákona.  
11 POZNANSKI, Bernard G.: The Nature and Extent of an Arbitrator`s Powers in International 
Commercial Arbitration. Journal of International Arbitration. 1989. vol. 6. no. 4. s. 71. 
12 RŮŽIČKA, Květoslav: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. 2.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk. 2005. s. 23. 
13 POSPÍŠIL, Petr: O právu rozhodce na odměnu za rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení. Bulletin 
advokacie. 2005. č. 11-12. s. 43-45. 
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2.1.1. Teorie smluvní 

Smluvní doktrína vychází pravděpodobně ze starého pojetí předřímské 

„primitivní justice“, která je odrazem počátků existence státu a jeho svrchované moci14. 

V dřívější době rozhodovali rozhodci téměř výhradně otázky odborné nebo majetkové. 

Vydání rozhodčího nálezu nesledovalo potírání společensky nežádoucí činnosti, ale 

směřovalo k vytvoření majetkového vztahu. Rozhodci tedy nenalézali právo, ale jejich 

činnost měla směřovat k doplnění věci a umožnění pokračování daného vztahu15. 

Rozhodce tedy svou činností nahrazoval dohodu stran v případech, kdy strany nebyly 

schopny či ochotny dohodnout se tím, že vykládal právo a pokud to bylo potřeba právo 

aplikoval16. Šlo v podstatě o to, že rozhodce svou činností nahrazoval činnost stran.

 Blíže o těchto teoriích mluví Růžička17, který rozlišuje dva proudy, klasickou a 

moderní smluvní teorii. Podle klasické smluvní teorie je základem rozhodčího řízení 

rozhodčí smlouva, která dává rozhodcům pravomoc rozhodovat. Rozhodce jmenovaný 

stranou je tedy jejím zástupcem18. Proto i samotný rozhodčí nález je považován za 

smlouvu, která je podepsána rozhodci jako zástupci sporných stran. Rozhodcovská 

činnost je tak založena vůlí stran, které na rozhodce smluvně přenesly své právo založit 

závazkový vztah. Závazek vytvořený rozhodcem (popřípadě rozhodčím senátem) tak 

podle této teorie zakládá práva a povinnosti mezi stranami, která jsou stejně 

vymahatelná jako jiné smluvní závazky.     

 Moderní smluvní teorie se již nedrží názoru, že rozhodci jsou zástupci stran a že 

rozhodčí nález má smluvní povahu. Tvrdí však, že rozhodčí řízení je smluvní povahy a 

řadí se tedy do oblasti smluvního práva. Podle této teorie je rozhodčí smlouva smlouvou 

sui generis. Rozhodčí nález by tak podle této teorie byl pouhou smlouvou, kterou 

uzavírají nebo podepisují rozhodci (potažmo zástupci sporných stran).  

 Smluvní teorie byla vůdčí teorií zejména po druhé světové válce, kdy došlo 

                                                 

14 RABAN, Přemysl: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. Bulletin advokacie. 2003. č.1. s. 25. 
15 RABAN, Přemysl: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. Bulletin advokacie. 2003. č.1. s. 26. 
16 VANČURA, Josef: Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923. s. 16.  
17 RŮŽIČKA, Květoslav: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. 2 vydání. Plzeň: Aleš Čeňek. 2005. s. 22. 
18 toto však výslovně vylučuje například Řád RS v § 3: „Při výkonu funkce jsou rozhodci nezávislí a 
nemají nikdy povahu zástupce kterékoli strany.“, obdobně Řád LCIA ve článku 5 odst. 2. 
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k bipolárnímu rozdělení světa. Rozhodčí nález nebyl považován za rozhodnutí 

konkrétního státu, byl rozhodnutím soukromoprávního subjektu (nešlo tedy o uznání 

jurisdikce konkrétního státu), čímž vlastně rozhodčí řízení zjednodušilo mezinárodní 

obchod a řešení sporů z investic19.       

 Problémem však jsou situace, kdy strany odmítají svoji povinnost stanovenou 

smlouvou splnit. V takovém případě by bylo právní postavení strany po vydání 

rozhodčího nálezu stejné jako před jeho vydáním. Tato situace si vyžádala, aby bylo 

možno vynutit výkon rozhodčího nálezu přímým státním donucením a z těchto úvah se 

později vyvinuly další teorie.        

 Ke smluvní teorii se kloní i Ústavní soud, který tak judikoval ve svém usnesení: 

„Charakter rozhodčí činnosti je založený smlouvou delegující vůli stran a její výsledek 

je činností narovnávající ve smyslu § 585 občanského zákoníku. Výsledek pak je 

kvalifikovanou formou závazku a jako takový je též závazný. Rozhodce nenalézá právo, 

ale tvoří (eventuelně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah 

v zastoupení stran. Jeho moc tedy není delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází 

od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud, kterou mu svěřily. Rozhodčí nález 

je vynutitelný z důvodu vynutitelnosti závazku, který byl rozhodcem v zastoupení stran 

uzavřen.“20. Ústavní soud se tedy kloní k názoru, že rozhodčí nález nemá povahu 

rozhodnutí orgánu veřejné moci a že rozhodčí soud je soukromou osobou, která nepatří 

do soustavy soudů a není tedy orgánem veřejné moci. Pravomoc rozhodčího soudu není 

tedy delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází od stran.   

 Proti tomuto názoru se však staví řada odborníků, podle kterých by uznání této 

argumentace vedlo ve svém důsledku k tomu, že rozhodcům by bylo přiznáno pouze 

postavení zprostředkovatelů, kteří nemohou spor závazně rozhodnout, ale pouze 

doporučit vhodné řešení. Dalším argumentem může být skutečnost, že rozhodci mají ex 

officio povinnost posuzovat mj. otázku případné absolutní neplatnosti smlouvy 

zakládající vztah mezi stranami21.  

                                                 

19 Van den BERG, Albert Jan: The New York Arbitration Convention of 1958: Towards an Uniform 
Judicial Interpretation. Den Haag: Kluwer Law and Taxation. 1981. s. 89. 
20 usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 174/02.  
21 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 14.  



15 

 

 

2.1.2. Jurisdikční teorie 

Základním předpokladem je, že rozhodčí řízení má kontradiktorní povahu, kdy 

se strany snaží prosadit svůj postoj, jako ten správný. Činnost rozhodce a její výsledek 

tedy není závislý na vůli stran, ale je určen zákonem, jde tedy o obdobu činnosti soudů. 

Tato teorie považuje rozhodčí řízení za druh civilního procesu22. Rozhodci vykonávají 

rozhodovací pravomoc, která jim je svěřena zákonem, který připouští rozhodčí řízení. 

Pravomoc rozhodců rozhodovat spor tedy není dána dohodou stran, ale jde o pravomoc 

delegovanou státem. Podobně jako soudce i rozhodce vykonává veřejnou funkci, byť 

jen dočasně. Rozhodce má vyřešit spor mezi stranami a jím vydané rozhodnutí je 

jurisdikčním aktem23, z čehož vyplývá, že rozhodčí činnost je výkonem soudní činnosti 

a tedy výkonem veřejné moci.       

 I tato teorie je však problematická a objevují se názory, podle kterých rozhodčí 

řízení není schopno splnit nároky norem českého ústavního práva na civilní řízení. 

Podle těchto názorů pokud bychom považovali rozhodčí řízení za druh civilního 

procesu, dospěli bychom k závěru o nemožnosti použití rozhodčího řízení v České 

republice24. Dále nelze souhlasit s tezí, že rozhodčí činnost je výkonem soudní činnosti, 

neboť zde neexistují opravné prostředky. Institut zrušení rozhodčího nálezu totiž 

neslouží jako opravný prostředek proti meritornímu rozhodnutí (tj. právnímu a 

skutkovému posouzení), ale jako prostředek zpětné kontroly toho, zda byly splněny 

základní podmínky pro to, aby byl spor v rozhodčím řízení projednán a autoritativně 

rozhodnut25. Jediným možným opravným prostředkem by bylo přezkoumání 

rozhodčího nálezu jinými rozhodci, pokud by se na tom strany dohodly26. Obecný soud 

tak nedisponuje žádným oprávněním přezkoumávat rozhodčí nálezy či usnesení 

                                                 

22 STAVINOHOVÁ, Jaruška: Civilní proces a organizace soudnictví. 1.vydání. Brno: Doplněk. 2003. s. 
148. 
23 KUČERA, Zdeněk: Mezinárodní právo soukromé. 6. upravené a doplněné vydání. Brno: Doplněk. 
2004. s. 430. 
24 POSPÍŠIL, Petr: Kritika jurisdikční teorie rozhodčího řízení z pohledu ústavního práva. 
http://www.vseoarbitrazi.cz/specialiste.php [16.4.2009]. 

25 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 16. 
26 viz například § 27 ZRŘ. 
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rozhodců27, protože stát umožnil delegaci své jurisdikční pravomoci prostřednictvím 

dohody stran (rozhodčí smlouvy). Přičemž tuto dohodu (rozhodčí smlouvu) je potřeba 

interpretovat jako domáhání se subjektivního práva na spravedlivý proces ve smyslu 

článku 36 odst. 1 Listiny28. Stát však deleguje svoji pravomoc pouze ve stanovených 

případech, tj. arbitrabilních případech ve smyslu §2 odst. 1 a 2 ZRŘ a pouze pokud 

strany uzavřely platnou rozhodčí smlouvu. 

 

2.1.3. Smíšená teorie 

Jak již sám název napovídá, je smíšená teorie výsledkem prolínání smluvní a 

jurisdikční teorie. Základem této teorie je teze, že činnost rozhodce je alternativou 

soudcovské činnosti, kdy se stát vzdává své rozhodovací funkce, která je nahrazena vůlí 

stran29. Tyto smluvně stanoví pravomoc rozhodce tj. vzdají se svého práva, aby byl 

jejich spor rozhodnut v soudním řízení a místo toho se obrátí na rozhodce. Strany tedy 

smluvně stanoví pravomoci rozhodce, ale jakmile je rozhodce jmenován, vystupuje jako 

soudce a vydává pro strany závazné a vykonatelné rozhodnutí30, je tedy autonomní. 

Rozhodčí nález tedy leží na pomezí rozsudku a smlouvy, protože pravomoc rozhodce je 

založena smluvně a rozhodce vydává závazná a vykonatelná rozhodnutí bez ohledu na 

vůli stran. Tento názor je zastáván například v Itálii, kde část doktríny podporovaná 

některými rozhodnutími soudů, tvrdí, že rozhodčí řízení má smluvní základ, ale co se 

týče postupu v řízení, tam se prosazuje rozhodcova autonomie31. 

 

 

                                                 

27 RŮŽIČKA. Květoslav: K odvolání v rozhodčím řízení? Právní praxe v podnikání. 2000. č. 4. s.11. 
28 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 16. 
29 RABAN, Přemysl: K odpovědnosti rozhodce a rozhodčího soudu. Bulletin advokacie. roč. 2003. č.1. s. 
26. 
30 RŮŽIČKA, Květoslav: K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2003. č. 5. s. 36.  
31 BERNARDINI, Piero: The Role of the International Arbitrator. Arbitration International. vol. 20. no. 
2. s. 115. 
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2.1.4.  Autonomní teorie 

Představiteli autonomní teorie jsou R. David a J. Rubellin-Devichy, kteří 

popírají správnost smluvní, jurisdikční i smíšené teorie. Základem je teze, že na 

rozhodčí řízení se musí nahlížet jako na celek a je potřeba dobrat se jeho účelu. Právní 

úprava rozhodčího řízení by tak měla odpovídat požadavkům a očekáváním právní 

praxe.  

 

2.1.5. Přístup ZRŘ 

 Při bližším pohledu na ZRŘ je vidět, že podle § 1 je předmětem úpravy 

rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. ZRŘ tak uceleně 

upravuje instituci mimosoudního rozhodování majetkových sporů včetně výkonu 

takových rozhodnutí a vztahu k cizině32. Rozhodčí řízení podle ZRŘ tedy není jen 

jakousi mediační činností, ale jde o skutečné rozhodování sporů, což vyplývá i z EU 

úmluvy, která stanoví, že: „označení arbitráž znamená nejen rozhodování sporů 

rozhodci ustanovenými pro jednotlivě určený případ (arbitráž ad hoc), nýbrž také 

rozhodování stálými rozhodčími institucemi“33.     

 Jak stanoví § 1 ZRŘ, spory projednávané v rozhodčím řízení rozhoduje 

nestranný a nezávislý rozhodce. Tento požadavek vylučuje poměr rozhodce ke kterékoli 

ze stran sporu a proto rozhodce nemůže v žádném případě vystupovat jako zástupce 

sporné strany nebo obou sporných stran najednou a nemůže tak namísto stran vytvářet 

závazkový vztah (viz smluvní teorie). Toto je podpořeno ustanovením § 8 ZRŘ, který 

stanoví povinnost tomu, kdo má být nebo byl určen nebo byl jmenován rozhodcem, aby 

bez odkladu oznámil stranám nebo soudu všechny okolnosti, které by mohly vzbudit 

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

Oprávněné pochybnosti o nepodjatosti rozhodce způsobují například smluvní vztahy 

mezi rozhodcem a stranou34.       

                                                 

32 RŮŽIČKA, Květoslav: K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2003. č. 5. s. 37. 
33 článek I odst. 2 písm. b) EU úmluvy.  
34 MOTHEJZLÍKOVÁ, Jarmila. a kol. : Zákon o rozhodčím řízení. Komentář. Praha: C.H. Beck. 1996. s. 
40.  
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 Rozhodčí řízení má smluvní základ, neboť je postaveno na základě smlouvy 

mezi spornými stranami. Je však na druhou stranu i jurisdikčním aktem, neboť jejím 

výsledkem je konečné rozhodnutí sporu, které je možno přímo vymáhat. Je tedy 

exekučním titulem35, stejně jako rozsudek národního soudu. Procesní účinky má již 

samotné uzavření rozhodčí smlouvy, neboť § 106 OSŘ stanoví povinnost obecného 

soudu zastavit řízení v případě, že žalovaný uplatní v soudním řízení námitku, že věc 

má být projednána podle rozhodčí smlouvy v rozhodčím řízení. Jestliže by totiž 

rozhodčí řízení nebylo  řádným řízením, ale pouze jakousi mediací či narovnáním, pak 

by ustanovení § 106 OSŘ nemělo žádné opodstatnění a smysl, protože by se strany 

takového narovnání mohly kdykoli obrátit na soud a požadovat rozhodnutí ve věci.36.

 S tímto souvisí problematika jurisdikce rozhodce. Pravomoc rozhodce 

rozhodovat spory je hybridní podstaty. Na jedné straně smluvní základ a zároveň 

omezení jeho pravomocí, na druhé straně je jurisdikční autorita, neboť existenci 

rozhodčího řízení povoluje stát. Rozhodčí řízení je tedy kombinací smluvní a jurisdikční 

teorie, čímž vzniká proces rozhodování sporů, který má původ ve smlouvě, avšak 

obsahuje některé charakteristické znaky soudního procesu37. Soukromý a smluvní 

původ pravomoci rozhodce umožňuje vytvoření a rozšíření pravomocí, které přestože se 

podobají pravomocem soudce státního soudu, jsou odlišné. Omezení výkonu takové 

pravomoci nevyplývají pouze z jejich soukromého a smluvního původu, ale i 

z aplikovatelných národních zákonů, které mají zajišťovat dodržování základních 

principů spravedlivého procesu.       

 Na druhou stranu je však potřeba poznamenat, že ne vždy je potřeba ke vzniku 

rozhodčího řízení rozhodčí smlouva. Jde konkrétně o dva případy, a to spory 

z mezinárodních investic mezi státy a fyzickými nebo právnickými osobami z jiných 

států podle Úmluvy ICSID či dvoustranných úmluv o ochraně a podpoře investic. A 

dále o řízení před některými stálými rozhodčími soudy, které ve svých řádech 

připouštějí konání rozhodčího řízení, aniž by byla uzavřena rozhodčí smlouva. Tehdy 

jde o situace, kdy se druhá strana sporu dobrovolně rozhodčímu řízení podrobí.  

                                                 

35 § 40 odst. 1 písm. c) zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád. 
36 RŮŽIČKA, Květoslav: K otázce právní povahy rozhodčího řízení. Bulletin advokacie. 2003. č.5. s. 38. 
37 LOQUIN, Eric: Les Pouvoirs des Arbitres Internationaux a la Lummiére de l`Evolution Récente du 
Droit de l′ Arbitrage International. Journal du Droit International. 1983. no. 110. s. 295. 
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2.2.  Rozhodce – soudce 

 

Jak jsem již zmínila výše, rozhodce má mnoho společného se soudcem, avšak na 

druhou stranu zde existují i značné rozdíly v požadavcích a očekáváních. Soudce je 

právník-odborník, zákonnými požadavky bývá, aby měl potřebné vysokoškolské 

vzdělání v oboru práva38 a samozřejmě aby dbal o své další vzdělávání39. Takovéto 

požadavky co se týče odbornosti jsou však méně časté u rozhodců. Rozhodce je často 

vybírán podle svých znalostí v určité specifické oblasti obchodu, která je předmětem 

sporu. Na druhou stranu rozhodce stále musí mít znalosti práva týkajícího se rozhodčího 

řízení.           

 Co se týče požadavků na bezúhonnost, je rozhodce v obdobné situaci jako 

soudce. Musí se zdržet veškerých obchodních, profesních či osobních vztahů či 

nabývání finančního nebo osobního prospěchu v takovém rozsahu, aby nemohly 

ovlivnit jeho nestrannost nebo nedaly vzniknout pochybám o podjatosti40, a pokud 

takové skutečnosti nastanou, je rozhodce povinen sdělit tyto bez zbytečného odkladu 

stranám sporu41. Určité spojení se stranou sporu, která rozhodce jmenovala se může 

projevit tím, že rozhodce dohlíží za tuto stranu na dodržování procesních pravidel a ve 

vztahu ke straně, která ho jmenovala, je tedy garantem procesních práv stran sporu42.

 Realitou je, že strany sporu a rozhodci se často pohybují ve stejných 

ekonomických kruzích či ve stejné profesi. Proto není nic zvláštního ani vzácného, že 

rozhodce měl se stranou, která ho jmenovala, kontakty již před svým jmenováním 

rozhodcem. Proto zde mohou vzniknout problémy týkající se nestrannosti rozhodce. 

Těm však lze snadno předejít včasným oznámením. Před přijetím jmenování by měl 

rozhodce oznámit veškeré vztahy, které měl se stranami v minulosti, popřípadě, které 

                                                 

38 Čl. 92 odst. 2 Ústavy, §60 odst. 3 ZSS: „Předpokladem pro ustanovení soudcem je též vysokoškolské 
vzdělání získané řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké 
škole v České republice...“.  
39 §82 odst. 2 ZSS: „Soudce je povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných 
právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce.“. 
40 Code of Ethics, s. 2. 
41 Článek 9 Pravidel UNCITRAL. Článek 7 Pravidel AAA.  
42 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 80. 
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trvají i nadále. Strany tak znají poměry daného rozhodce, je jim známo, že rozhodce je 

členem stejné profesní asociace atp. a buď ho odmítnou jako podjatého, nebo s jeho 

jmenováním souhlasí. Pokud s jeho jmenováním souhlasí, nemohou později iniciovat 

řízení o odmítnutí rozhodce nebo odporovat v řízení o uznání rozhodnutí z důvodu 

podjatosti, pokud se toto tvrzení zakládá na skutečnostech, které byly straně známé již 

dříve a ona se proti těmto skutečnostem neohradila43.    

 Objevují se názory, podle kterých není sporu o tom, že strany očekávají od jimi 

jmenovaného rozhodce, že vezme v úvahu určité aspekty sporu, které svědčí ve 

prospěch strany, která ho jmenovala. Zároveň totéž očekávají od rozhodce, kterého 

jmenovala druhá strana. Toto vede k delikátní situaci, zvláštnímu vztahu důvěry mezi 

stranou a rozhodcem, který je vyvážen obdobným vztahem druhého rozhodce k druhé 

straně sporu tak, že tato situace nemá škodlivý vliv na výsledek rozhodčího řízení44.

 Shodným rysem mezi rozhodcem a soudcem je to, že oba nejenže nesmí vybočit 

ze své pravomoci, nesmí ani udělat méně, než co je po nich vyžadováno. Musí aplikovat 

pravidla zvolená stranami a nemohou je samovolně nahrazovat pravidly jinými. Dále 

musí předcházet a bránit užití jakýchkoli zdržovacích taktik.   

 Svoboda stran zvolit si svého rozhodce je spojena s důvěrou, kterou strana sporu 

vyjadřuje osobě, kterou jmenuje rozhodcem, přestože v řadě případů tato osoba 

nesplňuje veškeré požadavky, které jsou kladeny na rozhodce co se týče nestrannosti či 

jiných kvalit45.         

 Rozhodce by se měl snažit vyhnout vztahům a zájmům, které by mohly ovlivnit 

jeho nestrannost nebo mohly budit podezření z podjatosti. Na druhou stranu nelze toto 

přehánět, tato povinnost rozhodců zdržet se jednání, které by mohlo vzbudit podezření 

z podjatosti, musí být plněna realisticky. Toto břemeno nemůže být takových rozměrů, 

aby vyloučilo osoby pohybující se ve světě mezinárodního obchodu a v důsledku toho 

ztratilo jeden ze svých základních atributů - znalosti a zkušenosti rozhodců z daného 

                                                 

43 ROBERT, J.: Influences sur la validité de l`arbitrage des rapports anterieurs des arbitres avec les 
parties. Revue de l`arbitrage. 1969. duben-květen. no. 2. s. 54. 
44 MINOLI, Eugenio: Relations entre parties et arbitres : Presentation at symposium of 20th November 
1970. Revue de l`arbitrage. 1970. no. 4. s. 223. 
45 BEDJAOUI, Mohammed: The Arbitrator: One Man-three Roles: Some Independent Comments on the 
Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator. Journal of International Arbitration. 1988. vol. 5. no. 7. s. 
14. 
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oboru. Základním požadavkem je povinnost oznámení. Pokud jsou známy veškeré 

vztahy mezi rozhodci a stranami sporu, omezuje se riziko podjatosti. Ve skutečnosti 

nejde ani tak o osobní či profesionální vztahy mezi rozhodci a stranami sporu, jako o 

vědomé skrývání některých kontaktů mezi rozhodcem a stranou sporu. Právě takové 

jednání může později vést k tomu, že nález nebude uznán, protože zde bude podezření 

z podjatosti. Proto, pokud kandidát na rozhodce ví, že by nemohl dostát svým 

povinnostem rozhodce se ctí, měl by jmenování rozhodcem odmítnout. Vzhledem k 

situaci, kdy na rozhodce nemohou být kladeny stejné nároky jako na soudce, vznikaly 

snahy o vytvoření jakéhosi rámce pro jednání rozhodců. Příkladem mohou být etické 

kodexy vydávané rozhodčími institucemi46. Cílem těchto kodexů je stanovit obecně 

akceptovatelné standardy etického chování, které mají sloužit jako vodítko jak 

rozhodcům, tak i stranám sporu a ve výsledku zajistit vysokou úroveň rozhodčího řízení 

a důvěry v rozhodčí řízení obecně47. Je potřeba mít na paměti, že rozhodce je stejně jako 

kdokoli jiný ovlivňován společností, ve které se pohybuje a není tedy odtržen od 

okolního světa. Tyto vlivy nelze přeceňovat, avšak na druhou stranu od nich nelze 

odhlížet, a to zejména v rozhodčích řízeních mezi „východem a západem a mezi 

severem a jihem“. Toto jsou však problémy související s otázkou neutrality rozhodce.

 Výše uvedené dokládá, že státy by měly mít a mají zájem na řádném fungování 

rozhodčího řízení, neboť se předpokládá, že rychlým a smírným řešením sporů 

v mezinárodním obchodě přispěje mezinárodní arbitráž k rozvoji ekonomických vztahů. 

Proto státy upravují v právních předpisech postavení rozhodce tak, že kromě provádění 

vůle stran má i jiné povinnosti48. Pravomoci a působnost rozhodce je třeba posuzovat 

v kontextu, kdy rozhodce spolupracuje při hledání řešení, která by stranám umožnila 

pokračovat v obchodních vztazích i po skončení rozhodčího řízení. Rozhodce by se tedy 

měl od samého počátku rozhodčího řízení pokusit o smírné řešení sporu nebo alespoň o 

to, aby strany mezi sebou komunikovaly. Spíše než zařazení do sporného nebo 

nesporného řízení, je takovýto proces jakousi „interaktivní arbitráží“49 v tom smyslu, že 

                                                 

46 Např. Code of Ethics z roku 2004. Původní znění z roku 1977. 
47 Preambule Code of Ethics. 
48 Zejména musí dbát o dodržování zákona.  
49 CREMADES, Bernardo M.: Overcoming the Clash of Legal Cultures: The Role of Interactive 
Arbitration. Arbitration International. 1998. vol. 14. no. 2. s. 157. 
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rozhodce se snaží o zprostředkování kontinuálního dialogu mezi stranami sporu s cílem 

překonat potíže způsobené odlišnými pohledy a přístupy stran. Toto však není vždy 

možné, zejména s ohledem na fakt, že v praxi často dochází k situacím, kdy jedna ze 

stran sporu odmítá spolupracovat popřípadě se snaží rozhodčí řízení překazit úplně. 

Avšak pokud to není možné, je rozhodce narozdíl od mediátora, či jiných forem 

alternativního řešení sporů, oprávněn autoritativně rozhodnout. Tím, že rozhodce ukáže 

své odhodlání vést spravedlivý proces a dosáhnout spravedlivého rozřešení sporu, 

budou se strany klonit spíše ke spolupráci než ke konfrontaci. 
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3. Požadavky na osobu rozhodce 

 

Aby strana učinila správnou volbu rozhodce, je potřeba ujasnit si jaké vlastnosti 

by rozhodce měl mít, což z velké části záleží na tom, co strana od arbitráže očekává a co 

chce50. Očekávání strany se bude lišit v závislosti na tom, zda je stranou žalující či 

žalovanou, zda je solventní či nikoli a pod51. Důkazem důležitosti tohoto práva stran 

zvolit si svého rozhodce je i fakt, že podle většiny rozhodčích zákonů, které jdou ve 

stopách NY úmluvy a Vzorového zákona, je možné odepřít uznání a výkon rozhodčího 

nálezu pokud je prokázáno, že: „složení rozhodčího soudu nebo rozhodčí řízení nebylo 

v souladu s ujednáním stran...“52. Řádné ustavení rozhodčího senátu je tak krajně 

důležité. Na druhou stranu se však strany mohou v průběhu řízení vzdát práva na řádné 

sestavení rozhodčího senátu. K tomu dochází v případech, kdy strana, přestože jí jsou 

známy skutečnosti vylučující konkrétního rozhodce či rozpor se stanoveným postupem 

ustavení rozhodčího senátu, v průběhu řízení nevznese konkrétní námitku, nenapadne 

konkrétní nesoulad nebo si ponechá právo vznést námitku až ve fázi žádosti o uznání či 

výkon rozhodnutí53. Toto ustanovení o vzdání se práva námitek zabraňuje vzniku 

situací, kdy strany spí na svých právech a beztrestně maří celé rozhodčí řízení tím, že 

čekají na vydání rozhodčího nálezu, a teprve pokud je vydán rozhodčí nález v jejich 

neprospěch, tyto námitky uplatní.      

 Strany vstupují do rozhodčího řízení s cílem vyřešit neshody, které mezi nimi 

vznikly. Zahajují rozhodčí řízení proto, aby získaly uznatelný a vykonatelný nález. 

Proto cokoli, co by mohlo stranám bránit v získání platného rozhodčího nálezu, musí 

                                                 

50 LANDAU, Toby: Composition and establishment of the Tribunal. Composition and Establishment of 
the Tribunal. 1998. vol. 9. no. 1-4. s. 57. 
51 ONYEMA, Emilia: Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration. International 
Arbitration Law Review. 2005. vol. 8. no. 2. s. 46. 
52 Článek V odst. 1 písm. d) NY úmluvy, článek 36 odst. 1 písm. iv) Vzorového zákona, § 31 písm. c) 
ZRŘ, článek 1065 odst. 1 písm. b) WBR 1986, 1484 odst. 2 Code Civile, článek 1059 odst. 1 písm. d) 
NZRŘ.  
53 Článek 4 Vzorového zákona: „O straně, která ví, že nebylo splněno kterékoli ustanovení tohoto zákona, 
od něhož se strany nemohou odchýlit nebo kterákoli podmínka podle rozhodčí smlouvy, a přesto 
pokračuje v rozhodčím řízení, aniž vznesla námitku proti takovému nesouladu bez zbytečného odkladu, 
nebo jestliže je k tomu předepsaná lhůta, v této lhůtě, se má za to, že se vzdala práva vznést proti tomu 
námitku“. Obdobně i § 33 ZRŘ. 
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být odstraněno. Vytvoření rozhodčího senátu (tj. výběr a jmenování) tak musí být 

bezpodmínečně v souladu s dohodou stran.       

 Právo stran vybrat osobu, která bude rozhodovat jejich spor, je jedním ze 

základních kamenů rozhodčího řízení. Je veřejným zájmem, aby byla zachována 

rovnost stran při tvorbě rozhodčího senátu54. V této souvislosti judikoval švýcarský 

Federální soud, že v rámci omezeného prostoru rozhodčího řízení, jsou běžná setkání 

osob, které v jednu chvíli působí jako rozhodci v jednom rozhodčím senátu a následně 

v jiném případě je některá z těchto osob zástupcem strany sporu a druhá rozhodcem. 

Takovéto kontakty jsou častější v případech, kdy jsou rozhodci vybírání z uzavřeného 

seznamu rozhodců a musí mít další stanovené schopnosti (v tomto případě šlo o 

zkušenosti z oblasti sportu)55. Další problémy mohou přinést opakovaná jmenování 

stejného rozhodce toutéž stranou. V takovém případě je potřeba rozlišovat dva případy: 

1) specializované rozhodčí řízení, kdy je velký počet sporů rozhodován 

omezeným počtem specializovaných rozhodců. V takovém případě je totiž opakované 

jmenování osob rozhodci nevyhnutelné a  

2) opakované jmenování rozhodce stranou sporu bez objektivní nutnosti 

opakovaného jmenování, v takovém případě jde o možnou známku závislosti56. 

S ohledem na tuto skutečnost je také potřeba uvědomit si, že strany musí mít důvěru 

v rozhodce po celou dobu trvání rozhodčího řízení57. 

 

 

 

                                                 

54 Cass. Civ. 1re, 7. Ledna 1992, Dutco. Revue Arbitration. 1992.470 (Annot. P. Bellet).  
55 Federální soud, 27. května 2003, Lazutina v. CIO and FIS, Digest of CAS Awards, 2001-2003. Kluwer 
Law International.  
56 REYMOND. C: Des connaissances personelles de l’arbitre a son information privilégiée. Review de 
l‘arbitrage. (1991) no.3. s. 27. 
57 Pařížský odvolací soud, 12. ledna 1999. Sté Milan Presse v. Sté Media Sud Communications. Revue de 
l’arbitrage. (1999). 381. 
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3.1.  Osobní předpoklady rozhodce 

 

Bez ohledu na konkrétní požadavky na osobu rozhodce, je potřeba uvědomit si, 

že rozhodce je stále jen lidská bytost, proto je při posuzování osoby jako případného 

rozhodce potřeba mít na paměti, že jde stále jen o člověka, nikoli o robota58. Stejně jako 

všichni lidé, je rozhodce ovlivněn prostředím, ze kterého pochází a je velice obtížné se 

od všech těchto vazeb odpoutat. Tyto vazby pak ať již vědomě či nevědomě ovlivňují 

jeho rozhodování. S výjimkou případu, kdy se strany dobrovolně omezily ve volbě 

rozhodce stanovením určitých kriterií, která musí rozhodce splňovat (např. vyžaduje se 

nebo naopak vylučuje se určitá národnost), je jejich volba takřka neomezená a za 

rozhodce si mohou zvolit kohokoli, kdo splňuje zákonné požadavky. Zákonnými 

požadavky většinou bývá zletilost, způsobilost k právním úkonům59, bezúhonnost a 

podobně. Některé národní právní předpisy pak vyžadují, aby rozhodce měl právní 

vzdělání60, například podle právní úpravy Saudské Arábie musí být rozhodce muslim 

apod. Jistá omezení co se týče výběru osoby rozhodce mohou obsahovat i rozhodčí 

pravidla stálých rozhodčích soudů. Vzhledem k tomu, jak široká je volnost stran při 

výběru rozhodce a vzhledem k výše uvedenému, by měla strana jmenovat osobu, ve 

kterou má důvěru. Ve tří a vícečlenném rozhodčím senátu tvoří rozhodci tým. Je 

proto potřeba vybírat osobu rozhodce i podle toho, zda je rozhodce schopen a ochoten 

spolupracovat s ostatními členy senátu. Toto je důležité zejména s ohledem na rozdílné 

národnosti a právní pozadí jednotlivých rozhodců. Ochota spolupracovat závisí na 

dobré víře strany a na její ochotě účastnit se rozhodčího řízení (viz výše). Má se zato, že 

dobrá či zlá víra strany v mezinárodní obchodní arbitráži by od okamžiku jmenování 

rozhodčího senátu neměla mít vliv na rozhodčí řízení. A to z jednoduchého důvodu, že 

jakmile je rozhodce jmenován (stranou či kompetentním orgánem), nejedná jako 

                                                 

58 BEDJAOUI, Mohammed: The Arbitrator: One Man-three Roles : Some Independent Comments on the 
Ethical and Legal Obligations of an Arbitrator. Journal of International Arbitration. 1988. vol. 5. no. 7. s. 
9. 
59 §4 odst. 1 ZRŘ, článek 1451 Code Civile.  
60 španělská právní úprava pro případ, že jde o spor právního charakteru. 
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zástupce stran61. Měl by být naopak absolutně nestranný a zavázaný vůči všem stranám 

sporu vydat platný rozhodčí nález.       

 Není možno pomíjet také fakt, že rozhodce musí mít rozhled. Pro rozhodce 

v mezinárodní arbitráži je stále důležitější, aby měl přehled o vztazích v mezinárodním 

obchodu a o rozdílných tradicích, cílech a očekáváních stran z různých částí světa62. 

Stejně jako všichni ostatní je rozhodce nevyhnutelně ovlivněn společností ve které žije a 

vzděláním, kterého se mu dostalo. Avšak zkušený rozhodce si uvědomí tyto své 

předsudky a nedostatky a pokusí se o nezávislý a nestranný pohled, bez ohledu na 

národní či kulturní predispozice, tak aby co nejlépe pochopil strany sporu. Svým 

jednáním a svými rozhodčími nálezy musí rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži 

prokázat svoji otevřenost k různým právním úpravám, různým kulturám a různým 

politickým a sociálním systémům63. Jde o reálný problém, kterého si mezinárodní 

rozhodčí instituce jsou plně vědomy.       

 Spory řešené v mezinárodní obchodní arbitráži jsou natolik různorodé, že není 

možné, ani vhodné stanovit přesná obecná pravidla co se týče osoby rozhodce. Každá ze 

stran si musí ujasnit, jaké kvality bude od svého rozhodce vyžadovat.   

 Strany sporu si mohou v rozhodčí smlouvě stanovit pravidla, kterými vyloučí 

určité skupiny osob z možnosti být rozhodci. Tedy stanoví, jaké vlastnosti či schopnosti 

musí mít osoba rozhodce, a tím vyloučí všechny osoby, které tyto požadavky nebudou 

splňovat. Vzorový zákon dokonce stanoví, že rozhodce může být odmítnut, pokud nemá 

předpoklady vyžadované stranami64. To, jaké osoby budou vyloučeny záleží výhradně 

na vůli stran, nepotřebují žádné povolení zákona, ani neexistuje žádné zákonné omezení 

toho, které skupiny osob je možno vyloučit jako rozhodce. V mezinárodní obchodní 

arbitráži je běžné, že strany se dohodnou na pravidlech týkajících se státní příslušnosti 

rozhodce, popřípadě toto ustanovení obsahují rozhodčí pravidla, na které strany 

rozhodčí smlouvy odkazují (viz výše).  

                                                 

61 § 3 odst. 1 Řádu RS. 
62 GARRY B., Born: International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 2nd enl. edition. 
Den Haague : Kluwer Law International. 2002. s. 548. 
63 REDFERN, Alan: Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th rev. edition. 
Londýn : Sweet & Maxwell. 2004. s. 217. 
64 Článek 12 odst. 2.  
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3.2.  Zdržovací taktiky 

 

 Kritéria, která strany berou v potaz při výběru rozhodce záleží mimo jiné na 

tom, jaké jsou cíle této strany s ohledem na její účast v rozhodčím řízení. Jestliže strana 

nemá zájem na konání arbitráže (což se typicky děje u strany žalované), může se 

rozhodnout nespolupracovat s druhou stranou a ztěžovat rozhodčí řízení, jak jen to je 

možné. Způsobů, jak protahovat rozhodčí řízení je celá řada, strana nejmenuje rozhodce 

ve lhůtě stanovené zákonem/rozhodčími pravidly nebo jmenování rozhodce přímo 

odmítne. Dále může protahovat rozhodčí řízení tím, že bude opakovaně žádat o 

prodloužení lhůty těsně před jejím koncem apod. Po určitý čas bude muset rozhodčí 

senát těmto žádostem vyhovět, aby neriskoval, že rozhodčí nález bude po jeho vydání 

napaden z důvodu: „že strana, proti níž je nález uplatňován, nemohla z jakýchkoli 

důvodů uplatnit své požadavky65“ a „nebyla jí poskytnuta možnost věc před rozhodci 

projednat66“. V takových situacích je vhodné zaznamenat veškeré tyto zdržovací taktiky 

do rozhodčího nálezu, aby bylo jasně prokázáno, že straně byl poskytnut dostatečný 

prostor, aby uplatnila svá práva a zúčastnila se řízení. I z těchto důvodů je potřeba 

jmenovat takové rozhodce, kteří budou dostatečně zkušení a silní, aby odolali těmto 

zdržovacím taktikám.        

 Dalším způsobem, jak se vyhýbat vydání rozhodčího nálezu a prodlužovat celé 

rozhodčí řízení je ten, kdy se protistrana bude snažit druhou stranu unavit dlouhým a 

táhlým rozhodčím řízením. Tato taktika je využívaná zejména v případech, kdy finanční 

situace druhé strany je nestabilní. Pokud k takovému jednání dojde, musí rozhodce 

rozpoznat pravou příčinu veškerých průtahů a vhodně zareagovat, což znamená, že 

jediný rozhodce či předseda rozhodčího senátu musí mít dostatečné znalosti a 

zkušenosti z předchozí účasti na rozhodčích řízeních, které mu umožní, aby zvolil nutné 

a vhodné kroky v mezích stanovených pravidel a zákonů.   

 Jedním z nejchoulostivějších úkolů rozhodce je nalezení rovnováhy mezi 

požadavkem efektivního vedení řízení (jak ve smyslu rychlosti řízení, tak i ve smyslu 

                                                 

65 článek V odst. 1 písm. b) NY úmluvy, článek 34 odst. 2 písm. a) (ii) Vzorového zákona.  
66 §31 písm. e) ZRŘ. 
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nákladů na řízení) a principem, podle kterého strany musí mít možnost řádně přednést 

svůj spor tj. právem být slyšen. S ohledem na konečnost rozhodčího řízení a omezenost 

prostředků pro zrušení rozhodčího nálezu či odmítnutí jeho uznání a výkonu, je nalezení 

rovnováhy mezi rychlostí řízení a spravedlností základním požadavkem na každé 

rozhodčí řízení. Některá pravidla rozhodčího řízení upravují tuto povinnost výslovně, 

např. Pravidla AAA stanoví: „Rozhodčí senát je oprávněn vést rozhodčí řízení podle 

tohoto řádu jakýmkoli způsobem, který uzná za vhodný, pod podmínkou, že zajišťuje 

stranám řízení rovné postavení a že každá strana má právo být slyšena a má stejnou 

příležitost vyjádřit se k případu.“67. Z praxe obchodní arbitráže vyplývá, že strana, která 

si je vědoma své slabosti, se snaží zpomalit či zmařit rozhodčí řízení doplňováním 

návrhu, předkládáním nadměrného množství důkazů, předkládáním nekonečných 

požadavků na předložení důkazů či iniciováním řízení o odmítnutí rozhodce z důvodu 

chybějící nestrannosti a nezávislosti. 

 

3.3.  Požadavky na osobu rozhodce 

 

3.3.1. Požadavek fyzické osoby 

Zákonným požadavkem ZRŘ a řady dalších zákonů o rozhodčím řízení je, aby 

rozhodcem byla fyzická osoba68, přičemž sjednání příslušnosti stálého rozhodčího 

soudu neznamená porušení této podmínky (přestože jde o právnickou osobu)69. 

Rozhodující je, že přestože navenek půjde o rozhodnutí této instituce70, jsou tato 

rozhodnutí přijatá prostřednictvím rozhodců – fyzických osob, které splňují požadavky 

                                                 

67 Článek 16 odst. 1 Pravidel AAA.  
68 § 4 ZRŘ, § 6 ZRK, článek 1023 WBR Článek 1451 Code Civile: „Pouze fyzické osoby, které jsou 
způsobilé k právním úkonům mohou jednat jako rozhodci. Pokud rozhodčí smlouva jmenuje rozhodcem 
právnickou osobu, jsou její pravomoci omezeny na organizaci rozhodčího řízení.“ A navazující článek 
1455.  
69 § 13 ZRŘ, § 12 odst. 4 ZRK. 
70 usnesení Ústavního soudu ze dne 15.7.2002, sp. zn. IV. ÚS 174/2002.  
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stanovené zákonem71. Existují však právní předpisy, které výslovně nevylučují, aby 

byla rozhodcem jmenována právnická osoba a jejich ustanovení jsou natolik mlhavá, že 

to nelze vyloučit72. Toto byl případ i našeho předválečného práva, které doposud platí v 

Rakousku a které je vykládáno tak, že pokud je rozhodcem jmenována právnická osoba, 

bude rozhodováno fyzickými osobami (či fyzickou osobou) oprávněnými jednat 

jménem právnické osoby (ať již na základě zákona či zakládajícího dokumentu). Zákon 

však zároveň umožňuje odlišné ujednání stran73.    

  

3.3.2. Způsobilost k právním úkonům a zletilost 

Dalšími požadavky stanovenými ZRŘ a jinými zákony jsou způsobilost 

k právním úkonům a zletilost. Pokud by osoba, která tyto podmínky nesplňuje přijala 

funkci rozhodce a rozhodovala ve sporu, mohlo by to zakládat odpovědnost na straně 

rozhodce. Jde však o problematickou skutečnost, neboť v takovém případě by tato 

osoba nebyla deliktně způsobilá74. 

 

3.3.3. Požadavky vylučující určité osoby 

Kromě požadavků na právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům 

existují i jiné skutečnosti, které vylučují určité skupiny osob z okruhu možných 

kandidátů na rozhodce. Může jít například o soudce, státní zástupce a podobně. 

Příkladem je český právní řád, který v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 

výslovně zakazuje státním zástupcům působit jako rozhodce nebo zprostředkovatel 

řešení právního sporu (§24 odst. 2 písm. e). Dále je v naší literatuře všeobecně 

                                                 

71 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H. Beck. 2004. s. 53. 
72 tak Vzorový zákon ve článku 11 stanoví: „nikdo nebude vyloučen z funkce rozhodce z důvodu státní 
příslušnosti...“. 
73 RABAN. Přemysl: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a 
zahraničí. Praha: C.H.Beck. 2004. s. 89.  
74 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 54. 
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přijímáno, že rozhodcem nemůže být ani soudce národního soudu75. Toto však není 

nikde výslovně stanoveno, ale dovozuje se z ustanovení § 80 písm. b) ZSS, podle 

kterého soudce nesmí vykonávat žádnou jinou placenou funkci, ani vykonávat jinou 

placenou činnost76. Výklad obecně akceptovaný v českém prostředí je tak výkladem 

velice striktním, protože teoreticky by soudce mohl vykonávat funkci rozhodce, avšak 

musel by tuto funkci vykonávat bezplatně. Umožnění výkonu funkce rozhodce soudci 

by mohlo přinést řadu výhod, neboť soudce disponuje znalostmi a zkušenostmi, které 

by rozhodce měl splňovat77. Tato exempce, se však již nevztahuje na bývalé soudce78. 

Proto také řada zahraničních právních úprav výslovně umožňuje, aby soudce vykonával 

funkci rozhodce. Většinou je však tato činnost vázána na předchozí souhlas 

nadřízeného79. Příkladem je Německo, kde § 40 německého zákona o soudcích váže 

možnost přijmout funkci rozhodce na souhlas orgánu administrativně nadřízenému 

soudci a zároveň vylučuje, aby daný soudce rozhodoval v soudním řízení jakoukoli 

otázku spojenou s daným rozhodčím řízením80.    

 Anglický Administration of Justice Act81 stanoví, že soudce obchodního soudu 

může být jmenován rozhodcem se souhlasem Lorda Chief Justice, avšak pouze pokud 

jde o důležitou otázku práva. Co se týče odměny rozhodce, je předána High Court. 

Odvolání týkající se otázek práva, jsou směřována přímo k odvolacímu soudu. 

 V Hongkongu může soudce přijmout jmenování rozhodcem82, avšak pouze na 

základě předchozího souhlasu Chief Justice. Tento souhlas je však jen zřídka udělen, 

                                                 

75 RŮŽIČKA, Květoslav: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. Dobrá Voda: Aleš Čeněk. 2003. s.43., ROZEHNALOVÁ, 
Naděžda: Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Praha: Aspi. 2002. s. 101. 
76 obdobně stanoví i zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.  
77 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 55. 
78 bývalí rozhodci jsou například velice často jmenováni jako rozhodci v Iran-US Claims Tribunal.  
79 Anglie, Administration of Justice Act 1970. Hong Kong Arbitration Ordinance.  
80 RŮŽIČKA, Květoslav: Mezinárodní obchodní arbitráž. Praha: Prospektum. 1997. s. 56. 
81 Článek 4. 
82 Článek 13 Arbitration Ordinance. 
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protože je zde vysoká pravděpodobnost, že by trpěla jeho práce jako soudce83. Veškeré 

odměny pro rozhodce jsou pak příjmem státního rozpočtu Hongkongu. 

 

3.3.4. Požadavek právního vzdělání 

Dále mohou být vyloučeny osoby bez právního vzdělání, pokud jde o spory, 

které mají být rozhodnuty dle práva (a nikoli jako amiable compositeur), což je případ 

latinsko amerických států, které byly do značné míry inspirovány právem Španělska. 

Španělský zákon o arbitráži stanoví, že pokud má být spor vyřešen podle práva, 

rozhodci musí být profesionálními (praktikujícími) právníky84. Tento požadavek 

zároveň vylučuje, aby rozhodcem byl jmenován soudce, stejně jako nemůže být 

jmenován státní zástupce, soudní čekatel, či osoby zaměstnané ve státní správě85. Osoby 

bez právního vzdělání tedy mohou být jmenovány rozhodci, pouze pokud má být 

v rozhodčím řízení rozhodováno podle zásad spravedlnosti, tj. rozhodce rozhoduje jako 

amiable compositeur.        

 Požadavek určitého vzdělání popř. určité kvalifikace není běžným požadavkem, 

ale co se týče právního vzdělání, doporučuje se, aby alespoň předsedající rozhodce měl 

právní vzdělání, popřípadě dostatečné znalosti rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je 

řízením sui generis, tj. jakousi obdobou civilního procesu a rozhodci musí během 

rozhodčího řízení dbát o to, aby nedošlo k porušení procesních práv stran sporu86. 

Požadavek právního vzdělání je tedy jedním z nejdůležitějších požadavků na kvalifikaci 

rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži. Bylo by nesmyslné jmenovat rozhodcem 

(ať již jediným rozhodcem nebo předsedajícím rozhodcem) osobu, která sice má 

znalosti z oblasti práva, ale nemá praktické zkušenosti s rozhodčím řízením. Stejně tak 

by bylo necitelné jmenovat rozhodcem inženýra či experta na nukleární fyziku, ať je 

uznávanějším expertem v oboru, bez ohledu na to, jak moc relevantní jsou jeho znalosti, 

                                                 

83 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law : Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 1983. s. 91.  
84 Článek 12 odst. 2 španělského zákona o arbitráži.  
85 Článek 12 odst. 4 španělského zákona o arbitráži.  
86 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. Praha: 
C.H.Beck. 2004. s. 57. 
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pokud by zároveň neměl praktické zkušenosti z rozhodčího řízení. Praktické zkušenosti 

z rozhodčího řízení nemusí být tak důležité, pokud je rozhodčí senát tvořen více 

rozhodci, avšak pouze v případě, kdy alespoň předsedající rozhodce má relevantní 

zkušenosti z mezinárodní obchodní arbitráže. Stejně jako řízení automobilu, ani 

rozhodčí řízení by nemělo být svěřeno do rukou osoby bez jakýchkoli zkušeností87. 

Pokud je jmenován jediný rozhodce, je v mezinárodní obchodní arbitráži běžné, že 

tímto rozhodcem je osoba s právnickým vzděláním. I v případě jednoduchých sporů 

mohou nastat problematické situace co se týče procedurálního postupu a velice časté 

jsou konflikty zákonů, proto je potřeba, aby rozhodcem byla osoba, která má dostatečné 

vzdělání a zkušenosti v této oblasti88. V případě tříčlenného rozhodčího senátu je 

vhodné, aby alespoň jeden ze členů senátu, ideálně předsedající rozhodce, měl právní 

vzdělání nebo aby šlo alespoň o osobu, která studovala právo upravující rozhodčí 

řízení89. Není nutné, aby zbylí rozhodci byli právníci či aby měli speciální vzdělání 

v oblasti práva, s výjimkou případů, kdy se jedná o čistě právní spor. Výhodou 

rozhodčího řízení je to, že rozhodci mohou sami mít specifické znalosti potřebné pro 

rozhodnutí sporu bez nutnosti, povolání znalce v určitém oboru. Soudce v soudním 

řízení nemůže použít své mimoprávní znalosti a pokud jde o posouzení mimoprávních 

skutečností je potřeba povolat znalce. Rozhodčí řízení těží z toho, že rozhodcem může 

být i osoba, která má tyto odborné znalosti v určité oblasti a nepotřebuje tedy znalecký 

posudek, čímž dochází ke snižování nákladů a zkracování doby řízení. Například 

v případě kdy půjde o spor z mezinárodní stavební smlouvy, který bude zahrnovat i 

technické záležitosti, je vhodné, aby jeden či více rozhodců měl technické znalosti 

z daného oboru90.  

 

                                                 

87 REDFERN, Alan: Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th rev. edition. 
Londýn : Sweet & Maxwell. 2004. s. 217. 
88 REDFERN, Alan: Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th rev. edition. 
Londýn : Sweet & Maxwell. 2004. s. 214.  
89 Pravidla DIS § 3 a jiné. 
90 MILES, Wendy: Practical issues for appointment of arbitrators: lawyer vs non-lawyer and sole 
arbitrator vs. panel of three (or more). Journal of International Arbitration. 2003. vol. 20. no. 3. s. 219. 
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3.3.5. Kvalifikace a odbornost 

Požadavky kvalifikace a odbornosti budou z velké míry závislé na požadavcích 

strany uvedených v rozhodčí smlouvě a na povaze sporu. Není nutné, aby rozhodce byl 

zároveň odborníkem v oblasti předmětu sporu, zejména proto, že rozhodčí senáty mají 

možnost jmenovat znalce z konkrétního oboru. Povaha sporu si však může vyžádat, aby 

spor posuzoval odborník v daném oboru. V takovémto případě je však vhodnější, aby 

byl spor rozhodován senátem tvořeným třemi rozhodci, kdy rozhodci jmenovaní 

stranami budou odborníky s potřebnými znalostmi a předsedající rozhodce bude 

disponovat znalostmi právními.      

 Častým omezením, které může být zakotveno jak přímo ve smlouvě, tak i v 

příslušných rozhodčích pravidlech, je požadavek, že daný spor má rozhodovat odborník 

v dané oblasti91. Tyto požadavky často obsahují pravidla rozhodčích řízení při různých 

komoditních asociacích či svazech jako FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats 

Association), CAL (Cocoa Association of London), LRBA (London Rice Brokers 

Association) atp. Pokud mohou být rozhodci jmenováni pouze členové, znamená to 

automatické vyloučení advokátů či jiných osob praktikujících právo. Rozhodčí senát je 

tak tvořen obchodníky, kteří jsou aktivní v určité oblasti obchodu. Otázkou pak zůstává, 

jak bude řešena situace, kdy bude uzavřena rozhodčí smlouva mezi členem a nečlenem. 

V daném případě totiž bude spor rozhodován rozhodci, kteří budou všichni členy dané 

asociace a je zde otázka, zda to není důvodem podezření z podjatosti. Tuto otázku řešil 

švýcarský Federální soud, který uzavřel v řízení o uznání rozhodčího nálezu vydaného 

rozhodčím soudem při GAFTA, že pouhý fakt, že rozhodci jsou členy jedné asociace 

nestačí k tomu, aby ve sporu mezi členem a nečlenem, vedl k nerovnému postavení 

stran při tvorbě rozhodčího senátu92. Jde o to, že jmenování rozhodců, kteří jsou členy 

dané asociace nesleduje zvýhodnění členů asociace, ale jde především o zajištění 

odbornosti rozhodců. Odlišný názor vyslovil Federální soud v Německu, který dospěl 

                                                 

91 Pravidla rozhodčího řízení GAFTA, která stanoví, že rozhodce musí být člen nebo zaměstnanec této 
asociace.  
92 BG 12.1. 1989. ICCA Yearbook 1990. s. 509. 
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k závěru, že takto vytvořený rozhodčí senát v dané situaci není dostatečně neutrální93. 

Přikláním se k názoru švýcarského soudu, neboť je potřeba vzít v úvahu účel zákona. 

 

3.3.6. Náboženství/ vyznání 

Stejně tak by nemělo být rozhodující náboženství, přesto však existují výjimky. 

Zejména v řadě arabských států je běžné vyloučit z funkce rozhodce osoby, které nejsou 

muslimy, protože jedním z požadavků na rozhodce je znalost šaríji94 a zároveň je 

stanoveno, že rozhodci mohou být pouze muži95. V posledních letech však dochází ke 

změnám v aplikaci islámského práva a požadavek, že rozhodce musí být muž a muslim, 

je postupně opouštěn96. 

 

3.3.7. Státní příslušnost 

Státní příslušnost rozhodce je významným faktorem v mezinárodní obchodní 

arbitráži97, je však podstatná jen do určité míry. Řada rozhodčích institucí upravila ve 

svých řádech ustanovení, podle kterých jediný rozhodce nebo předsedající rozhodci 

nemohou být stejné státní příslušnosti jako strany sporu. Například ICC soud bere státní 

příslušnost rozhodců v potaz při jmenování jediného rozhodce či předsedajícího 

rozhodce98.           

 Podle Vzorového zákona by státní příslušnost zásadně neměla být důvodem pro 

vyloučení. Vzorový zákon dokonce stanoví, že nikdo nebude vyloučen z funkce 

                                                 

93 BGH 19.12. 1968. BGHZ 51. 255.  
94 EL DAHAB: General Introduction on Arbitration in Arab Countries. ICCA Handbook I. Arbitration 
reports on 17 countries Tento požadavek obsahuje právní úprava Ománu, Kataru či Saudské Arábie.  
95 RUBINO-SAMMARTANO, Mauro: International arbitration law and practice. 2nd rev. edition. Den 
Haague : Kluwer Law International. 2001. s. 327. 

96
 ZEYAD, Alqurashi: Arbitration Under the Islamic Sharia. Oil, Gas, Energy Law Intelligence. 2003. 

vol. 1. no. 2. s. 15. 
97 Andersen Consulting v. Artur Andersen & Andersen Worldwide. American Review of International 
Arbitration. vol. 10. no. 4. s. 437.  
98 Článek 9 odst. 5 ICC rules. 
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rozhodce z důvodu státní příslušnosti, pokud se strany nedohodly jinak99.  

 Otázka státní příslušnosti je důležitá především v rozhodčích řízeních, jehož 

stranami jsou státy100. Italská úprava rozhodčího řízení naproti tomu obsahovala do roku 

1983 ustanovení vylučující osoby jiné státní příslušnosti z funkce rozhodce101. 

V mezinárodní obchodní arbitráži jsou běžná ujednání stran, kterými stanoví, že jediný 

rozhodce či předsedající rozhodce musí být odlišné státní příslušnosti, něž strany sporu 

a běžně je také toto omezení stanoveno řády stálých rozhodčích soudů: „pokud jsou 

strany různé národnosti, nemůže být předseda rozhodčího senátu či jediný rozhodce, 

stejné národnosti jako některá ze stran...“102. Takové ustanovení obsahují dále například 

Pravidla UNCITRAL, podle kterých: „Při jmenování vezme kompetentní orgán v úvahu 

okolnosti, které jsou s to zajistit, aby byl jmenován nezávislý a nestranný arbitr, a 

přihlíží rovněž k vhodnosti jmenování arbitra jiné státní příslušnosti, než mají 

strany.“103. Obdobná ustanovení obsahují i Pravidla AAA104, ICC rules 105 či Řád 

LCIA106. Řád LCIA řeší otázku národnosti podrobněji než jiná pravidla rozhodčího 

řízení, když stanoví, že státní příslušností stran se rozumí rovněž státní příslušnost 

majoritních společníků nebo osob, které vlastní majoritní podíl. Dále blíže řeší otázku 

dvojí státní příslušnosti a problematiku občanství Evropské unie, když stanoví, že 

                                                 

99 Článek 11 odst. 1 Vzorového zákona UNCITRAL. 
100 Článek 39 Úmluvy ICSID: „Většina rozhodců bude občany jiných států, než je smluvní stát, který je 
stranou ve sporu a smluvní stát, jehož občan je stranou ve sporu; avšak platí, že uvedená ustanovení 
tohoto článku se nebudou vztahovat na případ, kdy jeden rozhodce nebo každý jednotlivý člen Soudu byl 
jmenován dohodou stran“, pravidlo 1 odst. 3 Rozhodčích pravidel ICSID.  
101 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law: Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 1983. s. 92. 
102 článek 6 odst. 1 Řádu LCIA, který však zároveň umožňuje odlišnou dohodu stran. Obdobně i článek 9 
odst. 5 ICC rules.  
103 Článek 6 odst. 4 (co se týče jediného rozhodce) a obdobně 7 odst. 3 (pro předsedajícího rozhodce) 
Pravidel UNCITRAL.  
104 Článek 6 odst. 4:„...Na žádost některé ze stran nebo z vlastní iniciativy je tajemník oprávněn jmenovat 
cizí státní příslušníky odlišné od státní příslušnosti stran.“ 
105 Článek 9 odst. 5:„Jediný rozhodce nebo předseda rozhodčího tribunálu musí být jiné státní 
příslušnosti než strany v rozhodčím řízení.“ Avšak „za vhodných okolností může být jediný rozhodce 
nebo předseda rozhodčího tribunálu státním příslušníkem stejné země jako kterákoli ze stran, pokud proti 
tomu žádná ze stan nevznese námitku ve lhůtě stanovené soudem.“ 
106 Článek 6:„Pokud jsou strany různé národnosti, nemůže být předseda rozhodčího senátu či jediný 
rozhodce stejné národnosti jako některá ze stran, ledaže se strany, jež jsou rozdílných národností, 
písemně dohodnou jinak.“ 
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občané Evropské unie jsou považováni za občany svého členského státu a ne za osobu 

stejné státní příslušnosti107. 

 

3.3.8. Dřívější požadavky států tzv. východního bloku 

Ve státech bývalého sovětského bloku bývalo běžné omezovat možnost volby 

rozhodce seznamem rozhodců, na kterém byli pouze rozhodci, kteří byli státními 

příslušníky státu, ve kterém se rozhodčí řízení konalo108. Toto omezení práva na volbu 

rozhodce vedlo k řadě soudních sporů, jejichž podstatou byla námitka, že tento systém 

porušoval princip nestrannosti rozhodců (šlo zejména o případy, kdy bylo mimo země 

RVHP109 žádáno o uznání a výkon rozhodnutí vydaného rozhodci, kteří byli stejné 

národnosti jako jedna ze stran sporu). V řadě případů soudy odmítly námitku podjatosti 

rozhodců110. Tento přístup je však dnes ve většině případů historií, například Řád RS 

neobsahuje žádné takovéto omezení, některá pravidla rozhodčího řízení dokonce 

výslovně stanoví, že rozhodcem může být i osoba, která není státním příslušníkem 

daného státu111. Zároveň však stále existují výjimky z tohoto pravidla, kde stále platí 

nebo je nově stanoveno, že rozhodcem může být jen státní příslušník daného státu112. 

Proto jsou soudní rozhodnutí odmítající námitku podjatosti v případě, kdy jsou všichni 

rozhodci stejné státní příslušnosti, stále relevantní.    

 Statistiky ukázaly, že za dřívějšího režimu bylo 50% sporů rozhodovaných 

senátem, tvořeným výhradně státními příslušníky Sovětského svazu, rozhodnuto ve 

prospěch zahraniční strany sporu a v roce 1988 se dokonce toto číslo zvýšilo na 60%113. 

                                                 

107 Článek 6 odst. 2 a 6 odst. 3 Řádu LCIA. 
108 Uniform rules of the arbitration courts attached to the chambers of foreign trade of the CMEA 
countries approved on 26/28 února 1974 a změněn 1987. 
109 Rada vzájemné hospodářské pomoci.  
110 rozhodnutí vydané československým rozhodčím soudem, kde všichni rozhodci byli československé 
státní příslušnosti BG 12. ledna 1958 (Ligna v. Baumgaten) BGE 84 I 39 
111 článek 11 Bulharského zákona o rozhodčím řízení.  
112 Zákon o rozhodčím řízení Čínské lidově demokratické republiky přijatý 31. srpna 1994 a v účinnosti 
od 1. září 1995.  
113 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law: Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 1983. s. 92. 
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Toto je dokladem toho, že systém, podle kterého jsou všichni rozhodci stejné státní 

příslušnosti jako jedna ze stran sporu, nevede automaticky k podjatosti rozhodčího 

senátu. Přesto je vhodné, zejména v zájmu průhlednosti a přehlednosti, upravit otázku 

státní příslušnosti rozhodců v pravidlech rozhodčího řízení či zákonech. Vhodná jsou 

zejména ustanovení zabraňující omezování svobody stran vybrat si libovolnou osobu 

k rozhodování svého sporu a zároveň ustanovení zaručující nepodjatost rozhodců tím, 

že jediný rozhodce či předsedající rozhodce má být jiné státní příslušnosti než strany 

sporu. Obavy z problémů vyvstávajících ze státní příslušnosti rozhodce jsou oprávněné 

a neměly by být podceňovány114. Extrémním případem byl případ, kdy indická strana, 

která prohrála rozhodčí řízení, namítla v řízení o uznání rozhodčího nálezu podle NY 

úmluvy, že by rozhodčí nález neměl být uznán, protože předseda rozhodčího senátu 

nebyl indické státní příslušnosti, a proto mohl být podjatý. Soud tuto teorii odmítl.  

 

3.3.9. Jazykové požadavky 

Je žádoucí, ne-li nezbytné, aby měl rozhodce dostatečné znalosti jazyka, ve 

kterém se bude řízení konat. Jde o jasný požadavek, který je však často opomíjen. 

Pokud dojde k situaci, kdy rozhodce nezná jazyk řízení nebo nemá dostatečnou znalost 

jazyka řízení, je potřeba angažovat překladatele a přeložit veškeré důkazní materiály a 

jednání do jazyka, který rozhodce zná. Správný překlad svědecké výpovědi do jiného 

jazyka není jednoduchý, zejména s ohledem na detailní výslech ohledně poznatků nebo 

názoru. Mimo to je potřeba počítat s časovou a finanční náročností těchto překladů, což 

se odráží v nákladech na rozhodčí řízení. Tento požadavek obsahuje výslovně Řád 

LCIA ve článku 5 odst. 5: „při výběru rozhodců se přihlíží...k jazyku, kterým se strany 

dorozumívají...“         

 Nejde o kogentní požadavek, ale doporučení. Strany se dobrovolně vzdaly 

práva, aby byl jejich spor rozhodován v soudním řízení a místo toho se obrátily na 

arbitráž. Ta jim poskytuje volnost a větší flexibilitu, ale zároveň klade vyšší požadavky 

na strany sporu v tom ohledu, že si strany musí zvážit, co od rozhodce očekávají a jaká 

osoba je tedy vhodná jako rozhodce. Plně se zde uplatňuje zásada, že strany mají dbát 

                                                 

114 H.Ct. Bomby 21.listopadu 1988. ICCA Yearbook 1990, 490-491. 
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svých práv. Pokud si tedy strany vyberou rozhodce, který nezná jazyk řízení, nejde o 

překážku řízení. Je však potřeba počítat s tím, že rozhodce bude plně závislý na 

informacích předložených a kvalitě jejich překladu, což může být zneužito k určité 

manipulaci s případem, neboť rozhodce si nebude moci sám zjišťovat či ověřovat 

skutečnosti tvrzené stranami. 

 

3.4.  Povinnosti rozhodce 

 

Rozhodci mají specifické povinnosti stanovené stranami sporu. Pokud jde o 

rozhodčí řízení ad hoc, jsou povinnosti rozhodce stanoveny přímo ve smlouvě o 

rozhodci, v případě rozhodčího řízení institucionálního, jsou povinnosti stanovené 

stranami doplněny pravidly rozhodčího řízení příslušné rozhodčí instituce. Tyto smluvní 

povinnosti jsou dále rozšířeny o povinnosti stanovené národními zákony. Vedle těchto 

specifických povinností stanovených smlouvou či zákonem existují také morální a 

etické povinnosti rozhodců. Rozsah takových povinností je předmětem řady debat 

v oblasti mezinárodní obchodní arbitráže. Konkrétními kroky v této oblasti jsou různé 

etické kodexy vydávané rozhodčími institucemi. Prvním byl Code of Ethics, tento se 

však použije pouze pro vnitrostátní rozhodčí řízení v USA. Z pohledu mezinárodní 

obchodní arbitráže je významnější etický kodex Ethics for Arbitrators z roku 1987.

 Tento etický kodex byl vydán jako odpověď na růst počtu sporů řešených 

v rozhodčím řízení a rostoucí znalosti stran a jejich právních zástupců. Tyto změny 

zvyšovaly tlak na rozhodce a vytvoření formálních pravidel, kterými by se měl 

rozhodce řídit, se tak stalo nevyhnutelným. Ethics for Arbitrators řeší otázky, které 

mohou vyvstat v rozhodčím řízení obecně a nezachází do velkých detailů. Zabývá se 

například otázkou, kdy by měl rozhodce odmítnout své jmenování rozhodcem a stanoví, 

že by neměl přijmout jmenování rozhodcem, pokud nemá dostatečné znalosti a 

zkušenosti v dané oblasti, či pokud by neměl dostatek času věnovat se případu. Hlavním 

tématem však je otázka nestrannosti rozhodců. Neboť povinnost jednat nestranně a 

nezávisle je jednou ze základních a zásadních povinností rozhodce. 
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3.4.1. Povinnost postupovat s řádnou péčí 

 Rozhodce má povinnost postupovat s řádnou péčí (přestože může požívat 

imunitu při porušení této povinnosti) a bez zbytečných průtahů. Pokud je rozhodčí 

řízení protahováno neopodstatněnými průtahy, mohou se strany sporu bránit. Zejména 

mají právo iniciovat řízení o odmítnutí rozhodce a zajistit tak, aby tento rozhodce o 

jejich sporu nerozhodoval. Otázkou také je, zda by měla poškozená strana mít možnost 

jít dále, než jen k odmítnutí rozhodce a požadovat po něm náhradu škody, která vznikla 

v důsledku rozhodcových chyb. A pokud by strana tuto možnost měla, jak závažné musí 

být pochybení rozhodce, aby vznikla odpovědnost vůči straně sporu?   

 Narozdíl od národních soudů, které se řídí soudními řády115, nebývá způsob 

vedení rozhodčího řízení upraven jednotně. Zde vystupuje do popředí mezinárodní 

aspekt rozhodčího řízení, neboť jednotlivé subjekty rozhodčího řízení pocházejí často 

z různých právních kultur a jejich pohled na postavení rozhodce v mezinárodní 

obchodní arbitráži se může zásadně lišit. Na jedné straně tu jsou strany sporu, které jsou 

zastoupeny svými právními zástupci, na druhé straně stojí rozhodci, ti všichni mohou 

mít odlišné názory na to, jak má rozhodce jednat116. Základním předpokladem tedy je, 

aby se strany shodly na tom, jaké je postavení rozhodce a jak má postupovat. Důležitou 

roli v tomto případě hraje procesní právo tj. lex situs, neboť to může obsahovat určitá 

omezení co se týče postavení rozhodce. Dále je potřeba vzít v úvahu i hmotné právo, 

kterým se řídí merit sporu. Základem však je skutečnost, že rozhodce odvozuje svoji 

pravomoc od vůle stran, která je vyjádřena v rozhodčí smlouvě a která je limitována 

ustanoveními aplikovatelného práva117. Z tohoto pohledu má tedy rozhodčí řízení 

smluvní základ a rozhodce jedná v mezích stanovených stranami. Pouze pokud tak 

stanoví strany, nebo pokud strany mlčí, může rozhodce sám určit pravidla pro vedení 

řízení118.          

 Strany si také musí ujasnit, zda a v jakém rozsahu je rozhodcova role omezena 

                                                 

115 Např. OSŘ a jiné.  
116 BERNARDINI, Piero: The Role of the International Arbitrator. Arbitration International. vol. 20. no. 
2. s. 114. 
117 Jde zejména o otázku, zda jde o dané věci vést rozhodčí řízení. viz. § 2 odst. 1 a 2 ZRŘ.  
118 REDFERN, Alan: Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th rev. edition. 
Londýn : Sweet & Maxwell. 2004. s. 190.  
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na sledování procesu, zda je tedy rozhodce pouze neutrálním pozorovatelem, který na 

závěr řízení vyhlásí vítězství jedné strany, čímž je spor ukončen, nebo zda rozhodce 

může popřípadě musí aktivně vstoupit do rozhodčího řízení, aby zajistil dodržování 

právních a jiných předpisů.  

 

3.4.2. Pravidla vedení řízení – míra autonomie rozhodce 

Z principu autonomie stran vyplývá právo strany v mezinárodní obchodní 

arbitráži zvolit si procesní normy, které budou aplikovány na řízení, a to bez ohledu na 

místo, kde se rozhodčí řízení koná. Toto právo uznávají jak národní právní předpisy119, 

tak i pravidla rozhodčího řízení vydávaná rozhodčími institucemi120 a stejné oprávnění 

uznává i NY úmluva, která v článku V(d) stanoví, že: „Uznání a výkon nálezu mohou 

být odepřeny na žádost strany, proti níž je nález uplatňován, pouze tehdy, když tato 

strana prokáže příslušnému orgánu země, v níž je žádáno o uznání a výkon....že složení 

rozhodčího tribunálu nebo rozhodčí řízení nebylo v souladu s ujednáním stran, nebo 

nebylo-li takového ujednání, že nebylo v souladu se zákony země, kde se rozhodčí řízení 

konalo...“. Standardní rozhodčí doložky zřídkakdy obsahují ustanovení týkající se 

rozhodného práva (ať již hmotného či procesního) nebo místa konání rozhodčího 

řízení121. Pokud k takové situaci dojde, řídí se rozhodčí řízení právem státu, na jehož 

území se rozhodčí řízení konalo122, jinou možností je také, že se v daném případě 

rozhodčí řízení řídí pravidly, která stanoví rozhodce123.    

 Je proto důležité podívat se blíže na pravomoci rozhodce s ohledem na vedení 

rozhodčího řízení. Jde o důležitý aspekt, neboť jen v minimech případů si strany otázku 

pravomocí rozhodce při vedení rozhodčího řízení upraví již v rozhodčí smlouvě, ta se 

                                                 

119 §19 ZRŘ:„Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení....není-li uzavřena 
dohoda....postupují rozhodci v řízení způsobem, který považují za vhodný.“, obdobně i článek 19 
Vzorového zákona, článek 1036 WBR, článek 1494 Code Civile. 
120 §5a Řád RS:„Rozhodci postupují v řízení způsobem, který považují za vhodný ...“. obdobně i článek 15 
Pravidla UNCITRAL.  
121 DOMKE, Martin, EDMONDSON, Larry, WILNER, Gabriel M.: Domke on Commercial Arbitration: 
The Law of Practice of Commercial Arbitration. St. Paul: Thomson/West. 2003. 3rd edition. s. 390.  
122 Článek V(d) NY úmluvy. 
123 19 odst. 2 Vzorového zákona. 1494 Code Civile.  
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většinou omezuje pouze na odkaz na konkrétní rozhodčí pravidla. Výjimkou může být 

rozhodčí řízení ad hoc, kdy si strany tuto otázku upraví přímo ve smlouvě. V tomto 

případě závisí na rozhodci, zda se s těmito pravidly ztotožňuje a přijme funkci 

rozhodce, nebo s těmito pravidly nesouhlasí. V tomto případě může odmítnout přijetí 

funkce rozhodce nebo pokud již funkci rozhodce přijal, může odstoupit. Pravidla 

rozhodčího řízení mezinárodních rozhodčích institucí uznávají pravomoc rozhodce určit 

pravidla, kterými se bude rozhodčí řízení řídit, pokud tak nestanoví samy strany124. 

Stejně tak tuto pravomoc paralelně uznávají i národní právní předpisy týkající se 

rozhodčího řízení125. Jde o velice rozsáhlé oprávnění, které je omezeno prakticky jen 

aplikovatelnými pravidly rozhodčího řízení a mezinárodními úmluvami, které stanoví 

povinnost vést řízení v souladu s požadavky řádného procesu126.   

 Řada rozhodčích institucí vyžaduje po rozhodci, aby převzal aktivní roli při 

vedení rozhodčího řízení a  uznává, že rozhodce požívá širokou flexibilitu a diskreci 

v této oblasti. Například ICC rules stanoví ve článku 20 odst. 1: „Rozhodčí senát je 

povinen v co nejkratším možném čase zjistit všemi dostupnými prostředky veškeré 

skutečnosti vztahující se k danému případu.“ Přestože toto ustanovení ICC rules 

neimplikuje přímo, že tato pravidla směřují k inkvizičnímu procesu, vyplývá z něj, že 

rozhodci je dána aktivnější role při vedení a řízení rozhodčího řízení127. Autonomii 

rozhodce podporuje i ustanovení Řádu LCIA, které tuto autonomii limituje dohodou 

stran. Konkrétně jde o ustanovení článku 22 odst. 1 písm. c): „Pokud si strany 

                                                 

124 Článek 15 odst. 1 ICC rules: „Řízení před rozhodčím senátem se řídí těmito Pravidly. V případech, 
které pravidla neupravují, se rozhodčí řízení řídí jakýmikoli pravidly stanovenými zúčastněnými stranami, 
nebo pokud tak strany neučiní, rozhodčím senátem, a to bez ohledu na to, zda se toto rozhodnutí odvolává 
na jednací řád určitého národního zákona, který se vztahuje na rozhodčí řízení.“, obdobně 15 odst. 1 
Pravidel UNCITRAL.  
125 § 19 odst. 1 ZRŘ: „Strany se mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci řízení vést...“ a odst. 
2: „Není-li uzavřena dohoda podle odstavce 1, postupují rozhodci v řízení způsobem, který považují za 
vhodný...“ 
126 nerespektování zásad řádného procesu je jedním z důvodů pro odepření uznání a výkonu rozhodčího 
nálezu podle článku V odst. 1 písm. b) NY úmluvy: „...uznání a výkon nálezu mohou být 
odepřeny....pouze tehdy, když tato strana prokáže příslušnému orgánu země, v níž je žádáno o uznání a 
výkon, že strana, proti níž je nález uplatňován, nebyla řádně vyrozuměna o ustanovení rozhodce nebo o 
rozhodčím řízení nebo nemohla z jakýchkoli jiných důvodů uplatnit své požadavky.“ a důvodem zrušení 
rozhodčího nálezu podle národní legislativy, např. §31 písm. e) ZRŘ: „Soud na návrh kterékoliv strany 
zruší rozhodčí nález, jestliže straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat.“ 
127 DERAINS, Yves, SCHWARTZ, Eric A.: A Guide to the New ICC Rules of Arbitration. Den Haague : 
Kluwer Law International. 1998. s. 253. 
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nesjednaly něco jiného, je rozhodčí senát oprávněn – na žádost některé ze stran či ze 

svého podnětu....provádět šetření, která uzná rozhodčí senát za nezbytná či vhodná; 

včetně rozhodnutí, zda a v jakém rozsahu by měl rozhodčí senát postupovat z vlastní 

iniciativy při objasňování sporných otázek a zjišťování relevantních faktů a práva nebo 

právních předpisů, které se aplikují na rozhodčí řízení, na rozhodnutí ve věci a na 

rozhodčí smlouvu.“        

 Legislativní vývoj v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení směřuje 

k propůjčení vyšší míry autonomie rozhodci. V posledních dvaceti letech byla vydána 

celá řada nových zákonů o rozhodčím řízení128 a tento proces byl dále posílen vydáním 

Vzorového zákona, který inspiroval řadu národních zákonů129. Společným znakem 

těchto zákonů je rozšiřování autonomie stran při regulování rozhodčího řízení (počet a 

způsob jmenování rozhodců; místo a jazyk rozhodčího řízení; procesní pravidla a právo 

aplikovatelné na procesní otázky; právo aplikovatelné na merit věci). A zároveň 

rozšiřování pravomoci rozhodců, zejména pokud jde o pravomoc rozhodnout o své 

pravomoci; vydávání předběžných opatření či udělování pokut stranám sporu; možnost 

určit aplikovatelné právo, pokud to strany sporu neurčí samy; stejně tak mohou 

rozhodci určit jazyk rozhodčího řízení, pokud tak nestanoví strany. Velký důraz na 

procesní oprávnění rozhodce klade Arbitration Act, který stanoví, že je to rozhodčí 

senát, kdo má právo rozhodovat veškeré procesní otázky, pokud si tuto otázku neupraví 

strany130.         

 Autonomie rozhodce při vedení rozhodčího řízení je upravena i v řadě národních 

zákonů o rozhodčím řízení, které podtrhují zejména specifické pravomoci a povinnosti 

rozhodce bez ohledu na vůli stran.        

 Toto upravuje například Arbitration Act, podle kterého je rozhodce povinen 

jednat se stranami sporu spravedlivě a nestranně a musí se řídit takovými pravidly 

řízení, která jsou vzhledem k okolnostem vhodná, a musí předcházet zbytečným 

průtahům či výdajům, tak aby bylo zajištěno spravedlivé vyřešení sporu.131 Dále 

                                                 

128 zejména státy kontinentální Evropy jako Francie (1981), Švýcarsko (1987). 
129 Německo (1997), Švédsko (1999), Anglie (1996).  
130 Článek 34 Arbitration Act.  
131 článek 33 odst. 1 Arbitration Act: „The tribunal shall act fairly and impartially as between the parties, 
giving each party a reasonable opportunity of putting its case and dealing with that of his opponent, and 
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rozhoduje, zda a do jaké míry převezme rozhodce iniciativu při zjišťování skutkových 

okolností132. Toto ustanovení umožňuje rozhodci, aby se spíše než ke kontradiktornímu 

postupu přiklonil k postupu inkvizičnímu. Anglický přístup jasně potvrzuje tendenci 

usměrňovat autonomii rozhodce podle principů, které jsou vlastní národním právním 

řádům a jsou národním legislátorem považovány za základní. Jde zejména o povinnost 

jednat spravedlivě a nestranně a rozhodovat spory bez zbytečných průtahů a nákladů.

 Míra autonomie rozhodce je obecně odvozována od poslání rozhodce, kterým je 

rozhodování sporů mezi stranami jak v zájmu stran sporu, tak i v zájmu států. Státy 

očekávají, že tyto funkce a tato role rozhodce budou vykonávány způsobem, který 

respektuje základní představy o spravedlnosti a veřejném pořádku133 a že se rozhodce 

v rozhodčím řízení nestane nástrojem pro porušení státem stanovených pravidel a 

principů, což by byl případ, kdy by se strany dohodly na praní špinavých peněz nebo na 

zakrývání korupce. Rozhodce zároveň nese povinnost zajistit respekt a dodržování 

takových pravidel a limitů při vedení rozhodčího řízení. ICC soud rozhodl ve svém 

nálezu, že: „je povinností rozhodčího senátu přezkoumat, i z vlastní iniciativy, platnost 

rozhodčí smlouvy z hlediska souladu s veřejným pořádkem… Rozhodčí senát musí 

předtím, než se bude zabývat skutkovou podstatou věci, přezkoumat, zda tyto smlouvy 

nejsou stiženy absolutní neplatností z důvodu nezákonnosti nebo rozporu s veřejným 

pořádkem“134. Záleží na rozhodci, zda se nechá při vedení rozhodčího řízení inspirovat 

národními soudy nebo zda povede rozhodčí řízení zcela autonomním způsobem. 

Obecné tendence směřují k tomu, aby bylo spoluprací mezi rozhodcem a stranami 

dosaženo úsporného a efektivního řízení za současného respektování rovnosti stran a 

jejich práva být slyšen. Aktivita rozhodčího senátu závisí do značné míry na osobnosti 

                                                                                                                                               

adopt procedures suitable to the circumstances of the particular case, avoiding unneccesary delay or 
expense, so as to provide fair means for the resolution of the matter falling to be determined.“ 
132 Článek 34 odst. 2 písm. g) Arbitration Act.  
133 VAN DEN HOVEN, Frans: International Arbitration: 60 Years of ICC Arbitration – A Look at the 
Future. Paříž: ICC Publication. 1994. s. 268: „mezinárodní arbitráž je účinná pokud a proto, že vydávání 
rozhodčích nálezů, které jsou v souladu s veřejným pořádkem, vzbuzuje důvěru na straně mezinárodní 
ekonomické komunity.“ A dále LALIVE, Piere: Transnational (or Truly International) Public Policy. 
Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration. ICCA Congress. Series. No. 3. 1986. 
s. 271 se Lalive ptá, zda rozhodce, který není orgánem žádného státu může být charakterizován jako 
orgán mezinárodní komunity bez ohledu na to, zda jde o společenství států nebo mezinárodní 
společenství obchodníků.  
134 RACINE, Jean-Baptiste: L`arbitrage commercial international et l`ordre public. Paříž: L.G.D.J. 1999. 
s. 398. 



44 

 

 

předsedajícího rozhodce. Je potřeba, aby měl dostatečné kvality, které mu pomohou 

lépe naslouchat stranám sporu, pochopit jejich požadavky a podle toho také upravit 

způsob vedení rozhodčího řízení. Vhodnost přístupů je potřeba posoudit s ohledem na 

zkušenosti rozhodce a zvláštnosti konkrétního případu.  

 Nejvhodnějším momentem pro počáteční výměnu informací a pohledů na to, 

jakým směrem by se mělo rozhodčí řízení ubírat je tzv. „pre-hearing“ neboli 

„preparatory conference“. Při této příležitosti se může rozhodce blíže seznámit 

s případem a naznačit stranám způsob, jakým plánuje vést rozhodčí řízení. 

Nepopíratelnou výhodou takovéhoto postupu je, že se strany a rozhodci seznámí a 

společně vyhodnotí problémy a hledají řešení přijatelné pro všechny strany. Toto 

umožňuje, aby se strany podílely na správě rozhodčího řízení způsobem, který vede ke 

zmírnění jejich konfrontačního přístupu k řízení a k vytvoření podmínek příznivých pro 

spolupráci tím, že jsou odstraněny důvody pro procesní námitky a pro případné námitky 

proti vydanému rozhodčímu nálezu. Zároveň je tento postup výhodný pro strany 

pocházející z různých právních kultur, neboť jim umožňuje seznámit se 

s předpokládaným postupem v řízení, a umožňuje přizpůsobit jejich postup 

požadavkům daného případu, což ve svém výsledku vede k větší efektivitě a redukci 

doby trvání řízení a nákladů řízení135.      

 Stejně tak došlo k posunu v roli soudů v mezinárodní obchodní arbitráži. 

Z původního dohledu a kontroly rozhodcovy aktivity se postavení soudů posunulo 

směrem k funkční spolupráci, zejména v oblasti získávání důkazů a výkonu 

mezitímních opatření vydaných rozhodcem. Státy si také ponechávají prostředky 

kontroly, zejména pokud jde o dodržování základních principů rozhodčího řízení, jako 

je nezávislost rozhodců, řádný proces či soulad rozhodčího nálezu s veřejným 

pořádkem. Sankcí za porušení těchto zásad rozhodčího řízení může být zrušení 

rozhodčího nálezu136 či odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu137.  

 Toto by měl být jeden z prvních kroků rozhodce. Rozhodce má možnost posunu 

z role pouhého pozorovatele do role hnací síly rozhodčího řízení. Tuto roli však může 

                                                 

135 ICC rules upravují povinnost rozhodce připravit předběžný časový plán rozhodčího řízení, a to 
v průběhu vypracování soupisu sporných otázek nebo co nejdříve po jeho dokončení (článek 18 odst. 4). 
136 § 31 ZRŘ. Článek 34 odst. 2 Vzorového zákona.  
137 Článek V NY úmluvy. Článek 36 Vzorového zákona.  
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převzít pouze pokud se detailně seznámí s podstatou sporu a řádně prostuduje spis před 

začátkem řízení, neboť jen poté pochopí nejpodstatnější aspekty případu a očekávání 

stran. Což mu ve výsledku umožní rozlišit mezi argumenty stran (které mohou být často 

zmatené či těžko rozlišitelné) skutkové a právní skutečnosti podstatné pro rozhodnutí 

sporu.          

 Pokud se rozhodce rozhodne vést rozhodčí řízení aktivně a ne pouze sledovat 

jednání stran zpovzdálí, musí být obezřetný a vyvarovat se takového jednání, které by 

vedlo strany k názoru, že si udělal názor na celý případ ještě před tím, než proběhl 

řádný proces, aby se tak vyhnul nebo alespoň omezil možné snahy o podání námitek 

podjatosti138.          

 Závěrem je důležité zdůraznit, že jediným zásadním omezením rozhodcovy 

autonomie a aktivního přístupu při vedení rozhodčího řízení jsou záruky nestrannosti a 

respektování principu řádného procesu139. 

 

3.4.3. Pravomoc rozhodce zvolit aplikovatelné hmotné právo 

S výjimkou případů, kdy strany rozhodce výslovně zmocní, aby rozhodoval 

podle zásad spravedlnosti (jako amiable compositeur)140, nemůže rozhodce aplikovat 

pravidla hmotného práva, která si pro tento případ vytvořil. Obecně platí, že rozhodce 

rozhoduje spor v souladu s aplikovatelnými právními předpisy141, viz. například 

Vzorový zákon: „Rozhodčí senát rozhodne spor v souladu s takovými právními 

předpisy, které byly stranami zvoleny za rozhodné pro předmět sporu....Rozhodčí senát 

rozhodne spor ex aequo et bono nebo jako amiable compositeur pouze tehdy, jestliže jej 

                                                 

138 námitka podjatosti je obvyklým důvodem pro odmítnutí rozhodce: §12 ZRŘ, článek 11 odst. 7 ICC 
rules, článek 10 odst. 3 Řádu LCIA, článek 19 odst. 1 Pravidel Netherlands Arbitration Institute, článek 8 
odst. 1 Pravidel AAA. 
139 FOUCHARD, Philippe, GAILLARD, Emmanuel, GOLDMAN, Berthold: Traité de l'arbitrage 
commercial international. Paříž : Litec. 1996. s.704. 
140 §8 odst. 2 Řád RS: „Spor může být též rozhodnut podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže 
k tomu strany rozhodce výslovně pověřily“, článek 33 odst. 2 Pravidel UNCITRAL. 
141 KLEIN, Fannie J. The Law to be Applied by the Arbitrators to the Substance of the Dispute. In 
SANDERS, Pieter, VAN DEN BERG, Albert Jan, SCHULTZ, Jan C.: The Art of Arbitration: Essays on 
International Arbitration : Liber Amicorum Pieter Sanders, 12 September 1912-1982. 1982. vyd. Den 
Haague : Kluwer Law and Taxation Publishers. 1982. s. 189.  
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k tomu strany výslovně pověřily.“142. Narozdíl od národního soudce, který musí 

aplikovat národní právo143 (popřípadě národní kolizní normy), u rozhodce se toto 

omezení neuplatní. Výběr rozhodného práva závisí v prvé řadě na vůli stran, teprve 

pokud tak strany neučiní, může rozhodce vybrat rozhodné právo na základě kolizních 

norem144 nebo podle toho, jaké právo považuje rozhodce za vhodné145.  

 Vstřícnost národních zákonodárců směrem k rozhodčímu řízení se projevila i na 

mezinárodní úrovni, důkazem je zejména přijetí Úmluvy o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů (NY úmluva), která se stala jednou z nejúspěšnějších mezinárodních 

úmluv co se týče počtu přistoupivších států146. Výsledkem je, že NY úmluva zajišťuje 

rozhodčím nálezům lepší postavení, než které mají při uznávání a výkonu rozsudky 

národních soudů147. 

 

3.4.4. Dostupnost rozhodce a efektivnost řízení 

Při výběru rozhodce je také důležité zvážit dosažitelnost rozhodce. Je finančně 

nákladné a může být i značně otravné jmenovat rozhodce, který není schopen najít si 

čas potřebný pro vedení rozhodčího řízení, a to bez ohledu na to, jak zkušená je daná 

osoba. Toto nebezpečí hrozí zejména u známých osobností v oblasti rozhodčího řízení, 

které mohou být nuceny přijmout více rozhodčích řízení než jsou schopny efektivně a 

účinně zvládnout. Aby k takovýmto situacím nedocházelo, měly by strany mít alespoň 

obecnou představu o tom, kolik času daný spor přibližně zabere. Takovýto odhad poté 

usnadní posouzení pro budoucího rozhodce, zda se bude schopen této arbitráži 

dostatečně věnovat.        

                                                 

142 Článek 28 odst. 1 a 3 Vzorový zákon. 
143 Čl. 95 odst. 1 Ústavy.  
144 Článek 33 odst. 1 Pravidel UNCITRAL. 
145 Článek 17 odst. 1 ICC rules: „Strany se mohou dohodnout, které právo rozhodčí senát uplatní při 
řešení podstaty sporu. V případě, že se strany nedohodnou, použije rozhodčí senát rozhodné právo, které 
uzná za vhodné“. 
146V současné době (květen 2009) přistoupilo k této úmluvě 144 států 
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html 
147 Nelze nepřihlédnout i ke skutečnosti, že státy jen nerady uznávají a vykonávají rozhodnutí národních 
soudů jiného státu. 
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 Důležitou podmínkou pro řádný výkon funkce rozhodce, tedy pro aktivní a 

kreativní přistup k vedení rozhodčího řízení, je tedy dostupnost rozhodce. To, aby byl 

schopen investovat dostatek času do studia podání stran tak, aby v okamžiku „pre-

hearing“ byl již seznámen s případem. Bohužel v praxi rozhodci velice často oddalují 

prostudování spisu do doby po „pre-hearing“ popřípadě až do prvního slyšení148 . 

 

3.4.5. Získávání důkazů 

Další fází, kdy rozhodce může aktivně působit na proces, je fáze získávání 

důkazů. V tomto případě může rozhodce působit jak směrem k získání konkrétních 

důkazů149 k prokázání tvrzení stran, tak i naopak k omezení předkládaných důkazů 

v případě, že se tyto ukáží zbytečné či nepotřebné pro konečné rozhodnutí o předmětu 

sporu. Podle Řádu LCIA může rozhodce: „rozhodnout, zda se aplikují pravidla 

formálního dokazování (nebo jiná pravidla) na přípustnost důkazů, posouzení jejich 

významu, nebo důkazní váhy materiálů, které mají dokládat skutečnosti nebo které jsou 

poskytnuty v souvislosti se znaleckým posudkem“150. Základem tohoto oprávnění je 

předpoklad, že důkazní prostředky slouží jako základ pro rozhodcovo rozhodování o 

konečném rozhodnutí sporu a důvody pro toto rozhodnutí. Rozhodci v mezinárodní 

obchodní arbitráži však mají obecnou tendenci přijmout veškeré důkazní materiály 

navržené stranami a posuzovat jejich důležitost a váhu pro výsledné rozhodnutí až 

v okamžiku přijímání rozhodčího nálezu.     

 Standardním postupem rozhodce při získávání a posuzování důkazů je, za 

současné součinnosti stran, označit skutkové či právní otázky, které nejsou mezi 

stranami sporné, tak aby se strany i rozhodce mohly soustředit na podstatu sporu. Dále 

identifikuje ty skutečnosti, které jsou již dostatečně prokázány a není tedy třeba 

dokládat je dalšími důkazy. Závěrem společně identifikují stále otevřené sporné otázky. 

                                                 

148 BERNARDINI, Piero: The Role of the International Arbitrator. Arbitration International. vol. 20. no. 
2. s. 120. 
149pravidla rozhodčích řízení obsahují často ustanovení opravňující rozhodce vyžadovat po straně 
předložení důkazů, např. §31 odst. 1 Řádu RS „...Rozhodčí senát si může vyžádat, aby strany poskytly 
další důkazy...“, dále např. Článek 20 odst. 5 ICC rules, článek 22 odst. 1 písm. e) Řádu LCIA. 
150 Článek 22 odst. 1 písm. f) Řádu LCIA.  
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Důležité je pevně stanovit pravidla postupu před tím, než mají být použita. Rozhodce by 

měl předcházet situaci, kdy strany budou překvapeny postupem v řízení, což jim ve 

výsledku zabraňuje adekvátně se připravit151. Jednou stanovená pravidla musí zůstat 

neměnná a musí být dodržována s výjimkou případů, kdy existují zvláštní důvody pro 

jejich změnu. Taková změna pravidel v průběhu řízení totiž může být stranami 

vykládána jako porušení principu řádného procesu.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

151 BERNARDINI, Piero: The Role of the International Arbitrator. Arbitration International. vol. 20. no. 
2. s. 121. 



49 

 

 

4. Tvorba rozhodčího senátu 

 

Jak v rozhodčím řízení ad hoc, tak i v institucionálním rozhodčím řízení je 

důležité, aby sepsání ustanovení týkajících se způsobu vytvoření rozhodčího senátu byla 

věnována značná pozornost. Tato ustanovení však nejsou podstatnými náležitostmi 

rozhodčí smlouvy.        

 Způsoby vytvoření rozhodčího senátu jsou velice různorodé, existuje řada 

postupů jak vytvořit rozhodčí senát a není proto možné probrat veškeré způsoby jeden 

po druhém. Jde o to, že každá rozhodčí instituce má svou sadu rozhodčích pravidel, 

často dokonce dvě sady – pro vnitrostátní a mezinárodní arbitráž. Bez ohledu na způsob 

vytvoření rozhodčího senátu, musí být strany v průběhu celého procesu v rovném 

postavení a žádná ze stran by neměla při tvorbě rozhodčího senátu požívat jakýchkoli 

výhod. Pokud by k takové situaci, kdy by kterákoli ze stran byla v privilegovaném 

postavení, došlo, mohlo by to v závislosti na konkrétních rozhodčích pravidlech vést 

buď k neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo jmenování rozhodce soudem. K neplatnosti 

rozhodčí smlouvy by došlo v případě, že by byl aplikován COUNCIL OF EUROPE 

Uniform law z roku 1966, konkrétně článek 3152, který stanoví: „Rozhodčí smlouva by 

neměla být platná, pokud poskytuje jedné ze stran sporu výhodnější postavení co se týče 

jmenování rozhodce či rozhodců v obchodní arbitráži“. Toto ustanovení převzala 

například Belgie do svého zákona o soudnictví ve článku 1978 odst. 1153. Druhé 

z možných řešení obsahuje NZRŘ ve článku 1034 odstavci 2, podle kterého pokud 

rozhodčí smlouva poskytuje jedné ze stran výhodnější postavení co se týče tvorby 

rozhodčího senátu, může se znevýhodněná strana obrátit na soud, aby jmenoval 

rozhodce odlišně od ujednaného způsobu jmenování rozhodců. Stejnou cestou se 

vydává například i nizozemská úprava mezinárodní obchodní arbitráže z roku 1986, kdy 

ustanovení článku 1028 WBR stanoví, že: „pokud rozhodčí smlouva poskytuje některé 

ze stran výhodnější postavení při výběru rozhodce než straně druhé, má tato strana 

právo obrátit se ve lhůtě jednoho měsíce na předsedu okresního soudu, aby jmenoval 
                                                 

152 Vzorový zákon Rady Evropy o obchodní arbitráži 1966. 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/056.htm. [13.3.2009] 
153 Code Judiciaire 1998, http://www.jus.uio.no/lm/belgium.code.judicature.1998/1678.html. [14.3.2009]. 
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rozhodce.“ Český ZRŘ sice obsahuje ustanovení, že strany mají v rozhodčím řízení 

rovné postavení a že jim musí být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv154. 

Nestanoví však konkrétní sankci v případě, že je toto ustanovení porušeno. Jedinou 

možností tak zůstává návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodu, že: „straně nebyla 

poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat“155.    

 Pokud se strany dohodnou na aplikaci rozhodčích pravidel určité instituce a 

v rozhodčí smlouvě se nezmiňují o způsobu ustavení rozhodčího senátu, znamená to, že 

se rozhodly pro ustavení rozhodčího senátu v souladu s těmito pravidly. Jde o to, že 

rozhodčí pravidla rozšiřují obsah rozhodčí smlouvy uzavřené stranami156. Strany se 

výběrem relevantních pravidel rozhodčího řízení určité rozhodčí instituce rozhodly 

začlenit do smlouvy i tato pravidla, na druhou stranu mohou strany výslovným 

ujednáním změnit popřípadě vyloučit aplikaci některých ustanovení příslušných 

pravidel, avšak pouze do té míry, že změny nevedou k rozporům.   

 Pravidla rozhodčího řízení některých rozhodčích institucí obsahují ustanovení, 

podle kterých strany sporu jmenují rozhodce, který však musí být danou institucí 

ustanoven tj. potvrzen. Konkrétní instituce se v takovém případě nemusí řídit vůlí stran 

a může navrženého rozhodce odmítnout157.       

 Při studiu jednotlivých právních předpisů týkajících se rozhodčích řízení a 

pravidel rozhodčího řízení je potřeba mít na paměti několik základních otázek158: 

- Obsahuje smlouva o rozhodčím řízení ustanovení o počtu rozhodců, má být 

jmenován jediný rozhodce nebo senát tvořený třemi rozhodci, nebo smlouva na 

toto téma mlčí? 

- Kdo jmenuje tyto rozhodce? 

- Jsou zde omezení týkající se požadavků na rozhodce? 

                                                 

154 § 18 ZRŘ. 
155 § 31 písm. a) ZRŘ. 
156 Doporučené znění rozhodčí doložky LCIA: „Pokud je v dohodě...libovolným způsobem písemně 
sjednáno, že se rozhodčí řízení povede podle Řádu LCIA rozhodčího soudu...platí, že se strany písemně 
dohodly na vedení rozhodčího řízení podle následujících pravidel.“ 
157 Článek 7 odst. 1 Řádu LCIA, článek 8 odst. 4 a 9 ICC rules. 
158BORN, Garry B.: International Commercial Arbitration: Commentary and Materials. 2nd enl. edition. 
Den Haague : Kluwer Law International. 2002. s. 544.  
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- Co se stane pokud strana jmenuje rozhodce, který je evidentně podjatý? 

- Jak vybírají a jmenují rozhodce kompetentní orgány? 

 

4.1. Smlouva o rozhodci či rozhodčí doložka? 

 

Dohoda stran o tom, že se vzdávají práva obrátit se v případě sporu na národní 

soud a místo toho svěřují rozhodnutí sporu do rukou rozhodců, existuje většinou ve 

formě rozhodčí doložky (clause compromissoire), která tvoří součást smlouvy hlavní 

mezi stranami, avšak může existovat i ve formě samostatné rozhodčí smlouvy existující 

vedle smlouvy hlavní159. Tento postup je všeobecně uznávaný ve většině států, avšak 

existují výjimky. Podle úpravy Spolkové republiky Německo, musí být rozhodčí 

smlouva obsažena v samostatné listině, nebo alespoň musí být samostatně podepsána160. 

Opačný přístup volí americká úprava, podle které musí být rozhodčí smlouva obsažena 

ve smlouvě hlavní, jinak nebude rozhodčí nález vykonatelný161.  

 Způsob jmenování rozhodce závisí mimo jiné na tom, zda jde o smlouvu o 

rozhodčím řízení (rozhodčí doložku) uzavřenou před vznikem sporu či zda se strany po 

vzniku sporu dohodly na předložení tohoto sporu rozhodci a tohoto rozhodce určily 

přímo ve smlouvě (smlouva o rozhodci)162. Pokud jde o druhý případ, předpokládá se, 

že vzhledem k tomu, že se strany sporu dohodly na rozhodci po vzniku sporu, 

kontaktují tuto osobu a získají její souhlas ještě před tím, než ji v příslušné smlouvě 

označí. Tento souhlas je důležitý, protože bez toho, aby rozhodce souhlasil se svým 

jmenováním rozhodcem, nemůže rozhodčí řízení proběhnout. Francouzský Code Civile 

dokonce stanoví, že smlouva o rozhodci je nulitní a neplatná, pokud rozhodce v ní 

                                                 

159 Je potřeba rozlišovat mezi rozhodčí doložkou (clause compromissoire), což je dohoda stran, ve které 
stanoví, že veškeré budoucí spory budou rozhodnuty v rozhodčím řízení a smlouvou o rozhodci 
(compromis d`arbitrage), která je uzavírána až v okamžiku vzniku sporu. 
160 ROZEHNALOVÁ, Naděžda: Nová úprava rozhodčího řízení v SRN. Časopis o českém a evropském 
právu. 1997. roč. 8. č. 5. s.15-21. 
161 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Rozhodčí řízení v USA I. a II. Daňová a hospodářská kartotéka. 1995. 
roč. 2. č. 1 a 2. 
162 §2 odst. 3 ZRŘ. Článek 1020 WBR. 
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jmenovaný nesouhlasí se svým jmenováním163.     

 Smlouva o rozhodci však není často využívaná, protože po vzniku sporu je 

velice často obtížné dosáhnout jakékoli dohody mezi stranami. Co se týče případů, kdy 

strany jmenují konkrétního rozhodce již v rozhodčí doložce, nelze tento postup 

doporučit, vzhledem k nepředvídatelnosti jak budoucích sporů, tak i chování osoby 

označené za rozhodce v rozhodčí doložce. Nelze totiž vyloučit, že po uzavření rozhodčí 

smlouvy dojde na straně takto jmenovaného rozhodce k takové změně poměrů, které 

mu znemožní vykonávat v budoucnu funkci rozhodce164 (tato osoba může zemřít, stát se 

zaměstnancem jedné ze stran, popřípadě s nimi být v jiném kontaktu apod.). Většina 

rozhodčích smluv je tak uzavírána před vznikem jakéhokoli sporu, v momentě, kdy jsou 

strany ochotny jednat a spolupracovat, aniž by však smlouva obsahovala jména 

konkrétních rozhodců165. Rozhodčí smlouva by ale měla indikovat počet rozhodců a 

způsob, jakým mají být vybráni. Jak již bylo zmíněno výše, mohou se strany v ad hoc 

rozhodčím řízení dohodnout na oprávněném orgánu, který bude rozhodce jmenovat 

místo stran166. Kromě počtu rozhodců by měla rozhodčí smlouva stanovit i určitá 

vodítka či konkrétní požadavky co se týče kvalifikace, schopností a zkušeností 

potenciálních rozhodců.       

 V případě, kdy strany neupravily počet rozhodců ani postup vytvoření 

rozhodčího senátu ve své rozhodčí smlouvě, obsahují subsidiární úpravu příslušná 

rozhodčí pravidla zvolené rozhodčí instituce a pokud se jedná o rozhodčí řízení ad hoc, 

obsahují tuto úpravu národní právní předpisy upravující rozhodčí řízení. Ty řeší situace, 

kdy se strany sice dohodly na tom, že spor bude řešen v rozhodčím řízení, ale 

nestanovily počet rozhodců, nebo sice počet stanovily, ale chybí úprava způsobu jejich 

jmenování. V daném případě pak rozhoduje buď jediný rozhodce nebo senát složený ze 

tří rozhodců.  

 

                                                 

163 Článek 1448 odst. 3 Code Civile. 
164 BĚLOHLÁVEK, Alexander: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 
Praha: C.H.Beck. 2004. s. 76. 
165 ONYEMA, Emilia: Drafting an Effective Arbitration Agreement in International Commercial 
Contracts. Vindobona Journal of International Commercial Law. 2003. no. 7. s.283  
166 jde o tzv. „appointing authority“. 
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4.2.  Inkorporace pravidel rozhodčího řízení do smlouvy o rozhodčím 

řízení 

 

V návaznosti na výše uvedené je také podstatné určit, od kdy se pravidla 

rozhodčího řízení tj. řády stávají součástí rozhodčí smlouvy. Pokud by se řády stávaly 

součástí smlouvy v okamžiku podpisu smlouvy, aplikovala by se pravidla platná v době 

uzavření smlouvy. Avšak dle pravidel rozhodčího řízení řady institucí se použijí 

pravidla platná v době zahájení řízení167. Což by ale znamenalo, že pravidla rozhodčího 

řízení se stávají součástí rozhodčí smlouvy až v okamžiku zahájení řízení. S tímto 

problémem je spojena i otázka vztahu stran sporu a rozhodčí instituce. Tento vztah 

nevzniká podpisem rozhodčí smlouvy, ale mnohem později. Ke vzniku vztahu mezi 

rozhodčí institucí a stranami sporu dochází v okamžiku, kdy spor vznikl, strany se 

obrátily na rozhodčí instituci, a ta souhlasila s tím, že bude poskytovat administrativní 

zázemí a zajistí aplikaci svého řádu pro rozhodčí řízení. Jde tedy o to, že strany žádají 

rozhodčí instituci, aby zajišťovala hladký chod rozhodčího řízení v jejich sporu, a ta 

tuto nabídku buď akceptuje nebo odmítá. A právě v okamžiku, kdy rozhodčí instituce 

tuto nabídku přijme, stávají se rozhodčí pravidla platnou součástí rozhodčí smlouvy168. 

Z uvedeného vyplývá, že se budou aplikovat pravidla rozhodčího řízení platná v době, 

kdy se rozhodčí smlouva zaktivuje, tj. v okamžiku zahájení řízení.  

 

4.2.1. Možnost změny příslušné rozhodčí instituce 

Dále je potřeba ujasnit si otázku, zda mohou strany poté, co v rozhodčí smlouvě 

uvedly konkrétní rozhodčí instituci, tuto instituci změnit, samozřejmě před tím, než byla 

tato instituce notifikována. A dále jaké jsou možnosti stran v případě, že je zvolená 

rozhodčí instituce odmítne.        

 Rozhodčí smlouva je dvojstranná smlouva, která může být změněna pouze 

                                                 

167 Článek 1 odst. 1 Pravidel AAA. 
168ONYEMA, Emilia: Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration. International 
Arbitration Law Review. 2005. vol. 8. no. 2. 



54 

 

 

dohodou stran, což znamená, že pokud se strany na změně rozhodčí instituce dohodnou, 

je možno rozhodčí instituci změnit.        

 V případě, že jsou strany rozhodčí institucí odmítnuty, neznamená to zároveň 

neplatnost rozhodčí smlouvy, jejíž stranou ostatně ani rozhodčí instituce není. Nedošlo 

by tedy k situaci předvídané článkem II.3 NY úmluvy169, protože smlouva může být 

stále vykonána, pokud o to strany budou mít zájem. Odmítnutí ze strany rozhodčí 

instituce nezpůsobuje nulitu, ani neplatnost rozhodčí smlouvy, ani ji nečiní neúčinnou 

nebo nezpůsobilou k použití. Strany se mohou v tomto případě obrátit na národní soud 

nebo se dohodnout na jiné rozhodčí instituci, tzn. změnit rozhodčí smlouvu. 

 

4.3.  Lichý či sudý počet rozhodců? 

 

Historicky nejstarší a pravděpodobně nejpřirozenější formou rozhodování, je 

rozhodování prostřednictvím jediného rozhodce (soudce). Mělo původně jít o osobu 

uznávanou, která měla u obou znesvářených stran autoritu. Vzhledem k rostoucí 

složitosti případů a rostoucí komplikovanosti právních předpisů se však začalo 

prosazovat rozhodování více osob170. Kolektivní rozhodování má také vyloučit nebo 

alespoň zmírnit případné subjektivní vlivy na rozhodování sporu. I z tohoto důvodu je 

doporučován lichý počet rozhodců. Přesto existují zákony, které umožňují jmenovat 

sudý počet rozhodců, což se odrazilo například i ve Vzorovém zákonu, který ve svém 

článku 10 stanoví: „strany mohou určit počet rozhodců. Není-li takového určení, 

rozhodují spor tři rozhodci“. Vzorový zákon tedy nechává otevřené dveře pro vytvoření 

rozhodčího senátu, který bude tvořen sudým počtem rozhodců. Obdobný přístup 

obsahuje i slovenský ZRK171. Podobné ustanovení obsahuje i nizozemská právní úprava 

která stanoví, že rozhodčí senát je tvořen lichým počtem rozhodců a pro případ, že by si 

                                                 

169„Soud Smluvního státu, u něhož byla podána žaloba v záležitosti, o níž strany uzavřely dohodu ve 
smyslu tohoto článku, odkáže strany na rozhodčí řízení k žádosti jedné z nich, ledaže zjistí, že zmíněná 
dohoda je neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k užití.“ 
170 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law : Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 1983. s. 132. 
171 §7 ZRK.  
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i přesto strany zvolily sudý počet rozhodců (neboť jde o dispozitivní ustanovení), musí 

tito zvolit třetího rozhodce, který bude předsedat rozhodčímu senátu172. Obdobně řeší 

počet rozhodců i francouzský Code Civil173. Anglický Arbitration Act sice výslovně 

nestanoví, že počet rozhodců musí být lichý, ale stejně jako WBR stanoví, že v případě, 

kdy si strany stanoví sudý počet rozhodců, bude toto chápáno, jako že tito rozhodci mají 

jmenovat předsedajícího rozhodce174. Jinou cestou jde Německo, jehož úprava 

rozhodčího řízení neobsahuje ustanovení týkající se počtu rozhodců a strany tedy mají 

absolutní volnost při stanovení počtu rozhodců175.     

 Český ZRŘ naopak výslovně stanoví, že konečný počet rozhodců musí být vždy 

lichý176 a vzhledem ke kogentní úpravě není potřeba řešit situaci, kdy by došlo ke 

jmenování sudého počtu rozhodců. Případné jmenování sudého počtu rozhodců by 

dokonce podle ZRŘ mohlo vést k neplatnosti rozhodčí smlouvy177. Sudý počet 

rozhodců umožňoval ve svém § 6 odst. 1 zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení 

v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, proto u smluv 

uzavřených před 1. lednem 1995 nebude dohoda o sudém počtu rozhodců v žádném 

případě způsobovat neplatnost rozhodčí smlouvy178. Rakouský civilní procesní řád 

naproti tomu výslovně stanoví neplatnost rozhodčí smlouvy, pokud obsahuje dohodu o 

sudém počtu rozhodců.       

 Požadavek lichého počtu rozhodců popř. presumpce dohody o jmenování třetího 

rozhodce souvisí s požadavkem, že rozhodčí nález musí být usnesen většinou 

rozhodců179. 

                                                 

172 článek 1026 odst. 1 a 3 WBR. 
173 Článek 1452 a 1453 Code Civile.  
174 Článek 15 Arbitration Act. 
175 NZRŘ. 
176 §7 odst. 1 ZRŘ „konečný počet rozhodců musí být vždy lichý.“ 
177 ROZEHNALOVÁ, Naděžda: Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním styku. Praha: Aspi 
Publishing, s.109. se domnívá, že k této situaci by došlo v případě, kdy by strany učinily dohodu o této 
otázce podstatnou náležitostí rozhodčí smlouvy. Pokud by tak však strany neučinily, bylo by neplatné 
pouze toto ustanovení. Odlišný názor zastává MOTHEJZLÍKOVÁ, Jarmila: Zákon o rozhodčím řízení a o 
výkonu rozhodčích nálezů s přílohami. Komentář. 1.vydání. Praha: C.H.Beck. 1996. s. 36, podle které 
dohoda o sudém počtu rozhodců způsobuje vždy neplatnost celé rozhodčí smlouvy.  
178 § 48 ZRŘ. 
179 §25 odst. 1 ZRŘ. Článek 1057 WBR článek 1051 odst. 1 NZRŘ.  
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4.4.  Jediný rozhodce nebo rozhodčí senát tvořený více rozhodci? 

 

Řada rozhodčích senátů je tvořena pouze jedním rozhodcem. Jmenování 

jediného rozhodce vede k urychlení procesu, protože je redukována potřebná 

administrativa, stejně jako čas potřebný na porady rozhodčího senátu. Jmenování 

jediného rozhodce samozřejmě také snižuje náklady na rozhodčí řízení, zejména proto, 

že je potřeba platit pouze jedinou odměnu a výdaje pouze jediného rozhodce. 

 Bez ohledu na tyto výhody, tendence v mezinárodní obchodní arbitráži směřuje 

spíše ke jmenování tříčlenného rozhodčího senátu. Například podle pravidel ICC rules, 

pokud si strany samy nestanoví počet rozhodců, jmenuje soud jediného rozhodce, 

s výjimkou případů, kdy je soud přesvědčen, že povaha sporu vyžaduje jmenování tří 

rozhodců180. Za takové spory, kdy je potřeba jmenovat rozhodce tři jsou obecně 

považovány spory, kdy hodnota sporu přesáhne 1.000.000 USD. 

 

4.4.1. Ad hoc řízení 

K prvnímu zmíněnému řešení přistoupil anglický zákonodárce, který stanoví, že 

v případě, kdy si strany nedohodly počet rozhodců, rozhoduje jediný rozhodce181.

 K druhému řešení, kdy v případě chybějící dohody o počtu rozhodců rozhoduje 

senát tvořený třemi rozhodci, přistoupil například Vzorový zákon182 či německý 

zákonodárce183, stejně jako český ZRŘ184.      

 Řada úprav však přistoupila k jakési třetí cestě, kdy podle situace, buď 

rozhoduje jeden rozhodce, nebo rozhodci tři. Tuto úpravu obsahují například Pravidla 

UNCITRAL, podle kterých pokud strany neurčí počet rozhodců v rozhodčí smlouvě a 

pokud do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení arbitrážního řízení žalované straně 

                                                 

180 Článek 8 odst. 2 ICC rules. 
181 Článek 15 odst. 3 Arbitration Act.  
182 Článek 10 odst. 2 Vzorový zákon. 
183 Článek 1034 NZRŘ.  
184 § 7 odst. 2. ZRŘ. 
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nevysloví souhlas aby byl spor rozhodnut jedním rozhodcem, musí být jmenováni 

rozhodci tři185. Odlišně řeší tuto situaci nizozemský zákonodárce, který v dané situaci 

nestanoví konkrétní počet rozhodců, ale odkáže toto rozhodnutí předsedovi okresního 

soudu, který počet rozhodců stanoví podle okolností případu186.  

 

4.4.2. Institucionální řízení 

Pokud se jedná o rozhodčí řády arbitrážních institucí, existují dvě varianty pro 

řešení otázky počtu rozhodců v případě, že si jejich počet neurčily strany.  

 Buď bude počet rozhodců stanoven autoritativním rozhodnutím rozhodčí 

instituce,  nebo bude rozhodčí instituce zbavena jakékoli možnosti rozhodovat o počtu 

rozhodců. K první možnosti se přiklání ICC rules, podle kterých: „v případě, kdy se 

strany nedohodnou na počtu rozhodců, jmenuje soud jediného rozhodce, s výjimkou 

případů, kdy je soud přesvědčen, že povaha sporu vyžaduje jmenování tří rozhodců“187. 

Obdobný přístup jako ICC rules volí i Řád LCIA ve článku 8 odst. 2, Pravidla AAA 

ve článku 5 či WIPO pravidla ve článku 14 odst. b.     

 Ke druhé variantě, kdy rozhodčí instituce nemá žádnou rozhodovací pravomoc 

co se týče určení počtu rozhodců v konkrétním sporu, se kloní například RS při HK a 

AK. Ten ve svém Řádu RS v § 3 odst. 2 výslovně stanoví, že spor rozhoduje senát 

složený ze 3 rozhodců, jediný rozhodce rozhoduje pouze v případě, že se na tom strany 

dohodly. Odlišné řešení obsahuje řád Rozhodcovského súdu SOPK, který přenechává 

tuto úpravu zákonu.  

 

 

 

                                                 

185 Článek 5 Pravidel UNCITRAL. 
186 Článek 1026 odstavec 2 WBR. 
187 Článek 8 odst. 2 ICC Rules.  
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4.5. Způsob jmenování rozhodčího senátu 

 

Existuje celá řada postupů pro vytvoření rozhodčího senátu upravená jak 

v pravidlech rozhodčího řízení rozhodčích institucí, tak i v příslušných zákonech o 

rozhodčím řízení. Rozhodující je však vůle stran, ty si mohou upravit postup, jakým 

bude rozhodčí senát v případě sporu vytvořen188, teprve pokud toto své právo nevyužijí, 

použijí se buď rozhodčí pravidla konkrétní rozhodčí instituce nebo ustanovení 

příslušných národních zákonů. Postup tvorby rozhodčího senátu také závisí na počtu 

rozhodců, tedy zda bude spor rozhodován rozhodcem jediným nebo rozhodci třemi.

 Nepříliš častým postupem jmenování rozhodce je způsob, kdy strany jmenují 

rozhodce společně, což je považováno za ideální situaci jak v případě jediného 

rozhodce, tak i v případě tříčlenného senátu (zde je však společné jmenování všech tří 

rozhodců výjimkou189). S ohledem na fakt, že jde o strany sporu, je často problematické 

dosáhnout konsensu, co se týče osoby rozhodce či rozhodců. Pokud nelze dohody 

dosáhnout, nastupuje v zájmu urychlení postupu buď asistence rozhodčí instituce nebo 

asistence národních soudů.       

 V případě tříčlenného senátu je nejčastějším řešením postup, kdy každá ze stran 

sporu jmenuje jednoho rozhodce, a tito poté společně vyberou rozhodce 

předsedajícího190. Objevují se názory, že v tomto případě existuje riziko, že rozhodci 

jmenovaní stranami sporu budou jednat nikoli nestranně, ale spíše jako zástupci stran, 

které je zvolily, a pozice neutrálního rozhodce tak zůstane na předsedajícím rozhodci191. 

Tento názor je zastáván především v národních rozhodčích řízeních v USA, kde je tento 

názor všeobecně přijímán a akceptován. Proto také v případě rozhodčího řízení, kde je 

jednou ze stran subjekt z USA, je vhodné zdůraznit v rozhodčí smlouvě, že jmenovaný 

rozhodce musí být nestranný a neutrální.       

 Poté, co jsou zváženi jednotliví kandidáti na rozhodce, zvolí si strany osobu, 
                                                 

188 Článek 16 Arbitration Act.  
189 Článek 1027 WBR: „pokud si strany nedohodnou jiný způsob vytvoření rozhodčího tribunálu, je 
rozhodce či rozhodci jmenován dohodou stran.“ 
190 §7 odst. 2 ZRŘ. 
191 ZWEIGERT, Konrad, DROBING, Ulrich: International Encyclopedia of Comparative Law  Civil 
Procedure. Mauro Cappelletti. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers. 1983. s. 90. 
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kterou jmenují rozhodcem, a toto jí oznámí. Tento kandidát na rozhodce poté přijme 

nominaci a přijetí je následně oznámeno druhé straně. Druhá strana učiní totéž a 

jmenovaní rozhodci se následně sejdou, aby jmenovali rozhodce předsedajícího. V této 

fázi ještě není kompletní rozhodčí senát vytvořen. Osoby jmenované stranami za 

rozhodce nyní musí vybrat třetího, předsedajícího rozhodce. Rozhodčí senát je 

kompletní ve chvíli, kdy třetí rozhodce přijme své jmenování192, tímto okamžikem 

vzniká nezávislý rozhodčí senát.      

 V případě ad hoc rozhodčího řízení nelze přeceňovat účinky lex situs. 

Dispozitivní normy fungují pouze k vyplnění případných mezer ujednání stran, nebo 

pro případ, kdy si strany nic neujednaly. Odlišná je situace s kogentními ustanoveními, 

od těch se strany nemohou odchýlit a v případě, kdy by jejich ujednání bylo v rozporu 

s kogentními normami lex situs, byla by tato ustanovení neplatná193. Vzhledem ke 

skutečnosti, že pravidla rozhodčího řízení, na která strany odkazují, tvoří součást 

rozhodčí smlouvy, vztahuje se toto pravidlo i na taková rozhodčí pravidla.  

 

4.5.1. Ad hoc řízení 

V ad hoc arbitráži si strany samy stanoví způsob ustavení rozhodčího senátu, a 

to přímo v rozhodčí smlouvě tím, že stanoví počet rozhodců a způsob, jakým budou 

jmenováni nebo jmenováním pověří třetí osobu. Pokud se například strany dohodnou, 

že každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce, a tito poté vyberou předsedajícího 

rozhodce, měly by také upravit situaci, kdy žalovaný odmítne svého rozhodce jmenovat 

nebo kdy se rozhodci jmenovaní stranami neshodnou na předsedajícím rozhodci. Pokud 

by tak strany neučinily, mohly by se opřít o aplikovatelné národní právo, které obsahuje 

ustanovení řešící danou situaci, většinou jde o asistenci soudu194.  

 

                                                 

192 Článek 1452 Code Civile, článek 1029 odst. 1 WBR. 
193 např. pokud by si strany stanovily sudý počet rozhodců v rozhodčím řízení, kde by bylo 
aplikovatelným právem právo české tj. zákon ZRŘ.  
194 §9 odst. 1 ZRŘ, článek 179 švýcarský zákon o mezinárodním právu soukromém, článek 1035 odst. 3 
NZRŘ 1998.  
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4.5.1.1.Asistence soudů       

Rozhodčí řízení nemůže existovat bez asistence soudů. Asistence při tvorbě 

rozhodčího senátu je jedním z názorných příkladů a pravděpodobně jedním 

z nejdůležitějších příkladů soudní asistence v rozhodčím řízení. Tato pomoc zpravidla 

není potřeba, pokud rozhodčí smlouva odkazuje na komplexní rozhodčí pravidla 

konkrétní rozhodčí instituce nebo v situaci, kdy si strany pro tento případ stanovily ve 

smlouvě jiný postup. Vzhledem ke svobodě stran zvolit si rozhodce jsou ve většině 

jurisdikcí ustanovení o tvorbě rozhodčího senátu dispozitivní povahy.  

 Standardním postupem národních zákonodárců je stanovení počtu rozhodců pro 

případ, kdy to strany opomenout určit a způsob, jakým má být rozhodčí senát ustaven, 

pokud to strany nestanoví v rozhodčí smlouvě195. Vzorový zákon obsahuje kapitolu III, 

která v prvé řadě uznává právo stran stanovit si počet rozhodců i způsob, jakým budou 

jmenováni. Teprve v případě, kdy tak strany neučiní, stanoví, že rozhodčí senát bude 

tvořen třemi rozhodci196. Každá ze stran má jmenovat jednoho rozhodce a takto 

jmenovaní rozhodci mají jmenovat třetího rozhodce. Pokud by si strany dohodly, že 

spor bude rozhodovat jediný rozhodce, musí se na jeho osobě dohodnout. Stejně jako se 

liší ustanovení jednotlivých zákonů o počtu rozhodců, liší se i ustanovení o způsobu 

vytvoření rozhodčího senátu. Vzorový zákon předpokládá, že se strany dohodnou na 

jediném rozhodci, pokud tak neučiní, bude rozhodce jmenován kompetentním orgánem 

(pokud bude určen) nebo soudem197. V případě rozhodčího senátu tvořeného více 

rozhodci, má každá ze stran jmenovat jednoho rozhodce a tito dva rozhodci jmenují 

následně předsedajícího rozhodce198. Což mimo jiné dokazuje, jakou důležitost 

přikládají národní zákonodárci tomu, aby si strany zvolily rozhodce samy. Ve stopách 

Vzorového zákona jde i slovenská úprava ZRK, která obsahuje obdobné ustanovení199.

 Obdobné řešení přijal český ZRŘ, který v § 7 odst. 2  stanoví: „Nemá-li 

rozhodčí smlouva ustanovení podle odstavce 1, jmenuje každá ze stran jednoho 

                                                 

195 §7 ZRŘ. Článek 9 a 10 Vzorového zákona, články 1026 a 1027 WBR. 
196 Článek 10 Vzorového zákona, článek 1034 odst. 1 NZRŘ. 
197 Článek 11 odst. 3 písm. b) Vzorového zákona. 
198 Článek 11 odst. 3 písm. a) Vzorového zákona. 
199 §7 ZRK. 
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rozhodce a tito rozhodci volí předsedajícího rozhodce.200“ V případě, že by některá ze 

stran odmítla rozhodce jmenovat nebo nejmenovala rozhodce ve stanovené lhůtě, 

jmenuje rozhodce soud201.        

 Některé zákony stanoví, že bude jmenován rozhodce jediný, na kterém se strany 

musí shodnout202. Jiné pouze stanoví, že musí jít o lichý počet 203 a jiné nechávají 

rozhodnutí o počtu rozhodců na rozhodnutí soudu204.  

   

4.5.1.2. Jmenování kompetentním orgánem  

Rozhodčí zákony uznávají právo stran zvolit si způsob vytvoření rozhodčího 

senátu205. Zároveň však strany mohou přenechat volbu rozhodce třetí osobě, tzv. 

kompetentnímu orgánu, i v tomto případě, jde o jmenování rozhodce „stranou“, protože 

jde o jmenování na základě zmocnění stranou sporu. Pravidla UNCITRAL dokonce 

existenci kompetentního orgánu nejenže předpokládají, ale i vyžadují206. Strany sporu 

tak navrhují jak možné kandidáty na rozhodce, tak i konkrétní kompetentní orgán a pro 

případ, že by se na kompetentním orgánu neshodly, může se kterákoli strana obrátit na 

generálního tajemníka Stálého arbitrážního soudu v Haagu, aby tento kompetentní 

orgán určil rozhodce namísto stran207. Takovýmto kompetentním orgánem, tj. 

nezávislou osobou, která bude pověřena jmenováním rozhodců může být kdokoli. 

V praxi je časté jmenovat kompetentním orgánem předsedu stálého mezinárodního 

rozhodčího soudu (i přesto, že strany jinak nezakládají pravomoc takového rozhodčího 

soudu), orgán obchodní, profesní či odvětvové komory, akademického funkcionáře 

                                                 

200 § 7 odst. 1 zní: „Rozhodčí smlouva má zpravidla určit počet i osoby rozhodců anebo stanovit způsob, 
jak počet i osoby rozhodců mají být určeny. Konečný počet rozhodců musí být vždy lichý.“ 
201 § 9 ZRŘ. 
202 Článek 16 odst. 3 Arbitration Act.  
203 Článek 30 rozhodčího zákona Čínské lidové republiky, článek 1026 odst. 1 WBR. 
204 Článek 1026 odst. 2 WBR, článek 179 odst. 2 zákona o mezinárodním právu soukromém Švýcarska.  
205 Článek 1 odst. 1 Vzorového zákona, §7 ZRŘ, Článek 1026 WBR, článek 1034 NZRŘ. 
206 Článek 6 odst. 1 a 2 Pravidla UNCITRAL.  
207 Článek 6 odst. 2 Pravidla UNCITRAL. 



62 

 

 

vysoké školy apod.208 Doporučuje se, aby tento kompetentní orgán disponoval 

znalostmi nebo měl jiný vztah k oboru, jehož se předmět sporu týká209. Pokud strany 

svěří jmenování rozhodce do rukou kompetentního orgánu, vykonávají své právo 

jmenovat rozhodce zprostředkovaně. Zákon dává právo jmenovat rozhodce stranám a ty 

následně toto právo propůjčí či delegují na kompetentní orgán, aby jmenování provedl 

v jejich zastoupení. Při jmenování rozhodce bude kompetentní orgán jednat jako 

zástupce stran a nikoli svým jménem210. Bude mít tedy mandát, aby jmenoval jednoho 

či více rozhodců, tento však zaniká okamžikem, kdy jmenování provedl211. 

Kompetentní orgán nenese žádnou odpovědnost jak ve vztahu ke stranám, tak ani ve 

vztahu k rozhodcům. Výjimkou je například právní úprava Hongkongu, která stanoví, 

že kompetentní orgán může být veden k odpovědnosti, pokud se prokáže, že jednal 

v rozporu s dobrými mravy212.  

 

4.5.2. Institucionální řízení 

V případě institucionálního rozhodčího řízení upravují postup výběru rozhodce 

pravidla rozhodčího řízení konkrétní rozhodčí instituce, avšak i zde mají strany možnost 

upravit si způsob vytvoření rozhodčího senátu odlišně od těchto pravidel. Výslovně toto 

stanoví například Pravidla AAA, podle kterých: „Strany se mohou dohodnout na 

jakémkoli způsobu jmenování rozhodců a o tomto postupu pak informovat 

tajemníka.“213 Pravidla rozhodčího řízení obsahují ustanovení, která se použijí až ve 

chvíli, kdy chybí ujednání stran o vytvoření rozhodčího senátu, nebo postup tvorby 

rozhodčího senátu stanovený stranami ve smlouvě je neúspěšný, popř. jej jedna ze stran 

                                                 

208 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 
Praha: C.H.Beck. 2004. s. 76. 
209 RŮŽIČKA, Květoslav: Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk. 2003. s. 49. 
210 ONYEMA, Emilia: Selection of Arbitrators in International Commercial Arbitration. International 
Arbitration Law Review. 2005. no. 2. s.48. 
211 tento mandát může být obnoven v případě, že je podán návrh na odmítnutí rozhodce (a je ho nahrazení 
jiným rozhodcem) dle článku 12 a 13 Pravidel UNCITRAL. 
212 Článek 2 GN části 1A Hong Kong Arbitration Ordinance, který se uplatní jak na vnitrostátní tak i na 
mezinárodní rozhodčí řízení.  
213 Článek 6. Obdobně článek 8 odst. 2 ICC rules.  
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bojkotuje. Tedy v případech, kdy jedna ze stran nejmenuje rozhodce nebo pokud se dva 

rozhodci jmenovaní stranou nemohou shodnout na předsedajícím rozhodci. Řešení 

takovéto situace se různí, rozhodce může být jmenován příslušným rozhodčím 

soudem214, rozhodce může být jmenován tajemníkem soudu215, předsedou rozhodčího 

soudu216 a podobně.        

 Různé rozhodčí instituce mají různá pravidla, a ta obsahují různé postupy pro 

jmenování rozhodců. Společným rysem je, že řada rozhodčích institucí si ponechává 

právo potvrdit rozhodce navrženého stranou, kterého může i odmítnout217 tzn. 

ponechává si vliv na to, kdo bude rozhodovat spory vedené pod její záštitou. Podstatné 

je, že rozhodčí instituce se nemusí držet doporučení strany a místo navrženého rozhodce 

může jmenovat rozhodce jiného. Takováto ustanovení jsou důkazem toho, že rozhodčí 

instituce jmenuje rozhodce svým jménem a ne v zastoupení stran. Rozhodčí instituce 

tak vlastně slouží jako pojistka toho, že jsou jmenováni vhodní rozhodci. 

 Způsob jmenování rozhodců v řádech rozhodčích institucí můžeme rozdělit do 

několika kategorií218.         

 Některé instituce si ponechávají právo odmítnout osoby jmenované stranami, 

čímž si ponechávají kontrolu nad kvalitou rozhodců rozhodujících podle jejích pravidel. 

Toto potvrzení má vliv jak na pověst instituce, tak i důsledky smluvní, protože rozhodčí 

instituce se zavázala jmenovat rozhodce v souladu se svými pravidly. Strany smluvně 

zmocnily rozhodčí instituci, aby administrativně zajišťovala průběh rozhodčího řízení a 

tato je jim zavázána k tomu, aby vše proběhlo v souladu s jejími pravidly rozhodčího 

řízení. Stranám je často ponecháno právo výběru kandidátů. Tento postup obsahuje 

například Řád LCIA, jehož článek 7 odst. 1 stanoví: „Pokud se strany písemně dohodly 

na tom, že rozhodce jmenuje jedna nebo více stran nebo nějaká třetí osoba, bude tato 

dohoda za všech okolností považována za dohodu o jmenování rozhodce. Každý takto 

jmenovaný rozhodce může být ustanoven rozhodcem LCIA rozhodčím soudem, pouze 

                                                 

214 Článek 8 odst. 3 ICC rules. 
215 Článek 6 odst. 3 Pravidel AAA. 
216 §21 odst. 2 Řád RS a Řád tuzemský. 
217 Článek 9 ICC rules, článek 7 odst. 1 Řádu LCIA.  
218 RABAN, Přemysl: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a 
zahraničí. Praha: C.H.Beck. 2004. s. 100. 
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pokud splnil podle článku 5 odst. 3 předpoklady pro své ustanovení. LCIA rozhodčí 

soud může jmenovaného rozhodce odmítnout, pokud dle svého uvážení dospěje 

k názoru, že není vhodným, není nezávislý či nestranný219.    

 Jde o situace, kdy si rozhodčí instituce osobuje právo posoudit vhodnost 

zvolených kandidátů. Například ICC rules dávají stranám možnost navrhnout rozhodce, 

avšak konečné slovo má ICC soud, který rozhodce jmenuje220. Strany tak mohou 

navrhnout svého rozhodce, ale je to ICC soud, kdo má poslední slovo a kdo posuzuje, 

zda navržený rozhodce splňuje stanovená kritéria. Obdobný postup obsahují i Pravidla 

DIS, která dávají stranám možnost jmenovat rozhodce, kterého následně ustanoví 

sekretariát soudu221.         

 Časté jsou případy použití tzv. „list procedure/list system“222. V tomto případě 

rozešle rozhodčí instituce oběma stranám shodný seznam jmen, ze kterého si strany 

mají vybrat rozhodce. Strany mohou vyškrtnout osoby, se kterými nesouhlasí a 

očíslovat dle preferencí zbývající jména. Jde tedy o to, že při použití „list procedure“ 

mají strany určitý vliv na jmenování rozhodce, avšak konečné slovo má stále rozhodčí 

instituce. Tento postup je vhodný zejména v situacích, kdy jedna ze stran sporu odmítá 

spolupracovat na vytvoření rozhodčího senátu. I v takovém případě, totiž bude 

jmenování rozhodce závazné i pro nespolupracující stranu223.   

 Tento proces je odlišný od situace při ad hoc rozhodčím řízení, kde byl 

jmenován kompetentní orgán, oprávněný jmenovat rozhodce. Jde především o to, že 

pokud je rozhodce vybrán kompetentním orgánem, jde o jmenování stranami, i když je 

to na základě zmocnění. Na druhou stranu, v případě institucionální arbitráže, kde 

rozhodčí instituce jmenuje či potvrzuje rozhodce, je rozhodce jmenován nikoli stranou, 

ale rozhodčí institucí. Strany ve smlouvě zavázaly rozhodčí instituci, aby jmenovala 

rozhodce. Takže i v případech, kdy strany nominují rozhodce, půjde o jmenování 

rozhodce příslušnou institucí, protože ta má právo rozhodce navrženého stranami 

                                                 

219 Podobně článek 9 odst. 2 ICC rules.  
220 Článek 8 ICC rules.  
221 Články 6, 12 a 14. 
222 Článek 6 odst. 1 písm. a) Pravidel UNCITRAL, článek 9(b) části II Hong Kong Arbitration Ordinance, 
článek 14 Arbitration rules of the Netherlands Arbitration Institute.  
223 Článek 9(b) části II Hong Kong Arbitration Ordinance. 
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odmítnout.          

 Je tedy rozdíl mezi jmenováním rozhodce a jeho nominací či navržením pro 

následné jmenování (potvrzení) rozhodčí institucí. Nominace rozhodce provedená 

stranou sporu musí být následně potvrzena rozhodčí institucí, aby bylo jmenování 

účinné. Podle ICC rules, pokud se strany dohodly, že spor bude řešit jediný rozhodce a 

nedohodly se na zvláštním způsobu jmenování rozhodce, mohou navrhnout jediného 

rozhodce, kterého poté musí potvrdit generální tajemník224. Pravidla rozhodčího řízení 

Rozhodčího soudu při maďarské obchodní komoře vyžadují, aby žalobce jmenoval 

rozhodce již v podání a aby tohoto rozhodce žalovaný přijal225. Podle Řádu LCIA 

pravidel jmenuje jediného rozhodce soud LCIA226.     

 Další skupinou jsou řády, které stanoví, že rozhodce je rozhodčí institucí jak 

vybrán, tak i jmenován. Jde o situace, kdy je rozhodčí instituce výlučně oprávněna 

jmenovat rozhodce, jako například Řád LCIA. Podle jeho ustanovení, je soud LCIA 

výlučně oprávněn jmenovat rozhodce, přičemž se však musí držet kritérií a způsobu 

výběru rozhodců dojednaných stranami227. Pouze pokud se strany výslovně dohodly na 

tom, že rozhodce bude jmenován jiným způsobem, musí soud toto ujednání respektovat.

 Čtvrtou variantou je ponechání volnosti stranám, tedy snaha o co nejmenší 

zasahování do výběru rozhodců, což je přístup zvolený například RS při HK a AK. 

Podle ustanovení Řádu RS jmenuje žalobce rozhodce v žalobě a žalovaná strana na 

výzvu tajemníka soudu228. Předseda soudu může jmenovat rozhodce pouze pokud ho 

k tomu strany výslovně zmocnily nebo v případě, kdy „strany nejmenují rozhodce ve 

stanovené lhůtě nebo pokud rozhodci nezvolí předsedu rozhodčího senátu do 14 dnů 

ode dne oznámení o jmenování rozhodce....“229. 

                                                 

224 Článek 8 odst. 3 ICC rules, článek 6 odst.1 Pravidel AAA.  
225 Článek 18 odst. 6. 
226 článek 5 odst. 4 Řádu LCIA. 
227Článek 5 odst. 5 Řád LCIA: „LCIA rozhodčí soud je výlučně oprávněn jmenovat rozhodce. Při 
jmenování rozhodců přiměřeně zohledňuje zvláštní písemné ujednání stran o způsobu či kritériích výběru. 
Při výběru rozhodců se přihlíží k charakteru smlouvy, k povaze a okolnostem sporu, rovněž 
k národnostem stran, k místu konání rozhodčího řízení, k jazyku, kterým se strany dorozumívají a i 
k počtu stran, pokud jsou více než dvě strany.“ 
228 §§ 17 a 20.  
229 § 21 odst. 2. 
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4.5.3. Seznamy rozhodců 

Jinou možností, jak kontrolovat kvalitu jmenovaných rozhodců, je stanovení 

seznamu rozhodců, ze kterých si strany vybírají svého rozhodce230. Pravidla rozhodčích 

řízení stálých rozhodčích soudů upravují často požadavky na rozhodce tím, že stanoví 

seznamy rozhodců a strany si mohou vybírat rozhodce pouze z těchto listin (pokud by 

strany chtěly jmenovat rozhodce, který není na takovéto listině zapsán, je zpravidla 

potřeba souhlasu příslušného orgánu), přičemž zápis na listinu rozhodců je podmíněn 

splněním stanovených podmínek. Tak například statut RS při HK a AK stanoví, že na 

seznam rozhodců může být zapsána taková osoba, „která si svojí činností osvojila 

způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti včetně znalostí práva ve 

spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce...“231. 

Obdobné požadavky klade na rozhodce Úmluva ICSID, podle které může být na 

seznam zapsána osoba vysokých morálních kvalit a uznávaných odborností v oblastech 

práva, obchodu, průmyslu nebo financí, na kterou je spolehnutí, že bude vydávat 

nezávislá rozhodnutí232. Přísnější podmínky co se týká požadavků na zápis na seznam 

rozhodců stanoví pravidla Rozhodcovského súdu SOPK, která kromě požadavků 

stanovených zákonem vyžadují vysokoškolské vzdělání a minimálně 10letou praxi ve 

svém oboru. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

230 §21 odst. 1 Řád RS a Řád tuzemský, články 12-16 ICSID.  
231 Statut RS při HK a AK článek IV odst. 1. 
232 Článek 14 odst. 1. 
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4.6.  Postupy pro náhradní ustavení rozhodců 

 

Někdy jsou strany sporu vábeny, aby zneužily své právo jmenovat či navrhnout 

rozhodce, který je zjevně podjatý nebo jmenovat osobu, u které se dá 

předpokládat/předem očekávat, že resignuje v nejméně vhodný okamžik. Řada 

rozhodčích pravidel s takovýmto jednáním počítá a obsahuje ustanovení, které tento 

problém řeší. Příkladem může být Řád LCIA, konkrétně článek 11 odst. 1 podle kterého 

v případě, že rozhodčí soud zjistí, že stranami jmenovaný rozhodce není způsobilý, není 

nestranný, není nezávislý nebo že musí být z jiného důvodu nahrazen (pokud zemře, 

resignuje atp.), je na vlastním uvážení rozhodčího soudu, zda bude při dalším 

jmenování postupovat podle ustanovení o jmenování rozhodce233.    

 Jiný způsob, jak řešit tento problém, obsahuje Úmluva ICSID, podle které 

v případě, kdy se rozhodce jmenovaný stranou vzdá své funkce bez souhlasu 

rozhodčího senátu, jehož byl členem, jmenuje předseda nového rozhodce ze seznamu 

rozhodců234. Jde o to, že je to samotný senát, kdo má pravomoc rozhodnout o následku 

rezignace některého z rozhodců235.       

 Cílem těchto ustanovení je odradit strany sporu od úmyslného zneužívání svého 

práva jmenovat či navrhovat rozhodce. Pokud strany pouze navrhují osobu jako 

rozhodce, mají tato ustanovení sloužit k tomu, aby odradila strany od navrhování osob, 

které nejsou jako rozhodce vhodné, nejsou nezávislé či nestranné, protože soud může 

odmítnout jmenovat takovou osobu rozhodcem. A následně, pokud je navržena takováto 

osoba (zejména v případech, kdy jsou několikrát po sobe navrženy nevhodné osoby), 

ponechává si soud právo odebrat straně právo navrhnout rozhodce a jmenuje rozhodce 

sám, dle svého uvážení236. Pokud má být jmenován nový rozhodce poté, co resignoval, 

nebo byl odvolán z jiného důvodu, ponechává si soud často také právo nepostupovat 

podle původního způsobu jmenování237. Tato ustanovení Řádu LCIA a obdobná 

                                                 

233 Článek 7 Řádu LCIA.  
234 Článek 56 odst. 3 Úmluvy ICSID.   
235 Článek 58 Úmluvy ICSID. 
236 Článek 11 odst. 2 Řádu LCIA. 
237 Článek 11 odst. 1 Řádu LCIA. 
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ustanovení jiných sad rozhodčích pravidel by však měla být plně uplatněna jen ve 

výjimečných případech a již jejich existence by měla přimět strany k rozumnému 

jednání238.           

 K náhradnímu ustanovení rozhodce se přistupuje v případě, že domluvený 

postup ustavení rozhodce či rozhodčího senátu selhal tzn. strany si dohodly způsob 

ustavení rozhodce popř. se použil postup stanovený v rozhodčím řádu, avšak tento není 

plněn. Jde zejména o případy, kdy jedna ze stran sporu úmyslně nespolupracuje při 

tvorbě rozhodčího senátu a snaží se překazit rozhodčí řízení. Spolupráce stran je 

potřebná pro vytvoření rozhodčího senátu a případná nečinnost strany by mohla 

blokovat celé rozhodčí řízení a zabránit možnosti projednání sporu před rozhodci. 

 Ustavení senátu je nejvážnější slabinou ad hoc rozhodčího řízení. 

Nespolupracující strana může nadlouho oddálit uskutečnění procesu, čímž zbaví 

rozhodčí řízení jedné ze svých základních výhod – rychlosti. S ohledem na tuto 

skutečnost se institucionální řízení jeví jako vhodnější a bezpečnější varianta239. 

 Ustanovení národních právních řádů se užije v případě ad hoc arbitráže, naproti 

tomu pro náhradní jmenování rozhodců v institucionálním rozhodčím řízení se použije 

řádů institucionálních rozhodčích soudů, což odstraňuje ingerenci řádných soudů a tím 

řízení podstatným způsobem urychluje.       

 Důležité je také uvědomit si, že přestože strany požívají rozsáhlé volnosti při 

výběru rozhodců, jak národní právní předpisy, tak i rozhodčí pravidla stálých 

rozhodčích soudů limitují orgán provádějící náhradní jmenování rozhodce. Jde 

především o stanovení požadavků či kritérií, které musí příslušný orgán při jmenování 

náhradního rozhodce zohlednit. Příkladem jsou národní právní řády Anglie, České 

republiky či Slovenské republiky. Podle Arbitration Act musí soud brát v potaz 

jakoukoli dohodu stran ohledně požadované kvalifikace rozhodce240. Obdobné 

ustanovení obsahuje i ZRK, podle kterého soud musí při náhradním jmenování 

rozhodce brát v potaz dohodu stran o kvalifikaci rozhodce a jmenovat rozhodce, který 
                                                 

238 HUNTER, Martin. PAULSSON, Jan: A commentary on the 1985 Rules of the London Court of 
International Arbitration. Yearbook of Commercial Arbitration. vol. 1985. no. 10. s. 167. 
239 RABAN, Přemysl: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a 
zahraničí. Praha: C.H.Beck. 2004. s. 99. 
240 článek 19, obdobně článek 1035 odst. 5, který navíc dodává, aby byl vybrán rozhodce nezávislý a 
nestranný.  
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bude nezávislý a nestranný. Nezávislost a nestrannost je i požadavkem ZRŘ, konkrétně 

§ 10 odst. 1. Podrobněji upravuje kritéria výběru rozhodce (tato kritéria se tedy uplatní i 

náhradním jmenování rozhodce) Řád LCIA, který ve článku 5 odst. 5 stanoví: „....Při 

jmenování rozhodců přiměřeně zohledňuje zvláštní písemné ujednání stran o způsobu či 

kritériích výběru. Při výběru rozhodců se přihlíží k charakteru smlouvy, k povaze a 

okolnostem sporu, rovněž k národnostem stran, k místu konání rozhodčího řízení, 

k jazyku, kterým se strany dorozumívají a i k počtu stran, pokud jsou více než dvě 

strany.“ 

 

4.6.1. Institucionální řízení 

Řády rozhodčího řízení stálých rozhodčích soudů obsahují vedle postupu pro 

určení rozhodců i postupy pro náhradní ustanovení rozhodců, které se použijí v případě, 

že způsob na kterém se strany dohodly (nebo pokud taková dohoda chybí, způsob 

stanovený v rozhodčích pravidlech) není plněn popřípadě byl rozhodce jmenovaný 

stranou odmítnut nebo resignoval.       

 Řád RS při HK a AK pověřuje náhradním ustavením rozhodců předsedu 

rozhodčího soudu. Ten jmenuje rozhodce v případech, kdy strany nejmenovaly 

rozhodce ve stanové lhůtě tj. žalobce v žalobě a žalovaný do 15 dnů od doručení žaloby, 

nebo jestliže rozhodci jmenovaní stranami sporu nezvolí předsedu  senátu do 14 dnů 

ode dne oznámení o jmenování rozhodce241.     

 Přísný režim zavádí řád Mezinárodního rozhodčího soudu Obchodní komory 

Rakouska, pro případy, kdy má spor rozhodovat rozhodčí senát tvořený třemi rozhodci. 

V takovém případě má žalobce povinnost jmenovat rozhodce již v žalobě, popřípadě 

v dodatečné 30 denní lhůtě242. Pokud by tak strana žalující neučinila, je toto opomenutí 

považováno za projev vůle v řízení nepokračovat243 a tento případ je tak vyškrtnut ze 

seznamu zahájených řízení. Tento řád tak obsahuje úpravu náhradního ustanovení 

rozhodce pouze pro případy nejmenování rozhodce stranou žalovanou a pro případy, 

                                                 

241 § 21 odst. 2. 
242 Článek 9 odst. 4 Vídeňského rozhodčího řádu. 
243 Článek 9 Vídeňského rozhodčího řádu. 
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kdy má spor rozhodovat jediný rozhodce a strany se na jeho osobě neshodnou. 

V případě, kdy strana žalovaná nejmenuje rozhodce v odpovědi na žalobu (článek 7 

odst. 2), je vyzvána, aby ve lhůtě 30 rozhodce jmenovala a pokud tak neučiní, je 

rozhodce jmenován předsednictvem rozhodčího soudu244. Pokud jde o jmenování 

jediného rozhodce a strany se na jeho osobě neshodnou, je jmenován 

předsednictvem245.         

 Řád AAA stanoví, že náhradním ustavením rozhodce je pověřen tajemník 

(článek 6 odst. 3), pokud strany nejmenují rozhodce ve lhůtě 45 dnů a obdobné řešení 

obsahuje i Řád LCIA. Obdobně se staví k náhradnímu jmenování rozhodce ICC rules, 

kde je případným náhradním jmenování rozhodce pověřen ICC soud (článek 8 odst. 3 a 

4. ). Přičemž ICC rules stanoví přesná pravidla jmenování těchto rozhodců. V prvé řadě 

jsou výslovně stanovena kritéria, která musí soud vzít v úvahu při jmenování rozhodců, 

těmito jsou: státní příslušnost, místo pobytu, vztahy k dalším zemím jejichž jsou sporné 

strany a ostatní rozhodci státními příslušníky, dosažitelnost, schopnost rozhodce vést 

rozhodčí řízení246 a výslovně stanoví podmínku, aby jediný rozhodce nebo předsedající 

rozhodce byli jiné státní příslušnosti, než strany sporu247. ICC soud nejmenuje rozhodce 

svévolně, ale na základě návrhu Národního výboru ICC státu, jehož je strana, která 

rozhodce nenavrhla státním příslušníkem248. Pouze výjimečně může soud jmenovat 

rozhodce podle svého uvážení, a to v případě, kdy nepřijme daný návrh, Národní výbor 

ICC soudu nepředloží návrh ve stanovené lhůtě, popřípadě pokud stát jehož je strana 

státním příslušníkem Národní výbor ICC soudu nemá. 

 

 

 

                                                 

244 Článek 9 odst. 4 Vídeňského rozhodčího řádu. 
245 Článek 9 odst. 3 Vídeňského rozhodčího řádu. 
246 Článek 9 odst. 1 ICC rules.  
247 Článek 9 odst. 5 ICC rules. Výjimkou jsou případy, kdy strany sporu souhlasí, aby byl rozhodce stejné 
státní příslušnosti jako některá ze stran sporu.  
248 Článek 9 odst. 6 ICC rules. 
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4.6.2. Ad hoc řízení  

 Ustanovení o náhradním jmenování rozhodce podle národních právních řádů se 

použije v případě, že jde o ad hoc rozhodčí řízení a dohoda stran nestanoví jiný 

kompetentní orgán oprávněný jmenovat rozhodce popř. předsedajícího rozhodce 

v případě chybějícího projevu vůle na straně stran nebo při chybějící dohodě již 

jmenovaných rozhodců o osobě předsedajícího rozhodce. Takováto dohoda by měla 

přednost před ustanovením zákona, který by se použil pouze v případě, že by 

kompetentní orgán svou úlohu nesplnil.      

 Zvláštní postup náhradního jmenování rozhodců obsahují Pravidla UNCITRAL 

a to zejména s ohledem na skutečnost, že jde o rozhodčí pravidla aplikovaná 

v rozhodčím řízení ad hoc, na jejichž aplikaci se strany mohou dohodnout v případě, že 

řešení svého sporu nechtějí svěřit stálému rozhodčímu soudu. Právě vzhledem k této 

skutečnosti se strany v případě, kdy selže proces jmenování rozhodce stranami, 

nemohou spolehnout na zásah rozhodčí instituce. Pravidla UNCITRAL řeší tuto otázku 

tím, že stranám dávají možnost jmenovat osobu, která by v tomto případě jmenovala 

rozhodce (tzv. kompetentní orgán) a pokud by tak strany neučinily stanoví příslušnost 

Stálého rozhodčího soudu v Haagu ke jmenování kompetentního orgánu. Pro náhradní 

jmenování rozhodce užívají Pravidla UNCITRAL tzv. „list procedure“, tedy postup kdy 

kompetentní orgán zašle stranám totožný seznam osob. Strany poté vyškrtají osoby, se 

kterými nesouhlasí a podle svých preferencí očíslují zbývající osoby na seznamu. 

Z těchto potom kompetentní orgán vybere rozhodce. Teprve pokud by i tento postup 

selhal, může kompetentní orgán jmenovat rozhodce podle svého uvážení249. 

 ZRŘ pověřuje jmenováním rozhodce či předsedajícího rozhodce soud, který 

bude jednat na návrh kterékoli strany nebo některého ze jmenovaných rozhodců, pokud: 

„...strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 30 dnů od doručení výzvy druhé 

strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě 

předsedajícího rozhodce...“250. Soud tedy nemůže jednat z vlastní iniciativy. Tento 

postup se použije i v případě, kdy se některý z rozhodců vzdá funkce rozhodce nebo 

pokud nemůže dále vykonávat činnost rozhodce (zemře, stane se nezpůsobilý k právním 

                                                 

249 Článek 6 Pravidel UNCITRAL. 
250 §9 ZRŘ. 
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úkonům atd.)251 a tento rozhodce nebyl nahrazen postupem dohodnutým stranami. 

Takováto situace nastává v případě, kdy strany jmenují rozhodce již v rozhodčí smlouvě 

a tento rozhodce bude vyloučen v souladu s ustanovením §12 odst. 2 ZRŘ nebo se takto 

určený rozhodce nebude moci ujmout své funkce, za podmínky, že rozhodčí smlouva je 

nadále platná252. V tomto ustanovení se ZRŘ shoduje se Vzorovým zákonem, který 

umožňuje, aby se kterákoli strana obrátila v případě nutnosti náhradního jmenování 

rozhodce, na soud nebo jiný orgán uvedený v článku 6, aby tento: „podnikl příslušná 

opatření, pokud dohoda o postupu jmenování rozhodců nestanoví jiná opatření, za 

účelem zabezpečení jmenování rozhodců.“253 Vzorový zákon opět zdůrazňuje přednost 

dohody stran, před ustanovením zákona254. Obdobný postup jako ZRŘ volí i ZRK, ten 

však umožňuje, aby náhradní jmenování rozhodce provedla vybraná osoba, a teprve 

pokud se na této strany nedohodnou, pak soud255.    

 Nizozemský zákonodárce volí odlišný přístup v tom směru, že stanoví rozdílné 

postupy pro náhradní jmenování rozhodce v případě, kdy selže původní postup pro 

jmenování rozhodce (ať již půjde o situaci, kdy strana nejmenuje rozhodce nebo kdy se 

již jmenovaní rozhodci neshodnou na osobě předsedajícího rozhodce) a v případě, kdy 

jmenovaný rozhodce resignuje nebo je odvolán. V prvním případě je jmenováním 

„chybějícího rozhodce“ pověřen předseda okresního soudu a to vždy na návrh strany256. 

V druhém případě, pokud se strany nedohodnou jinak, proběhne jmenování náhradního 

rozhodce původním způsobem. Totéž se uplatní v případě, že strany jmenovitě uvedly 

rozhodce již v rozhodčí smlouvě a tento rozhodce nemůže funkci rozhodce přijmout257. 

Nizozemská úprava tak upřednostňuje jmenování rozhodců stranami sporu. Problém 

však může nastat ve chvíli, kdy strana sporu vědomě jmenuje rozhodce, o kterém ví, že 

brzy resignuje s úmyslem zdržovat řízení. Tuto situaci řeší především institucionální 

                                                 

251 §9 odst. 2 ZRŘ. 
252 BĚLOHLÁVEK, Alexandr: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 
1.vydání. Praha: C.H.Beck. 2004. s. 89. 
253 Článek 11 odst. 4 Vzorového zákona. 
254 Obdobně Arbitration Act článek 18 a 21 odst. 3, NZRŘ článek 1035 odst. 4. 
255 §8 odst. 2 ZRK.  
256 Článek 1027 odst. 3. 
257 Článek 1030 odst. 1 a 2. 
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pravidla rozhodčího řízení, která často svěřují možnost rozhodnout o způsobu 

jmenování náhradního rozhodce konkrétnímu orgánu rozhodčího soudu (ten bude moci 

posoudit, zda jde o zdržovací taktiku či nikoli a podle toho jednat).   

 Obecným znakem úpravy obsažené v národních právních řádech je uznání 

svobody stran zvolit si způsob jmenování rozhodců včetně postupu pokud toto 

jmenování selže. Základem této úpravy je tedy smluvní volnost stran, což se projevuje 

nejen přednostním použitím postupu dohodnutého stranami, ale i tím, že pokud dojde na 

náhradní jmenování rozhodce soudem či jinou institucí, je tato vázána dohodou stran 

ohledně osoby rozhodce. Jde zejména o případy, kdy podle dohody stran, má mít 

rozhodce určité vzdělání či jiné kvalifikační předpoklady. Těmito požadavky je soud 

vázán vedle obecných předpokladů stanovených kogentními ustanoveními zákona 

(zletilost, způsobilost k právním úkonům apod.).  Takovéto ustanovení obsahuje 

například Vzorový zákon: „...Soud nebo jiný orgán má při jmenování rozhodce 

povinnost dbát na jakékoli kvalifikační předpoklady kladené na rozhodce dohodou 

stran...“258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

258 Článek 11 odst. 5, obdobně § 10 ZRŘ, článek 19 Arbitration Act, článek 1035 odst. 5 NZRŘ. 
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5. Nestrannost a nezávislost rozhodce 

 

 V kontextu rozhodčího řízení, jako řízení dobrovolného, je nezávislost rozhodce 

základním kamenem celého systému. Nezávislost je ve většině případů zárukou 

nestrannosti avšak, musíme si uvědomit, že to není pravidlem. Nezávislost znamená, že 

rozhodce nerozhodne ve prospěch či neprospěch strany před tím, než si řádně 

prostuduje případ, neboť nemá preference vůči žádné ze stran – což jinými slovy 

znamená, že rozhodce je nestranný.       

 Jak již bylo uvedeno výše, rozhodčí senát nejen, že musí jednat spravedlivě, ale i 

musí být stranami za spravedlivého považován. Pokud se hovoří o standardech, které 

musí rozhodci dodržovat, jsou to především nezávislost a nestrannost259. Důkazem je 

znění Řádu LCIA: „Všichni rozhodci, kteří provádí rozhodčí řízení podle tohoto 

rozhodčího řádu, musí zůstat během celého rozhodčího řízení nestranní a nezávislí na 

stranách; nikdy během rozhodčího řízení nesmí jednat jako zástupce kterékoliv strany. 

Žádný rozhodce nesmí ať již před svým jmenováním, či až následně podávat informace 

kterékoliv straně o zásadních otázkách právního posouzení sporu nebo o výsledku.“. 

Dále například článek 7 odst. 1 ICC rules: „Každý rozhodce musí být nezávislý na 

kterékoli ze stran účastnících se rozhodčího řízení.“ Jde o trvalou povinnost rozhodců 

zůstat během celého řízení nepodjatý. Strany musí mít důvěru v rozhodce po celou dobu 

konání rozhodčího řízení        

 Článek 3 odst. 1 (Elementy podjatosti) Ethics for Arbitrators vysvětluje rozdíl 

mezi pojmy nestrannost a nezávislost takto: „Kritérii pro posouzení přítomnosti 

podjatosti jsou nezávislost a nestrannost. Zaujatost (nedostatek nezávislosti) vzniká 

v případech, kdy rozhodce upřednostňuje jednu ze stran nebo když je předpojatý 

v souvislosti s předmětem sporu. Závislost vzniká ze vztahů mezi rozhodcem a jednou ze 

stran nebo s někým, kdo je úzce spojen s některou ze stran sporu.“  

 Mohlo by se zdát, že rozhodce jmenovaný podle ICC rules je vázán mírnějšími 

                                                 

259 Článek 7 Pravidel AAA vyžaduje nestrannost a nezávislost všech rozhodců. Článek 14 ICSID Úmluvy 
zní:„osoby jmenované do seznamů budou osobami vysokých morálních kvalit a uznávaných odborností 
v oblastech práva, obchodu, průmyslu nebo financí...“, článek 22 WIPO požaduje nestrannost a 
nezávislost, stejně jako článek 6 Pravidel UNCITRAL či článek 7 (Rozhodčí pravidla Čínské lidově 
demokratické republiky). 
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požadavky, neboť stačí, aby byl „pouze“ nezávislý, když rozhodce jmenovaný podle 

Řádu LCIA musí být nezávislý a nestranný260. Článek 7 odst. 1 ICC rules sice 

nestrannost výlovně nezmiňuje, je však doplněn dvěma dalšími ustanoveními, která 

umožňují, aby byla nestrannost brána v potaz. Konkrétně jde o článek 15 odst. 2 ICC 

rules, který stanoví: „...Rozhodčí senát musí jednat spravedlivě a nestranně...“ a dále 

článek 11 odst. 1, který umožňuje iniciovat řízení o odmítnutí rozhodce na základě 

„podjatosti nebo jiných příčin.“ A který tak umožňuje posuzovat i nedostatek 

nestrannosti. Odkaz pouze na nezávislost neznamená vyloučení nestrannosti, ale  

potvrzení toho, že rozhodce, který není nezávislý, není pravděpodobně ani nestranný.261 

Nezávislost a nestrannost jsou posuzovány společně, neboť je složité tyto pojmy 

oddělit.          

 Podle mého názoru nelze striktně rozlišovat mezi nezávislostí, nestranností, 

neutralitou a objektivitou neboť se týkají téhož a sledují stejný cíl. Jde o mnohostranné 

koncepty, které se navzájem prolínají a překrývají a nelze je poměřovat jen ve vztahu 

stran a rozhodců, ale ve vztahu rozhodce – právní zástupce strany, ve vztazích mezi 

rozhodci atd. Požadavky nestrannosti či nezávislosti rozhodců jsou obecným 

požadavkem zákonů upravujících rozhodčí řízení. Podle francouzského práva je 

nezávislost záležitostí nejen národního práva, ale i mezinárodního veřejného pořádku a 

je jde o požadavek, který je aplikovatelný bez nutnosti odkazu na konkrétní právní 

předpis262. České právo, stejně jako švýcarské právo upravuje požadavek nezávislosti 

v ústavních zákonech263, které zaručují občanům jejich právo na spravedlivý proces, tj. 

aby jejich spor byl rozhodován nezávislým a nestranným soudem ustanoveným podle 

zákona. Nezávislost rozhodce je rovněž součástí evropského veřejného zájmu a 

základním lidským právem upraveným v článku 6.1 EÚLP, která ztělesňuje jus 

                                                 

260 Většina rozhodčích pravidel požaduje, aby rozhodci byli jak nezávislí tak i nepodjatí. Článek 7 
Pravidel AAA, pravidlo 6 Úmluvy ICSID Arb. Rules požaduje po rozhodcích, aby vydali prohlášení, ve 
kterém slíbí, že „budou rozhodovat spravedlivě“, stejně i článek 22(a) WIPO, článek 9 Pravidel 
UNCITRAL. 
261 Incal v. Turkey (41/1997/825/1031) 9. června 1998. CLAY, Thomas: L’indépendance et l’impartialité 
de l’arbitre et les régles du procés équitable. In COMPERNOLLE, Jacques Van. & TARZIA, Guiseppe. 
L’impartialité du judge et de l’arbitre: Etude de droit comparé, Brusel: Bruylant. 2006. s. 199. 
262 Cass. Civ. 1re, December 1996, Bull. Civ. I, No. 427. 
263 Čl. 93 odst. 2 Ústavy, čl. 35 Listiny. 
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commune spravedlivého procesu264, když stanoví: „každý má právo na spravedlivý a 

veřejný proces bez zbytečných průtahů vedený nestranným soudem zřízeným zákonem.“

 Pro rozhodce jako takového by měla být povinnost nezávislosti a nestrannosti 

nikoli pouhou povinností stanovenou zákonem, ale zejména záležitostí osobní cti a 

profesionální etiky. Schopnost plnit tyto požadavky vypovídá o síle charakteru dané 

osoby. Přechod od morální ideje k právní povinnosti, od stavu mysli k výkonu 

povinnosti přináší řadu úkolů, které odráží komplexnost role rozhodce jako soukromé 

třetí strany, které je svěřena pravomoc rozhodovat o záležitostech ostatních265. Pařížský 

odvolací soud uvedl ve svém rozhodnutí, že jakmile je osoba jmenována rozhodcem, 

získává status soudce, což samo o sobě vylučuje jakoukoli podřízenost stranám 

sporu266.           

 Rozhodčí instituce či soudy se nestranností či nezávislostí rozhodce zabývají ve 

třech momentech. Prvním je rozhodování o jmenování či potvrzení rozhodce, dále při 

rozhodování o vyloučení rozhodce a v neposlední řadě se soudy zabývají nestranností a 

nezávislostí rozhodce při rozhodování o zrušení rozhodčího nálezu. Mohlo by se zdát, 

že měřítko nestrannosti by mělo být ve všech fázích rozhodčího řízení stejné, to se však 

ve skutečnosti neděje. Řada institucí či soudů má tendenci aplikovat přísnější standardy 

nezávislosti a nestrannosti při rozhodování v průběhu či ke konci rozhodčího řízení než 

na jeho počátku267.        

 Podívejme se na tyto dva pojmy (nezávislost a nepodjatost) do jaké míry spolu 

souvisí nebo zda existují jako samostatné požadavky na rozhodce. 

 

                                                 

264GUINCHARD, Serge V.: Le procés équitable: garantie formelle ou droit substantiel? in Philosophie du 
droit et droit économique. Quel dialogue ? Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat , Paris: Frison –
Roche. 1999. s. 163. 
265 CLAY, Thomas: L’arbitre, Daloz. 2001. s. 239. 
266 Pařížský odvolací soud, 2. června 1989, TAI et Gemanco, Review of arbitration. 1991.87 (1. A 2. 
Rozhodnutí). 
267 HASCHER, D.: ICC Practice in Relation to the Appointment, Confirmation, Challenge and 
Replacement of Arbitrators. ICC Interantional Commercial Arbitration Bulletin. 1995. č 4.  
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5.1.  Nezávislost  

 

Téma nezávislosti se dostává v posledních letech do popředí zájmu, a to 

zejména s ohledem na měnící se prostředí, ve kterém se rozhodčí řízení koná. Rostoucí 

komplexnost mezinárodních obchodních transakcí s sebou ruku v ruce nese nárůst počtu 

sporů mezi více než dvěma stranami, stejně jako se rozšiřují spory mezi různými 

stranami vycházející z jedné smlouvy či skupiny smluv. Ke zjednodušení nepřispívají 

ani změny v praxi a organizaci advokátních kanceláří, mezi kterými dochází k fůzím a 

expanzi do celého světa. Vznikají asociace advokátních kanceláří, které mohou být 

propojeny i s auditorskými společnostmi. Toto všechno vede ke značně komplikovaným 

situacím co se týče nezávislosti rozhodce.    

 „Nezávislost“ jako modus operandi je „intelektuálním procesem, který umožňuje 

rozhodci při rozhodování sporu dosáhnout rozhodnutí bez jakékoli nahodilosti“268. 

Tento požadavek volá po duševní přísnosti a neustálé touze po objektivnosti. Rozhodce 

se musí zdržet jakékoli subjektivity, jak ve svém soukromém jednání, tak zejména při 

výkonu rozhodovací pravomoci. Jde o proces „sebeneutralizace“, který spočívá 

v povznesení se nad jakoukoli potenciální možnost podjatosti vůči jakékoli straně na 

jakémkoli základě. Rozhodce by se měl dívat na sporné postoje stran a poté zaujmout 

své stanovisko prostřednictvím nezávislosti jeho mysli a ducha269.   

 „Nezávislost“ znamená, že rozhodce nesmí být jakkoli angažován v některé ze 

stran sporu ani mít jiné vztahy s kteroukoli ze stran. Rozhodce, který by před začátkem 

nebo během rozhodčího řízení jednal jménem strany či byl jejím zaměstnancem, by 

zcela jistě nesplnil test nezávislosti. Stejně tak pokud by byl rozhodce materiálně 

zainteresován v některé ze stran např. vlastnil by akcie ve společnosti, která je stranou 

sporu, rozhodně by nesplnil podmínky nezávislosti a nebyl by tak způsobilý být 

rozhodcem. Neuspěl by ani rozhodce s rodinnými nebo jinými obdobnými vazbami na 

některou ze stran.        

 Nezávislost je objektivním měřítkem toho, zda je rozhodce způsobilý vykonávat 

                                                 

268 CLAY, Thomas.: L’arbitre. Dalloz. 2001. s.244. 
269 SMITH, Murray L.: Impartiality of the Party-Appointed Arbitrator. Arbitration International. vol.  6. 
no. 4. s. 326. 
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funkci rozhodce. Požadavek nezávislosti však není tak jednoznačný a bezproblémový 

jak by se mohlo na první pohled zdát. Například pokud vezmeme, že pět let před 

začátkem rozhodčího řízení někdo z advokátní kanceláře, ve které pracuje i rozhodce, 

pomáhal straně sporu s daňovými otázkami ohledně záležitosti, která nebyla jakkoli 

spojena s předmětem sporu, šlo o jednorázovou službu, za kterou strana zaplatila 

zanedbatelný honorář a od té doby nebyla strana s touto advokátní kanceláří v žádném 

kontaktu. Je takový rozhodce nezávislý? Odpověď závisí na tom, z čí perspektivy se 

budeme na tuto otázku dívat. Potenciální rozhodce se může považovat za nezávislého 

neboť nemá výraznější kontakty s žádnou ze stran. Pohled stran, nebo některé ze stran, 

však může být odlišný, zejména pokud takováto skutečnost nebude oznámena 

v předstihu. Opět jde o to, že spravedlnost nejen že musí být vykonávána, ale musí být 

zároveň viditelná. Což znamená, že to co se zdá jasně objektivním měřítkem, má i 

silnou subjektivní složku270. 

 

5.1.1. Nezávislý na kom? 

Když se díváme na „nezávislost“, nabízí se otázka: „Nezávislý na kom?“ Nemusí 

být dostatečné dívat se pouze na vztah mezi rozhodcem a stranami. Do rozhodčího 

řízení se obvykle zapojují i jiné osoby než žalobce, žalovaný a rozhodčí senát. Ve 

skutečnosti budou hlavními protagonisty rozhodčího řízení spíše právní zástupci stran 

než jejich samotní klienti. Vztahuje se tedy požadavek nezávislosti rozhodce i na vztah 

rozhodce – právní zástupce strany sporu? Odpověď by měla být: „Zpravidla ano!“ A 

tak se běžně vyžaduje, aby byl rozhodce nejen nezávislý na straně sporu, ale i na jejím 

právním zástupci. Proto, pokud rozhodce pracuje ve stejné advokátní kanceláři jako 

jeden z právních zástupců strany sporu, půjde obvykle o důvod odmítnutí rozhodce pro 

                                                 

270 Prohlášení o nepodjatosti ICC obsahuje znění výslovně pro tento účel. Rozhodce předloží následující 
znění: „Jsem nezávislý na kterékoli straně a zůstanu nezávislým. Avšak, chtěl bych vás upozornit na 
následující skutečnosti či okolnosti, které tímto oznamuji, neboť mohou být takové podstaty, že by mohly  
z pohledu sporných stran zpochybnit moji nepodjatost.“ 
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nedostatek nezávislosti271. Obecně bychom mohli rozdělit případy týkající se 

nezávislosti do pěti skupin272: 

a) vztah rozhodce s jednou nebo více stranami sporu, 

b) vztah rozhodce s entitou spojenou se stranou sporu, 

c) vztah rozhodce se zástupcem strany nebo s entitou spojenou se zástupcem strany, 

d) role rozhodce v souvisejícím případu. 

 

5.1.1.1. Vztah rozhodce s jednou nebo více stranami sporu 

Vztah rozhodce s některou ze stran sporu může vést ke dvěma situacím, buď jde 

o vztah natolik vážný, že oslovená osoba odmítne přijmout funkci rozhodce, nebo tuto 

funkci přijme za současného zveřejnění veškerých informací o kontaktu se stranou 

(stranami) sporu.          

 Jde o zdánlivě jednoduchou situaci, která se však komplikuje již zmíněnou 

expanzí advokátních kanceláří, neboť rozhodce nejenže musí prověřit, zda jeho 

kolegové z dané kanceláře nejsou jakkoli zainteresovaní v souvislosti s některou ze 

stran sporu, ale musí i prověřit, zda kolegové z jiných kanceláří po celém světě tento 

vztah nemají. Přičemž se nemusí jednat o totožnou záležitost, ale i o nesouvisející 

případ. Stejně tak si musí rozhodce zvážit, nakolik umožní straně kontakt před jeho 

jmenováním tj. do jaké míry bude zodpovídat otázky strany, která má v úmyslu ho 

jmenovat.  

 

                                                 

271 Toto však nelze aplikovat absolutně. Švýcarský Federální soud v roce 1998 rozhodl, že skutečnost kdy 
dva advokáti, jeden rozhodce a jeden právní zástupce strany, pracují ve stejné advokátní kanceláři, není 
sama o sobě důvodem pro odmítnutí rozhodce. Pokud není námitka podjatosti vznesena včas, ztrácí 
strana sporu právo žádat o odmítnutí rozhodce z tohoto důvodu. 1 SA v. V. (Hong Kong) 9. únor, 1998. 
ASA Bulletin. vol. 1998. s. 634. 
272WHITESELL, Anne Marie: Independence in ICC Arbitration: ICC Court Practice concerning the 
Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators. 2007 Special Supplement ICC 
International Court of Arbitration Bulletin. s. 8. 
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5.1.1.2. Vztah rozhodce s entitou spojenou se stranou sporu tzn. 

„nepřímé spojení“ 

 Jak již bylo zmíněno výše, komplexnost mezinárodního obchodu a transakcí 

v něm prováděných vede k řadě složitostí co se týče problému nezávislosti rozhodců. 

Vzhledem ke složitosti struktur mezinárodních a nadnárodních společností se stále 

častěji stávají předmětem diskuze nepřímé vztahy rozhodce se stranami sporu tzn. 

vztahy prostřednictvím určité entity. Otázkou však je, nakolik jsou tyto vztahy 

relevantní. S ohledem na užívání internetu a dalších komunikačních prostředků při 

prověřování rozhodců, mohou strany nalézt spojení rozhodce se stranou sporu, které 

rozhodce považoval za nepodstatné či natolik vzdálené, že není důvodem pro odmítnutí 

funkce rozhodce, ani není potřeba tento vztah zveřejnit neboť jde o spojení nepřímé. Pro 

rozhodce je v takové chvíli složité určit, který vztah zveřejnit a který vztah nikoli 

protože jde o nevýznamnou věc. V takovém případě nelze než doporučit maximální 

otevřenost a tím pádem zveřejnění i skutečností, které podle rozhodce neovlivňují jeho 

nezávislost, ale v očích stran mohou vést k podezření z podjatosti. Dále může jít o 

situace, kdy rozhodce má určitý vztah se soutěžitelem jedné ze stran.  

 V potaz je potřeba vzít i případy, kdy jednou ze stran sporu je stát či určitá státní 

instituce. V takovém případě jsou problematické situace, kdy rozhodce byl či stále je 

zaměstnancem státu či státní instituce. V rozvojových státech mívá stát silnou pozici i 

v oblasti obchodu, což může vést k limitaci počtu vhodných rozhodců. Vzniká tedy 

otázka, jaké kontakty mezi rozhodcem a státem jsou ještě přijatelné a jaké již nikoli.  

 

5.1.1.3. Vztah rozhodce se zástupcem strany sporu nebo s entitou 

spojenou se zástupcem strany sporu 

 Vzhledem ke skutečnosti, že jsou to především právní zástupci stran kdo 

komunikuje s rozhodci, získává otázka vztahu rozhodce se zástupci stran na významu. 

Výše zmíněná globalizace advokátních kanceláří vede v řadě případů k situacím, kdy 

rozhodce sice sám v kontaktu se stranou sporu není, ale existuje určitý vztah mezi ním a 

zástupcem strany sporu. Jde o situace kdy rozhodce působí či působil s právním 

zástupcem strany jako rozhodce v jiném rozhodčím řízení nebo naopak společně působí 

jako právní zástupce v jiném řízení.  
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5.1.1.4. Role rozhodce v souvisejícím případu 

Nárůst počtu sporů řešených v rozhodčím řízení či před národními soudy s sebou 

ruku v ruce nese další problémy související s nezávislostí rozhodců působících 

v různých rolích v souvisejících sporech. Rozhodci často neoznámí skutečnost, že jsou 

zapojeni do souvisejícího případu, neboť to považují za všeobecně známou skutečnost. 

Takovýto postup je přijatelný pouze pokud strany sporu, rozhodci i právní zástupci jsou 

totožní. Pokud nejsou strany účastnící se rozhodčího řízení totožné a jde o související 

věc, je potřeba zvážit zda informace, které rozhodce získal v souvisejícím řízení 

nezpůsobují jeho podjatost.        

 Pozornost je také třeba věnovat vztahu, který může existovat mezi dvěma 

jedinci, kteří jsou opakovaně jmenováni rozhodci stejného senátu.  

 

5.1.1.5. Výjimky  

Z uvedeného však existují výjimky. Jde o případ soudních obhájců v Anglii 

(barristers), tito se sdružují a pracují v tzv. komorách (chambers), jednotliví soudní 

obhájci jsou však i přesto považováni za nezávislé, neboť přestože sdílejí kancelář a dělí 

si náklady, nejsou považováni partnery neboť si nedělí zisk ani nesdílí riziko podnikání. 

Je tedy běžné, že soudní obhájci z jedné komory proti sobě stojí v soudním sporu nebo 

že jsou rozhodcem a proti stojícím obhájcem v rozhodčím řízení. Jde však o zvláštnost, 

která je přijímána v Anglii, ale vznáší řadu otázek o nezávislosti rozhodce 

v mezinárodní obchodní arbitráži. Zejména strany sporu, které nejsou na tento systém 

zvyklé, se vážně obávají rozhodcovy závislosti273. Na druhou stranu i francouzské 

soudy uznávají, že skutečnost, kdy dva soudní obhájci náleží ke stejné komoře, není 

dostatečným důkazem rozhodcovy podjatosti274.    

 Přátelství a blízké osobní vztahy jsou součástí organizované lidské společnosti a 

                                                 

273 KENDALL, John: Barristers, independence and disclosure. Arbitration International. 1992. vol. 8. no. 
3. s. 292; KENDALL, John: Barristers, Independence and Disclosure Revisited. Arbitration 
International. 2000. vol. 16. no. 3. s. 343; a HWANG, M.: Arbitrators and Barristers in the Same 
Chambers – An Unsuccessful Challenge. Business Law International. vol. 6. May 2005. s. 235. 
274 Cour d’Appel de Paris (1ère Ch. suppl.) 28.června 1991, Kuwait Foreign Trading Contract and 
Investment Co. V. Icori Estero SpA; Revue de l’arbitrage. vol. 1992. no. 4. s. 568–71. ; dále např. Laker 
Airways Inc. V. ILS Aerospace Ltd. (1999) 2 Lloyds Law Reports 51-52.  
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totéž platí ve světě mezinárodní obchodní arbitráže. Svět se s postupem moderní 

techniky stává jakousi globální vesnicí a stejně je takovou vesnicí i svět mezinárodní 

obchodní arbitráže. Tato vesnice je osídlena relativně malým počtem vysoce 

specializovaných odborníků, kteří mají tendenci shromažďovat se na stejných jednáních 

a jednat v různých funkcích při rozhodčím řízení. Je tedy velice časté, že osoby 

jednající jako právní zástupci stran se velice dobře znají nebo jsou dokonce přáteli 

s jedním či více rozhodci. Obecně by pouze tato skutečnost neměla být dostatečným 

důvodem pro odmítnutí rozhodce, avšak pokud se dva odborníci pravidelně objevují 

v rozhodčích řízeních ať už jako rozhodci či právní zástupci, vzniká tu podezření, že 

tyto osoby se systematicky jmenují navzájem rozhodci a nejsou tedy na sobě nezávislé.  

 

5.2.  Nestrannost 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, nestrannost souvisí s rozhodcovou psychickou 

predispozicí vůči některé ze stran nebo vůči předmětu sporu. Jde o vnitřní morální stav 

rozhodce a jako takový je tento pojem označován jako „subjektivní“ měřítko podjatosti. 

Pojmy jako nestrannost, nezávislost, neutralita jsou nejčastěji užívanými pojmy při 

popisu atributů, kterými by měl rozhodce disponovat. V některých případech nemusí 

být rozhodce bezpodmínečně neutrální. Jak jsem uvedla výše, v některých jurisdikcích 

je obecně přijímáno, že rozhodce jmenovaný stranou sporu nemusí být neutrální (může 

tedy být nakloněn straně, která ho jmenovala) avšak musí být nezávislý v tom smyslu, 

že nebude mít žádné finanční či obchodní vztahy se stranami sporu, tedy, že nebude mít 

zájem na vítězství jedné ze stran. Přestože Robert Coulson uvádí, že nestrannost 

rozhodce jmenovaného stranou sporu je pouhou fikcí275, nečiní Ethics for Arbitrators 

žádný rozdíl mezi rozhodci jmenovanými stranami a rozhodci jmenovanými jiným 

způsobem. Základním principem stanoveným článkem 2 odst. 1 Ethics for Arbitrators 

je, že: „budoucí rozhodce by měl přijmout jmenování, pouze pokud je plně přesvědčen, 

že bude schopen plnit tuto funkci bez předsudků.“ Základním kamenem rozhodčího 
                                                 

275 COULSON, Robert: An American critique of the IBA's Ethics for International Arbitrators. Journal of 
International Arbitration. 1987. vol. 4. no. 2. s. 103. 
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řízení je nejen skutečnost, že rozhodci jsou nestranní, ale i to, že rozhodci se jeví jako 

nestranní. Jde o důležitý požadavek, neboť nestrannost rozhodce nelze brát jako danou. 

Představy o tom, jaké jednání je nestranné, se liší mj. v závislosti na kulturních 

zvyklostech. Rozhodci tedy musí jednat tak, aby z jejich jednání vyplývalo, že jsou 

nestranní. Nejlepší cestou je otevřené jednání se stranami sporu a zveřejnění veškerých 

okolností, které by mohly vést k podezření z podjatosti. Rozhodce se musí jevit jako 

nezávislý a nesmí být spojován s žádnými organizacemi, členství v nichž by mohlo vést 

ke konfliktu zájmů.         

 Tuto rozhodcovu povinnost vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo 

vzbudit podezření z podjatosti a pokud k takovému jednání došlo, oznámit takovéto 

okolnosti stranám, není vždy snadné splnit, zejména s ohledem na složitost případů a na 

složité struktury obchodních společností, které jsou stranami sporu. Plnění této 

povinnosti je pro ně také náročnější než pro soudce národních soudů, neboť jsou blíže 

stranám. Často jde o odborníky z oboru či jiné osoby pohybující se v oblasti 

mezinárodního obchodu.      

    

5.3.  Rozdíl mezi nezávislostí a nestranností 

 

 Jaký je rozdíl mezi nezávislostí a nestranností? Yves Derains a Eric Schwarz je 

definují následovně: „Nezávislost závisí na dřívějších či současných vztazích, které 

mohou být ověřeny a sepsány, zatímco nestrannost je duševní stav.“276 Již výše bylo 

zmíněno, nezávislost je objektivním požadavkem, neboť se zaměřuje na vztahy mezi 

rozhodcem a stranou sporu, zatímco nestrannost je subjektivním měřítkem vnitřního 

vztahu osoby ke straně sporu277. Podle mého názoru není rozdíl mezi těmito pojmy 

zásadní. Pokud se zaměříme na „nezávislost“, snažíme se změřit pravděpodobnost 

existence předsudku a „nestrannost“ může být považována za subjektivní měřítko 

zaměřující se na rozhodcův stav mysli. Nezávislost a nestrannost jsou dva pohledy, 

                                                 

276 DERAINS, Yves, SCHWARTZ, Eric A.: A Guide to the New ICC Rules of Arbitration. Den Haague: 
Kluwer Law International. 1998. s. 320. 
277 ROBERT, J.: L’Arbitrage, Droit interne, Droit international privé. 6th ed. 1993. s. 135.  
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jakými hledíme na stejnou věc – na podjatost. Není překvapivé, že za stejných 

okolností, bude výsledek řízení o odmítnutí rozhodce na základě nezávislosti stejný jako 

výsledek řízení založeného na nestrannosti.  

 

5.4.  Případ AT&T v. Saudi Cable 

 

 Názorným příkladem ilustrujícím jak „nezávislost“ tak i „nestrannost“ je případ 

AT&T v. Saudi Cable278.  Řeší se v něm žádost o odmítnutí předsedajícího rozhodce 

předložená ICC soud pro nedostatek nezávislosti a následně podání k anglickému soudu 

se žádostí o vyloučení rozhodce a zrušení rozhodčího nálezu podle článku 23 

anglického Arbitration Act 1950 z důvodu domnělé podjatosti a zneužití moci279.   

Skutkové okolnosti případu: 

Na začátku 90. let vyhlásila saúdskoarabská vláda veřejnou zakázku na zlepšení 

telekomunikační sítě. Hodnota projektu byla cca 4.5 mld. USD. O tuto veřejnou 

zakázku se mimo jiné ucházela kanadský společnost NORTEL a dále AT&T společně 

se Saudi Cable Company. AT&T a Saudi Cable Company společně vyhrály výběrové 

řízení. Tyto společnosti si ujednaly, že finální smlouvu dojednají až a pokud tuto 

veřejnou soutěž vyhrají. Avšak poté, co strany zakázku získaly, nedohodly se na 

podmínkách finální smlouvy. V roce 1995 AT&T podalo žalobu podle ICC rules na 

Saudi Cable Company, dožadujíc se prohlášení, že předběžná smlouva mezi AT&T a 

Saudi Cable Company byla ukončena a že tedy AT&T nemá žádné další povinnosti 

vůči Saudi Cable Company. Saudi Cable podal protinávrh, vinící AT&T z porušení 

povinnosti jednat v dobré víře.       

                                                 

278 [2000] 1 Lloyd’s Rep. 22 [2000] All ER (D) 657, CA; also 14(11) Mealeys’ Int. Arb. Rep 6 
279 English Arbitration Act 1950, článek 23:  

“Vyloučení rozhodce a zrušení rozhodčího nálezu:  

1. pokud rozhodce nbo rozhodčí  zneužil své pravomoci....může ho Nejvyšší soud vyloučit.  

2. Pokud rozhodce nebo rozhodčí zneužil své pravomoci ….může Nejvyšší soud zrušit rozhodčí nález.” 
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 Rozhodčí senát byl vytvořen a dohodou stran byl jmenován předsedající 

rozhodce. Tento vysoce respektovaný rozhodce a právník, předložil prohlášení o 

nepodjatosti a životopis, ve kterém uvedl seznam svých minulých a současných 

úspěchů, členství v představenstvech či dozorčích radách a jiné osobní informace, které 

byly podle jeho názoru relevantní. Dva roky poté, co byl rozhodčí senát ustaven, byly 

vydány dva částečné nálezy, první ohledně aplikovatelného práva a druhý, podle 

kterého AT&T porušila svoji povinnost jednat v dobré víře.   

 Následně však AT&T zjistila, že rozhodce ve svém životopise neuvedl, že byl 

také ředitelem a akcionářem společnosti NORTEL, neúspěšného kandidáta ve veřejné 

soutěži o smlouvu se saúdskoarabskou vládou. Nešlo o úmyslné opomenutí, ale o 

administrativní chybu. AT&T se nejprve domáhala vyloučení rozhodce podle článku 2 

odst. 8 ICC rules z roku 1988 a tvrdila, že předsedající rozhodce porušil svoji povinnost 

oznámit veškeré skutečnosti, které by svou podstatou mohly z pohledu sporých stran 

zpochybnit jeho nepodjatost280. Toto porušení vrhlo stín pochybností na nezávislost 

rozhodce, které byly dostačující pro vyloučení rozhodce. Dále, jako ředitel NORTELu, 

přímého konkurenta AT&T, byl přímo zainteresován na výsledku sporu, neboť pokud 

by AT&T spor prohrálo, NORTEL, by nepřímo získal.     

 ICC Soud odmítl toto podání bez udání důvodu. Je však snadné si představit, že 

rozhodčí soud považoval rozšíření požadavku, kdy by rozhodci museli být nezávislí i na 

soutěžitelích stran sporu, za přílišné rozšiřování konceptu nezávislosti.  

 Místem rozhodčího řízení byl Londýn, obrátilo se AT&T na anglický soud281, 

aby rozhodl o nahrazení rozhodce a zrušil částečné nálezy. Vzhledem k tomu, že šlo o 

spor rozhodovaný podle ICC rules, bylo rozhodnutí ICC soudu konečné a tak muselo 

být nejprve rozhodnuto, zda má soud pravomoc rozhodovat. Soud došel k závěru, že 

ICC soud se zabýval pouze otázkou „nezávislosti“ a soud tedy může přezkoumat, zda 

zde byla zdánlivá podjatost nebo došlo ke zneužití pravomoci rozhodcem.  

 Odvolací soud však nesouhlasil s názorem, že by se anglické soudy měly 

                                                 

280 Článek 2.7 ICC Pravidel 1988: „Každý rozhodce jmenovaná či potvrzená Soudem musí být azlstat 
nezávislý na strnách sporu. Před svým jmenováním nebo potvrzením Soudem, musí rozhodce generálnímu 
tajemníkovo předložit písemně veškeré skutečnosti a okolnosti, které by svou podtatou mohly z pohledu 
sporých stran zpochybnit jeho nepodjatost. Generální tajemník pskytně toto prohlášení stranám a stanoví 
lhůtu pro podání námitek.“ 
281 Článek 23 anglického Arbitration Act 1950. 
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podřídit rozhodnutím rozhodčích institucí a judikoval, že soud může volně přezkoumat, 

zda byl rozhodce podjatý či zda nedošlo ke zneužití pravomoci, které by odůvodňovalo 

nahrazení rozhodce a zrušení nálezů282. Přesto oba soudy došly ke stejnému závěru, že 

zde nebyly důvody pro vyslovení podjatosti či zneužití pravomoci předsedajícím 

rozhodcem. Podjatost obecně nemusí vyplývat jen z rozhodcova vztahu k jedné ze stran 

nebo jejímu právnímu zástupci, ale může jít i o rozhodcovo dřívější působení 

v obdobném případu či dřív publikované názory. Avšak toto nelze rozšiřovat i na vztahy 

rozhodce a soutěžitele strany sporu, takový výklad považují anglické soudy za příliš 

excesivní.  

 

5.5.  Podjatost 

 

Požadavek nepodjatosti tj. aby byl rozhodce nestranný a nezávislý, balancuje 

mezi dvěma protichůdnými trendy. Na jedné straně je to pojetí nepodjatosti jako 

absolutní povinnosti na straně druhé je to přístup, který aplikuje mírnější kritéria. 

 Podjatost bývá stanovena objektivně. Jak již bylo zmíněno výše, rozhodci nejen 

že musí být nezávislí a nestranní, ale musí se tak i jevit283. Jak v kontinentální oblasti, 

tak i v právní oblasti anglosaské se užívá spíše test rozumného podezření na podjatost 

spíše než nutnost prokázání skutečné přítomnosti podjatosti či reálné pravděpodobnosti 

podjatosti284.         

 Podjatost nemusí vyplývat jen z rozhodcova vztahu k jedné ze stran nebo jejímu 

právnímu zástupci, ale může jít i o rozhodcovo dřívější působení v obdobném případu či 

                                                 

282 Podle anglického Arbitration Act 1996 by tato situace byla řešena odlišně. Článek 24.2 stanoví, že 
pokud se strany dohodly na užití rozhodčích pravidel určité instituce, která obsahují ustanovení o 
nahrazení rozhodce, může být podána žádost o nahrazeí rozhodce pouze pokud byly vyčerpány 
prostředky rozhodčích pravidel (Appendix II). Toto znění však ponechává možnost pro anglické soudy, 
přezkoumat rozhodnutí rozhodčí instituce o nahrazení rozhodoce.  
283 Cass. Civ. 3e, 11 June 1987, D.1988.527. Otázka byla položena Evropské komisi pro lidská práva, 
která jasně stanovila, že od rozhodců nelze požadovat nic menšího než celkovou objektivní nezávislost 
(Rapport Comm. Eur. D.H. 12. prosinec 1983. vol. 38. s 18. 
284 SMITH, Murray L.: Impartiality of the Party-Appointed Arbitrator. Arbitration International. 1990. 
vol. 6. no. 4. s. 326. 
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dříve publikované názory. Ve složitých případech se stává, že rozhodci jsou jmenováni 

stranami, aby rozhodovali v několika rozhodčích řízeních, která se týkají úzce 

propojených skutečností. Toto se může stát v případech rozsáhlých průmyslových 

projektů, které zahrnují řadu souvisejících smluv. V takovém případě může být strana 

zapojena do několika rozhodčích řízení týkajících se různých smluv s různými 

smluvními stranami, kdy ale předmět sporu bude vycházet ze stejných skutečností nebo 

právních předpisů. A tak v případě stavby, vlastník může být ve sporu s dodavatelem, 

který naopak může mít nárok proti subdodavateli a všechny tyto spory budou vycházet 

z jednotlivých, avšak stejně znějících smluv. Pokud například dodavatel bude tvrdit, že 

vyšší moc vylučuje jeho plnění, rozhodce, který rozhodne tento spor může být podjatý, 

pokud by rozhodoval stejná fakta a stejně znějící smlouvu ve sporu dodavatele a 

subdodavatele285.   

 

5.5.1. Testy podjatosti 

Podjatost vyplývá buď ze vztahu mezi rozhodcem a stranou sporu nebo ze 

vztahu rozhodce ke skutkové podstatě sporu. Navenek se podjatost může projevovat jak 

nadržováním jedné straně, tak i antipatií ke straně sporu. Takovéto projevy podjatosti 

jsou však obtížně prokazatelné, proto si soudy vytvořily řadu teorií napomáhajících 

určení, zda je rozhodce podjatý či nikoli.     

 Anglický Arbitration Act umožňuje stranám obrátit se na soud, aby tento 

rozhodl o odmítnutí rozhodce, pokud: „existují takové okolnosti, které dávají vzniknout 

oprávněným pochybnostem o nestrannosti rozhodce“286. Anglické soudy rozhodují tuto 

otázku tak, že rozhodci a soudci se musí držet stejných standardů nestrannosti287. 

Anglické soudy užívají dva testy k určení, zda je rozhodce podjatý či nikoli. První je 

označován jako „test skutečné podjatosti“ (actual bias test). Existenci skutečné 

podjatosti je velice obtížné dokázat a využívá se zřídka. Druhým testem je “test zřejmé 

                                                 

285 LOQUIN, E.: La Validité de Principe de la Désignation d’un Arbitre commun à Deux Procédures 
d’Arbitrage Parallèles, J.D.I 2. 1994. s. 455. 
286 Arbitration Act, články 23 a 24. 
287EASTWOOD, Gillian: A Real Danger of Confusion? The English Law Relating to Bias in Arbitrators. 
Arbitration International. 2001. vol. 17. no. 3. s. 301. 
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podjatosti“ (apparent bias test). Tento test je založen na skutečnostech a okolnostech, 

které naznačují, že zde mohou být důvody pro podezření z podjatosti. Již roku 1852 

bylo rozhodnuto, k odmítnutí rozhodce z důvodu, že by mohl rozhodovat ve své vlastní 

věci, je dostatečným důvodem skutečnost, že rozhodce má osobní zájem na výsledku 

rozhodčího řízení. Toto bylo rozhodnuto v případu Dimes288. V tomto případě vlastnil 

Lord Cottenham (budoucí Lord Chancellor) značný podíl v jedné ze stran sporu, jejíž 

spor rozhodoval. Byl vyloučen na základě principu, že „nikdo nemůže rozhodovat ve své 

vlastní věci“ i přesto, že soud shledal, že „nikdo nemohl předpokládat, že by Lord 

Cottenham byl touto skutečností jakkoli ovlivněn“289.    

 Podle anglického práva tak půjde o podjatost, pokud je zde z pohledu 

nezaujatého a informovaného pozorovatele reálná možnost, že je rozhodčí senát či 

rozhodce podjatý290. Tento test byl přijat v rozhodnutí Porter v. Magill291 s cílem 

sjednotit anglický přístup s článkem 6 odst. 1 EÚLP, čímž hradil dřívější přístup 

stanovený Lordem Goffem v případu R. v. Gough292. Je třeba také zdůraznit, že zřejmá 

podjatost může být i nevědomá, neboť: „Klíčové je vnímání možnosti nevědomé 

podjatosti veřejností“293, tato teze byla přijata na podporu a zdůraznění standardu 

stanoveného Lordem Hewartem v R. v. Sussex Justices ex parte Mc Carthy. Nová 

judikatura však zároveň potvrzuje, že rozhodce bude vždy bez dalšího vyloučen, pokud 

půjde o skutečnou podjatost a stejně tak i v případě, že rozhodce má majetkový zájem 

na výsledku rozhodčího řízení294.       

 O zřejmou podjatost jde také v případě, kdy existují skutečnosti nebo okolnosti, 

které mohou vést k podezření z podjatosti. Tento test byl propracován na základě 

existence „skutečného nebezpečí podjatosti“. Odvolací soud (Court of Appeal) shledal, 

že: „Soud by se měl ptát sám sebe zda, vzhledem k relevantním okolnostem, existuje 

reálné nebezpečí podjatosti na straně člena senátu, který by tak mohl nespravedlivě 

                                                 

288 Dimes v. Proprietors of the Grand Junction Canal (1852) 3 HL Cas. 759.  
289 Dimes v. Proprietors of the Grand Junction Canal (1852) 3 HL Cas. 760.  
290 ASM Shipping Ltd. Of India v. TTMI Ltd. Of England, 2006. 1. Lloyd’s Rep. 375.  
291 2002, 2 A.C. 357. 
292 1993. A.C. 646.  
293 2003. ICR 856. 
294 Laker Airways Inc. V. FLS Aerospace Ltd. (1999) 2 Lloyd’s Rep 45. 
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ovlivnit rozhodnutí.“295        

 Stále častěji se objevuje také názor, že na rozhodce se nevztahují stejné 

požadavky na nepodjatost,  v tom smyslu, že rozhodci nejsou automaticky vyloučeni, 

pokud vyjdou najevo skutečnosti které svědčí o jejich kontaktu se stranou sporu a to 

v případě, kdy jsou strany o takových skutečnostech informovány a nepodají proti nim 

námitky popř. pokud jde o nevýznamné skutečnosti.296. Je však potřeba poznamenat, že 

by rozhodci měli učinit kroky potřebné k tomu, aby strany nebyly uvedeny v mylnou 

představu, že zde nejsou žádné nikoli banální konflikty. Pokud má tedy rozhodce důvod 

věřit, že může existovat nikoli jen banální kontakt se stranou sporu, musí tento kontakt 

prošetřit (a pokud zjistí skutečnosti, které je třeba oznámit, tak tyto oznámit) nebo 

oznámit stranám, že zde může být konflikt zájmů a svůj úmysl tyto skutečnosti dále 

neprozkoumávat.         

 V rozhodnutí Applied Industrial297 soud judikoval, že samotné opomenutí 

prozkoumat určité skutečnosti není samo o sobě dostatečným důvodem pro zrušení 

rozhodčího nálezu, avšak v situacích, kdy rozhodce ví o možné existenci konfliktu 

zájmů a opomene tyto skutečnosti prozkoumat, nebo neoznámí úmysl okolnosti dále 

neprozkoumávat, jde o důkaz zřejmé podjatosti. Ovšem tato povinnost není jednotně 

judikována, již soudy na americkém kontinentě se rozchází ve svém názoru na 

povinnost rozhodce prošetřovat možné konflikty zájmů.    

 Dalším testem k prokázání podjatosti užívaným tentokrát americkými soudy 

(konkrétně soudy spadající do oblasti Second Circuit) je test rozumné osobnosti („rule 

of reason test“), který doplnil měřítko „zjevné podjatosti“, když soud dovodil, že o 

zjevnou podjatost jde pouze v případě rozumnosti298, kdy existují takové skutečnosti či 

okolnosti, které by vedly rozumnou osobu k názoru, že rozhodce je ve vztahu k některé 

ze stran či předmětu sporu podjatý299. Soudy si však jsou také vědomy, rozdílnosti 

                                                 

295 R. v. Gough [1993] AC 646. 
296 Soudce White v Commonwealth Coatings Corp. v. Continental Cas. Co. 393 U.S. 145 (1968). 
297 Applied Industrial Materials Corp. v. Ovalar Marine Ticaret Ve Sanayi, A.S., 05 Civ. 10540 (RPP) 
(S.D.N.Y. 21.9.2007). 492 F.3d na s. 138. 
298 Applied Industrial v. Ovalar Makine, Case. No. 06-3297 (9 July 2007). 
299 MUSTILL, Michael J., BOYD, Stewart Crauford: The law and practice of commercial arbitration in 
England . 2nd edition. Londýn : Butterworths. 1989. s. 215. 
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jednotlivých případů i s ohledem na odvětví, kterého se týkají: „...Při posuzování 

konkrétního vztahu musí soud brát v úvahu zvláštnosti jednotlivých obchodních postupů 

a skutkových odlišností. Při takovém postupu bude malý rozměr a malý počet osob 

v určitém průmyslovém odvětví ospravedlňovat zmírnění soudního posouzení a naproti 

tomu zcela zbytečné vztahy mezi rozhodcem a stranou sporu mohou přispět 

k přísnějšímu posouzení. Proto věříme, že by se soudy měly vyvarovat ohrožování 

významné role rozhodčího řízení při řešení sporů a zároveň by měly zajistit, spravedlivé 

jednání všem, kdo se na ně obrátí“300. Soud judikoval, že opomenutí prověření 

potenciálního konfliktu zájmů je pouhým náznakem „zjevné podjatosti“ dle článku 

10(a)(2) Federal Arbitral Act a musí být zváženo ve světle dalších skutečností301. Věcné 

zvažování by však nemělo být záminkou pro tolerování jakýchkoli pochybností o 

nezávislosti rozhodce.         

 Pro určení zda jde o dostatečně blízký vztah, aby byl vadný, je téměř nemožné 

stanovit jakékoli principy, které by byly přesnější, než pravidlo rozumné osoby. 

 Test rozumné osobnosti, je objektivním testem, nejde o to, na základě čeho 

strana namítající namítá, že rozhodce je podjatý, ani o to, co tvrdí rozhodce302. 

Rozumná osoba formuje svůj pohled bez vnitřních informací. Soud se dívá na „dojem, 

který rozhodce dělá na ostatní“303. Na druhou stranu existují názory, podle kterých není 

důvod, aby rozumná osoba nemohla přehodnotit svůj názor na základě předložených 

důkazů. Je však potřeba mít na paměti, že ne všechny důkazy musí nutně vést ke změně 

pohledu. Pokud například bude prokázáno, že rozhodce se radil se stranou sporu 

ohledně předmětu sporu, nebudou mít následné důkazy o tom, co bylo řečeno, vliv.

 V průběhu let si americké soudy vytvořily kritéria k posuzování podjatosti. Aby 

mohlo dojít ke zrušení rozhodčího nálezu pro rozhodcovu podjatost, musí být: 

                                                 

300 Morelite Constr. Corp. v. New York City Dist. Council Carpenters Ben. Funds. 748 F.2d 79 (2nd Cir. 
1984). 
301 Applied Industrial v. Ovalar Makine, Case. No. 06-3297 (9 Červenec, 2007). 
302  Metropolitan Properties Co. Ltd. V. Lannon (1969) 1Q.B.s. 577, Hannam v. Bradford Corporation 
(1970) 1 W.L.R. s. 937.  
303 Lord Denning, M.R. in Metropolitan Properties s. 599. 
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„podjatost přímá, konečná a viditelná namísto vzdálené, nejisté či spekulativní.“304 Při 

posuzování námitek podjatosti by se soud měl zaměřovat na:  

1) finanční zájem rozhodce na výsledku řízení, 

2) přímost údajného vztahu mezi rozhodcem a stranou sporu, a 

3) časové určení vztahu s ohledem na rozhodčí řízení305. 

 Oba tyto přístupy se liší od přístupu IBA Guidelines, které v článku 2(c) stanoví 

obecný standard, který vyžaduje „pravděpodobnost podjatosti“ .   

 Různá pravidla upravují různé standardy pro určení podjatosti. Vzorový zákon 

obsahuje v článku 12 odst. 2 formuli „okolnosti odůvodňující vznik pochybností“, kterou 

převzal například i Arbitration Act306. Stejný přístup volí i IBA Guidelines, které 

zároveň upřesňují, že: „pochybnosti jsou oprávněné, pokud by rozumná a informovaná 

třetí strana došla k závěru, že je pravděpodobné, že rozhodce může být ovlivněn jinými 

faktory, než skutkovými okolnostmi případu prezentovanými stranami“307. Výraz 

„pravděpodobnost“ vyžaduje pro úspěšné vyloučení rozhodce prokázání šance 

podjatosti. Naproti tomu měřítko užité v případu Porter v Magill vyžaduje pouze 

„možnost“ ve smyslu eventuálnosti, což je podle řady odborníků příliš nízký limit. 

Například ICC soud, přestože ICC rules nespecifikují standard, který by musel být 

naplněn, judikoval, že soud nevyhoví návrhu na vyloučení rozhodce, pokud se alespoň 

pravděpodobně nejeví, že rozhodce není nezávislý308. Standard vyplývající z rozhodnutí 

v případu Porter v. Magill vede k závěrům, že pouze znepokojující pocit, že by mohl 

existovat náznak podjatosti je dostačujícím pro vyloučení rozhodce309. Jde o 

problematický přístup, který umožňuje, aby i pouhá spekulace o možné podjatosti vedla 

k diskvalifikaci rozhodce. V ASM Shipping nebyl prokázán žádný kontakt rozhodce 

                                                 

304 Sanford Home for Adults v. Local 6, IFHP, 665 F. Supp. 312 (S.D.N.Y. 1987). 
305 Transporters Coal Sea de Venez. C. A. v. SMT Shipmanagement & Transp. Ltd., 2007 U. S. Dist. 
LEXIS 1802 (S. D. N. Y. 2007). 
306 Čl. 8: „oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti“.  
307 obecný standard 2(c) IBA Guidelines 
308 DERAINS, Yves, SCHWARTZ, Eric: A Guide to ICC Rules of Arbitration. 2nd edition. Den Haague: 
Kluwer Law International. 2005. s. 122. 
309 ASM Shipping Ltd. of India v. Harris. 2007. EWHC 1513.  
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s některou ze stran, šlo čistě o spekulaci jedné ze stran o rozhodcově eventuálním 

špatném pocitu ze znovu setkání se svědkem v případu, jehož důvěryhodnost byla 

napadena v jiném předchozím řízení310.      

 Osoba, která je oslovena jako budoucí rozhodce a která ví, že zde existuje vztah 

mezi ní a jednou ze stran sporu, by si měla uvědomit, že není hlubší pocit 

nespravedlnosti než ten, který má někdo, kdo si myslí, že rozhodce nejedná v dobré 

víře. Potencionální rozhodce by také měl mít na paměti, že nejde jen o to, zda je 

skutečně podjatý či nikoli, ale i o to, zda v rozumné osobě, která není seznámena 

s detaily, může rozhodcovo jednání vzbudit podezření z podjatosti. Pokud je tedy osoba 

oslovena jako potenciální rozhodce, musí si sama zvážit, zda rozumná osoba může 

z jeho jednání nabýt podezření z podjatosti. Pokud si rozhodce tuto otázku zodpoví 

kladně, měl by jmenování odmítnout. Pokud si není jistý a považuje konkrétní situaci za 

hraniční, měl by veškeré tyto okolnosti oznámit stranám. Často pak rozhodce zjistí, že 

strany proti jeho jmenování nepodaly žádné námitky, přestože zde byly kontakty 

s jednou ze stran. Otevřenost je tak nejlepší cestou, jak předejít jakýmkoli 

nedorozuměním.        

 Existují různé přístupy co se týče požadované pravděpodobnosti podjatosti. 

Některé názory se kloní k reálné pravděpodobnosti toho, že rozhodce je podjatý, jiné 

aplikují méně přísný test, a to rozumné podezření na podjatost. Ve většině případů tyto 

přístupy povedou ke stejnému závěru, to však není pravidlem. Lord Justice Edmund 

Davies v případu Metropolitan Properties (1969) uvedl, že: „Se vším respektem k těm, 

kdo navrhují test reálné pravděpodobnosti, zastávám názor, že....jakékoli pokusy o 

oslabení požadavku aby byla spravedlnost zřetelně vykonávána ve slabší míře tam, kde 

je podjatost jen domnělá, musí být tvrdě odmítnuty.“311.    

 Nelze opomíjet skutečnost, že příliš přísné kritérium podjatosti by ve svém 

důsledku šlo proti rozhodčímu řízení, neboť by vyloučilo některé z nejuznávanějších 

rozhodců312.         

 Existuje nekonečné množství situací způsobujících podjatost rozhodce nebo 

                                                 

310 NICHOLAS, Geoff, PARTASIDES, Constantine: LCIA Court Decisions on Challenges to Arbitrators: 
A Proposal to Publish. Arbitration International. 2007. vol. 23. no. 1. s 12.  

.311 Metropolitan Properties case (1969) 1Q.B. s. 606. 
312 HENRY, Marc: Le devoir d’indépendance de l’arbitre. Paříž: L.G.D.J. 2001. s. 470. 
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alespoň pochybnosti o nepodjatosti rozhodce. Nedostatek nezávislosti a nestrannosti je 

potřeba posuzovat ve stínu konkrétních okolností a konkrétní situace, nelze je zobecnit. 

Níže uvedené situace ukazují příklady existence podjatosti v mezinárodní obchodní 

arbitráži313: 

- Skutečnost, že rozhodce má nepřímý zájem na výsledku řízení proto, že 

rozhodce či člen jeho rodiny je potencionálním dědicem jedné ze stran sporu 

nebo je ručitelem za předmět sporu, popřípadě rozhodce je či byl členem 

statutárního nebo jiného orgánu strany sporu atp.  

- Skutečnost, že rozhodce byl právním zástupcem či osobou oprávněnou jednat za 

stranu sporu. Stejně tak i skutečnost, že rozhodce byl daňovým poradcem strany 

sporu.  

- Výrazné pocity nepřátelství nebo naopak velice pevného přátelství vůči 

právnímu zástupci jedné ze stran.  

- Blízký osobní vztah mezi rozhodcem nebo členy jeho rodiny a členy rodiny 

jedné ze stran sporu či osobami vlastnícími většinové podíly nebo členy rodin 

takových osob.  

- Skutečnost, že rozhodce má pravidelné obchodní styky s jednou ze stran a že 

takové skutečnosti nejsou dávno minulé.  

- Fakt, že rozhodce je jednou ze stran pravidelně a opakovaně jmenován 

rozhodcem (ať již jako jediný rozhodce nebo předsedající rozhodce) a že tento 

rozhodce musí předpokládat, že pokud ve sporu uspěje strana, která ho 

jmenovala, bude znovu jmenován v budoucích sporech314.  

- Členství rozhodce a jedné ze stran v uzavřeném klubu či spolku.  

- Skutečnost, že manželka či přítelkyně rozhodce pracuje jako sekretářka 

v kanceláři právního zástupce strany sporu.  

- Skutečnost, že rozhodce je zaměstnancem jedné ze stran.  

                                                 

313 Univerzitní profesor z University v Bernu a náhradní soudce Švýcarského Federálního Tribunálu, 
JOLIDON, Pierre. Commentaire du Concordat Suisse sur L`Arbitrage. [s.l.]: Editions Stæmpfli, 1984. s. 
269-271. 
314 Naproti tomu nebude vadit, pokud by rozhodce již dříve rozhodoval jako člen senátu ve sporu týchž 
účastníků.  
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- Skutečnost, že rozhodce nebo společnost, kterou vlastní nebo ji vede byla 

oponentem jedné ze stran sporu v relativně nedávném sporu.  

- Skutečnost, že rozhodce patří ke společnosti, která je přímým soutěžitelem jedné 

ze stran sporu, pokud předmět sporu patří do oblasti, ve které soutěží.  

- Skutečnost, že rozhodce souhlasil s konzultacemi s jednou ze stran, aniž by 

druhá strana o tom věděla, nebo byla k těmto konzultacím přizvána. 

- Skutečnost, že rozhodce přijal pokyny týkající se rozhodčího řízení od některé 

ze stran.  

- Skutečnost, že rozhodce byl v úzkém kontaktu s rozhodcem, který byl ve 

stejném případě odmítnut pro podjatost a který s rozhodcem řešil skutečnosti 

týkající se rozhodčího řízení. 

 

5.5.2. Je absolutní nepodjatost mýtem? 

Podstatou požadavků nestrannosti a nezávislosti (tj. nepodjatosti) je, že v rozhodčím 

řízení má rozhodovat rozhodce, který je nejen nezávislý a nestranný, ale ani nebudí 

podezření z podjatosti. Jde tedy o to, že pokud rozhodce oznámí veškeré okolnosti před 

tím, než je jmenován či potvrzen, předchází tím situaci, kdy daná skutečnost (byť i 

banální) bude důvodem pro odmítnutí uznání či výkonu rozhodčího nálezu. Nelze totiž 

očekávat, že rozhodce bude úplně oddělený od světa obchodu jako soudce. Rozhodci 

jsou povětšinou osoby znalé mezinárodního obchodu či jiné oblasti, které se spor týká a 

proto jsou vybíráni, pro jejich schopnosti a znalosti. Z těchto důvodů nemohou být 

diskvalifikováni čistě pro své obchodní vztahy se stranou sporu, pokud jsou obě strany 

o tomto vztahy informovány nebo pokud o této okolnosti nevědí, ale jde o okolnost 

minimálního významu. Není zde důvod, aby byly automaticky vyřazeny ty nejlépe 

informované a nejschopnější osoby.        

 Podle některých názorů je téměř nemožné, aby výsledkem systému, ve kterém si 

strany vybírají své rozhodce, bylo vytvoření senátu, který je absolutně nezávislý a 

nestranný na stranách sporu a jejich zájmech315. Obdobně se vyjádřil i Pierre Beller 

                                                 

315 FADLALLAH, Ibrahim: L’ordre public dans les sentences arbitrales in Recueil des cours. Hague: 
Academy of International Law. (1994). vol. 249. no. V. s. 378. 
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(bývalý předseda francouzského kasačního soudu), podle kterého by funkce rozhodce 

neměla být přirovnávaná k funkci soudce, neboť tyto jsou jen zřídkakdy stejné a bylo by 

pokrytecké myslet si něco jiného316. Rozhodce sice nesmí propagovat zájmy strany, 

která ho jmenovala, ale jeho přítomnost v rozhodčím senátu může být vnímána jako 

záruka toho, že argumenty strany, která ho jmenovala, budou řádně prostudovány i 

ostatními členy senátu317.       

 Rozhodce je pouze lidská bytost, která není odtržená od vnějšího světa, proto 

také nemůže být požadavek nezávislosti a nestrannosti vykládán absolutně striktně. 

Stejně jako je téměř nemožné dosáhnout absolutní spravedlnosti, je pravděpodobně 

čistá a absolutní nepodjatost rozhodce mýtem a nedostižným ideálem318.   

 Přestože je obtížné až nemožné dosáhnout absolutní nezávislosti a rozhodci 

mohu být vězni své subjektivity, musí rozhodce po celou dobu konání rozhodčího řízení 

usilovat o bezvadnou nepodjatost a bezvadnou spravedlnost. Řešení komplexních a 

obtížných situací je součástí umění rozhodčího řízení a toto umění je podstatou soudní 

moudrosti, která může být nabyta pouze zkušenostmi319. 

 

5.5.3. Rovnost zacházení 

Kritérii pro určení, zda je zde podjatost či nikoli, je nestrannost a nezávislost. 

Podjatost nastává v případě, kdy rozhodce podporuje jednu ze stran sporu nebo 

v případě, že je podjatý vzhledem k předmětu sporu. Požadavek nepodjatosti souvisí 

s požadavkem rovnosti zacházení. Tento princip výslovně upravuje řada zákonů, 

například Vzorový zákon stanoví v článku 18: „Se stranami má být jednáno jako 

s rovnými a každé straně má být dána plná příležitost k tomu, aby se k věci 

                                                 

316 BELLET, Pierre: Des arbitres neutres et non neutres in DOMINICÉ, Patry: Etudes de droit 
international en l’honneur de Pierre Lalive. Basilej: Helbing & Lichtenhahn. 1993. s. 407. 
317 RAU, Alan Scott: Integrity in Private Judging. South Texas Law Review. 1997. vol. 38. no. 2. s. 485. 
318 CLAY, Thomas: L’arbitre, Daloz. 2001. s 289. 
319 EL KOSHERI, Ahmed S., YOUSSEF, Karim Y.: The Independence of International Arbitrators: An 
Arbitrator’s Perspective. 2007 Special Supplement ICC International Court of Arbitration Bulletin. s. 47. 
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vyjádřila“320. Otázkou je, co znamená rovnost zacházení. Z praxe ICC soudu vyplývají 

následující principy, kterých by se měl rozhodce držet321:  

- Rozhodce komunikující s jednou ze stran by měl poskytnout přepis 

těchto rozhovorů druhé straně sporu, ostatním rozhodcům a generálnímu 

tajemníkovi.  

- Rozhodce by neměl diskutovat žádné okolnosti týkající se skutkové 

podstaty sporu ani by neměl přebírat žádné důkazy od jedné strany bez 

přítomnosti druhé strany a ostatních rozhodců (pokud nejde o řízení 

s jediným rozhodcem). 

- Rozhodce může se stranou sporu projednávat otázky týkající se lhůt 

řízení nebo jiné praktické otázky související s řízením, avšak obsah 

těchto rozhovorů musí být bez zbytečného odkladu předán druhé straně a 

ostatním rozhodcům. 

- Rozhodce by neměl projednávat skutkovou podstatu věci pouze s jedním 

rozhodcem aniž by byli přítomni zbylí rozhodci s výjimkou případů kdy 

s tím ostatní rozhodci souhlasí a jsou informováni o předmětu diskuze.  

 

5.6.  Kulturní rozdíly při aplikaci standardů nestrannosti a nezávislosti 

 

 Mezinárodní obchodní arbitráž je oblastí, kde se setkávají osoby z různých 

kulturních oblastí, jejichž chápání a aplikace neurčitých pojmů jako jsou „nezávislost“ a 

„nestrannost“ se může značně lišit. Pravidla aplikovaná v mezinárodní obchodní 

arbitráži obvykle vyžadují, aby byl rozhodce nezávislý a/nebo nestranný. Navzdory 

tomu se však národní zvyky ohledně nestrannosti a nezávislosti často liší. Jde 

především o otázku nestrannosti a nezávislosti rozhodce jmenovaného stranou sporu. 

Kontinentální právní řády ukládají povinnost nezávislosti a nestrannosti všem 

rozhodcům bez rozdílu, naproti tomu některé právní řády spadající do anglosaské právní 

                                                 

320 podobně také §18 ZRŘ, článek 1039 odst. 1 WBR. 
321 CRAIG, William Laurence, PARK, William W., PAULSSON, Jan: International chamber of 
commerce arbitration. 2nd edition. New York : Oceana. 1990. s. 240. 
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oblasti aplikují mírnější požadavek nestrannosti a nezávislosti ve vztahu k rozhodci 

jmenovanému stranou sporu, ten tak může do jisté míry působit jako zástupce strany, 

která ho jmenovala popř. jako nikoli neutrální rozhodce. Příkladem může být 

vnitrostátní arbitráž v USA, ve které je zvykem a je dokonce stranou očekáváno, že 

jmenovaný rozhodce bude jednat jako zástupce strany při jednání rozhodčího senátu. 

Pravidla AAA vyžadují „neutralitu“ pouze od předsedajícího rozhodce či jediného 

rozhodce. Toto ve svém důsledku znamená, že rozhodci jmenovaní stranou sporu 

nejsou neutrální322 pokud si strany nestanoví výslovně, že všichni rozhodci musí být 

neutrální. Totéž se často uplatňuje v řadě států středního východu. Tato dichotomie 

přístupů však přináší řadu úskalí. Problém vyvstává, pokud se sejdou rozhodci 

z různých kulturních prostředí bez zkušeností s mezinárodní arbitráží. V takovém 

případě totiž mohou být principy „nestrannosti“ a „nezávislosti“ a představa rozhodců o 

jejich roli rozhodců hluboce poznamenány prostředím, ze kterého rozhodce pochází. 

Národní soudy spadající do kontinentální oblasti řeší tuto situaci  tak, že rozšiřují rozsah 

předsedajícího rozhodce, který by tak měl mimo jiné sjednotit přístupy obou rozhodců 

jmenovaných stranami sporu k otázce své nestrannosti a nezávislosti.    

 Tento postup dovozuje například švýcarská judikatura, která upravuje právní 

rámec takovéto povinnosti předsedajícího rozhodce. Na první pohled by se mohlo zdát, 

že švýcarské soudy volají po vyšším standardu nezávislosti a nestrannosti pro předsedu 

rozhodčího senátu než pro ostatní rozhodce. Tento přístup je však častěji vykládán 

nikoli jako zpřísnění povinnosti nezávislosti a nestrannosti, ale jako rozšíření povinností 

předsedy senátu o povinnost monitoringu a kontroly nezávislosti rozhodců 

jmenovaných stranami sporu323, ve stejném duchu se vyjádřil i francouzský kasační 

soud324 . 

 Postavení rozhodce jmenovaného stranou sporu je oblíbené téma, které plní 

stránky odborných časopisů325. V jaký okamžik překročí rozhodce tenkou hranici mezi 

                                                 

322 Pravidla AAA. R-15. 
323 Švýcarský Tribunal Fédéral, 1re Cour. Civ. 18. Srpen 1992, ATF 11á.II.359.  
324 Francouzský Cour de Cassation, civ. 1re, 20. Června 2006, Societe Prodim v. Pierre Nigioni (Annot. J. 
Ortscheidt). 
325 DE FINA, A.A.: The Party Appointed Arbitrator in International Arbitrations - Role and Selection. 
Arbitration International. 1999. vol. 15. no. 4. s. 381-392; FOUCHARD, Philippe: Le statut de l’arbitre 
dans la jurisprudence française. Revue de l’arbitrage. vol. 1996. no.3. s. 325–72; obdobně i BISHOP, 
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sympatií ke straně která ho jmenovala a podjatostí? Podle Martina Huntera, by měl 

rozhodce jmenovaný stranou kombinovat maximální predispozici vůči straně, která ho 

jmenovala a minimalizovat riziko podjatosti. Neexistují přesná, jasná a neměnná 

pravidla pro vyřešení této otázky. V ideálním případě jsou rozhodci jmenovaní stranami 

jakýmisi mosty umožňujícími snazší pochopení stran.     

 Přestože se kulturní koncepty mohou lišit a odporovat si, trend v mezinárodní 

obchodní arbitráži směřuje spíše k přísnějšímu kontinentálnímu přístupu. Převažuje 

názor, že požadavek nestrannosti a nezávislosti by se měl aplikovat ve stejné míře jak 

na předsedu rozhodčího senátu tak i na ostatní členy(rozhodce) bez ohledu na to, kdo je 

jmenoval326. Koncept zaujatého rozhodce tak, jak je pojímán v některých anglosaských 

oblastech, nemá místo v mezinárodní obchodní arbitráži, kde se setkávají strany 

různých národností a které by mohly ztratit důvěru v rozhodčí řízení jako celek, pokud 

by byl aplikován nižší standard nestrannosti a nezávislosti než v jejich domovské 

jurisdikci327. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Doak, REED, Lucy: Practical guidelines for interviewing, selecting and challenging party-appointed 
arbitrators in international commercial arbitration. Arbitration international. 1998. vol. 14. no. 4. s. 395–
430; ROSABEL, E., GOODMAN, E.: Cultural Diversity in International Arbitration: A Challenge for 
Decision-Makers and Decision-Making, Arbitration International. vol. 7. no. 2. s. 155–64. 
326 EPSTEIN, Louis: Arbitrator Independence and Bias: The View of a Corporate In-House Counsel. 
2007 Special Supplement, ICC International Court of Arbitration Bulletin. s. 58. 
327 TUPMAN, Michael: Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial 
Arbitration. International and Comparative Law Quarterly. (1989). vol. 38. no. 26. s. 49. 
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6. Rozhodce jmenovaný stranou sporu 

 

Jak již bylo zmíněno výše, je nezávislost a nestrannost rozhodce jmenovaného 

stranou sporu samostatnou problematikou. Je zde totiž otázka, do jaké míry by měl 

rozhodce jmenovaný stranou sporu splňovat požadavky objektivity. Musí 

bezpodmínečně jednat neutrálně, nestranně a nezávisle? A do jaké míry je realistické 

tyto podmínky aplikovat? Rozhodce jmenovaný stranou sporu není ve stejném 

postavení jako soudce, jehož povinnosti jsou stanoveny zákonem, potažmo státem. 

Namísto toho jsou to strany a/nebo rozhodčí instituce, kdo určuje povinnosti rozhodce. 

Je tedy naivní domnívat se, že rozhodci nebudou nijak ovlivněni ani nebudou trpět 

žádnými předsudky? Některé rozhodčí instituce uznávají, že za určitých podmínek 

nemusí být  rozhodce nestranný, je však nutné uvést veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést k podezření z podjatosti. Takováto absence nestrannosti či nezávislosti je 

uznávána například AAA a obecně ve vnitrostátní arbitráži v USA328. Ve Spojených 

státech amerických je často přijímán názor, že rozhodce jmenovaný stranou sporu bude 

zaujatý ve prospěch strany, která ho jmenovala. Tímto tématem se zabývá Code of 

Ethics, který mimo jiné poskytuje stranám jakási vodítka při jmenování rozhodců. 

V jakémkoli rozhodčím řízení, kde rozhodují dva či více rozhodců, kteří jsou jmenováni 

stranami je důležité ujasnit si zda se od rozhodců jmenovaných stranou sporu očekává 

nestrannost a nezávislost. Podle ustanovení Code of Ethics nebudou rozhodci 

jmenovaní stranami považováni za nestranné, pokud si strany výslovně nestanoví, že 

všichni rozhodci musí být nestranní nebo pokud zákon, smlouva nebo jiné předpisy 

stanoví, že všichni rozhodci musí být nestranní329. Code of Ethics ukládá zaujatým 

rozhodcům, aby jednali v dobré víře, spravedlivě a byli bezúhonní i v případě, kdy jsou 

nakloněni jedné straně. Neměli by se v žádném případě podílet na užívání jakýchkoli 

zdržovacích taktik, pronásledovat druhou stranu sporu či svědka nebo klamat ostatní 

rozhodce. Měli by zároveň zveřejnit veškerá případná spojení a vztahy, které mají se 

stranou, která je jmenovala a pokud mají v úmyslu jakkoli s touto stranou v průběhu 
                                                 

328 COULSON, Robert: Do We Know How Arbitration Panels Decide?. Journal of international 
Arbitration. vol. 1989. no. 6. s. 10.  
329 Code of Ethics. s.13. 
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rozhodčího řízení komunikovat, měli by to oznámit jak ostatním rozhodcům, tak i 

ostatním stranám330.        

 K tomuto tématu se vyjádřil i Profesor Martin Hunter, který tvrdí, že rozhodčí 

řízení je takovýmto přístupem stavěno do špatného světla v případě, že se přesedající 

rozhodce ocitne mezi dvěma předpojatými rozhodci, kteří zaujímají diametrálně odlišné 

pozice k danému sporu. V takovém případě má předsedající rozhodce dvě možnosti, 

buď umožní kolaps celého řízení, protože nebude možno vydat rozhodčí nález, nebo se 

pokusí jednat s některým z rozhodců a pokusí se najít určitý kompromis tak, aby mohl 

být vydán rozhodčí nález usnesený většinou rozhodců.     

 Je jasné, že strana může jmenovat rozhodce, který je osobně nebo z jiného 

důvodu zaujatý/zainteresovaný v její prospěch, avšak takový rozhodce může být 

jmenován jen pokud je zároveň schopen nezávisle posoudit předložené důkazy a 

argumenty stran.          

 Rozhodci by si měli uvědomit, že jsou placeni za své služby, které nezahrnují 

jen profesionální schopnosti a vydání nálezu, ale i nezávislost, nestrannost, efektivnost a 

rychlost. Tím, že strany s rozhodci mluví ještě před začátkem rozhodčího řízení, ve fázi 

výběru rozhodce, mají možnost ohodnotit rozhodce a jeho přístup k těmto otázkám331. 

Přesto přese všechno Profesor Hunter tvrdí, že v případě, kdy zastupuje svého klienta 

v rozhodčím řízení, hledá osobu s maximální predispozicí ve prospěch svého klienta, 

ale s minimální pravděpodobností výskytu podjatosti332. Toto je řadou odborníků 

považováno za standardní jednání při výběru rozhodce333. Je také pravdou, že strana se 

bude snažit vybrat takového rozhodce, který bude inklinovat k jí přijatelnému řešení 

sporu nebo bude predisponován ve prospěch postoje dané strany. Důkazem je tvrzení 

Hanse Smita, profesora na Columbijské univerzitě v New Yorku, podle kterého by 

rozhodování o volbě rozhodce mělo být závislé pouze na tom, jak rozhodce sympatizuje 

                                                 

330 Code of Ethics.  
331 LEW, Julian D.M., MISTELLIS, Loukas A., KRÖLL, Stefan: Comparative International Commercial 
Arbitration. Stefan Kröll . Den Haague : Kluwer Law International. 2003. s. 178. 
332 HUNTER, Martin: Ethics of International Arbitrator. ASA Bulletin. vol.1987. no. 53. s. 223. 
333 BISHOP, Doak, REED, Lucy: Practical guidelines for interviewing, selecting and challenging party-
appointed arbitrators in international commercial arbitration. Arbitration International. 1998. vol. 14. no. 
4. s. 395.  
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s tezí strany, která ho jmenuje334. Jde především o případy, kdy rozhodce pochází ze 

stejného právního či kulturního prostředí jako strana sporu nebo zastává názor, který je 

shodou okolností zajedno s názorem strany. Toto ale znamená, že je zde úzká hranice 

mezi predispozicí a podjatostí. Je tedy otázkou, zda je možné, aby byl rozhodce 

predisponován, ale zároveň nebyl podjatý nebo alespoň nebudil podezření z podjatosti u 

druhé strany sporu. Řešení obsahuje například článek 7 odst. 2 Pravidel UNCITRAL, 

podle kterých musí rozhodce podepsat prohlášení o nepodjatosti a písemně sdělit 

veškeré okolnosti či skutečnosti, které by mohly z pohledu stran zpochybnit jeho 

nepodjatost335.          

 Výše zmíněný přístup naznačovaný prof. Hunterem je však často kritizován jako 

kontraproduktivní, neboť pokud strana jmenuje rozhodce, který je jí jakkoli nakloněn či 

jinak predisponován a tato skutečnost vyjde najevo, ztratí tento rozhodce důvěryhodnost 

v očích ostatních rozhodců a v důsledku toho bude poškozena i strana, která ho 

jmenovala336. V souvislosti s touto problematikou docházelo někdy k situacím, kdy byl 

rozhodce ve snaze demonstrovat svoji nepodjatost vůči straně, která ho jmenovala, 

příliš kritický k názoru této strany. I takovýto postup je však potřeba odmítnout, neboť 

takový přístup narušuje proces vydávání spravedlivých rozhodnutí337.  

 Bez ohledu na to, zda rozhodce musí být neutrální nebo ne, je jisté, že strana 

sporu by měla jmenovat/nominovat osobu, která je nezávislá. Takový požadavek 

obsahuje celá řada rozhodčích pravidel338. Rozhodce jmenovaný stranou sporu je 

„přítel, který musí být dostatečně nezávislý a nestranný, aby v případě, že to vyžadují 

zjištěné skutečnosti, rozhodl v neprospěch strany, která ho jmenovala, avšak který 

zároveň zajistí, aby byly všechny argumenty strany, která ho jmenovala řádně 

projednány a zváženy ve spravedlivém a rovném řízení.“339    

                                                 

334 CLAY, Thomas: L’arbitre, Daloz. 2001. s. 301. 
335 Stejně například článek 7 odst. 1 Pravidel AAA.  
336 CRAIG, William Laurence, PARK, William W., PAULSSON, Jan: International Chamber of 
Commerce Arbitration. 2nd edition. New York : Oceana. 1990. 212. 
337 CHIU, J. C.: Consolidation of Arbitral Proceeding and International Arbitration. Journal of 
International Arbitration. (1990). vol. 7. no. 2. s. 58. 
338 Článek 7 odst. 1 Pravidel AAA, článek 5 odst. 2 Řádu LCIA.  
339 WERNER, J.: The Independence of a Party-Appointed Arbitrators: For a Rule of Reason. 1990. 7:2. 
Journal of International Commercial Arbitration. (1990). vol. 7. no. 2. s. 5. 
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 Rozhodci jmenovaní stranami sporu by se neměli považovat za zástupce stran, 

které je jmenovaly. Měli by jednat nestranně, v případě, že toto poruší, budou 

považování za podjaté.        

 V případě, že rozhodce není nezávislý a nerezignuje, nastupuje proces odmítnutí 

rozhodce. Přestože rozhodce musí být nezávislý, je v některých jurisdikcích přijímáno, 

že rozhodce jmenovaný stranou sporu nemusí být neutrální, což znamená, jak již bylo 

výše uvedeno, že rozhodce může být predisponován ve prospěch strany, která ho 

jmenovala. Zároveň se však rozhodce musí vyvarovat toho, aby jeho predispozice 

jakkoli ovlivnila rozhodčí nález.  

 

6.1.  Komunikace se stranami sporu 

 

Komunikace mezi stranami sporu a kandidáty na funkci rozhodce jsou 

všeobecně akceptované, na druhou stranu však budí řadu pochybností, zejména 

s ohledem na skutečnost, že jde o komunikaci jednostrannou tj. účastní se jí pouze jedna 

strana sporu.          

 Otázka kontaktu stran s rozhodcem před začátkem a během rozhodčího řízení je 

v řadě věcí komplikovanější než v případě soudního řízení. Soudce ráno přijde a večer 

odejde, není zde prostor pro bližší kontakty s kteroukoli ze stran sporu, k čemuž 

přispívají i zákonem stanovené procesní postupy. Rozhodčí řízení se v těchto 

záležitostech liší především svojí neformálností. Řada procesních požadavků užívaných 

v řízení před soudem je odstraněna v zájmu rychlosti a procesní ekonomie. Je běžné, že 

aktéři rozhodčího řízení mají blízké profesionální vztahy. Absence rigidních procesních 

pravidel má řadu výhod, ale znamená také, že rozhodce si musí sám vytvořit představu 

o tom, jak v řízení postupovat a jednat. Rozhodci, kteří berou jako samozřejmost 

nestrannost a nepodjatost svoji i svých kolegů, by neměli zapomínat na to, že ti kdo je 

neznají nebo neznají systém, nemusí dojít ke stejnému závěru co se týče jejich 

nestrannosti. Rozhodce by měl být ve střehu a dbát o to, aby přátelské a neformální 

vedení řízení nevedlo nestranného pozorovatele k chybným závěrům o rozhodcově 

nepodjatosti. Jakékoli bližší kontakty by se měly odehrávat za přítomnosti všech stran 
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sporu.340          

 Obecným požadavkem je, aby komunikace mezi potencionálními rozhodci a 

stranami sporu před zahájení řízení, byla minimální a řada etických kodexů také tyto 

rozhovory upravuje. Důležitý je také přístup jednotlivých rozhodců. Někteří odmítají 

jakýkoliv kontakt se stranami vyjma poskytnutí relevantních informací jako je 

životopis, dostupnost rozhodce, sazby atp. a na druhou stranu požadují od stran 

informace o případu, aby mohli rozpoznat případný střet zájmů a vyhodnotit svoji 

vhodnost pro daný případ. Jiným přístupem je přístup, kdy potencionální rozhodci jsou 

otevřeni širším rozhovorům o případu, avšak pouze pokud přepis rozhovoru bude 

předán i druhé straně sporu a rozhodcům341. V některých případech může být rozhodce 

povinen provést přiměřená šetření tak, aby mohl učinit informované rozhodnutí ohledně 

své nestrannosti, nezávislosti, kompetencí a své dostupnosti342. Rozhodce také může 

zodpovědět otázky stran, potřebné k rozhodnutí o jeho vhodnosti pro rozhodování 

daného sporu. Jakákoliv taková komunikace se však musí zdržet zmínek o meritu věci 

bez ohledu na to, zda bude poskytnut přepis rozhovorů či nikoli343.  

 Strany či jejich zástupci se může snaží zjistit rozhodcův názor na podstatu sporu 

s cílem dosáhnout toho aby nebyla jmenována osoba, jejíž názor je odlišný od zájmu 

strany. Nic netušící kandidát na rozhodce, který není seznámen s podstatou sporu tak 

může podat odpověď, která naruší jeho nezávislost na zbytek řízení. I obecná otázka, 

například o názoru dotazovaného na lex mercatoria, může mít dalekosáhlé následky, 

neboť může naznačit směr, jakým by se ubíralo rozhodcovo rozhodnutí344. V tuto chvíli 

platí rčení „mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Rozhodce by se měl snažit předejít takovýmto 

situacím tím, že nebude odpovídat na žádné otázky týkající se právních názorů. Někteří 

autoři zastávají striktní názor, že kontakt mezi potencionálním rozhodcem a stranou 

                                                 

340 MUSTILL, Michael J., BOYD, Stewart Crauford: The law and practice of commercial arbitration in 
England . 2nd edition. Londýn : Butterworths. 1989. s. 255. 
341 LEW, Julian D.M., MISTELLIS, Loukas A., KRÖLL, Stefan: Comparative International Commercial 
Arbitration. Stefan Kröll . Den Haague : Kluwer Law International. 2003. s. 567. 
342 Code of Ethics, článek 5.  
343 Článek 7 odst. 2 Pravidel AAA: „žádná ze stran ... nemůže vést ex parte jednání ohledně případu 
s žádným rozhodcem nebo s žádným kandidátem na stranou jmenovaného rozhodce s výjimkou sdělování 
údajů o obecné povaze sporu.“ 
344 CLAY, Thomas: L’arbitre, Daloz. 2001. s. 307 
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sporu by se měl omezit dobou trvání (max. 30 min.), osobami, které se ho účastní 

(strana, zástupce strany a její asistent) a podstatou (otázky vybrané z uzavřeného 

seznamu bez jakýchkoli referencí k podstatě sporu)345   

 Existují různé postupy, Gerald Aksen (uznávaný americký rozhodce) si stanovil 

svá pravidla pro komunikaci se stranami, které ho chtějí jmenovat rozhodcem. Strana, 

která má zájem o jeho služby musí přijet do jeho kanceláře, rozhovor musí být veden 

externím právním zástupcem, tj. nebude jednat výhradně se zaměstnanci. Za třetí, 

schůzka by se neměla konat během oběda, večeře či jiné příležitosti zahrnující 

pohoštění (bez ohledu na to, kdo platí účet). Schůzka by neměla trvat déle než půl 

hodiny. On sám bude činit zápis o schůzce, který bude později přístupný i druhé straně 

sporu a dalším rozhodcům pokud bude jmenován346. Každý rozhodce by měl zvážit 

stanovení takovýchto pravidel.        

 Je potřeba mít na paměti, že cílem každé strany je přesvědčit rozhodčí senát, že 

právě jejich postoj je ten správný, nikoli dosáhnout jakési idealizace perfektní 

spravedlnosti347. 

 

6.1.1. Přístup Code of Ethics a Ethics for Arbitrators 

Co se týče kontaktů týkajících se procesních otázek, existují různé názory na to, 

zda rozhodce může jednat se stranami samostatně, nebo musí být vždy přítomny obě 

strany. Code of Ethics připouští za určitých okolností, aby rozhodce jednal pouze 

s jednou ze stran sporu348. Jde především o situace při  výběru rozhodce a dále poté co 

byl rozhodce jmenován, tehdy totiž může rozhodce jmenovaný stranou sporu probírat 

s touto stranou otázky týkající se jmenování třetího rozhodce, odměny rozhodce, 

postavení rozhodce (tj. jeho neutrality) atp. Toto je však omezeno, neboť pokud 

                                                 

345 AKSEN, Gerald: The Constitution of Arbitral Tribunals: Proper Bounds for Communications between 
Counsel and Party Arbitrators. 14th Colloquium ICC-ICSID-AAA. Listopad 1997.  
346 REDFERN, Alan. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 4th rev. edition. 
Londýn: Sweet & Maxwell. 2004. s. 198. 
347 COULSON, Robert: Do We Know How Arbitration Panels Decide?. Journal of International 
Arbitration. vol. 1989. no. 6. s. 10. 
348 Code of Ethics Canon III.B „An arbitrator or prospective arbitrator should not discuss a proceeding 
with any party in the absence of any other party, except in any of the following circumstances...“ 
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rozhodce jedná se stranou sporu, musí přepis této komunikace předat i ostatním stranám 

sporu a ostatním rozhodcům349. Na druhou stranu Ethics for Arbitrators je v tomto 

ohledu zdrženlivější a situace, kdy je rozhodce osloven pouze jednou stranou sporu 

omezuje na minimum, a pokud k nim už dojde, musí být oznámeny ostatním stranám 

sporu a rozhodcům350. Někteří autoři kritizují přístup Ethics for Arbitrators jako 

nerealistický351.         

 Hlavní rozdíly mezi Code of Ethics a Ethics for International Arbitrators se 

vztahují k jednostranným jednáním mezi rozhodcem a stranou, která ho jmenovala. Jde 

zejména o tři oblasti: 

1. Oblast předmětu sporu, 

2. Oblast úpravy odměny rozhodce, 

3. Oblast možných podmínek pro dohodu. 

Co se týče druhé a třetí oblasti, je rozdíl jasný, Ethics for Arbitrators kategoricky 

odmítá jakékoli kontakty rozhodce s jednou stranou bez přítomnosti druhé strany 

ohledně odměny rozhodce a možných podmínek dohody. Code of Ethics na druhou 

stranu takovéto konzultace za určitých podmínek povoluje a tvrdí, že rozhodci, stejně 

jako jiní profesionálové by neměli být odměňováni podle fixních standardů (jakýsi 

tabulkový systém). Mezinárodní komunita je však odlišného názoru. Rozhodce, jehož 

odměna je tajemstvím mezi ním a stranou sporu, by poškodil důvěryhodnost rozhodčího 

řízení.           

 Co se týče jednostranných jednání ohledně předmětu sporu, činí Ethics for 

Arbitrators výjimku, když stanoví, že takováto jednání jsou nevyhnutelná v případě 

prvních kontaktů mezi stranou a potencionálním rozhodcem týkajících se toho, zda 

rozhodce přijme své jmenování rozhodcem a dále když strana informuje rozhodce o 

svých preferencích či averzích pro volbu předsedajícího rozhodce. Americký přístup 

Code of Ethics nenašel ve světě podporu a obecně je tedy přijímán přístup Ethics for 

                                                 

349 Code of Ethics Canon III C. 
350 Článek 5 Ethics for International Arbitrators. 
351 COULSON, Robert: An American critique of the IBA's Ethics for International Arbitrators. Journal of 
International Arbitration. 1987. vol. 4. no. 2. s.103. 
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Arbitrators. Což bylo potvrzeno řadou autorů352, kteří tvrdí, že přístup Ethics for 

Arbitrators přesně odráží rodící se shodu na poli mezinárodní arbitráže. Uzavírají, že se 

mezinárodní komunita přiklání k pohledu, kdy rozhodci, včetně rozhodců jmenovaných 

stranami sporu, by měli být nestranní a nezávislí a tato nestrannost a nezávislost by 

měla být viditelná. Kontakty mezi stranami a rozhodci jimi jmenovanými by tak měly 

sloužit pouze ke zjištění skutečností potřebných pro rozhodnutí zda danou osobu 

jmenovat rozhodcem či nikoli. Jde například o otázku dostupnosti rozhodce, jeho 

vzdělání a znalosti, jeho flexibilitu atp. V žádném případě však nesmí strany 

projednávat s rozhodci konkrétní okolnosti sporu a jejich názor na danou situaci, neboť 

pokud by si rozhodce učinil názor na předmět sporu již před zahájením řízení, mohl by 

být považován za podjatého.        

 Zvýšený zájem o etické kodexy plyne ze skutečnosti, že je stále častěji 

zpochybňována nestrannost a nezávislost rozhodců. Etické povinnosti soudců a 

potažmo i rozhodců jsou ve většině případů stanoveny právními předpisy, etické kodexy 

jsou pouze jakýmsi vodítkem. Jejich porušení neznamená automatické vyloučení 

rozhodce z rozhodování sporu, neboť jejich účel je především výchovný a 

preventivní353. Jejich cílem je především zprůhlednění rozhodčího řízení, neboť jen tak 

mohou strany plně uplatnit své právo na spravedlivý proces.    

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

352 například BOND, Stephen R. The ICC Arbitrator`s Statement of Independence: A Response to Prof. 
Alain Hirsch. ASA Bulletin. vol. 1990. no. 3. s. 226.  
353 CANIVET, G. & JOLY-HURARD, J.: La déontologie des magistrats. Dalloz, 2004.  
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7. Odmítnutí rozhodce 

 

 Právo aby spor rozhodovala osoba nestranná a nezávislá existuje nejen 

v soudním řízení, ale i v řízení rozhodčím. Samotná skutečnost, že se strany rozhodly 

vyřešit své spory v rozhodčím řízení je nezbavuje ochrany poskytované všeobecně 

uznávaným lidským právům354. Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je formou 

rozhodnutí sporu, i když soukromé povahy, je důležité, aby výsledek takového řízení 

byl založen na řádném procesu, ve kterém bylo stranám umožněno být slyšen. Nejen, že 

řízení musí proběhnout nestranně a spravedlivě, ale řízení se i musí jevit jako nestranné 

a spravedlivé355, zejména straně, která spor prohrála. Aby strany přijaly rozhodnutí 

vydané v rozhodčím řízení i v případě, kdy prohrají, musí věřit, že rozhodci jednali 

nezávisle a nebyli zaujatí.        

 Co se stane, pokud strany nemají tuto důvěru, ať již pro jednání či opomenutí 

senátu nebo kvůli jednomu či více rozhodcům? Předpisy upravující rozhodčí řízení 

s takovouto situací počítají a pro tento případ upravují proces odmítnutí rozhodce, 

pokud nastanou okolnosti, za kterých nebude považován za nestranného či nezávislého. 

Přestože proces odmítnutí rozhodce je nezbytnou součástí předpisů upravující rozhodčí 

řízení, zajišťující řádný proces, je zároveň i nástrojem, který v rukou strany může být 

zneužit pro zdržování či bránění rozhodčímu řízení. Proces odmítnutí rozhodce narušuje 

probíhající řízení a pozornost se přesouvá z předmětu sporu na samotný senát. V tento 

moment je rozhodné o jaký typ rozhodčího řízení se jedná. Pokud jde o institucionální 

rozhodčí řízení, bude proces odmítnutí rozhodce veden podle jasných pravidel 

rozhodčího řízení příslušné rozhodčí instituce, která zároveň bude dohlížet na 

dodržování zásad řádného procesu. Naproti tomu v ad hoc rozhodčím řízení jsou strany 

i rozhodci ponechány na pospas smluvním prostředkům a pokud si žádné takové 

prostředky neupravily, mohou se strany obrátit na soud v místě, kde se rozhodčí řízení 

                                                 

354 BRINER, Robert. VON SCHLABENDORF, Fabian: Article 6 of the European Convention on Human 
rights an its Bearing upon International Arbitration. Law of International Business and Dispute 
Settlement in the 21st Century: Liber Amicorum Karl Heinz Bockstiegel. 2001. s. 94. 
355 R. v. SussexJustices, Mc Carthy (1924) 1 K.B. 256. 
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koná356.         

 Odmítnutí rozhodce je stále častějším jevem v rozhodčím řízení. Nejde o to, že 

by rozhodci byli náchylnější k podjatosti než dříve. Spíše jsou strany pečlivější při 

posuzování potencionálního rozhodce a stále častěji se uchylují ke zdržovacím taktikám 

a odmítnutí rozhodce je jednou z nich357.     

 Pravidlo nestrannosti se vztahuje na rozhodce ve stejné míře jako se vztahuje na 

soudce a je upraveno jak v rozhodčích zákonech tak i v pravidlech rozhodčích řízení. 

Odmítnutí rozhodce lze předejít, pokud rozhodce před svým jmenováním oznámí 

veškeré okolnosti, které by mohly vést k podezření z podjatosti.   

 V této souvislosti je zajímavé zmínit, americké právo tj. Federal Arbitration Act, 

které možnost vyloučení rozhodce v průběhu rozhodčího řízení nezná. Jediným 

možným prostředkem obrany proti pojatému rozhodci je tak zrušení rozhodčího nálezu 

z důvodu, že rozhodoval podjatý rozhodce358. Toto je dáno názorem, že umožnění řízení 

o vyloučení rozhodce by s sebou přineslo nevýhodu v podobě zapojení národních soudů 

a tím pádem i nekonečné soudní řízení, které by tak ve výsledku zbavilo rozhodčí řízení 

jednoho z jeho základních atributů359.  

 

 

 

 

                                                 

356 Není však standardem, aby národní procesní předpisy, upravovaly detailně a jasně pravidla pro řízení 
o odmítnutí rozhodce. Například Code Civile nedefinuje požadavky na rozhodce, pouze stanoví, že pokud 
má rozhodce zato, že je zde důvod pro odmítnutí, musí o tom informovat strany sporu a může zůstat ve 
funkci rozhodce pouze pokud s tím strany budou souhlasit. O jaké skutečnosti se jedná, je ponecháno 
otevřené (článek 1452). Požadavek nezávislosti je však obecně přijímán a potvrzován i francouzskými 
soudy (Consorts Ury v. S.A. des Galeries Lafayette, Cass. 2e civ., 13.4. 1972).  
357 „Předcházení zdržovacím a rušivým taktikám“ bylo jedno z témat na ICCA kongresu ve Stockholmu 
1990.  
358 Článek 10(a)(2) stanoví, že rozhodčí nález může být zrušen tam, kde byla zřejmá podjatost či korupce 
rozhodců nebo některého z nich. 
359 Insurance Co. Of N. Am. V. Pennant, Co., 1998 U.S. Dist. LEXIS 2466 (D.Pa. 1998).  
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7.1.  Povinnost zveřejnění 

 

Povinnost zveřejnit veškeré okolnosti, které by mohly ovlivnit nezávislost 

rozhodce je jedním z prostředků, které mají omezit riziko následného odmítnutí 

rozhodce či odmítnutí uznání daného rozhodčího nálezu360. Jde o základní kámen 

rozhodcovy povinnosti nezávislosti a nestrannosti, která je považována za součást 

mezinárodního zvykového práva361. Cílem je zajistit, aby byly strany seznámeny se 

všemi okolnostmi a skutečnostmi potřebnými pro posouzení rozhodcovy podjatosti. 

Oznámení má tak „očistný efekt“362. Skutečnosti oznámené stranám sporu, proti nimž 

strany nepodají námitky nemohou strany následně uplatnit jako důvod pro vyloučení 

rozhodce či odmítnutí výkonu rozhodčího nálezu popř. jeho zrušení. Rozhodce by měl 

oznámit veškeré skutečnosti, které by mohly vrhnout stín pochybností o jeho 

nepodjatosti, v případě pochybností zda určitou skutečnost oznámit či nikoli by se 

rozhodce měl rozhodnout vždy ve prospěch oznámení.    

 Podrobnou úpravu povinnosti zveřejnění obsahuje celá řada rozhodčích pravidel 

mezinárodních rozhodčích institucí. Příkladem mohou být ustanovení Řádu LCIA, ICC 

rules či Pravidel AAA, která obsahují ustanovení o tzv. prohlášení o nepodjatosti či 

nezávislosti363. Toto prohlášení musí obsahovat veškeré skutečnosti nebo okolnosti, 

které by svou podstatou mohly z pohledu sporných stran zpochybnit jeho nepodjatost a 

nestrannost a musí být budoucím rozhodcem předloženo před jeho jmenováním nebo 

potvrzením364 a v případě, kdy tyto skutečnosti nastanou po jeho jmenování či 

potvrzení, má povinnost oznámit tyto skutečnosti ihned poté, co se o nich dověděl365 . 

Již v 80. letech 20. století judikovaly francouzské soudy, že tato povinnost zachovávat 

nestrannost a nezávislost se vztahuje na celou dobu rozhodčího řízení počínaje 
                                                 

360 Anglicky „Duty of Disclosure“. 
361 ALVAREZ, Guillermo Aguilar: The Challenge of Arbitrators. Arbitration International. (1990). no. 6. 
s.217. 
362 DONAHEY, M.S.: The Independence and enutrality of Arbitrators. Journal od International 
Arbitration. (1992). vol. 9. no. 4. s.  31.  
363 Anglicky „Statement of Independence“. 
364 Článek 7 odst. 2 ICC rules, článek 7 odst. 1 Pravidel AAA, článek 9 Pravidel UNCITRAL, 5 odst. 3 
Řádu LCIA. 
365 Článek 7 odst. 3 ICC rules, 5 odst. 4 Řádu LCIA, článek 7 Pravidel AAA.  
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jmenováním až po vydání rozhodčího nálezu366.     

 Povinnost informovat strany o skutečnostech, které by mohly zpochybnit 

rozhodcovu nestrannost a nezávislost vyjasňuje pozici rozhodce pro případné budoucí 

pokusy o zpochybnění jeho nepodjatosti, neboť strana nemůže namítat skutečnosti, 

které jí byly oznámeny a proti kterým se v době oznámení neohradila. Uplatňuje se zde 

obecná povinnost jednat v dobré víře a to jak na straně rozhodce, tak i na straně stran 

sporu.            

 Znění „z pohledu sporných stran“ nahradilo v případě ICC rules původní znění, 

podle kterého musel rozhodce oznámit veškeré skutečnosti, které by podle jeho názoru 

mohly zpochybnit jeho nepodjatost v očích stran sporu. Toto znění mohlo vést k situaci, 

kdy by si rozhodce řekl: „zvážil jsem určitou skutečnost, která by mohla mít vliv na 

nezávislost rozhodce, avšak podle mého názoru strany by tak neučinily či by dané 

skutečnosti nevěnovaly pozornost. A tak tuto skutečnost není potřeba oznamovat.“ Na 

druhou stranu celá řada odborníků vylučovala tento pohled a naopak toto ustanovení 

vykládala tak, že má podporovat rozhodce v tom, aby oznámil i skutečnosti, které sami 

považují za banální či nepodstatné, avšak které se v očích stran mohly jevit jinak367. 

Současné znění ICC rules aplikuje subjektivní test, který bere v potaz nezávislost 

z pohledu stran sporu. Naproti tomu ICC soud při rozhodování zda jmenovat či potvrdit 

rozhodce aplikuje objektivní standard.      

 Otázkou je, co všechno musí rozhodce oznamovat. Ustanovení ICC rules 

obsahovalo po určitou dobu368 požadavek, aby potencionální rozhodce bral v potaz 

existenci aktuálních či minulých vztahů a kontaktů, ať již přímých či nepřímých, 

s některou ze stran či jejích zástupců bez ohledu na to, zda šlo o vztahy soukromého 

charakteru nebo vztahy obchodní. Toto ustanovení bylo později vypuštěno, přesto se 

však obecně vyžaduje, aby rozhodce oznámil i veškeré kontakty s právními zástupci 

stran369. Původní znění rozhodčích pravidel ICC z roku 1990 bylo kritizováno 

                                                 

366 Pařížský odvolací soud, 2. Června 1989. TAI et Gemanco. Rev. Arb. 1991.87. 
367 BOND, Stephen R.: The Selection of ICC Arbitrators and the Requirement of Independence. 
Arbitration International. 1988. vol. 4. no. 4. s. 300, 304-05. 
368 Ustanovení vloženo v roce 1990 a posléze zrušeno 1998.  
369 Ethics for International Arbitrators. Článek 4 odst. 2. 
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Profesorem Hirschem370 jako excesivní a ve svých důsledcích škodlivé. Dovedeno do 

krajnosti, potencionální rozhodce by musel oznámit veškeré kontakty s právními 

zástupci stran zúčastěnými na případu, což podle prof. Hirsche znamená, že toto 

zahrnuje veškeré právní zástupce v právní kanceláři podílející se na sporu. Vzhledem 

k faktu, že svět rozhodčího řízení není nekonečný, je velice časté, že právní zástupce 

strany se již dříve s potencionálním rozhodcem setkal. Vzhledem k této skutečnosti by 

podle prof. Hirsche takto rozsáhlá oznamovací povinnost vedla de facto k vyřazení 

schopných a zkušených rozhodců což by mohlo vést ke ztrátě důvěry v rozhodčí řízení. 

Tento názor prof. Hirsche vyvrací Stephen R. Bond371. Podle kterého není potřeba, aby 

potencionální rozhodci sepisovali dlouhé seznamy osob, ale jde čistě o to, aby 

potencionální rozhodci zvážili veškeré své styky a vztahy s právními zástupci stran 

nebo přímo se stranami. Podstatné je, že včasné oznámení potenciálního rozhodce je 

mnohem lepší než situace, kdy strana tyto skutečnosti zjistí a zahájí řízení o odmítnutí 

rozhodce. V takovém případě totiž dochází ke značným časovým průtahům a zvyšují se 

tím i náklady řízení.        

 Otázkou také zůstávají situace, kdy dojde k rozšíření počtu účastníků řízení. 

Komplexnost mezinárodních obchodních transakcí vede často k situacím, kdy jsou 

rozhodci žádáni, aby rozšířili jurisdikci i na strany, které nejsou stranami rozhodčí 

smlouvy či aby rozhodli o požadavcích třetích stran. Přesný rozsah oznamovací 

povinnosti vůči takovým účastníkům řízení nebývá jasně stanoven, obecně je však 

přijímáno, že rozhodcova povinnost jednat se stranami na základě zásady rovnosti tzn. 

povinnost dodržovat zásady řádného procesu a zachovávat nezávislost se vztahuje na 

veškeré účastníky rozhodčího řízní. Výše uvedené potvrzuje tezi, že povinnost 

nezávislosti a nestrannosti trvá po celou dobu rozhodčího řízení a že rozhodce musí 

průběžně reagovat na změnu okolností a případný konflikt zájmů či skutečnosti mu 

nasvědčující okamžitě oznámit účastníkům řízení tj. pokud dojde k přistoupení 

účastníků do již probíhajícího řízení, je potřeba doplnit oznámení o nepodjatosti 

s ohledem na případné vztahy s nově přistupující stranou.    

 Literatura rozlišuje mezi Podmíněným a Nepodmíněným prohlášením o 

                                                 

370 HIRSCH, Alain: May Arbitrators Know the Lawyers of the Parties?. ASA Bulletin. vol 1990. no 1. s.7. 
371 Bývalý generální tajemník ICC soudu. 
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podjatosti. Nepodmíněné prohlášení o podjatosti je takové prohlášení, ve kterém 

rozhodce stanoví: „ Jsem nezávislý na jakékoli straně a mám v úmyslu nezávislým 

zůstat; podle mého nejlepšího vědomí a svědomí neexistují žádné skutečnosti ani 

okolnosti, minulé či současné, které vyžadují oznámení, neboť jsou takové povahy, že by 

v očích stran vzbuzovaly pochybnosti o mé nezávislosti.“ Naproti tomu pokud existují 

nějaké skutečnosti či okolnosti, které by mohly vzbuzovat podezření z podjatosti a 

rozhodce se i přesto rozhodne funkci rozhodce přijmout, pak podá tzv. Podmíněné 

oznámení o podjatosti372, ve kterém uvede skutečnosti, které by mohly vyvolat 

podezření z podjatosti373. Závisí pak na stranách sporu, zda proti rozhodci vznesou 

námitky, či zda jeho jmenování přijmou s vědomím skutečností a okolností jím 

oznámených.           

 Jak jsem již zmínila výše, základem je otevřenost rozhodců při přijímání funkce 

rozhodce. Není bez zajímavosti, že podání Podmíněného oznámení o nezávislosti tj. 

oznámení skutečností a okolností, které by mohly vzbudit podezření z podjatosti, ve 

většině případů nevede k odmítnutí rozhodce. Výjimkou je praxe ICC soudu, při 

jmenování rozhodce na základě návrhu Národního výboru. V takovém případě jsou 

vyloučeny osoby, které by podaly Podmíněné oznámení o nepodjatosti, neboť ICC soud 

usiluje o jmenování absolutně nezávislého rozhodce. Výjimkou mohou být případy, kdy 

je potřeba, aby rozhodce měl určité specifické znalosti či schopnosti374. V případě, 

kdy rozhodce předloží Podmíněné prohlášení o nepodjatosti, jsou strany vyzvány, aby 

podaly případné námitky proti jeho jmenování. Tyto námitky by měly být podány přímo 

příslušné rozhodčí instituci, neboť jejich předání osobě, které se týkají, by mohlo 

v případě jejího jmenování rozhodcem, vést k podjatosti. Příslušná rozhodčí instituce 

poté sama posoudí, zda byly námitky podány v dobré víře a mají rozumný základ, či 

                                                 

372 Znění Podmíněného oznámení o podjatosti: „Jsem nezávislý na stranách sporu a mám v úmyslu 
nezávislým zůstat; avšak chtěl bych tímto upozornit na následující skutečnosti či okolnosti, které títo 
oznamuji, neboť mohou být takové podstaty, že by mohly v očích stran vzbudit pochybnosti o mé 
nepodjatosti.“ 
373 WHITESELL, Anne Marie: Independence in ICC Arbitration: ICC Court Practice concerning the 
Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators. 2007 Special Supplement ICC 
International Court of Arbitration Bulletin. s . 11. 
374 WHITESELL, Anne Marie: Independence in ICC Arbitration: ICC Court Practice concerning the 
Appointment, Confirmation, Challenge and Replacement of Arbitrators. 2007 Special Supplement ICC 
International Court of Arbitration Bulletin. s . 13. 
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zda jde jen o zdržovací taktiku strany sporu.       

 Je potřeba upozornit také na fakt, že strany mohou podat námitky i proti 

rozhodci, který předložil Nepodmíněné prohlášení o podjatosti. Jde především o situace, 

kdy strana sporu na základě svého šetření týkajícího se osoby rozhodce zjistila, že zde 

byly kontakty rozhodce se stranou sporu, které rozhodce neoznámil atp. V tuto chvíli je 

na rozhodčí instituci, zda i přes zjištěné skutečnosti rozhodce potvrdí či nikoli. Běžným 

postupem je výzva rozhodci, aby se k námitkám vyjádřil a na základě tohoto vyjádření 

rozhodce, popřípadě i stran sporu rozhodčí instituce rozhodne o jmenování či 

nejmenování rozhodce.       

 Z uvedeného vyplývá, že v případě nejasností ohledně nutnosti oznámení je 

vhodnější oznámit více než méně a to ze dvou důvodů. Zaprvé oznámení veškerých 

skutečností, které mohou vést k podezření z podjatosti, slouží jako prevence, neboť 

strana často spíše akceptuje rozhodce, který předložil Podmíněné prohlášení o 

podjatosti tj. byl otevřený, než rozhodce, který tyto skutečnosti neoznámil a později 

vyplují napovrch. Druhým důvodem je procesní ekonomie, je vhodnější aby byly 

případné námitky vyřešeny na začátku rozhodčího řízení než na jeho konci popř. po 

jeho skončení, kdy zrušení rozhodčího nálezu může zmařit veškeré vynaložené 

prostředky a čas. Oznámení o podjatosti a jeho posouzení před jmenováním osoby 

rozhodcem také pomáhá snižovat počet žádostí o vyloučení rozhodce poté, co je osoba 

jmenována do funkce rozhodce.        

 Určitý návod ohledně oznámení o podjatosti a povinnosti prošetřit potenciální 

konflikty zájmů poskytuje případ Locabail375, který se sice týká soudců, ale lze jej plně 

aplikovat i na praxi rozhodců. V tomto případě soud neshledal povinnost resignace 

z důvodu okolností, které vyšly najevo v průběhu řízení. Konkrétně soudce stanovil, že 

pokud soudce zjistí existenci skutečností, které by mohly zpochybnit jeho nepodjatost, 

je obecně žádoucí, aby tyto skutečnosti oznámil stranám. Zároveň však soudce 

zdůraznil, že takové skutečnosti neznamenají v žádném případě automatické vyloučení 

rozhodce. Pokud bude proti takto oznámeným skutečnostem podána námitka, je na 

soudci, aby tuto námitku posoudil a o ní rozhodl376. Podle rozhodujícího soudce není 

                                                 

375 Locabail (UK) Ltd & Waldorf Investment Corp. & Ors, Court of Appeal [Civil Division], 17th 
November 1999 
376 Lord Woolf in Locabail. 
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povinnost prošetřovat možnosti vzniku konfliktu zájmů v průběhu řízení, ale pouze před 

jeho začátkem. Pokud však rozhodce jakýmkoli způsobem získá informace o 

potenciálním střetu zájmů, je povinen tyto oznámit.     

 Obdobný názor zastávají i francouzské soudy, které vyžadují po rozhodci, aby 

oznámil veškeré skutečnosti, které nejsou všeobecně známé. V žádném případě by však 

nemělo docházet k automatickému vyloučení pro neposkytnutí kompletních informací, 

pokud tyto neoznámené skutečnosti nevedou k podezření z podjatosti či podřízenosti 

straně sporu377.  

 

7.1.1. IBA Guidelines 

Určitým vodítkem při řešení otázky nestrannosti a nezávislosti mohou být IBA 

Guidelines. Tato byla vypracována IBA za účelem zjednodušení a zejména 

zpřehlednění situací, které vyžadují či nevyžadují oznámení a situací, které způsobují 

vyloučení rozhodce. IBA Guidelines obsahují tři seznamy, a to: 

a) Green list – situace, které nikdy nevyžadují oznámení,  

b) Red list – situace, které vždy vylučují rozhodce z rozhodování daného případu 

(dále rozdělené na seznam situací, jejichž aplikaci mohou strany odlišným 

ujednáním vyloučit a na seznam, od jehož aplikace se odchýlit nelze), 

c) Orange list – situace, které nepatří ani do Green list ani do Red list,  

které představují objektivní měřítko pro rozhodování o podjatosti rozhodce. 

Tyto seznamy však představují pouze vodítka pro rozhodce, nejsou v žádném případě 

závazné ani neobsahují instrukce adresované rozhodčím institucím ohledně jejich 

aplikace na případy rozhodování o jmenování/vyloučení rozhodce.   

 Problémem je, že tyto seznamy nejsou ani zdaleka vyčerpávající, v praxi 

rozhodčího řízení se objevuje řada situací, které nejsou IBA Guidelines pokryty. Tvůrci 

tohoto kodexu si byli vědomi nemožnosti pokrýt veškeré možné situace, které by 

                                                 

377 Pařížský odvolací soud, 12. leden 1996, Qatar v. Creighton. Rev. Arb. 1996.428 (2. Případ)(annot. Ph. 
Fouchard). 
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eventuálně mohly nastat, proto je výčet Orange list pouze výčtem příkladným. 

  Objektivní test nastavený těmito seznamy však nelze aplikovat bez výjimky a je 

potřeba brát tyto seznamy jen jako vodítko a i nadále je potřeba aplikovat subjektivní 

test jehož výsledek je závislý na konkrétních okolnostech konkrétního případu tj. zda 

okolnosti případu vedou k pochybnostem o rozhodcově nepodjatosti. 

 

7.2.  Důvody vyloučení 

 

 Vedle požadavků nestrannosti a nezávislosti (viz výše) existují i další objektivní 

důvody pro vyloučení rozhodce, které nesouvisí se vztahem rozhodců a stran sporu 

nebo jejich predispozicí vůči některé ze stran. Jde o případy, kdy rozhodce nesplňuje 

smluvně dohodnuté požadavky na rozhodce stanovené stranami v rozhodčí smlouvě či 

smlouvě o rozhodci. Pokud se strany dohodnou na tom, že rozhodce bude technik a 

strana jmenuje rozhodce právníka, bez jakéhokoli technického vzdělání, může to být 

důvodem pro odmítnutí rozhodce.         

 Jmenování rozhodce, který nesplňuje podmínky stanovené stranami či zákonem 

může vest nejen k odmítnutí rozhodce, ale i ke zrušení rozhodčího nálezu soudem nebo 

k odmítnutí uznání a výkonu rozhodčího nálezu z důvodu, že rozhodčí senát nebyl 

ustanoven v souladu s vůlí stran378. Na druhou stranu pokud si strany výslovně 

nedohodnou požadavky na rozhodce, může být rozhodcem jmenována i osoba, která 

nemá vlastnosti či kvalifikaci, které jsou objektivně považované za užitečné pokud ne 

zásadní pro daný případ. Například je považováno za vhodné, aby rozhodce byl schopen 

porozumět, číst a psát v jazyce řízení. Avšak takový nedostatek rozhodce by nebyl 

nutně důvodem pro jeho odmítnutí. V reálném světě by mělo být právo strany sporu 

jmenovat svého rozhodce vyváženo efektivností, kterou může přinést rozhodce, který 

má potřebné jazykové znalosti.  

 V tomto ohledu je zajímavá Úmluva ICSID, která ve článku 14 stanoví 

požadované vlastnosti a kvalifikace osob, které mohou být jmenovány rozhodci 

                                                 

378 Článek 34 odst. 2(iv) Vzorového zákona, článek 5 odst. 1 písm. d) NY úmluvy. 
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v rozhodčím řízení podle Úmluvy ICSID: „Osoby jmenované do seznamů budou 

osobami vysokých morálních kvalit a uznávaných odborností v oblastech práva, 

obchodu, průmyslu nebo financí, na něž je spolehnutí, že budou vydávat nezávislá 

rozhodnutí. Odbornost v oblasti práva má u osob zapsaných do seznamu rozhodců 

zvláštní význam.“ Prokazatelný nedostatek takovýchto vlastností může být důvodem pro 

odmítnutí rozhodce podle článku 57 Úmluvy ICSID379. Vzhledem k tomu, že každý 

smluvní stát může jmenovat do každého seznamu čtyři osoby, napomáhají tyto 

požadavky unifikaci kvality osob zapsaných na seznamech380. S ohledem na tuto 

skutečnost, kdy rozhodci mohou být odmítnuti, pokud nedisponují těmito vlastnostmi, 

nejde o pouhé abstraktní a nevynutitelné pojmy, ale o nástroje v rukou stran, určené 

k zajištění určitých standardů rozhodčího řízení381.  

 

7.3.  Postupy pro odmítnutí rozhodce 

 

 Nyní se podíváme na mechanismy vyloučení rozhodce. V institucionálním 

rozhodčím řízení jsou tyto postupy stanoveny rozhodčími pravidly konkrétní rozhodčí 

instituce. V případě ad hoc rozhodčího řízení se strany mohou dohodnout na aplikaci 

souboru pravidel, například Pravidla UNCITRAL, která obsahují i úpravu postupu 

vyloučení rozhodce. Pokud se však strany nedohodnout na aplikaci takových pravidel a 

pokud rozhodce odmítne odstoupit, je jediným východiskem obrátit se na soud v místě 

rozhodčího řízení.  

 

                                                 

379 článek 57 Úmluvy ICSID: „Strana může navrhnout Komisi nebo Soudu vyřazení kteréhokoliv svého 
člena z důvodu jakékoliv skutečnosti svědčící o zjevném nedostatku vlastností vyžadovaných v článku 14 
odstavec 1. Strana účastnící se rozhodčího řízení může rovněž navrhnout vyřazení rozhodce z důvodu 
nedostatečné způsobilosti pro jmenování do Soudu podle kapitoly IV odstavce 2.“ 
380 Článek 13 odst. 1 Úmluvy ICSID. V květnu 2009 bylo 155 signatářských států Úmluvy ICSID, z toho 
143 států již uložilo své ratifikační dokumenty, souhlas či schválení Úmluvy, aby se mohly stát 
smluvními státy ICSID. (viz. 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageNa
me=MemberStates_Home) 
381 Obdobně řeší tuto otázku i ICC rules, když článek 9 odst. 1 stanoví, že v případě posuzování vhodnosti 
osoby jako rozhodce v daném případu, Soud zváží i rozhodcovu dostupnost a schopnost vést rozhodčí 
řízení v souladu s ICC rules.  
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7.3.1. Upozornění a výměna informací 

 Strana, která chce iniciovat odmítnutí rozhodce, musí o tomto svém úmyslu 

informovat všechny zainteresované strany. Žádost o vyloučení rozhodce musí být 

podána písemně a musí obsahovat odůvodnění382. Pokud jde o institucionální řízení, 

příslušná rozhodčí instituce zajistí, aby byly všechny zúčastněné osoby informovány o 

tomto návrhu a je jim dána možnost vyjádřit se.       

 Řada pravidel rozhodčího řízení stanoví, že pokud se strany domluví na odmítnutí 

rozhodce, musí rozhodce odstoupit. V takovém případě nebude resignace považována 

za přiznání důvodů odmítnutí, avšak rozhodce tím ztratí důvěru obou stran a v takovém 

případě je neudržitelné, aby rozhodce daný spor rozhodoval383.     

 Aby mohla rozhodčí instituce rozhodnout o odmítnutí rozhodce, musí být 

informována o postoji stran k rozhodci a důvodech, pro které je odmítnutí navrhováno. 

ICC rules dokonce stanoví, že soud musí poskytnout vyjádření jedné strany straně 

druhé, což znamená, že zde může být jakési druhé kolo podávání vyjádření.  

 

7.3.2. Lhůty 

 Drtivá většina rozhodčích pravidel stanoví, že odmítnutí rozhodce musí být 

navrženo v určité lhůtě od jmenování rozhodce popřípadě od okamžiku, kdy se strana o 

důvodech odmítnutí dověděla. Ve většině případů jde o lhůtu 15 dnů ode dne kdy bylo 

straně oznámeno jmenování rozhodce nebo ode dne, kdy se strana dověděla o 

okolnostech odůvodňujících odmítnutí384. Velkorysá jsou v tomto ohledu ICC rules, 

která dávají stranám lhůtu 30 dnů385. Odlišně řeší tuto otázku například Řád RS, podle 

kterého: „Každá ze stran je oprávněna odmítnout rozhodce, předsedu rozhodčího 

senátu nebo jediného rozhodce, jestliže má důvodné pochybnosti o jeho (jejich) 

nepodjatosti. Odmítnutí musí být provedeno do zahájení ústního jednání. Jestliže 

k odmítnutí dojde později, rozhodne se o něm jenom v případě, kdy důvod, který vedl 

                                                 

382 Článek 11 odst. 1 ICC Rules; článek 8 odst. 2 Pravidel AAA, článek. 10 odst. 4 Řádu LCIA, článek 9 
odst. 1 ICSID Rules; článek 25 WIPO Rules; článek 11 odst. 1 and 11 odst. 2 Pravidel UNCITRAL. 
383 Článek 8 odst. 3 Pravidel AAA, článek 10 odst. 4 Řádu LCIA, článek 28 WIPO Rules. 
384 Článenk11 odst. 1 Pravidel UNCITRAL, článek 8 odst. 1 Pravidel AAA.  
385 Článek 11 odst. 2 ICC rules. 
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k opožděnému odmítnutí, byl uznán za závažný.“386 V tomto případě tedy není lhůta 

určena počtem dnů, ale je stanoven okamžik, do kterého strany mohou rozhodce 

odmítnout. Obdobně řeší lhůty pro odmítnutí rozhodce Rozhodčí pravidla ICSID, podle 

kterých v případě investičních sporů podle Úmluvy ICSID, musí strany navrhnout 

odmítnutí rozhodce bez zbytečných odkladů a ne později než před ukončením řízení387.

 Většina rozhodčích pravidel také stanoví, že strany se mohou dožadovat odmítnutí 

rozhodce, kterého samy jmenovaly pouze z důvodů, které vyšly najevo po jeho 

jmenování388.            

 Tyto lhůty mají důležitou ochrannou funkci. Bez nich by si strany mohly ponechat 

informace o rozhodcově nezávislosti jako tajnou zbraň pro poškození rozhodčího řízení 

na jeho konci nebo aby dosáhly zrušení rozhodčího nálezu soudem. Termín, do kterého 

musí strany předložit jim známé skutečnosti, které mohou být důvodem pro odmítnutí 

rozhodce, nutí strany, aby oznámily skutečnosti odůvodňující odmítnutí rozhodce 

okamžitě poté, co se o nich dověděly, jinak budou zbaveny možnosti dovolávat se jich 

později389. Strany totiž mají právo dožadovat se vyloučení rozhodce, nejde o jejich 

povinnost. Pokud však tohoto svého práva včas nevyužijí, nemohou později 

zpochybňovat rozhodcovu nezávislost390.  

 

7.3.3. Načasování a důkazní břemeno 

 Důkazní břemeno k prokázání skutečností, které vznášejí dostatečné pochybnosti 

o rozhodcově nezávislosti či nestrannosti, nese strana, která navrhuje odmítnutí 

rozhodce. Avšak zda tyto skutečnosti opravdu vznáší dostatečné pochybnosti o 

rozhodcově nezávislosti a nestrannosti, závisí na fázi pokročilosti procesu. Kompetentní 

orgány mají tendenci přijímat při rozhodování o odmítnutí rozhodce před tím, než došlo 

v řízení k podstatným rozhodnutím či krokům, i důkazy nižší důkazní síly. Čímž 

                                                 

386 §22 odst. 2 Řádu RS. 
387 Článek 9 odst. 1 ICSID Rules. 
388 Článek 8 odst. 1 Pravidel AAA, článek 11 odst. 2 ICC Rules, článek 11 odst. 1 Pravidel UNCITRAL, 
článek 14 odst. 4 Řádu LCIA, článek 18 odst. 2  Pravidel DIS. 
389 Článek 23 odst. 2 Řádu LCIA. Článek 32 ICC rules, článek 25 Pravidel AAA. 
390 Např. článek 11 odst. 2 ICC rules.  
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rozhodčí instituce sledují dva cíle. Jako kompetentní orgány se budou snažit o vytvoření 

co nejvhodnějšího senátu k rozhodnutí sporu stran. V této fázi rozhodčího řízení bude 

kladen důraz zejména na vytvoření rozhodčího senátu, který bude mít co největší 

důvěru stran sporu. Druhým cílem, poté co je rozhodčí senát jmenován, je ochrana 

rozhodčího řízení před různými rušivými elementy.      

 Je třeba také mít na paměti, že nedostatek nezávislosti či nestrannosti na straně 

rozhodčího senátu či jeho člena bývá důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu391. A tak i 

zde se posuzuje rozhodcova podjatost a to, do jaké míry ovlivnila jeho rozhodování.  

 V případě rozhodování o odmítnutí rozhodce popř. zrušení rozhodčího nálezu je 

tedy pravděpodobné, že důkazní břemeno umožňující vyloučení rozhodce se 

s postupem v řízení posune k přísnějším standardům. Tato skutečnost se odráží 

například v rozhodnutí UNCITRAL ohledně vyloučení rozhodce, ve kterém 

kompetentní orgán určený generálním tajemníkem Stálého rozhodčího soudu prohlásil: 

„Další vodítko se týká odmítnutí rozhodce. Dochází k posunu standardu nestrannosti 

v závislosti na stádiu řízení? Požadavky aplikované na nestrannost a důkazy nutné 

k prokázání nedostatku nestrannosti by se teoreticky neměly lišit podle toho, zda je tato 

otázka vznesena na začátku či ke konci řízení. V souvislosti s mým úkolem, souhlasím 

s pohledem Bakera a Davise392, podle kterých může být rozumný kompetentní orgán 

v raných fázích sváděn k rozhodnutí o vyloučení rozhodce pro jistotu, aby předešel 

jakýmkoli možným průtahům či přerušením v pozdějších fázích řízení. A to i přesto, že 

pokud by se stejné skutečnosti objevily v pozdějších fází, nebyly by tyto dostačující pro 

vyloučení rozhodce. Takový přístup by však mohl vnést zmatek do toho, co je 

považováno za standard neutrality a dále, pokud je rozhodce podjatý, měl by být 

vyloučen bez ohledu na to, v jaké fázi řízení je námitka podjatosti vznesena393“. 

 Samozřejmě, že důkaz podjatosti či podezření z podjatosti vede k vyloučení 

rozhodce v kterékoliv fázi rozhodčího řízení. Co se však mění, je měřítko, kterým 

                                                 

391 §40 odst. 1 písm. f) ZRK, čl. 34 odst. 2 iv) Vzorového zákona, §31 písm. c) ZRŘ, čl. 1068 odst 1 
písm. a) WBR. 
392 BAKER, Stewart Abercrombie, DAVIS, Mark Davis: The UNCITRAL arbitration rules in practice : 
the experience of the Iran-United States Claims Tribunal. Deventer : Kluwer Law and Taxation 
Publishers. 1992. s. 256. 
393 UNCITRAL rozhodnutí o vyloučení rozhodce z 11.1. 1995, XXII Yearbook of Commercial 
Arbitration 227–42 (1997). 
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rozhodčí instituce poměřuje nejednoznačné situace, tedy zda by v nich rozumná osoba 

v daném případě usuzovala na podjatost a nedostatek nezávislosti či nikoli.  

 V ASM Shipping soudce dospěl k závěru, že: „Pokud informovaný a nezávislý 

pozorovatel dospěje k závěru, že existuje reálná pravděpodobnost podjatosti, pak by na 

danou situaci nahlížel jako na vážnou nezákonnost394, která způsobila žadateli 

podstatnou nespravedlnost395....Podle mého názoru neexistuje závažnější či podstatnější 

nespravedlnost než podjatý senát rozhodující o právech stran. Právo na spravedlivý 

proces před nestranným senátem je zásadní; Arbitration Act je na tomto principu 

založen.“396  

 

7.3.4. Kdo rozhoduje o vyloučení rozhodce?  

7.3.4.1. Institucionální řízení 

 Pokud je rozhodčí řízení vedeno podle rozhodčích pravidel určité instituce, je to 

tato instituce nebo některý z jejích orgánů, kdo je povolán k rozhodování o vyloučení 

rozhodce. Například podle Řádu LCIA či ICC rules, rozhodne o vyloučení rozhodce 

soud397, podle Pravidel AAA to bude tajemník, kdo rozhodne o opodstatněnosti námitky 

podjatosti398. S ohledem na skutečnost, že takovéto rozhodnutí je spíše administrativní 

než soudní povahy, nemá řízení o vyloučení rozhodce kontradiktorní povahu. Což 

znamená, že i přestože strany sporu a rozhodce mají možnost se vyjádřit, nikdo z nich 

nebude stát před rozhodujícím orgánem, aby mohl hájit své postavení399. Účelem 

podání vyjádření je informovanost rozhodující instituce, která by měla mít co nejvíce 

informací, aby mohla řádně rozhodnout o vyloučení rozhodce. Pokud jde o vyloučení 

rozhodce podle ICC rules, bude toto rozhodnuto na zasedání pléna ICC soudu. Jeden ze 

                                                 

394 „vážná nezákonnost“ je požadavkem článku 68 odst. 1 Arbitration Act, který upravuje zrušení 
rozhodčího nálezu. 
395 Článek 68 odst. 2 Arbitration Act definuje „vážnou nezákonnost“ jako: „nezákonnost, která podle 
soudu způsobila či způsobí podstatnou nespravedlnost žadateli.“ 
396 ASM Shipping. s. 387. 
397 Článek 11 odst. 3 ICC rules, článek 10 odst. 2 Řádu LCIA. 
398 článek 8 odst. 3 AAA Pravidel. 
399 Článek 24 odst. 5 Arbitration Act umožňuje rozhodci, aby byl slyšen před soudem.  
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členů pléna přednese zprávu a doporučí rozhodnutí pléna, o tomto bude plénum 

debatovat a rozhodne o vyloučení rozhodce400.     

 Odlišně řeší otázku vyloučení rozhodce Pravidla DIS, která svěřují pravomoc 

rozhodnout o vyloučení rozhodce rozhodčímu senátu a nikoli rozhodčí instituci, tedy 

DIS401. Pravidla DIS reflektují přístup zvolený ve Vzorovém zákonu, který byl přijat v 

Německu. Tento postup stanoví, že strana sporu se musí nejdříve obrátit na rozhodčí 

senát a teprve pokud strana nebude spokojena s jeho rozhodnutím, může se obrátit na 

soudy v místě, kde se rozhodčí řízení koná. Jde o zřetelně problematické ustanovení, 

neboť rozhodčí senát se stává soudcem ve vlastní věci. V případě tříčlenného senátu, 

budou o vyloučení rozhodovat všichni tři rozhodci, pokud půjde o jediného rozhodce, 

bude rozhodovat tento rozhodce. Takovýto postup je však jen těžko kompatibilní 

s názorem, že spravedlnost musí být nejen vykonávána, ale musí být i viditelná a že 

nikdo nemá rozhodovat ve svém vlastním případu.      

 Z tohoto pohledu jsou zajímavá Rozhodčí pravidla ICSID, neboť tato řeší stejný 

problém obdobným, ale zdaleka ne tak diskutabilním způsobem. Pokud se vyloučení 

týká jediného rozhodce nebo většiny rozhodčího senátu, bude rozhodovat Předseda 

Správní rady ICSID, kterým je ex officio prezident Světové Banky402. Avšak pokud 

půjde o vyloučení jednoho rozhodce (nebo menšiny rozhodčího senátu), bude tato 

otázka rozhodnuta většinou403. Takto se ICSID vyhnul nešťastnému řešení Vzorového 

zákona, neboť ponechává rozhodnutí o vyloučení rozhodčímu senátu, pouze pokud to 

odpovídá požadavku, aby byla spravedlnost vykonávána viditelně. Pokud toto nemůže 

být splněno, vstupuje do hry autorita zvenčí, která učiní rozhodnutí.   

 Obdobný přístup volí i Řád RS podle kterého „o odmítnutí rozhodce rozhodují 

zabývající členové rozhodčího senátu“404, v případě, kdy nedojde k dohodě, nebo pokud 

bude odmítnutí směřovat proti dvěma nebo všem rozhodcům, bude o odmítnutí 

rozhodovat výlučně předsednictvo, které rozhoduje také o odmítnutí jediného rozhodce.  

                                                 

400 HASCHER, Dominique: ICC Practice in Relation to the Appointment, Confirmation. Challenge and 
Replacement of Arbitrators. The ICC International Court of Arbitration Bulletin. 1995. vol. 6. no. 2. s. 4. 
401 Článek 18 odst. 2 Pravidel DIS. 
402 Článek 5 Úmluvy ICSID. 
403 Článek 9 odst.4 ICSID Rules. 
404 §22 odst. 2 Řádu RS.  
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7.3.4.2. Řízení Ad Hoc 

 Ad hoc rozhodčí řízení se neřídí žádnými pravidly rozhodčích institucí, strany si 

tak buď kompletně stanoví pravidla rozhodčího řízení nebo mohou odkázat na Pravidla 

UNCITRAL. Pokud si strany nestanoví vlastní pravidla ani neodkazují na Pravidla 

UNCITRAL, bude rozhodčí řízení vedeno podle rámce stanoveného právním řádem 

místa rozhodčího řízení.          

 Nejprve se budu zabývat řízením o vyloučení rozhodce podle Pravidel 

UNCITRAL, neboť tato jsou velmi rozšířená a často využívaná. Vzhledem k tomu, že 

Pravidla UNCITRAL byla vytvořena pro rozhodčí řízení ad hoc, nemohou se opírat o 

vnitřní autoritu, která by řešila vyloučení rozhodce. Jako ochranu před intervencí 

národních soudů vytvořila Pravidla UNCITRAL speciální mechanismus pro určení 

kompetentního orgánu. Stranám je dána možnost určit si kompetentní orgán, a pokud by 

tak strany neučinily, určuje tento orgán Generální tajemník Stálého arbitrážního soudu 

v Haagu405. Přestože se tento systém může zdát komplikovaný a spletitý, předchází 

situaci, kdy by strany nejmenovaly kompetentní orgán a zůstaly tak bez jeho pomoci. 

Kompetentnímu orgánu stanovenému Generálním tajemníkem bude svěřeno rozhodovat 

o vyloučení rozhodce i v případě, že tento orgán rozhodce nejmenuje.   

 Na druhou stranu, pokud strany neodkáží na sadu rozhodčích pravidel, jako jsou 

například Pravidla UNCITRAL, budou se muset obrátit na národní soudy v místě 

konání rozhodčího řízení (lex arbitri). Pokud by bylo národní právo založeno na 

Vzorovém zákoně, následovaly by dva kroky406. Nejprve bude o vyloučení rozhodovat 

samotný rozhodčí senát. Poté, se některá ze stran, která není s výsledkem rozhodnutí 

spokojena, může ve lhůtě 30 dnů obrátit na národní soud. Narozdíl od Rozhodčích 

pravidel ICSID se rozhodce o jehož vyloučení se rozhoduje, podílí na rozhodování a 

pokud je jediným rozhodcem, rozhoduje sám o sobě. Samozřejmě je tento problém 

zmírněn možným odvoláním k národnímu soudu. Avšak nutnost obracet se na národní 

soud může vážně narušit běh rozhodčího řízení. Toto nebezpečí je pouze částečně 

zmírněno ustanovením, že rozhodčí řízení může pokračovat i v průběhu řízení před 

                                                 

405 Článek 6 odst. 2 Pravidla UNCITRAL.  
406 Článek 13 odst. 2 a 3 Vzorového zákona.  
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národním soudem407.         

 Problematické může být rozhodčí řízení v USA, neboť americký Federal 

Arbitration Act408 nepředpokládá řízení o vyloučení rozhodce. Nedostatek nezávislosti 

či nestrannosti může obecně vést k žádosti o zrušení rozhodčího nálezu podle článku 

10a odst. 2 pro „jasnou podjatost či korupci rozhodců“. Toto znamená, že Federal 

Arbitration Act nedává stranám možnost žádat o vyloučení rozhodce v průběhu řízení 

ani v případě, kdy skutečnosti naznačují, že rozhodce není nestranný a nezávislý. 

Některé americké soudy však judikovaly, že mají pravomoc rozhodovat o odmítnutí 

ještě před vydáním rozhodčího nálezu z důvodu, že podjatý rozhodce porušil rozhodčí 

smlouvu. S ohledem na skutečnost, že soudy mají pravomoc rozhodovat o vynucení 

rozhodčího nálezu, mohou také vyloučit rozhodce pro nedostatek nezávislosti nebo 

podjatosti před tím, než bude rozhodčí nález vydán409.   

 Komplikované může být i řízení o vyloučení rozhodce ve Švýcarsku, pokud je 

místem konání rozhodčího řízení Švýcarsko a alespoň jedna ze stran sporu není 

švýcarská. V takovém případě se aplikuje kapitola 12 švýcarského zákona o 

mezinárodním právu soukromém. Článek 180 odst. 3 předpokládá, že soudy mají 

pravomoc rozhodovat o vyloučení rozhodce. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko je 

federálním státem a civilní proces je upraven právními předpisy jednotlivých kantonů, 

bude kompetentní soud a způsob, jakým bude vedeno řízení o vyloučení rozhodce, 

stanoven relevantním kantonálním předpisem. Společným jmenovatelem v tomto 

případě bude standard stanovený švýcarským zákonem o mezinárodním právu 

soukromém aplikovaný i kantonálními soudy, tedy „oprávněné pochybnosti o 

rozhodcově nezávislosti“. 

 

7.3.5. Forma rozhodnutí 

 Většina institucionálních pravidel rozhodčího řízení nestanoví blíže formu 

rozhodnutí o vyloučení rozhodce. Unikátním je tak ustanovení článku 7 odst. 4 ICC 

                                                 

407 Článek 13 odst. 3 Vzorového zákona. 
408 9 U.S.C. §§ 1–14 (2001). 
409 U.S. District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, 7.8 1997, Nos. 97 C 3638, 97 C 
3640 a 97 C 3643, XXIII Yearbook of Commercial Arbitration 1046–50 (1998). 
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rules která stanoví, že: „rozhodnutí soudu o jmenování, potvrzení, odmítnutí nebo 

výměně rozhodců je konečné, soud není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí.“ 

Toto ustanovení, které odmítá sdělovat důvody rozhodnutí bylo na druhou stranu často 

kritizováno pro nedostatek průhlednosti410 zejména s ohledem na rostoucí počet 

investičních sporů ve kterých jsou zainteresovány státy a kde se tedy jedná i o veřejný 

zájem. Nezveřejňování důkazů má své důvody, jde především o snahu ICC zajistit 

konečnost těchto rozhodnutí a dále snahu uchránit rozhodce od rozpaků způsobených 

rozhodnutím o jejich nezávislosti. Zejména v případech, kdy jsou podávány návrhy na 

vyloučení rozhodce pouze s cílem narušit a zpomalit rozhodčí řízení je pravděpodobné, 

že i rozhodnutí rozhodčí instituce bude dále zpochybňováno. Odůvodnění takového 

rozhodnutí by jen podpořilo toto dilatorní jednání tím, že by byla snaha najít skuliny 

v odůvodnění rozhodnutí.          

 Nelze však říci, že by byl ICC soud v této oblasti nečinný. Sice nezveřejňuje 

důvody rozhodnutí o odmítnutí rozhodce v jednotlivých konkrétních případech, na 

druhou stranu se však snaží o to, aby byla praxe soudů průhledná a to prostřednictvím 

různých konferencí, školení, výzkumů, publikací atd. Tato komunikace slouží nejen 

k rozvoji rozhodčího řízení vedeného před ICC, ale i rozhodčího řízení jako takového a 

práva ho upravujícího obecně.          

 Neznám jiná rozhodčí pravidla, která by výslovně zapovídala sdělování důvodů 

rozhodnutí. Naproti tomu Pravidla ŽOPK výslovně stanoví, že rozhodnutí „souhrnně 

obsahuje i důvody“411. Většina institucionálních pravidel rozhodčího řízení však 

nestanoví nic o formě rozhodnutí o vyloučení rozhodce.  

 

7.3.6. Následky řízení o vyloučení rozhodce 

 Jaký vliv má řízení o vyloučení rozhodce na probíhající rozhodčí řízení? Bylo by 

logické předpokládat, že řízení o vyloučení rozhodce bude znamenat přerušení 

rozhodčího řízení do okamžiku rozhodnutí o vyloučení. Toto řešení se však používá 

málokdy. Pouze Rozhodčí pravidla ICSID ve svém článku 9 odst. 6 stanoví, že rozhodčí 

                                                 

410 TUPMAN, W. Michael: Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Commercial 
Arbitration. The international and comparative law quarterly. 1989. vol. 38. no. 1. s. 26. 
411 Článek 13 odst. 3 Pravidla ŽOPK. 
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řízení se po dobu řízení o vyloučení rozhodce přerušuje. Arbitration Act na druhou 

stranu předpokládá, že rozhodci budou pokračovat v řízení i po dobu řízení o vyloučení 

rozhodce412. ICC rules neobsahují žádné ustanovení upravující tuto situaci a stejně tak ji 

neupravují ani Řád LCIA či Pravidla AAA. Existuje totiž dobrý důvod pro mlčení v této 

oblasti. Rozhodčí pravidla jsou vytvořena tak, aby co nejvíce redukovala narušení 

rozhodčího řízení, které může způsobit řízení o vyloučení rozhodce. Rozhodčí řízení je 

z velké části tvořeno zdlouhavými výměnami psaných dokumentů a během těchto 

období je činnost rozhodčího senátu nulová, proto chybí důvod, aby bylo rozhodčí 

řízení přerušeno. Řízení o vyloučení rozhodce tak může být provedeno v čase relativní 

nečinnosti rozhodčího senátu bez přerušování rozhodčího řízení.  

 Oproti tomu, pravidlo, podle kterého má být rozhodčí řízení přerušeno po dobu 

řízení o vyloučení rozhodce může být v rukou strany, která odmítá spolupracovat, 

nástrojem narušování rozhodčího řízení.        

 Na druhou stranu pokud bude řízení o vyloučení rozhodce probíhat ve stejném 

časovém období jako fáze rozhodčího řízení, ve které je rozhodčí senát aktivní (jako 

prohlídky na místě, jednání, rozhodování o procesních záležitostech atp.), může být 

žádoucí, aby byla taková aktivita rozhodčího senátu posunuta do okamžiku, kdy bude o 

vyloučení rozhodce rozhodnuto a veškeré pochybnosti o nestrannosti senátu odstraněny. 

Tento přístup se podobá řešení přijatému ve Vzorovém zákonu, který stanoví, že 

v rozhodčí senát včetně rozhodce, o jehož vyloučení se jedná, mohou pokračovat 

v rozhodčím řízení a vydat rozhodčí nález i v průběhu řízení o vyloučení rozhodce.  

 

7.3.6.1. Nahrazení rozhodce 

 Pokud je řízení o vyloučení rozhodce úspěšné, musí být vyloučený rozhodce 

nahrazen. Bylo by přirozené očekávat, že v případě vyloučení rozhodce bude následovat 

proces obdobný původnímu jmenovacímu procesu413. Podle tohoto, pokud by byl 

vyloučen rozhodce jmenovaný žalobcem, musel by žalobce jmenovat rozhodce nového. 

Toto byl přístup dřívějších verzí ICC rules414. Použití původního postupu pro jmenování 

                                                 

412 Arbitration Act článek 24 odst. 3. 
413 článek 10 Pravidel AAA. 
414 Článek 2 odst. 12 ICC Rules, článek 15 odst. 1 Pravidla ŽOPK. 
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rozhodce však umožňuje straně sporu zneužít tento systém v případech, kdy musí být 

rozhodce nahrazen, ať již proto, že odstoupil, nebo proto, že byl vyloučen 

z rozhodování. Moderní pravidla rozhodčího řízení volí jiný postup a dávají 

kompetentnímu orgánu možnost rozhodnout o způsobu nominace nového rozhodce. 

Například Řád LCIA stanoví, že: „...pokud musí být některý jmenovaný rozhodce z 

nějakých důvodů nahrazen jiným rozhodcem, je na vlastním uvážení LCIA rozhodčího 

soudu, zda se rozhodne, že bude při dalším jmenování postupovat stejným 

způsobem“415. Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vyloučení rozhodce je jen 

výjimečně iniciováno pouze s úmyslem zdržovat rozhodčí řízení, bude řada rozhodčích 

institucí postupovat podle původního způsobu určení rozhodce. Avšak pokud bude 

potřeba, mají rozhodčí instituce nezbytnou pravomoc, aby mohly efektivně řešit 

patologické situace.          

 Přísnější postup volí rozhodčí Pravidla OKC. Podle článku 18 odst. 2 Prezident 

Obchodní komory jmenuje náhradního rozhodce, pokud byl předchozí rozhodce 

vyloučen. Což znamená, že pokud je podaná žádost o vyloučení rozhodce vyřízena 

kladně, je strana, která daného rozhodce jmenovala automaticky zbavena svého práva 

jmenovat nového rozhodce416. 

 

7.3.6.2.  Vliv vyloučení rozhodce na rozhodčí řízení 

 Jak bylo zmíněno výše, institucionální pravidla rozhodčího řízení se snaží, aby 

vylučování rozhodce co nejméně narušilo rozhodčí řízení. Pokud je vyloučení rozhodce 

neúspěšné, může rozhodčí řízení pokračovat aniž by bylo přerušeno. Pokud je však 

rozhodce úspěšně vyloučen, musí být nahrazen. Otázkou je, zda v tomto případě musí 

být rozhodčí řízení opakováno nebo zda může pokračovat tam, kde přestal vyloučený 

rozhodce. Většina rozhodčích pravidel či zákonů ponechává rozhodnutí, zda a které 

procesní kroky musí být zopakovány, na rozhodčím senátu. Tak například článek 12 
                                                 

415 Článek 11 odst. 1 Řádu LCIA.  
416 Článek. 18 Pravidla OKC: 

“Nahrazení rozhodce  

… Pokud strana nejmenuje rozhodce a ve všech ostatních případech, zejména pokud byl rozhodce 
vyloučen, jmenuje Prezident Obchodní komory nového rozhodce. Rozhodčí řízení pokračuje tam, kde 
skončil předchozí rozhodce.”  
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odst. 4 ICC rules stanoví: „V případě, že má být rozhodce nahrazen, může se soud dle 

vlastního uvážení rozhodnout, zda se hodlá držet původního postupu navržení. Nově 

ustanovený rozhodčí senát poté vyzve strany k vyjádření a následně rozhodne, zda a 

v jakém rozsahu se předchozí řízení bude opakovat před nově ustanoveným rozhodčím 

senátem.“417 Obdobně přistupuje k této otázce i Řád RS, který ponechává na rozhodčím 

senátu, zda znovu projedná otázky, které již byly projednány na předchozích 

jednáních418.           

 Jiným řešením je vyloučení možnosti opakovat řízení, což je přístup Pravidel 

ŽOPK a Pravidel OKC, která stanoví, že rozhodčí řízení pokračuje tam, kde skončil 

vyloučený rozhodce419. Řecký zákon o arbitráži, což je jemně změněná verze 

Vzorového zákona, stanoví ve článku 15, že rozhodčí senát může jednohlasně 

rozhodnout o tom, že rozhodčí řízení bude pokračovat od okamžiku vyloučení 

dřívějšího rozhodce. Toto pravidlo je značně problematické, protože dává bezohledné 

straně sporu moc narušit rozhodčí řízení, pokud by se dohodla s novým rozhodcem, aby 

trval na opakování celého řízení420. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

417 Článek 11 odst. 2 Pravidel AAA. 
418 §22 odst. 5 Řád RS.  
419 Článek 15 odst. 2 Pravidla ŽOPK; článek 18 odst. 3 Pravidla OKC. 
420 DIMOLITSA, Antonias: DOCTRINE: - Les points de divergence entre la nouvelle loi grecque sur 
l\'arbitrage et la loi-type CNUDCI. Revue de l'arbitrage. vol. 2000. no. 2. s. 227-246. 
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8. Závěr 

 

 Cílem této práce bylo porovnat a blíže rozebrat přístup národních zákonodárců a 

rozhodčích institucí k rozhodčímu řízení. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že 

rozhodčí řízení není řízením plně odtrženým od právních řádů jednotlivých států, neboť 

tato pravidla řízení (ať již institucionální či pravidla ad hoc) se vždy musí pohybovat 

v mezích stanovených národními právními předpisy a nemohou se odchýlit od 

kogentních ustanovení právních řádů (pokud by k takové situaci došlo, byla by taková 

ustanovení neplatná). A tak i v případě rozhodčího řízení je potřeba plnit alespoň 

minimální požadavky práva státu, na jehož území se řízení koná ohledně toho, zda 

rozhodčí řízení umožňuje, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Žádné rozhodčí 

řízení neexistuje ve vakuu, ale probíhá v jurisdikci určitého státu a v rámci jeho 

právního řádu. Podmínkou možnosti svěřit projednání konkrétního sporu do pravomoci 

rozhodců tak není jen existence odpovídající dohody stran o takovém způsobu řešení 

sporů, nýbrž i skutečnost, že právní řád takovou delegaci jurisdikční výsosti státu na 

soukromoprávní subjekt umožňuje.         

 Odtržení od jurisdikce národních soudů má vážné následky, strany ztrácí možnost 

obrátit se na národní soudy v případě, kdy potřebují jejich asistenci. Jde například o 

situace, kdy rozhodce potřebuje vynutit předložení důkazů či poskytnutí svědecké 

výpovědi a obecně také při vydávání předběžných opatření. Proto si státy ponechávají 

právo stanovit jakési mantinely, v jejichž rámci se musí rozhodčí instituce pohybovat a 

v neposlední řadě na jejichž základě může tato instituce vzniknout a existovat. Bylo by 

sice možné, aby existovala rozhodčí instituce, jejíž pravidla rozhodčího řízení by byla 

absolutně nezávislá na právních řádech států, v takovém případě by však vyvstávala 

otázka, zda by rozhodčí nález vydaný v takovém rozhodčím řízení byl vykonatelný 

podle NY úmluvy. Vykonatelnost se totiž mj. opírá o právní rámec poskytovaný státem, 

což znamená, že vykonatelnost rozhodčího nálezu podle NY úmluvy je založena aktem 

státu o přistoupení k této úmluvě. Z uvedeného vyplývá, že přestože rozhodčí řízení je 

soukromé povahy, což může přinést rozsáhlou flexibilitu při vedení řízení, 

z praktického hlediska jsou však jak rozhodčí řízení samotné, tak i pravomoci rozhodce 

úzce svázány s národními právními řády. 
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 Dále je třeba mít na paměti, že rozhodci jsou v postavení soudců do té míry, že 

rozhodují jim předložené spory. Strany, které dobrovolně svěří rozhodování svého 

sporu soukromým osobám, musí mít jistotu, že ti kdo budu rozhodovat jejich spor, 

budou mít dostatečné vzdělání a kvalifikaci pro funkci rozhodce a budou rozhodovat 

spravedlivě a nestranně. Z tohoto důvodu upravují národní právní řády a v návaznosti 

na ně i rozhodčí pravidla požadavky na osoby rozhodce. Jde především o to, že přestože 

rozhodčí řízení je soukromé a smluvní povahy a strany se dobrovolně vzdaly práva 

obrátit se s řešením svého sporu na soud a místo toho se obrátily na rozhodčí instituci, 

je potřeba zajistit, aby takové řízení splňovalo alespoň základní požadavky na řádný 

proces. Neboť jen takové řízení bude mít důvěru stran sporu a jen v takovém případě se 

strany budou rozhodnutími vydanými v takovém řízení řídit a jen v takovém případě 

budou rozhodnutí uznána i orgány států.       

 Strany by se měly zajímat o to, jakou osobu jmenují rozhodcem. Zejména by se 

měly zajímat o jeho kvalifikaci a vazby na strany sporu. S ohledem na skutečnost, že 

strany si ne vždy uvědomují důležitost výběru vhodné osoby na post rozhodce, obsahují 

národní právní řády a následně pravidla rozhodčích řízení ustanovení stanovící základní 

požadavky na osou rozhodce. Jde o požadavky, které musí splňovat každá osoba bez 

ohledu na to, jaké oblasti se rozhodčí řízení týká. Národní právní řády i rozhodčí 

pravidla bývají stručná a obsahují jen ty nejzákladnější požadavky. Kromě obecných 

požadavků zletilosti, způsobilosti k právním úkonům, to mohou být požadavky určitého 

vzdělání či praxe, jazykových znalostí a obdobně. Tyto požadavky se liší podle toho, 

kde a podle jakých pravidel rozhodčího řízení se rozhodčí řízení koná.  

 Téměř bezvýjimečně však rozhodci musí splňovat požadavky nestrannosti a 

nezávislosti. Jde o požadavky zabezpečující, že rozhodčí řízení bude vedeno v souladu 

s požadavky řádného procesu. Tato povinnost zároveň slouží širšímu zájmu komunity 

mezinárodního rozhodčího řízení na vytvoření funkčního a spravedlivého systému 

rozhodování sporů. Rozhodci by měli mimo jiné jednat ve všeobecném zájmu 

rozhodčího systému jako takového. Jednoduše řečeno, rozhodci by se měli vyvarovat 

jakéhokoli jednání, které by mohlo jakkoli ohrozit výkon spravedlnosti. Nezbytnou 

součástí jejich odpovědnosti je tak povinnost držet se striktně standardu nezávislosti. 
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Tato odpovědnost je součástí širšího trendu směřujícího k moralizaci mezinárodního 

obchodního práva obecně421 .         

 Rozhodci v mezinárodní obchodní arbitráži jsou primárními strážci veřejného 

zájmu na vytvoření a fungování funkčního systému mezinárodní obchodní justice a 

jejich chování by mělo odrážet tradici ušlechtilosti a jasnosti, která odnepaměti 

charakterizuje proces urovnávání sporu mezi gentlemany gentlemanským způsobem422.

 Pokud rozhodci tyto požadavky nesplňují, může dojít k jejich vyloučení z výkonu 

funkce rozhodce.            

 Z tohoto důvodu rozhodčí řády obsahují ustanovení umožňující vyloučení 

rozhodce, pokud se objeví okolnosti zpochybňující nestrannost a nezávislost. Takovéto 

řízení však velice pravděpodobně naruší rozhodčí řízení. Pokud se podíváme na národní 

právní řády, institucionální rozhodčí pravidla a Pravidla UNCITRAL, je zřejmé, že 

snaha o ochranu rozhodčího řízení před možnými narušeními existuje prakticky ve 

všech. Rozhodčí instituce a národní právní řády si v průběhu let vytvořily ochranné 

mechanismy proti zdržovacím a jiným taktikám stran. Právě z tohoto důvodu bývá 

výhodnější zvolit si konkrétní rozhodčí pravidla před rozhodčím řízením ad hoc. Neboť 

ochranné mechanismy institucionálního rozhodčího řízení nejsou k dispozici stranám, 

které se rozhodly pro ad hoc rozhodčí řízení. V nejhorším případě strany nebudou mít 

žádné prostředky ochrany proti podjatému rozhodčímu senátu a budou tak odkázány na 

národní soudy při řízení o uznání a výkonu rozhodčího nálezu.     

 Jak tato práce dokazuje, oblast mezinárodní obchodní arbitráže je značně 

unifikovaná. Nejde jen o Vzorový zákon, který posloužil jako předloha mnoha 

národním právním úpravám rozhodčího řízení, ale i o NY úmluvu, která se stala jednou 

z vůbec nejúspěšnějších mezinárodních úmluv na světě. Jednotlivé právní řády 

vyspělých zemí a rozhodčí pravidla rozhodčích institucí se shodují v tom, že hlavní 

důraz je kladen na splnění požadavku spravedlivého procesu. Cesty k dosažení mohou 

být odlišné (viz počet rozhodců, míra autonomie rozhodců atp.) ale cíl je stejný – 

vysoká úroveň rozhodčího procesu zajišťující spravedlivé zacházení.    

                                                 

421 GOUIFFES, L.: L’arbitrage international propose-t-il un modéle orginal de justice?. Recherche sur 
l’arbitrage en droit international et comaparé: Mémories pour le diplome d’études approfondies de droit 
international privé et du commerce présentés et soutenus publiquement. L.G.D.J. 1997. s. 55 
422 LAZAREFF, Serge: L’arbitre singe au comment assasiner l’arbitrage. s. 477. 
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 I v době bipolárního rozdělení světa, kdy byly v právních řádech států „východu a 

západu“ značné rozdíly, byla úprava rozhodčího řízení světlým bodem, jakousi 

výjimkou potvrzující pravidlo. I v této době byly totiž úpravy rozhodčího řízení ve 

státech tehdejšího sovětského bloku na poměrně vysoké úrovni. I díky tomu rozhodčí 

řízení umožnilo existenci mezinárodního obchodu tj. obchodu mezi východem a 

západem. A tato funkce mu zůstala dodnes. I dnes se strany v mezinárodním obchodu 

častěji obracejí na rozhodčí instituce, aby tyto rozhodly jejich spor. A proto také roste 

důležitost otázky požadavků na osobu rozhodce, neboť tento by měl být garantem 

dodržování pravidel řádného procesu.  
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Seznam použitých zkratek 

1.  právní předpisy: 

LPS 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky, jak vyplývá ze změny provedené 

ústavním zákonem č. 162/1998 Sb. 

OSŘ 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ústava 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.  

ZSS 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

nálezů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  úřady, instituce, cizí právní předpisy 

AAA American Arbitration Association.  

ABA American Bar Association. 

Ad hoc 
Jiné řízení před rozhodci než řízení před některým stálým rozhodčím 

soudem. 

Arbitration Act Anglický Arbitration Act 1996. 

Code Civile Francouzský občanský zákoník (1804). 

Code of Ethics 
The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes AAA a 

ABA.  

DIS Deutsche Institut fur  Schiedsgerichtswesen. 

Ethics for 

Arbitrators 
IBA Rules of Ethics for International Arbitrators. 

EÚLP 
Evropská úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod ve 

znění protokolu 3,5 a 8 vyhlášená Radou Evropy 4. Listopadu 1950, 
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č. 209/1992 Sb. 

EU úmluva 

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži uzavřená 

v Ženevě 21.dubna 1961 (tzv. Evropská úmluva). Sdělení MZ č. 

176/1964 Sb., o přistoupení k Evropské úmluvě o mezinárodní 

obchodní arbitráži z roku 1961. 

Federal 

Arbitration Act 
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. Section 1-14. (USA) 

IBA International Bar Association. 

IBA Guidelines 
IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, 

approved on 22 May, 2004.  

ICC 
International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní 

komora), Paříž, Francie. 

ICC soud International Court of Arbitration při ICC. 

ICC rules 
Pravidla pro rozhodčí řízení Mezinárodního rozhodčího soudu při 

Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. 

LCIA London Court of International Arbitration. 

NY úmluva 

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřená v New 

Yorku 10. června 1958 (tzv. Newyorská úmluva). Sdělení MZ č. 

74/1959 Sb., o přistoupení k Úmluvě o uznání a výkonu cizích 

rozhodčích nálezů z roku 1958. 

NZRŘ Německý zákon o rozhodčím řízení z roku 1998.  

Pravidla AAA AAA International Arbitration Rules. 

Pravidla DIS 
Pravidla rozhodčího řízení při Deutsche Institut fur  

Schiedsgerichtswesen. 

Pravidla OKC Pravidla rozhodčího řízení Obchodní komory v Curychu. 

Pravidla 

UNCITRAL 
Rozhodčí pravidla UNCITRAL 1976. 

Pravidla ŽOPK 
Pravidla rozhodčího řízení Ženevské obchodní a průmyslové 

komory. 
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RS při HK a 

AK 

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky se sídlem v Praze, který byl zřízen k 1. 

lednu 1995. 

Řád LCIA  
Pravidla rozhodčího řízení London Court of International 

Arbitration. 

Řád RS 

Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky pro mezinárodní spory, ve znění 

účinném od 1. května 2002. 

Řád tuzemský  

Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 

Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory ve znění 

účinném od 1. května 2002.  

SOPK Slovenská Obchodná a Priemyselná komora. 

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

Vzorový zákon UNCITRAL Vzorový zákon o mezinárodní obchodní arbitráži 1985. 

WBR Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

WIPO World Intellectual Property Organisation. 

WIPO pravidla Pravidla rozhodčího řízení při WIPO. 

ZRK 
Zákon Slovenské republiky č. 244/2002 Zb.z., o rozhodcovskom 

konaní, z 3. dubna 2002. 
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Summary, klíčová slova 

1. The Role of Arbitrator in International Commercial Arbitration 

The thriving growth of arbitration in recent years gave rise to many studies on 

commercial arbitration dealing among others with arbitrator’s legal and moral 

obligations and the standards the arbitrator has to meet. The aim of this thesis is to 

analyze and describe the arbitrator in the environment of international commercial 

arbitration.         

 Arbitration is in many ways similar to litigation however one of the more 

obvious differences between litigation and arbitration is that in arbitration one may 

choose his own judge - the arbitrator. Indeed, the rigth to an impartial and independent 

judge also exists in arbitration. The mere fact, that the parties agree to settle their 

disputes outside the national courts does not deprive them of the protections universally 

recognized as a fundamental human right – the right to fair trial.    

 The thesis consists of six chapters concernig the position of arbitrator. It 

commences with the introduction on basic requirements laid upon the arbitrator in 

commercial arbitration supplemented with subchapter investigating the comparison of 

arbitrator and judge of national court. Since arbitrator fulfills the same task as a judge, it 

seems natural that he should follow the same code of behaviour as a judge. This is 

however tricky, because unlike judge, the arbitrator is engaged in occupations before, 

during and after serving as an arbitrator.       

 Next chapter concentrates on specific requirements laid upon the arbitrator 

either by law or agreement of parties and furthermore deals with the crucial 

requirements of impartiality and independence. Eventhough arbitration is a private form 

of adjudication, it is important that the final outcome of the proceedings be result of an 

impartial process. It is generally accepted and proven, that parties accept outcome of 

arbitration even if it runs against them, if they have the confidence that the award is a 

result of a fair trial conducted by impartial and independent arbitrator. Therefore the 

requirements of impartiality and independence are of crucial importance.   

 In connection with this, it is important that the parties pay enough attention to 

the choice of arbitrators. We have to bear in mind that the choice will not be unilateral, 

the parties must agree to the manner in which the tribunal is constituted. If parties fail to 
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agree on this, they can rely either on rules defined by private institution or on law 

governing the proceedings. Different ways of appointment of arbitrators are dealt with 

in chapter 5.         

 Chapter 6 deals in detail with cases where the requirements set by the rule of fair 

trial are not met and therefore the arbitrator deciding case has to be removed. If a trust 

of parties is compromised either by action or inaction of arbitrators, the parties usually 

have the right to start a so called challenging procedure in order to remove arbitrator(s). 

The challenging procedure disrupts an ongoing arbitration because the focus of the 

parties and arbitrators is shifted from the object of dispute onto the tribunal itself. 

Therefore different ways of disqualification of arbitrator are discussed.  The purpose 

of this thesis was a comparison of approaches adopted in  different legal rules and laws 

regarding the arbitrator. Since the NY agreement is one of the most successful 

international agreement in the history and the UNCITRAL Model Law is widely 

followed as a guideline for drafting new arbitration laws all around the world, the 

regulations of arbitral proceedings are highly unified. The main purpose of all 

regulations is to adhere to the standard of fair trial and offer private alternative for 

settling disputes. Ways to come to this end might slightly differ however, the required 

result is similar.  
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